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RESUMO 
 
 
 

Na condução da política brasileira, os modelos de centralização e descentralização nos 
contextos conjunturais em que se inscrevem têm sido apresentados no aparente como 
opostos e indicam na sua essência estratégias de controle espacial nas diferentes 
interfaces escalares do desenvolvimento desigual geográfico do capitalismo. A política 
de descentralização dos últimos governos (a partir do final dos anos de 1980) está 
associada à crise do modelo de desenvolvimento e ao esgotamento do Estado 
provedor, o que lhe dá o atributo de potencializadora das estratégias para promover o 
desenvolvimento e a redefinição do tamanho do Estado. O discurso da descentralização 
se afirma ao identificá-la com emancipação e democratização, resultante de lutas e 
conquistas sociais de direitos e de cidadania, o que significa ideologicamente, um 
reforço positivo para a elaboração de políticas públicas de cunho neoliberais. Nesse 
contexto se inscreve a política de saúde (o SUS), cujas raízes históricas estão 
imbricadas nas lutas democráticas dos anos 1980, ao mesmo tempo em que o 
neoliberalismo se instalou no país. Aparentemente, se revela uma política na contramão 
do projeto neoliberal, mas o olhar dialético desnuda o aparente e expõe as contradições 
da política (des) centralizadora do Estado. A leitura da realidade a partir da categoria da 
totalidade permite a compreensão de que a política de descentralização da saúde e o 
fortalecimento dos espaços locais (os municípios) não foi somente uma resposta à crise 
financeira e aos problemas de governabilidade. A política de descentralização tem nos 
municípios a estratégia para a realização do desenvolvimento territorialmente 
localizado, como um instrumento da acumulação flexível que atua na reformulação das 
funcionalidades das escalas para adequá-las à desregulação dos mercados. Valoriza-
se o local, fetichizado como o lugar para solucionar a crise estrutural do capital, na qual 
a crise do Estado é apenas um sintoma da sua terminalidade. O redesenho escalar 
impresso pela descentralização foi estudado nesta pesquisa, realizada em Sergipe a 
partir da hipótese de que o discurso democrático presente na política de 
descentralização da saúde mascara a apropriação privada dos serviços e ações de 
saúde no âmbito local/nacional/global, através de uma rede hierarquizada seletiva e 
excludente. Para isso concorre também, o tratamento patrimonial da coisa pública que 
desencadeia disputas e desresponsabiliza os governos municipais e estaduais para o 
atendimento das necessidades de saúde da população. À Geografia cabe o (des) 
ocultamento da realidade através da leitura espacial, para o desvelamento das 
contradições das estratégias do controle espacial pelo capital. 
 
 
 
Palavras-chave: Estado, descentralização, política escalar, Sistema Único de Saúde, 
relação público/privado.  
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ABSTRACT 

 

In the conduction of the Brazilian politics, the centralization and decentralization models, 
in the contexts of the situation in which they are enrolled, have been presented in the 
apparent as opposites, and they indicate in their essence strategies of space control in 
the different interfaces of the unequal geographical development of the capitalism. The 
politics of decentralization of the last governments (starting from the end of the 80s) is 
associated to the crisis of the development model and the exhaustion of the supplying 
State, what gives it the attribute of potentializing of the strategies to promote the 
development and the redefinition of the size of the State. The speech of the 
decentralization is affirmed by identifying it with emancipation and and democratization, 
resultant of fights and social conquests of rights and citizenship, what means 
ideologically, a positive reinforcement for the elaboration of neoliberal public politics. In 
this context it is enrolled the politics of health (SUS), whose historical roots are 
connected in the democratic fights of the 80s, at the same time in that the neoliberalism 
was settled in the country. Seemingly, it is revealed a politics in the wrong way of the 
neoliberal project, but the dialetical glance undresses the apparent and exposes the 
contradictions of the (des) centralizing politics of the State. The reading of the reality 
starting from the category of the totality allows the understanding that the politics of 
decentralization of the health and the invigoration of the local spaces (the municipal 
districts) was not only an answer to the financial crisis and the governmentality 
problems. The decentralization politics has in the municipal districts the strategy to the 
accomplishment of the located territorialy development, as an instrument of the flexible 
accumulation that acts in the reformulation of the scales functionalities to adapt them to 
the deregulation of the markets. The area is valued, fetished as the place to solve the 
structural crisis of the money, in which the crisis of the State is just a symptom of its 
terminality. The scalar redraw printed by the decentralization was studied in this 
research, accomplished in Sergipe starting from the hypothesis that the democratic 
speech present in the politics of decentralization of the health masks the deprived 
appropriation of the services and actions of health in the ambit local/nacional/global, 
through a selective and excluding nested net. For it, it also competes, the patrimonial 
treatment of the public thing that unchains disputes and takes out the responsibility of 
the municipal and state governments to the attendance of the health needs of the 
population. To the Geography it fits the (un) concealing of the reality through the space 
reading, to the unveiling of the strategies contradictions of the space control for the 
money. 

 

Palavras-chave: State, decentralization, scalar politics, Unique Heath System, 
public/private relations.  
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REFLEXÕES INTRODUTÓRIAS 
 

 

No imaginário social tem sido produzida a idéia de que a utopia tem dificuldade de 

encontrar eco depois das mudanças sócio-políticas ocorridas com o fim da sociedade 

pós-capitalista e a crise estrutural que o sistema do capital enfrenta. A queda do muro 

de Berlim foi apontada como uma demonstração de que não há alternativas e que tal 

fato corrobora a reificação do mercado mais do que permite a sua crítica. 

O momento de crise (do Estado, da economia, da sociedade do capital) é 

encarado como o de solvência dos paradigmas e valores que moldaram o pensamento 

político, sepultando as clivagens sócio-políticas (capitalismo-socialismo, reforma-

revolução). Aos quatro cantos do mundo é anunciado que já não existem razões para a 

luta de classes porque esta foi superada e com ela, o marxismo se desfez no ar. Um 

consenso de democracia se instaurou de maneira tal que em nome da ordem 

democrática e para proteger o mundo do terror, países como os Estados Unidos se 

colocam como guardiães do mundo. Enquanto guardiães, os Estados Unidos reclamam 

para si a tarefa de garantir a liberdade, a promoção da democracia, dos direitos 

humanos e a realização dos compromissos históricos com os princípios pacifistas. 

Para tanto, instituições as mais diversas elaboram seus projetos, como o Banco 

Mundial que concede seus créditos aos países com o fim de lhes resguardar direitos 

democráticos. Seguindo a mesma orientação, outras agências internacionais promovem 

em larga escala iniciativas para a democracia, vinculando-a ao desenvolvimento que é 

orientado desde os anos 1990 para adoção de atributos participativos, como a formação 

de conselhos, comitês, consulta pública e diversas reuniões internacionais de 

representação popular, entre outros canais de referendo democrático. 

Apesar de toda uma apologia à democracia e do julgamento de que o século XX 

foi o século de avanços democráticos, no sentido de que a humanidade passou a 

experimentar a igualdade entre os homens, os conceitos basilares da democracia 

assumem significados que produzem o consenso definido pela classe hegemônica. 

Desse modo, participação cidadã é o equivalente do consentimento que se realiza pela 
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sedução dos cidadãos e a representação nada mais é do que o ensimesmamento 

referendado institucionalmente.  

A democracia tem assumido no Brasil, portanto, um caráter de reestruturação do 

regime político, deslocado das determinações econômicas e sociais, mas sob o manto 

da igualdade de participação e decisão sobre os caminhos da sociedade. Uma 

democracia eminentemente formal, na qual a igualdade serve apenas para nos dizer 

“quem” decide e “como” decide. Ocorre em um contexto no qual a maioria dos cidadãos 

não possui as condições materiais mínimas de existência, sem as quais fica difícil 

exercer uma participação livre. Desse modo, a existência da democracia em uma 

sociedade na qual a riqueza produzida é apropriada por uns poucos serve para 

legitimar a desigualdade social, na medida em que a liberdade, condição para a 

democracia, serve para garantir o direito de propriedade. 

Os conteúdos que a democracia brasileira adquiriu a partir da abertura política, 

com o fim do Regime Militar são preenchidos pelas ações afirmativas do controle social, 

daí porque os canais participativos passaram a ser prerrogativas fundamentais para a 

condução das políticas públicas, principalmente as que se inscrevem no âmbito social. 

Os novos direitos (pós-Constituição de 1988) e a concepção expansiva e participativa 

da democracia resultantes da democratização brasileira servem aos projetos do Estado 

Neoliberal que se instalou no Brasil a partir dos anos de 1990. 

A associação entre a democracia e as estruturas de dominação tem se realizado 

através do Estado Neoliberal que tornou mais indistinta a relação entre o público e o 

privado. No ambiente de crise estrutural do sistema do capital, o discurso neoliberal 

iguala tudo que é estatal à ineficiência, à corrupção e ao desperdício, enquanto que a 

iniciativa privada aparece como seu oposto: a eficiência, a resolutividade. A relação 

público-privado é então dicotomizada. 

Santos B. salienta que “a promoção da democracia a nível internacional é feita 

conjuntamente com o neoliberalismo e de fato em dependência dele” (2003, p. 21). 

Considerando essa associação compreende-se que sem a blindagem autoritária, 

governos ditos democráticos empreendem políticas neoliberais impactantes, fazendo 
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recrudescer as políticas sociais pelo aprofundamento do caráter periférico, 

assistencialista e localizado que as mesmas possuem.  

Três acontecimentos ocorridos no Brasil nos últimos meses são importantes 

elucidativos dessa associação imperfeita entre democracia e neoliberalismo. Epidemia 

de dengue, a criação de um novo tributo1para a saúde (a Contribuição Social da Saúde 

- CSS) e o anúncio do lucro do Banco do Brasil no primeiro trimestre do ano de 2008 

(R$ 2,347 bilhões, de acordo com o Jornal Folha de São Paulo2). Unindo esses três 

acontecimentos está a atuação do Estado na condução das políticas quer seja no 

âmbito social, quer seja no âmbito econômico, subvertendo a esfera pública aos 

interesses privados. A política praticada pelos Governos Federais desde os anos 1990 

é favorável à desregulamentação dos mercados e financeirização da economia, o que 

traz implicações sociais, relegando parcela significativa da população à exclusão e 

marginalidade com relação ao acesso aos serviços sociais básicos. 

A barganha política3 usada para a aprovação do novo imposto sobre a saúde, a 

política de juros altos e a cobrança de tarifas praticadas pelo Banco do Brasil são ações 

do Estado para organizar a ação do coletivo (do público), com efeitos diferentes sobre a 

vida de cada um (privado). A saúde é negociada entre os parlamentares e o Governo 

de modo que se perpetue o estado de dependência do cidadão e o lucro do Banco do 

Brasil que enriquece os acionistas é obtido à custa principalmente, de empréstimo a 

pessoas físicas (trabalhadores que se vêem sugados pela financeirização da 

economia). A legitimidade dessas ações tem a ver com a especificidade da democracia 

                                                 
1 Em dezembro de 2007 a CPMF foi extinta, depois de várias tentativas do Governo reeditá-la. Depois de 
extinta, o Governo aumentou o Imposto sobre as Operações Financeiras (IOF) o que provocou o 
aumento da arrecadação, onerando ainda mais o peso dos encargos sobre os contribuintes. Para aprovar 
a regulamentação da Emenda 29, o Governo Federal propôs a criação da CSS, alegando que o montante 
arrecadado financiará a saúde. A mesma justificativa usada para a criação da CPMF, cujo montante 
arrecado passou a ser utilizado para outros fins, assim como o governo federal diminuiu as verbas da 
União para a saúde. A criação deste novo tributo é mais uma estratégia do Governo para continuar 
arrecadando sobre as transações financeiras, usando outro nome para um tributo que foi extinto e que o 
Congresso Nacional, por motivos políticos, defende não ser necessário. Isto reflete a disputa de poder e 
as tentativas de barganha política, pois os mesmos parlamentares aprovaram a CPMF e sua prorrogação 
em momentos anteriores.  
2 Matéria publicada no dia 15 de maio de 2008, como título BB lucra R$ 2,35 bi e supera bancos privados 
(Seção Dinheiro). Disponível em: < http://www1.folha.uol.com.br/fsp/dinheiro/fi1505200829.htm>  
3 Para a aprovação da Contribuição Social para a Saúde (CSS), o Governo Federal liberou em uma 
semana  R$ 87 milhões em emendas para a bancada do PMDB na Câmara Federal e R$ 22 milhões para 
a bancada do PT (FOLHA ON LINE, 11jun. 2008) 
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brasileira de não transcender as fronteiras da ordem política (direito de votar, de 

escolher seus representantes), e conta com o respaldo dos chamados “cidadãos”.  

No contexto do neoliberalismo, do financiamento público do setor privado, a 

possibilidade de realização do SUS e a garantia da realização de seus princípios 

(universalidade, integralidade e equidade) se torna impraticável. O exercício da 

hegemonia de uma classe continua sendo praticado pelo Estado através da ideologia 

que  

 

tenta construir um consenso em torno do caráter redistributivo das 
políticas sociais seletivas, difundindo uma visão na qual o princípio da 
equidade pressuporia, agora, o direcionamento das políticas sociais aos 
segmentos mais frágeis e desorganizados da população. Afinal, a 
satisfação das necessidades sociais dos integrados ao mercado de 
trabalho formal, dos que tem direito ao consumo na cadeia produtiva, se 
daria através da compra dos serviços básicos. No caso do setor saúde, 
esse ‘direito ao consumo’ se realizaria através dos planos e seguros 
privados de saúde (REIS, 1997, p. 341). 

 

 

No propósito de compreender a política de descentralização da saúde (o SUS), 

que se espacializa na simbiose público-privado no estado de Sergipe, esta pesquisa 

acaba por explicitar um certo sentido de democracia.  Democracia que se materializa 

em uma descentralização que imprime uma lógica privada na conformação do Sistema 

Único de Saúde com desdobramentos territoriais na distribuição desigual dos serviços e 

ações de saúde, conformando uma rede seletiva e heterogênea. 

Parte-se da hipótese de que o discurso democrático presente na política de 

descentralização da saúde, apesar da institucionalização formal da garantia do acesso 

pela universalidade dos serviços e ações de saúde, representa sobremodo, a 

apropriação privada dos serviços e ações de saúde no âmbito local/nacional/global, 

fundamental para a reprodução do capital, produzindo uma rede precariamente 

hierarquizada.   

Além disso, a política de saúde praticada no Brasil segue a exportação da idéia de 

alívio à pobreza hoje veiculada pelo Banco Mundial e por isso mesmo, subsumida na 
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lógica da mundialização do capital. A desregulamentação da economia, a 

ficcionalização4 e os ajustes estruturais a que os Estados devem se adaptar torna 

possível ao capital acumular sem trabalho, através da especulação comercial e da 

dívida pública (impressão de dinheiro pelo Estado sem sua existência real e para conter 

o ciclo hiperinflacionário, o Estado solicita créditos aos proprietários de dinheiro). Isso 

deixa os Estados nas mãos dos especuladores e sem força para regular com autonomia 

sua própria economia, repercutindo negativamente sobre a política de saúde e outras 

circunscritas ao âmbito social. 

A compreensão da espacialização da relação público-privado a partir da política 

de descentralização da saúde (o SUS) ensejou que se perscrutassem os meandros que 

envolvem o SUS, enquanto política alcunhada de emancipadora/democrática, inscrita 

como contraponto ao neoliberalismo, mas cuja materialização revela o favorecimento do 

setor privado e representa as principais inovações privatizantes das ações do Estado.  

A política de descentralização, operacionalizada na municipalização da saúde foi 

estudada considerando a redefinição do papel do Estado no contexto da mundialização 

e crise do capital que pratica um novo ordenamento territorial, centrado no município 

para desenvolver as políticas pensadas globalmente. Descentralizar nesta tese tem a 

conotação lefebvriana de decisão política (gestão) de intervenção sobre a produção do 

espaço, submetida ao conflito entre os imperativos da centralização estatal e as 

exigências concretas da descentralização (LEFEBVRE, 1976). A que tem sido praticada 

é uma descentralização mitigada que não põe em risco os privilégios do poder central. 

A descentralização tem, portanto, uma natureza política e de poder, produzindo 

um espaço que se define na arquitetura escalar, o que a coloca como central na análise 

geográfica. Traz em seu seio duas questões relevantes na Geografia: os limites do 

poder, sua necessidade de se espacializar para estabelecer seu domínio e a escala 

geográfica como leitura necessária da produção da igualização e diferenciação espacial 

para a realização do capital. Desse modo, a compreensão do desenvolvimento desigual 

                                                 
4 Segundo Kurz (2004, p. 33), a especulação comercial é uma “ação paralela ao capital real que se 
valoriza realmente nos processos de produção empresarial; e a seu lado,  como pode ser constatado com 
clareza no capital acionário, um movimento próprio, um aparente movimento de valorização meramente 
nominal de capital-dinheiro”. O resultado do movimento das ações é mais compensador do que os 
dividendos resultantes da atividade produtiva. 
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e combinado na abordagem de Neil Smith (1988) ancorou a tradução da 

descentralização como política espacial de ordenamento do território para a 

acumulação do capital.  

As escalas espaciais são produzidas pelo capital, cujo impulso para igualização só 

pode ser realizado pela diferenciação e rediferenciação do espaço relativo. Assim,  

as escalas não são fixas, mas se desenvolvem (aumentando suas 
angústias e problemas correlatos) dentro do desenvolvimento do próprio 
capital. E não são impermeáveis [...] mas a necessidade de escalas 
separadas e de sua diferenciação interna é fixa (SMITH, 1988, p. 211). 

 

No jogo das escalas, a política de descentralização tem nos municípios (escala 

local) sua forma de ser como um instrumento da acumulação flexível que atua na 

reformulação das funcionalidades das escalas para adequá-las à desregulação dos 

mercados e à mercantilização de todos os aspectos da vida. Estar em sintonia com o 

capitalismo internacional é a regra do jogo e para isso, momentos de descentralização 

são decisivos para a adaptação às imposições dos mercados financeiros internacionais. 

Abordar geograficamente a redefinição das escalas de atuação do Estado que ora dá 

ênfase a escala nacional, ora prioriza as políticas mais localizadas, fortalecedoras dos 

espaços subnacionais (os municípios) também é tarefa a que se pretende esta 

pesquisa.  

A escala local nesta tese é o município, chamado para dar respostas à crise 

financeira, fiscal e para oferecer melhor capacidade de gestão ao Estado. É neste nível 

escalar que o Banco Mundial opera e conduz o direcionamento das políticas públicas, 

pautado em práticas focalizadas em grupos específicos e com uma transferência de 

responsabilidades para sociedade civil.  

Sob a construção ideológica do desenvolvimento a partir da escala local e o poder 

de controle social desta, para a solução dos problemas sentidos localmente, cria-se a 

impressão de democracia no sentido de plena participação dos indivíduos na tomada de 

decisões. Isto posto, a sociedade civil constitui 
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não somente uma relação inteiramente nova entre o ‘público’ e o 
‘privado’, mas um reino privado inteiramente novo [...]. Ela gera uma 
nova divisão do trabalho entre a esfera pública do estado e a esfera 
privada da propriedade capitalista e do imperativo de mercado, em que a 
apropriação, exploração e dominação se desligam da autoridade pública 
e da responsabilidade social – enquanto esses novos poderes privados 
dependem da sustentação do estado por meio de um poder de 
imposição mais concentrado do que qualquer outro que tenha existido 
anteriormente (WOOD, 2003, p. 217) 

 

O emaranhado entre o público e o privado se complexifica quando o limite é a 

garantia do bem-estar, da vida ou de um simples cuidado com a saúde. O que faz um 

doente para curar-se? O que fazem os representantes políticos locais para falsear a 

idéia de boa saúde oferecida à população e se manterem no poder?  Para responder 

tais questionamentos e revelar sua tradução espacial foi preciso incursionar sobre a 

formação da sociabilidade brasileira produzida por relações patrimonialistas, 

clientelísticas, patriarcais que modelaram desde as relações sociais estruturais até a de 

nosso convívio cotidiano e projetaram os hábitos privados na esfera pública, 

necessárias como mediação da relação capital e trabalho. 

O “coronel” se urbanizou e não é mais o padrinho dos filhos das Marias, Antônias 

e tantas outras mulheres e famílias tuteladas, espalhadas pelo interior do Brasil. No 

anonimato urbano, as relações clientelísticas, de favor são metamorfoseadas na figura 

do “doutor”, dono do saber, do poder econômico ou do poder midiático que utiliza as 

carências sociais, neste caso, a fragilidade para realização dos cuidados com a saúde, 

a fim de se manter no poder e extrair da condição de representante político, seus 

ganhos privados.   

A simbiose entre o público e o privado faz parte da conformação histórica da 

sociedade brasileira que persiste, caracterizando o que Martins (1994) denominou de o 

Poder do Atraso, no qual a sociedade civil  

 

não é senão esboço num sistema político em que, de muitos modos, a 
sociedade está dominada pelo Estado e foi transformada em 
instrumento do Estado. E Estado baseado em relações políticas 
extremamente atrasadas, como as do clientelismo e da dominação 
tradicional de base patrimonialista, do oligarquismo (1994, p. 13). 
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A interpretação teórica dessas relações foi feita considerando a categoria da 

totalidade, central na análise da dialética marxista, na qual é possível a leitura da 

realidade sem fragmentá-la ou amputar dela a sua essência. Desse modo,  

 

numa totalidade o conhecimento das partes e do todo pressupõe uma 
reciprocidade, porque  o que confere significado tanto ao todo quanto às 
diversas partes que o formam são determinações, dispostas em 
relações, que exatamente perpassam e completam a transversalidade 
do todo, de modo que não pode haver conhecimento de um todo ou de 
partes dele se, amputada a totalidade, isolados os seus elementos entre 
si e em relação à totalidade e desconhecidas suas leis, não é possível 
captar a amplitude de determinações ontológicas da partes e da 
totalidade – determinações que só podem ser apreendidas se a análise 
percorre a transversalidade do todo (CARVALHO, E. 2007, p. 181). 

 

 

Fundamentada no pressuposto dialético marxista se pôde compreender o 

particular na produção da totalidade, enxergando as determinações que produziram a 

espacialização do Sistema Único de Saúde em suas contradições. No aparente, o SUS 

é blindado pelo discurso hegemônico como a mais avançada política democrática 

existente no país. Mas as dificuldades do acesso, a demora para a resolução dos 

problemas de saúde vividas no cotidiano das pessoas denunciam a natureza do SUS. 

Desvelado o aparente e expostas as contradições da política (des) centralizadora 

do Estado foi constatado que mudar a estratégia de desenvolvimento se apresentou 

como uma condição para o Brasil adaptar-se às imposições dos mercados financeiros 

que buscam estabelecer relações diretas com os locais, tornados territórios de 

apropriação do capital. Mais do que elaborar uma política de redefinição da ação dos 

entes federados, o que se elegeu na política de descentralização da saúde e de 

fortalecimento dos espaços locais (os municípios) não foi somente uma resposta à crise 

financeira e fiscal de governos centralizados ou a problemas de governabilidade.  

Tratou-se de buscar nos municípios as condições necessárias para que o capital 

continue a se reproduzir em um novo contexto político-econômico-financeiro em que a 
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intencional perda da centralidade da escala nacional é acompanhada pela valorização 

do município como escala de melhor gestão.   

Sem a leitura da totalidade, o olhar fragmentário das partes corrompe a 

compreensão do todo em sua essência e a interpretação da realidade fica amputada 

pelo mascaramento da lógica que preside as conexões existentes na realidade. Assim, 

“o problema consiste, pois, em saber quais são, em cada caso, as categorias e relações 

centrais que constituem a essência de uma totalidade (uma realidade concreta e 

complexa)” (ibid., p. 196). 

Encontrar na totalidade da realidade estudada quais as conexões centrais impõe a 

clareza do método dialético no qual cindir o todo não se faz por tratamento cartesiano, 

mas para chegar aos elementos mais simples e centrais, uma unidade dialética. Os 

elementos mais simples na realidade estudada nesta pesquisa são a distribuição 

desigual dos serviços e ações de saúde, a dificuldade de acesso a esses serviços, a 

dependência fisiológica dos usuários, a competência atribuída a cada ente federado, a 

falta de recursos e a grande demanda do setor. A simples constatação da situação 

existente nos remeteria a reforçar a necessidade de o município aumentar seus 

recursos e assumir maior autonomia a fim de garantir a realização dos princípios de 

universalidade, equidade, integralidade estabelecidos pelos SUS. 

No entanto, a síntese dialética revela as contradições e pelas conexões e 

determinações sucessivas, as categorias-chave são expostas. Nesse sentido, a 

apropriação privada dos serviços e ações de saúde no âmbito local/nacional/global é 

fundamental para a reprodução do capital e produz um arranjo espacial, cuja disposição 

dos objetos (fixos) e das ações obedece à (des) funcionalidade da rede hierarquizada e 

controlada pela racionalidade técnica dos gestores municipais, estaduais, nacional.  

Ademais, partindo da compreensão da totalidade como categoria central de 

análise e das determinações que produziram a espacialização da política de saúde, foi 

desenvolvida a pesquisa qualitativa, na qual os sujeitos sociais foram ouvidos e suas 

falas interpretadas de modo que as informações obtidas pudessem ser confrontadas. 

Nesse sentido, foram importantes as entrevistas realizadas e os questionários aplicados 

com gestores dos municípios, membros dos Conselhos de saúde, usuários do SUS, 
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motoristas de ambulâncias, funcionários das unidades de saúde da família e do Hospital 

Gov. João Alves Filho (HUSE). 

A escolha dos entrevistados se deu elegendo-se prioritariamente aqueles que 

residem no interior e se dirigiram a Aracaju na época da pesquisa de campo, tanto para 

as clínicas e laboratórios particulares, como para o Centro de Especialidades Médicas 

de Aracaju (CEMAR). Foram aplicados 100 questionários com questões referentes às 

condições de saúde existentes nos municípios, à rede de saúde, as relações entre o 

poder político instituído e a comunidade, os principais problemas enfrentados e a 

participação nos conselhos. Aos gestores foram direcionadas perguntas a respeito do 

financiamento, dos recursos, as relações entre os entes federados, o município no 

processo de municipalização da saúde, assim como a participação do setor privado no 

SUS. 

A minha participação nas Conferências municipais e estadual de saúde se 

constituiu em um momento importante para a apreensão dos mecanismos utilizados 

para a (dis) simulação democrática, na medida em que o controle social é regulado e a 

decisão que cabe aos cidadãos não ultrapassa o aspecto formal de uma democracia 

imperfeita. Dos 75 municípios sergipanos, 60 realizaram as conferências municipais5 

em agosto e setembro de 2007 com uma participação tutelada e induzida da população 

que não entendia muito bem o que era proposto. Na condução da participação pelos 

representantes das secretarias municipais de saúde, as propostas foram agrupadas em 

três eixos: desenvolvimento institucional/gestão de sistemas/educação permanente, 

atenção básica/atenção psicossocial/vigilância à saúde/promoção à saúde e o eixo 

sobre a atenção especializada/atenção hospitalar e urgência e emergência.  

A 4ª Conferência estadual de saúde foi realizada em outubro de 2007, contando 

com a participação de delegados dos municípios sergipanos que foram entrevistados na 

busca de compreender o entendimento dos mesmos quanto à atuação do Conselho de 

saúde, interesses políticos que orientam tanto a ação dos gestores quanto a dos 

conselheiros. A realização da 4ª Conferência foi um momento de filiações políticas, 

acordos entre os representantes de governo e os delegados e se constituiu em uma 
                                                 
5 Participei das Conferências de Neópolis, Lagarto, nos diferentes bairros de Aracaju (pré-conferências), 
Nossa Senhora do Socorro e Itabaiana 
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instância para buscar apoio para a Reforma Sanitária do Estado que instituiu a criação 

das Fundações Estatais de Direito Privado.  

A pesquisa de campo foi enriquecida com a possibilidade de cartografar e 

transformar as informações existentes nos órgãos públicos e as que foram obtidas 

através dos questionários e entrevistas na linguagem da representação gráfica. Desse 

modo, a produção cartográfica foi desenvolvida e sistematizada através de 

representações temáticas georreferenciadas, tendo o limite municipal como base 

espacial para classificação dos referidos dados. Através de fluxos de processamento 

em ambiente Sistema de Informação Geográfica (SIG), as informações alfa-numéricas 

(ou literais) sobre saúde, obtidas, sobretudo no Banco de Dados do Departamento de 

informática do SUS (DATASUS) foram agregadas à base espacial dos municípios 

sergipanos, culminando num Banco de Dados Geográficos (BDG) sobre informações de 

saúde em Sergipe. 

Os dados sobre limites municipais foram extraídos do Mapa de Divisões 

Territoriais do IBGE6. Quanto às informações sobre saúde foram extraídas do 

DATASUS, fontes fornecidas pela Secretaria de Estado da Saúde, como a 

Programação Pactuada Integrada, os Planos Diretores de Regionalização (2001, 2002, 

2007), o Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil (do Ministério da 

Saúde) e do Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME), do Hospital Gov. João 

Alves filho (HUSE). 

No tocante ao pacote de softwares, a montagem do Banco de Dados 

Geográficos foi realizada no SPRING7 versão 5.0, enquanto a finalização dos mapas 

temáticos foi realizada no Software Corel Draw. Em caráter auxiliar utilizou-se o 

Microsoft Excel para edição dos dados alfa-numéricos, transformados em gráficos para 

melhor visualização da temática estudada, o que possibilitou fortalecer a argumentação 

sobre a (des) funcionalidade da rede de saúde em Sergipe, seu caráter seletivo e 

fortemente centralizado na capital. 

                                                 
6 Disponível em:  http://mapas.ibge.gov.br/ 
7 Para citar o SPRING em seus artigos e relatórios, favor utilizar como referência o artigo "SPRING: 
Integrating remote sensing and GIS by object-oriented data modelling" Camara G, Souza RCM, Freitas 
UM, Garrido J Computers & Graphics, 20: (3) 395-403, May-Jun 1996. 
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Para a elaboração do Mapa de Clínicas e Serviços de Saúde no Bairro Siqueira 

Campos foram utilizadas informações do ARIBÉ GIS8 (um banco de Dados Geográficos 

com informações sobre o referido Bairro no município de Aracaju). A leitura cartográfica 

dessa área permitiu discutir a concentração de serviços privados de saúde na Rua de 

Bahia e suas adjacências, alimentada pela centralidade do serviço público do Centro de 

Especialidades Médicas de Aracaju (CEMAR) que funciona como centro racionalizador 

de tempo e espaço. Na produção das localidades centrais, a diminuição da distância é 

elemento indispensável para a circulação dentro da lógica da acumulação, otimizando 

custos para uma máxima receita e lucros. Neste caso, a mercadoria comercializada é a 

saúde que é vendida duplamente ao setor privado: como qualquer outra mercadoria 

disponível no mercado (nos balcões dos laboratórios e das clínicas) e como um serviço 

comprado pelo poder público que diz não ter suficiência para atendimento de todos que 

o procura. 

O tratamento qualitativo dado à pesquisa de campo e as análises feitas a partir 

dos dados e informações secundárias foi importante meio de elucidação dos 

significados que a descentralização possui no processo de reforma do Estado, assim 

como o papel que o município assume no contexto do desenvolvimento local. As 

reflexões oriundas das análises dos dados e das informações, sob a perspectiva do 

materialismo dialético permitiram que a realidade reconstruída aparecesse explícita, o 

que nesse sentido significa que 

 

a aparência, a manifestação, o fenômeno, são um reflexo da essência, 
da realidade concreta, com tudo que implica a palavra reflexo [...] mas é 
precisamente assim que a essência, oculta dentro do fenômeno, vem 
refletir-se em nós e para nós. E nossa reflexão consiste em levar em 
conta esse fenômeno, para ultrapassá-lo e atingir – através dele – a 
essência (LEFEBVRE, 1976, p. 217). 

 

Para ultrapassar a aparência do fenômeno e a sua essência poder ser revelada, é 

necessário compreender o presente enquanto processo de construção histórica, pois na 

visão marxiana “não existe nenhum conhecimento do real que não seja histórico, [...] 

                                                 
8 Vide http://www.cpatc.embrapa.br/labgeo/srgsr3/artigos_pdf/079_t.pdf  
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qualquer fenômeno só pode ser entendido quando se aborda sua gênese e 

desenvolvimento, isto é, com o concurso da perspectiva histórica” (MORAES; COSTA, 

1999, p. 45). Os sujeitos não são indivíduos, são sujeitos sociais/históricos que 

produzem a sociedade/espaço de acordo com o lugar que nela ocupa. Lugar esse 

determinado pela sua condição de pertencer a uma classe social e por isso, permeado 

pelo conflito que intervém na produção do espaço. Daí por que a tese foi permeada pela 

compreensão da desmitificação de valoração democrática embutida na 

descentralização/municipalização da saúde, enquanto política que promoveu um 

reordenamento territorial, fortalecendo o setor privado alimentado pelo setor público, ao 

mesmo tempo em que são reforçadas as relações patrimonialistas.  

Essa realidade explica o sentido de democracia implícito na política de saúde. 

Política, que pode ser lida a partir de um olhar sobre o arranjo espacial resultante da 

referida política (a distribuição dos serviços e ações de saúde) e considerando a 

totalidade das relações que a engendraram, nesses termos, levando em conta os 

processos e as contradições inerentes, conforme exposto. 

Para tanto, a tese foi estruturada em seis capítulos analíticos e mais um no qual 

são tecidas as reflexões finais. O primeiro faz uma digressão ao Estado de Bem-Estar 

Social, no qual a mediação entre capital/trabalho ocorreu através de políticas sociais 

que permitiram “ganhos” aparentes para os trabalhadores. O Keynesianismo é discutido 

como proposta para a saída das crises de regulação do sistema do capital, cuja 

intervenção do Estado e o financiamento público da economia capitalista serviram para 

retardar os conflitos de classe. No caso brasileiro, o Estado de Bem-Estar Social não se 

realizou, pois o próprio Estado se antecipou aos movimentos sociais ameaçadores da 

ordem capitalista, procurando mascarar a luta de classes, ao mesmo tempo em que 

assumiu a responsabilidade pelas condições da reprodução dos trabalhadores. 

O segundo capítulo examina a política de saúde no processo de desenvolvimento 

econômico do país, destacando sua importância na produção do espaço para a 

reprodução do capital. Já nesse capítulo é discutido o estreitamento das relações entre 

o público e o privado que configura a política de saúde marcada pela dualidade do 

sistema (curativa e preventiva). 
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No terceiro capítulo, o diálogo se estabelece com os autores que discutem a 

esfera pública e privada e como se traduz espacialmente. Diálogo que foi alimentado 

pela necessidade de revelar a constituição da sociabilidade brasileira marcada pelas 

relações patrimonialistas, clientelísticas que subscrevem o público no privado. Neste 

capítulo, é abordada ainda a privatização da saúde no contexto das políticas 

neoliberais, através da análise do financiamento e das restrições impostas à saúde 

pelas políticas econômicas.  

O quarto capítulo analisa a descentralização como uma política escalar, de 

desenvolvimento local que impõe um novo reordenamento do território. O Sistema 

Único de Saúde (SUS) é estudado a partir dos arranjos burocrático-institucionais que o 

modelou nas duas décadas de sua existência, apresentando-os como inovações de 

uma prática sócio-espacial que se renova para continuar permanecendo a mesma: 

seletiva e excludente. É discutido o município como escala de operacionalização da 

política de descentralização nas interfaces das escalas global/nacional/local. 

Os capítulos cinco e seis abordam a territorialidade da municipalização da saúde 

em Sergipe, detendo-se na análise da rede de saúde como expressão da espacialidade 

que envolve interesses diversos, disputa de poder e de recursos. A rede de saúde em 

Sergipe se configura por uma centralidade dos serviços mais especializados na capital, 

de difícil acesso à população e na pulverização da Atenção Básica pelos demais 

municípios, demonstrando com isso, a condução da política de saúde na escala 

nacional que disponibiliza recursos diretamente aos municípios através do Programa 

Saúde da Família. 

Por fim, o discurso neoliberal é analisado na sua vertente mais moderna, 

alcunhada de antineoliberal por considerar o Estado necessário, e tentar reformá-lo com 

a criação das Fundações Estatais de Direito Privado e a retórica de controle social pela 

participação cidadã. Privatiza-se o público no interior do próprio público e o círculo se 

fecha como uma mônada, pois se atinge dessa vez a classe que vive do trabalho, na 

categoria do servidor público que trabalha no serviço de saúde. Dominado o trabalho e 

recombinadas as relações entre o público e o privado estende-se o limite da crise do 
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Estado e da sociedade do capital. Desvela-se uma realidade de contradições agudas e 

de conflitos sociais expostos.  

Uma realidade que impõe uma práxis revolucionária, na qual a democracia possa 

ser recolocada e o espaço produzido possa ser o de reprodução da vida. A Geografia, 

nessa especificidade, ao revelar por meio da leitura espacial os processos desiguais 

que combinam uma distribuição desigual dos serviços de saúde, corrobora na denúncia 

da emergência de outra e revolucionária lógica. Uma lógica genuína da escolha da 

sociedade e não mais a do capital, reestruturando a base política da sociedade e 

estabelecendo novas regras nas relações sociais. 
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1 – O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL: A (DES) ALIANÇA ENTRE O CAPITAL E 

O TRABALHO 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Estado muda continuamente,  
está sujeito a falhas  

e será reconstruído de diversas formas,  
com novas capacidades e funções,  

novas escalas de operação 
 e um predisposição a novos tipos de falhas [...].  

O Estado é polimórfico – 
 sua organização e capacidades podem ser primariamente  

capitalista, militares, teocráticas, ou democráticas 
 no caráter e sua cristalização dominante  

está sujeita ao desafio  
bem como à variação conjuntural  

(Bob Jessop, O Estado e a construção do Estado, 2007, p. 18) 
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1 – O ESTADO DE BEM-ESTAR SOCIAL: A (DES) ALIANÇA ENTRE O CAPITAL E 

O TRABALHO 

 

1.1 – Imperativo do comando do capital sobre a classe trabalhadora 

 

O sistema do capital redefiniu a relação produção e consumo que em 

comunidades primitivas era marcada pela auto-suficiência, voltadas para a produção e 

o consumo direto do valor de uso. Nestas comunidades, o homem produziu uma 

estrutura societária que envolvia uma relação com a natureza de satisfação das 

necessidades humanas, uma divisão simples de trabalho e uma forte dependência da 

disponibilidade de recurso de fácil acesso por parte das comunidades.  

De acordo com Smith (1988), o espaço produzido pelas sociedades primitivas era 

indiferenciado quanto à compreensão de lugar e sociedade, encontrados fundidos em 

uma unidade. Os lugares eram impregnados de valor social e as sociedades habitavam 

o espaço natural. 

Já nas sociedades baseadas no valor de troca, a liberação da auto-suficiência foi 

uma condição para a expansão e acumulação do capital, transformando-o em 

competente extrator de trabalho excedente. Somente quando a força de trabalho pôs-se 

no mercado por seu próprio possuidor que passou a tê-la como única coisa para vender 

é que se pôde transformar dinheiro em capital. Além disso, a extração do trabalho 

excedente apareceu reificada sob a forma de trabalho livre contratual, internalizada 

pelos trabalhadores e sem carregar o peso de uma dominação forçada (escravidão e/ou 

servidão) (MÉSZÁROS, 2002).  

Foi preciso criar uma idéia de que o trabalhador é livre e que se relaciona com o 

produto de seu trabalho como a um objeto estranho, tanto nas unidades reprodutivas 

individuais como no sistema global, para que as relações capitalistas pudessem sujeitar 

a força de trabalho aos imperativos alienantes do sistema do capital.  

O sistema do capital sujeita toda a sociedade aos mesmos imperativos. Impõe 

seus próprios critérios tanto às menores unidades como às empresas transnacionais, e 



36 
 

ainda, desde as mais íntimas decisões aos mais complexos de tomada de decisão. A 

sujeição assume a forma da divisão da sociedade de classes, irreconciliáveis, como 

também, a forma de instituição de controle político total. O que dá suporte a essa 

dualidade é um sistema de divisão social hierárquica do trabalho, força cimentadora de 

uma sociedade estruturada de maneira antagônica e específica.   

A necessidade de uma divisão social hierarquizada do trabalho cada vez mais 

complexa é também condição para que as funções de produção e controle estejam 

radicalmente separadas e atribuídas a diferentes classes de indivíduos (ibid., p.99). Há 

uma internalização da divisão do trabalho, com sua hierarquização e subordinação, 

aparecendo através da manipulação ideológica como inalterável, condição da própria 

natureza, assim como o é a idéia de igualdade e liberdade, livre opção econômica e 

política.  

A máscara ideológica é inevitável no sistema do capital por conter e dissimular as 

contradições sociais, assim como para que o trabalhador encarne que o produto do seu 

trabalhe não lhe pertence, mas pertence a outrem. Assim, o trabalhador está envolto 

em um processo de alienação, donde Karl Marx salienta que 

 

a alienação do trabalhador no seu produto significa não só que o 
trabalho se transforma em objeto, assume uma existência externa, mas 
que existe independentemente, fora dele e a ele estranho, e se torna 
um poder autônomo em oposição a ele; que a vida que deu ao objeto 
se torna uma força hostil e antagônica (2004, p. 112). 

  

Trabalho e capital formam uma unidade dialética. Quanto mais o trabalhador 

produz riqueza, menos ele possui, mais o capital se reproduz. Enquanto produz 

mercadoria, o trabalhador produz-se a si próprio como mercadoria e para tanto, “o 

trabalho produz coisas boas para os ricos, mas produz a escassez para o trabalhador” 

(ibid., p.113). 

O processo de alienação e extração do trabalho excedente foi mais bem 

estruturado com o capitalismo plenamente constituído - o capitalismo industrial - que 

alterou o conjunto das relações sociais, econômicas e políticas, elegendo a cidade 

como o lócus de sua realização. A partir desse momento, a tendência à expansão, 
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concentração e centralização tanto espacial como de capitais vai estabelecer uma 

divisão territorial do trabalho entre campo e cidade, e entre países hierarquicamente 

organizados que submetem e/ou que são submetidos. 

A divisão territorial do trabalho entre campo e cidade se assenta na indústria que 

confirma a tendência à centralização, pois esta nova forma de produzir estabelece 

novas relações sociais e modifica os processos espaciais para conformá-los segundo 

uma lógica em que a existência da combinação das desigualdades é fundamental para 

sua reprodução.  

A Revolução Industrial provocou um acelerado processo de urbanização que 

concentrou capital nas cidades e imprimiu uma mobilidade do trabalho necessária à 

acumulação do capital. Com a força de trabalho livre para ser vendida e móvel (apta 

para as deslocações e modificações do seu emprego) se mantém os locais preparados 

pelo/para o capital. Neste sentido, as cidades passaram a receber um contingente 

populacional, expulso do campo que vai se constituir na reserva de mão-de-obra que os 

capitalistas industriais vão explorar. 

A centralização do capital e de mão-de-obra nas cidades vai conformar uma 

configuração sócio-espacial conduzida pela indústria, materializando espacialmente as 

diferenças de classes sociais.  Engels (1985) ao tratar da situação da classe 

trabalhadora na Inglaterra revela que os milagres da civilização de que a cidade é 

fecunda custaram sacrifícios de muitos em nome de alguns poucos. Nos bairros 

operários, as condições de vida eram debilitantes, contrastando com a suntuosidade 

dos bairros da burguesia.  

A leitura que Engels fez da situação dos trabalhadores na Inglaterra lhe permitiu 

observar o estado em que a guerra social mergulha a classe trabalhadora. Um dos 

aspectos por ele analisado foram as habitações e as condições de moradia existentes 

nas cidades. Habitar para a maioria dos trabalhadores era residir em bairros 

considerados de “má reputação” (de concentração dos operários) que ficavam próximos 

dos palácios dos ricos, mas escondidos de seus olhos. Assim ele descreveu esses 

bairros:  
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todas as grandes cidades possuem um ou vários ‘bairros de má 
reputação’ – onde se concentra a classe operária. É certo que é 
freqüente a pobreza morar em vielas escondidas, muito perto dos 
palácios dos ricos, mas, em geral, designaram-lhe um lugar à parte, 
onde ao abrigo dos olhares das classes mais felizes, tem de se safar 
sozinha, melhor ou pior. Estes ‘bairros de má reputação’ são 
organizados em toda a Inglaterra mais ou menos da mesma maneira, 
as piores casas na parte mais feia da cidade (ibid., p. 38). 

 

As cidades apareciam como um amontoado de pessoas, apinhadas umas sobre as 

outras em moradias de um ou dois cômodos, desprovidas de higiene sanitária de onde 

proliferavam doenças e a morte. Os relatos de revistas e jornais da época e mesmo os 

relatórios oficiais descreviam a miséria das cidades inglesas, com ruelas e vias de 

circulação sem esgotamento sanitário e poluídas pelas fumaças das indústrias movidas 

a carvão.  

As condições de trabalho dentro das fábricas também eram degradantes. Com 

jornadas de trabalho prolongadas e atividades automatizadas, os trabalhadores eram 

obrigados a repetir ações mecanicamente durante horas seguidas. Isto resultou da 

transformação da manufatura em divisão social do trabalho em que o trabalhador, 

transformado em mercadoria pelo seu trabalho parcial não produz mercadoria. Esta só 

é produzida enquanto trabalho dos trabalhadores parciais que concentrados nas 

fábricas não se reconhecem no produto de sua atividade. Dessa maneira, a realização 

do trabalho significa a desrealização do trabalhador, mas este se submete porque no 

modo de produção capitalista, o trabalhador “só pode manter-se como sujeito físico na 

condição de trabalhador e só é trabalhador na condição de sujeito físico” (MARX, 2004, 

p. 113). 

Da segunda metade do século XVIII até as primeiras décadas do século XX, o 

sistema do capital vai se metamorfoseando, passando de um capitalismo concorrencial 

ao monopolista. Neste processo, as nações modernas se consolidaram e irromperam 

uma empreitada expansionista que redundou na desestruturação das sociedades não-

européias, ao mesmo tempo em que tornou mundial o sistema do capital.  

A expansão e acumulação do capital produziram um mundo industrializado, em 

que a produção mundial aumentou exponencialmente, o avanço tecnológico e as 



39 
 

ciências trouxeram mudanças significativas na vida das populações que passaram a 

experimentar a luz elétrica e uma maior rapidez nas comunicações. As cidades grandes 

se multiplicaram e as intercomunicações entre os países eram regulares, com navios a 

vapor ligando a Europa com a América e as Índias. 

Um desdobramento da expansão e acumulação do capital foi a crise de 1873-1896 

que resultou no Imperialismo. Este foi um período de aumento dos salários dos 

trabalhadores (fruto de sua organização) e iniciativa dos capitalistas em investir na 

tecnologia para diminuir a necessidade de mão-de-obra. A produção e o lucro se 

mantiveram, mas houve um declínio no consumo, na medida em que os salários pagos 

diminuíram, determinando a recessão do mercado consumidor. Foi no interior deste 

processo que houve a expansão de capitais para fora da Europa através de 

empréstimos com juros elevados e da construção de ferrovias que logo se espalharam 

pelos países atrasados.  

Ao final do século XIX, a economia capitalista já não podia dispensar a intervenção 

governamental na medida em que as crises de produção e a competição internacional 

demandavam a atuação do Estado para assumir os riscos econômicos. A rivalidade 

entre os países imperialistas levou à disputa e divisão do mundo pelos impérios 

europeus que necessitavam garantir tanto o abastecimento de matérias-primas como 

seus mercados de produtos em massa. Além disso, as pressões das massas nos 

países europeus ocidentais requeriam uma maior participação nos caminhos políticos 

de seus Estados.  

Os trabalhos de Lênin (O Imperialismo: fase superior do capitalismo, 2002) e de 

Hilferding (O Capital Financeiro, 1985) são obras que abordam o capitalismo em sua 

fase imperialista e o capitalismo financeiro (fusão entre as finanças e a indústria). 

Hilferding considerava o capitalismo financeiro como um poder progressivo a ser 

socializado, que deveria ser submetido ao controle do Estado proletário. No entanto, 

este autor não levou em conta o princípio produtivo da valorização do capital.  

Lênin considerava que o capitalismo avançaria para a formação de monopólios, 

cujas indústrias e instituições financeiras se desenvolveriam a partir da falência e da 

compra de empresas que não conseguiriam se manter. Para ele, o imperialismo 
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representou o capitalismo agonizante, a transição do capitalismo para uma estrutura 

econômica e social mais elevada. 

No processo capitalista de produção ocorrem crises (MARX, 2006) que se 

originam das barreiras estruturais à acumulação. Elas se manifestam na produção, no 

consumo, ou nas fases de circulação e de produção de valor. Numa análise marxista 

(MARX, 2006; HARVEY, 2005a) as explicações sobre as crises cíclicas do capital 

consideram a capacidade que o capital tem de apresentar surtos de prosperidade 

seguidos de suas crises endêmicas. As crises são de superprodução na medida em que 

a busca da acumulação pela acumulação significa produzir sem considerar os limites do 

mercado (Marx, 2006). Assim, “os capitalistas tendem a expandir o volume e o valor 

total das mercadorias no mercado, enquanto tentam maximizar seus lucros mantendo 

os salários achatados, o que restringe o poder aquisitivo das massas” (HARVEY, 

2005a, p. 45). Nesse sentido, é inevitável a atividade estatal como um esforço 

permanente de regular a atividade econômica e sustentar o crescimento. 

O triunfo e a transformação do capitalismo na forma de sociedade burguesa liberal 

foi consolidado no final do século XIX. Esse triunfo foi para Hobsbawm resultado da 

Revolução Industrial inglesa “que estabeleceu a capacidade ilimitada do sistema 

produtivo, criado pelo capitalismo, em promover crescimento econômico e penetração 

mundial” (2005a, p. 23) e da Revolução Franco-americana que moldou os modelos das 

instituições públicas assentados nos princípios do Liberalismo.  

Para manter o sistema do capital, apaziguar os conflitos de classe, garantir a 

propriedade privada e ainda estabelecer uma relação de dominação e subordinação 

entre os países, não se pode prescindir de um comando político (o Estado). Até o final 

do século XIX e as primeiras décadas do século XX, esse comando institucional político 

não exercia forte influência sobre a economia que até então era regida pelos princípios 

liberais de livre iniciativa, interesses individuais, não-intervencionsimo estatal para não 

desregulamentar o crescimento e desenvolvimento. 

No Estado liberal não-intervencionista, o mercado era auto-regulador na medida 

em que os interesses individuais egoístas acabariam por beneficiar o conjunto da 

sociedade (a mão invisível de Adam Smith). No liberalismo, a sociedade é encarada  
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como um meio de igualar as leis naturais da propriedade e da liberdade. Como livre, o 

homem é proprietário da sua pessoa e de suas capacidades. Dessa maneira, o Estado 

existiria para garantir a propriedade, guardião dos interesses privados. 

 

1.2 – O Estado de Bem-Estar Social e a relação capital/trabalho 

 

Diante das crises de produção e da competição imperialista, os governos liberais 

não se sustentaram. Hobsbawm salienta que “eles estavam minados não apenas pela 

derrota de sua ideologia de mercado livre e por governos relativamente inativos, mas 

também pela democratização da política eleitoral que destruiu a ilusão de que seu 

programa representava a vontade das massas” (2005b, p. 420). 

Uma mudança política se efetuava no seio do capitalismo monopolista: as 

demandas das classes subalternas não eram mais definidas e representadas pela 

burguesia e/ou antiga nobreza. As exigências de proteção social, salários, empregos já 

não podiam ser mais tuteladas. Os trabalhadores organizados em sindicatos, partidos e 

os movimentos de classe operária exerciam forte apelo à realização de seus interesses.  

Um novo Estado precisava ser desenhado. Cada vez mais forte e interventor, 

tendo que conviver com a presença da organização da classe operária em partidos 

ideologicamente comprometidos com o socialismo e com as questões sociais. No 

entender de Hobsbawm (ibid., p. 422), a política a partir dos anos de 1860 caminhava 

para um constitucionalismo democrático, mas com governos temerosos e com 

dificuldade de lidar com os movimentos organizados de massa.  

Ao considerar as mudanças políticas e econômicas na Europa que culminaram 

com o fim da Primeira Guerra, Claus Offe (1984) assinala que neste período concluiu-se 

um processo político de modernização e democratização que vinha se desenvolvendo 

desde as primeiras décadas do século XIX. A conquista política e constitucional foi 

garantida através da consolidação do sufrágio universal e igualitário; do reconhecimento 

da liberdade de organização e da legitimidade dos partidos políticos; e ainda a 
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parlamentarização do Governo com a ampliação dos direitos de votar e vetar leis 

orçamentárias, derrubar ou instalar governos. 

A inserção da classe trabalhadora e da pequena burguesia na tomada de decisões 

pode ser encarada como uma alteração da estrutura interna da sociedade na medida 

em que se estabelece uma compensação do déficit social do proletariado com uma 

vantagem de poder político (tese defendida por Hilderfing). Por outro lado, esta inserção 

pode significar ainda uma maneira de sabotar o potencial revolucionário do movimento 

operário, através de uma pacificação dos conflitos (tese defendida por Lênin). Ao que 

tudo indica, no sistema do capital há concessões/conquistas da classe trabalhadora que 

retardam o enfrentamento entre o capital e o trabalho.   

A Grande Depressão de 1929 introduziu novos mecanismos ao funcionamento do 

Estado e no Pós-Segunda Guerra, o Estado fora convertido em instrumento de 

transformação e de regulações sociais nas sociedades capitalistas avançadas. A crise 

de 1929 sinalizou para uma mudança no Estado. Apesar da concentração de capital, do 

salto tecnológico e de um desemprego difuso durante a crise, os mecanismos de 

mercado não foram suficientes para a retomada dos investimentos.  

Para Vacca (1991, p. 153) diante do desenvolvimento da produção de massa e do 

papel dos oligopólios, “a acumulação de capital dependia cada vez menos da 

possibilidade de atrair poupança entre os investimentos e cada vez mais da 

possibilidade de sustentar os investimentos mediante a expansão do consumo”. Era 

necessária uma organização da sociedade para o consumo, pois para a organização 

em série já havia sido preparada a organização taylorista. Assim, a máquina do Estado 

foi amoldada e estendidas suas funções que incluíam a criação do Banco Central e do 

papel-moeda9, o desenvolvimento dos gastos públicos, os aparelhos da reprodução, as 

políticas de plena ocupação e o consumo individual. 

A partir dos anos 1930 se esboçou o Estado do Bem-Estar Social, consolidado 

após a Segunda Guerra Mundial. Sob o Estado de Bem-Estar Social se estabeleceu um 

                                                 
9 Esses foram instrumentos que possibilitaram a concentração nas mãos dos governos, a direção dos 
capitais necessários para sustentar os investimentos e regular os ciclos econômicos (VACCA, 1991) 
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arrefecimento nos conflitos entre o capital e o trabalho até os anos 1970 quando as 

contradições da sociedade capitalista se agudizaram.  

 

1.2.1  – A feição do Estado de Bem-Estar Social 

 

O Estado após a Segunda Guerra continuou a adotar políticas intervencionistas já 

experimentadas nos anos 1920 e 1930 com o propósito de controlar os ciclos 

econômicos, combinando políticas fiscais e monetárias. Políticas essas dirigidas para 

as áreas de investimento público (transporte, equipamentos públicos) vitais para o 

crescimento da produção e do consumo e que garantiram o emprego pleno. A adoção 

dessas políticas ocorria em diferentes tipos de governos com, inclusive, tendências 

ideológicas bem distintas (gaullista, na França, trabalhista, na Inglaterra podem ser 

citados como exemplos). 

Na pesquisa desenvolvida por Gomes (2006) há uma discussão sobre a formação 

do Estado de Bem-Estar Social e a participação da classe trabalhadora no redesenho 

da atuação desta instituição. As discussões teóricas apontam para pelo menos três 

diferentes interpretações sobre a formação do Estado de Bem-Estar Social. 

Em uma dessas interpretações, a classe trabalhadora foi integrada ao Estado de 

Bem-Estar Social e legitimou o sistema capitalista através da colaboração/consenso 

dos trabalhadores. As reformas fortaleceram o capitalismo ao invés de debilitá-lo, pois a 

melhoria da condição material de existência dos trabalhadores colocou a fragilidade que 

teve o reformismo de transcender o capitalismo (argumentação da Escola de 

Frankfurt)10. Nesta interpretação, “o Estado de bem-estar seria uma criação da classe 

capitalista para legitimar seus interesses e, geralmente, as reformas não passariam de 

instrumentos com objetivos de reforçar o status quo e perpetuar a dominação sobre a 

classe trabalhadora” (GOMES, 2006, p. 12). Reformas podem melhorar o capitalismo, 

mas não é a mesma coisa que lutar pelo socialismo.  

                                                 
10 A Escola de Frankfurt considera que o mecanismo central dessa integração foi o consenso, traduzido 
em um contrato social em que o capital e o trabalho cooperavam mutuamente.  
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A Escola de Frankfurt entendeu que o Estado de Bem-Estar Social legitimou o 

sistema capitalista via cooptação da classe trabalhadora (análise centrada no Estado). 

Em uma outra interpretação, centrada no processo produtivo, estão inseridas idéias de 

Burawoy de que é no local de trabalho onde se constrem os pactos sociais, pois no 

confronto direto entre capitalistas e trabalhadores, os primeiros concedem com o 

objetivo de legitimar sua hegemonia. De acordo com Harvey (2005b), para Burawoy as 

mudanças no processo produtivo criam o consenso entre os trabalhadores. 

Os direitos conseguidos pelos trabalhadores foram mantidos em troca da sua 

cooperação no tocante às técnicas fordistas de produção. Dessa maneira, “a própria 

possibilidade de ampliar os direitos pessoais permite ao capitalismo lograr consenso 

entre os pobres e os oprimidos” (BURAWOY, 1989 apud NAVARRO, 1993). A 

concessão dos direitos econômicos seria uma forma do capital buscar apoio das forças 

sociais opostas, sendo, portanto, definida de acordo com os interesses dos capitalistas. 

As duas interpretações citadas divergem quanto ao ambiente e o objeto de 

análise, no que diz respeito principalmente, de onde partem as pressões que 

desencadearam as reformas. No entanto, se aproximam quando são consideradas as 

conclusões que chegam. Para Navarro (1993) o debate entre elas está em definir qual o 

fator (a produção ou o Estado de Bem-Estar Social) constrói o consenso. 

Na análise dos regulacionistas, o surgimento do Estado de Bem-Estar Social 

ocorreu a partir da consciência da classe capitalista no que se refere ao sentido da 

produção fordista. Diante da produção em massa, o consumo deve também ser em 

massa. Desta maneira,  

 

o Estado de bem-estar teria sua razão de ser na argumentação do 
princípio de que a classe capitalista, ao perceber as necessidade de 
expansão do consumo em decorrência da produção em massa, 
estabeleceu uma série de acordos e acertos institucionais que foram 
necessários para a continuidade do processo de produção e 
acumulação. (GOMES, 2006, p. 14). 

 

Dentre os autores regulacionistas se destaca Aglietta (1979) que analisou a crise 

econômica dos anos 1970, interpretando a conjuntura econômica como uma crise de 
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regulação salarial, localizada no seio das contradições que se produziu pela 

organização do processo de trabalho.  

Para Aglietta (1979), o fordismo como um regime de acumulação intensiva se 

associa a um modo de regulação social e política capaz de fazer funcionar o regime de 

acumulação através de hábitos, normas leis e do compromisso dos indivíduos 

envolvidos (capitalistas, funcionários públicos, financistas e outros agentes políticos 

econômicos) de assumirem alguma modalidade que garanta tal funcionamento. Pensar 

o trabalho e o capitalismo em suas crises partindo do que Aglietta chamou de regime de 

acumulação e modo de regulação exige a presença do Estado que possa operar as 

demandas sociais e cumprir o papel de controle social. 

O que há de consoante nestas três interpretações sobre a formação do Estado de 

Bem-Estar Social é que elas tentam explicar o seu surgimento, considerando apenas a 

classe capitalista como a responsável, anulando a condição de luta constante da classe 

trabalhadora. É necessário considerar que a organização dos trabalhadores, a 

expansão do sufrágio e a impossibilidade do Parlamento funcionar como sede da 

unificação política das classes proprietárias pressionaram as classes dominantes para 

pactuar com as classes subalternas. Para Vacca (1991), a legitimação do sistema 

passou a contar com a representação e a decisão dos trabalhadores e dessa forma, o 

consenso se estabeleceu em troca de uma crescente influência sobre o destino dos 

gastos públicos, sobre a redistribuição de renda e sobre a utilização dos recursos 

nacionais. 

Por outro lado, a classe trabalhadora imprimiu reformas e conquistou benefícios 

sociais. Os movimentos da classe trabalhadora foram ameaçadores da ordem social, 

pois reivindicavam o controle operário sobre o processo trabalhista, questionavam o 

direito da classe capitalista de controlar o processo produtivo e ainda renegaram 

acordos feitos entre os capitalistas e os operários, fruto de negociações coletivas11 que 

beneficiavam os primeiros. Tese defendida por Navarro (1993) de que as reformas e 

                                                 
11 Antes dos anos 1970, os sindicatos cooperaram com os capitalistas em troca de bons salários e 
benefícios trabalhistas. Navarro (2002) acrescenta que os sindicatos colaboraram com os empresários no 
desenvolvimento de experiências sociológicas que objetivavam otimizar a satisfação e motivação dos 
trabalhadores nas fábricas. 
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mudanças que redundaram no Estado de Bem-Estar Social foram resultado do 

confronto entre as classes sociais, especialmente a luta da classe operária.  

Navarro reconhece que as lutas entre a classe capitalista e operária resultaram em 

ganhos para a última, no entanto, afirma que o Estado de Bem-Estar Social foi um 

triunfo da classe trabalhadora e que o conflito entre ambas gerou reformas 

acumulativas e que podiam determinar a transformação e substituição do sistema 

capitalista por um socialista. 

A expansão do consumo coletivo foi gerada pela força da classe operária e 

atuação do Estado de Bem–Estar Social em cada país capitalista avançado dependeu 

da correlação de forças dessas classes. As reformas empreendidas pela classe 

capitalista responderam às pressões da classe trabalhadora de maneira diferente em 

cada país de capitalismo avançado. Foram criadas divisões na classe operária como 

uma estratégia para seu enfraquecimento. No caso de seguro de saúde, a cobertura 

social era distinta de acordo com o local de trabalho e o Estado definia quem era 

merecedor ou não do recebimento dos benefícios.  

A classe operária foi dividida e logo se transformou em guetos de classe que 

lutaram por seus ganhos particulares. Navarro (1993) afirma que o crescimento do 

movimento operário obrigou as organizações operárias a redefinirem suas políticas de 

rompimento com os guetos e retomarem a luta pela universalização dos direitos para 

todos os cidadãos. Assim é que  

 

a obtenção de benefícios de cobertura universal por parte das classes 
trabalhadoras dependeu de quanto poderosas eram estas classes em 
comparação a outras classes capitalistas, que se  opuseram tanto à 
ampliação de benefícios como à sua universalização. Nos países onde 
a influência da classe operária aumentou, predominaram os programas 
de cobertura universal: programas sociais baseados na avaliação dos 
recursos econômicos do indivíduo como condição para obter o 
benefício social viram-se dramaticamente reduzidos. Nos países onde a 
classe operária era débil, como nos Estados Unidos, o Estado de Bem-
Estar também foi débil (ibid., p. 165). 

 

A análise de Navarro é reformista, de mudança de modo de produção pela 

acumulação de reformas, conquistadas pela classe trabalhadora através, inclusive, de 
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alguns instrumentos como os partidos social-democrata, socialista ou comunista. 

Comunga com as idéias de Bernstein e acredita em uma aceitação não consensual dos 

trabalhadores, na medida em que o trabalhador pode aceitar a intervenção capitalista, 

sem, contudo, legitimá-la. 

Sobre os partidos da classe trabalhadora, cabe destacar que a Social-Democracia 

surgiu inicialmente com um compromisso de transformação econômica da sociedade 

burguesa e para completar a libertação social da classe operária. O objetivo socialista 

era a socialização ou a nacionalização dos meios de produção e como partido que 

representava os ideais socialistas, os social-democratas tinham como tarefa depois de 

conquistar o poder, realizar o objetivo socialista. No entanto, este projeto fora suspenso 

pós anos 1930 porque o programa de nacionalização dos meios de produção não 

encontrava as condições para a sua efetivação.  

As diferentes interpretações sobre a participação das classes capitalista e 

trabalhadora na definição do Estado de Bem-Estar Social não dispensam a atuação do 

Estado enquanto aparato institucional da relação capital/trabalho. Até mesmo as 

representações da classe trabalhadora, principalmente os partidos que se organizam de 

maneira individualizada (cada categoria de trabalhador tem sua representação) e 

através de seus representantes demonstram que o modo de organização de classe se 

insere nas instituições capitalistas. Em grande parte, as representações acabam se 

satisfazendo com conquistas individuais e parciais, esquecendo-se da luta de classe. 

Diante da Grande Depressão e o desemprego, os partidos social-democratas de 

vários países do capitalismo avançado descobriram as idéias de Keynes e nelas uma 

política para a administração da economia capitalista. Ancorados nos princípios 

keynesianos, estes partidos justificaram seu papel governamental e o significado 

ideológico das políticas redistributivas que favoreciam a classe trabalhadora. A teoria 

Keynesiana além de justificar a participação dos socialistas no governo, garantia um 

status universal para os interesses dos trabalhadores. Após os anos 1930, o pleno 

emprego passou a ser a preocupação da esquerda que não via mais o emprego como 

‘escravidão salarial’, mas como motivo de luta para garantir que todos a ele tenham 

acesso (PRZEWORSKI, 1988 e PRZEWORSKI; WALLERSTEIN, 1988). 
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A questão do partido e da transformação da sociedade capitalista tem na figura de 

Rosa Luxemburgo um de seus expoentes reveladores das divergências quanto à 

atuação do partido social democrata no processo de transformação da sociedade 

capitalista. No livro Reforma ou Revolução? (1999), Rosa Luxemburgo trava uma 

discussão com Eduardo Bernstein e Conrad Schimidt no tocante às tarefas da social 

democracia e do partido, além da maneira pela qual se daria a transformação da 

sociedade capitalista. Contrária à idéia de o socialismo a partir de reformas graduais no 

capitalismo, Rosa aponta a fragilidade das concepções de Bernstein12, chamando de 

método oportunista, “uma tentativa inconsciente de garantir o predomínio dos 

elementos pequeno-burgueses aderentes ao Partido, e de transformar a seu talante a 

política e os fins do Partido” (ibid., p. 19). 

Para esta autora, as reformas sociais, a democratização política e os sindicatos 

não têm condições de provocar a transformação da sociedade. Sobre esta questão, 

Rosa Luxemburgo afirma que a reforma praticada pelo Estado “não é uma aplicação do 

‘controle social’, isto é, do controle da sociedade trabalhando livremente no seu próprio 

processo de trabalho, mas um controle da organização de classe do Capital sobre o 

processo de produção do Capital” (ibid., p. 46). Por isso, o controle social estabelecido 

com a Social Democracia não significa uma limitação da propriedade capitalista e não 

                                                 
12 No entender de Rosa Luxemburgo (1999), a questão pivô da teoria de Bernstein se refere ao que diz 
ele sobre o curso do desenvolvimento objetivo da sociedade capitalista e que se relaciona com sua 
concepção das tarefas da social-democracia. Para Bernstein, um desmoronamento geral do capitalismo é 
cada vez mais improvável porque o sistema capitalista tem uma capacidade de adaptação cada vez 
maior e também porque a produção se diferencia cada vez mais. Quanto à capacidade de adaptação, o 
capitalismo eliminaria as crises gerais através do desenvolvimento do sistema de créditos e das 
organizações patronais, das comunicações e do serviço de informações. No que concerne à produção, a 
diversificação da classe média, como conseqüência da diferenciação dos ramos da produção e da 
elevação de parcela do proletariado ao nível de classe média. Além disso, a melhoria da condição 
econômica e política do proletariado também tornariam improvável o desmoronamento do capitalismo. Na 
concepção de Rosa Luxemburgo, a intervenção revolucionária do proletariado se fará sob a direção do 
partido social-democrata que tomará a direção e coordenação da luta de classe revolucionária (LOWY, 
1985). Assim, Rosa Luxemburgo toma a social democracia como partido que aspira a repartição justa da 
riqueza social e luta pela supressão da produção de mercadorias. Em suas palavras: “a socialdemocracia 
quer estabelecer o modo de repartição socialista por meio da supressão do modo de produção capitalista, 
ao passo que o método bernsteiniano consiste, bem ao contrário, em combater o modo de repartição 
capitalista, na esperança de conseguir estabelecer progressivamente, por este meio, o modo de 
produção socialista” (1999, p. 86). Dessa maneira, ela conclui que é somente pela revolução que a 
sociedade capitalista poderá ser abatida e somente quando o poder político estiver nas mãos do 
proletariado.  
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diz respeito à participação do direito de propriedade. Representa de fato, uma 

regulamentação da exploração, realizada com a inserção da classe trabalhadora na 

esfera política do Estado. 

A discussão sobre a formação do Estado de Bem-Estar Social, a importância da 

classe trabalhadora na introdução da pauta social nas decisões econômicas e a 

atuação dos partidos no processo de transformação da sociedade deve considerar, 

sobremodo, que as condições objetivas para o confronto entre os interesses dos 

capitalistas e os interesses da classe trabalhadora estavam postas. A busca 

desenfreada do lucro impunha limites à sua ampliação na medida em que para obtê-lo 

era necessário gerar poupança e investimentos. Com a classe trabalhadora ganhando 

salários impraticáveis para poupar, a saída era criar condição para um salário indireto 

(os serviços e benefícios que só o Estado poderia oferecer).  

O Estado de Bem-Estar Social tinha que superar a contradição entre a crescente 

socialização do capital e os custos sociais gerais mantidos pelo Estado e a contínua 

apropriação privada dos lucros. Dessa maneira, se pode colocar como questão central, 

a superação da contradição entre o interesse objetivo global do capital e o uso dos 

direitos políticos democráticos e as reivindicações feitas pelos trabalhadores (Figura 1) .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



50 
 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

 

 

 

 

Figura 1 
Síntese do sistema de reprodução do capital até os anos 70 
 

Fonte: Elaborado pela autora, 2007 

 

As explicações sobre a atuação das classes capitalista e operária na conformação 

do Estado de Bem-Estar Social se orientam para o consenso entre elas, para a 

cooptação da classe operária ou para a aceitação não consensual (a classe 

trabalhadora se submete à intervenção, mas não a legitima e não se rebela). Estas 

explicações parecem fazer crer em uma força unilateral que se estabelece na relação 

entre capital e trabalho. O que de fato precisa ser considerado é a capacidade que o 

capital tem de se expandir e garantir a acumulação, ao mesmo tempo em que a classe 

operária vai abrindo fissuras na ordem capitalista. 

Sistema de Reprodução do Capital do Pós-Guerra até os anos 70 

Regime de Acumulação Fordista/Padrão 
Keynesiano 

Estado de Bem-
Estar Social 

Reprodução da 
força de trabalho 

 Padrão de Financiamento Público 
 Contenção dos Conflitos de classe 
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O Estado de Bem-Estar Social selou um compromisso entre capital e trabalho, 

mediado por um Estado arbitral, atuando conforme os interesses gerais do capital. Um 

sistema de compromisso e de regulação limitado aos países capitalistas avançados, 

oferecendo uma ilusão de controle duradouro do trabalho. Nesse sentido, Antunes 

(2003) chama atenção para a integração do movimento operário e a subordinação dos 

organismos sindicais e políticos que foram convertidos a co-gestores do processo 

global de reprodução do capital. Assim é que  

 

sob a alternância partidária, ora com a social-democracia ora com os 
partidos diretamente burgueses, esse ‘compromisso’ procurava 
delimitar o campo de luta de classes, onde se buscava a obtenção dos 
elementos constitutivos do welfare state em troca do abandono pelos 
trabalhadores, do seu projeto histórico-societal (ibid, p. 38). 

 

Offe (1984) também considera o compromisso das organizações da classe 

trabalhadora com a classe capitalista em troca de uma garantia de padrões mínimos de 

vida. O acordo entre as classes contribuiu para a compatibilidade do capitalismo e da 

democracia, princípios incompatíveis para os políticos liberais e marxistas ortodoxos. A 

compatibilidade entre esses princípios foi dada exatamente pelos partidos políticos de 

massa e pelo Estado do Bem-Estar keynesiano que estabeleceram um tipo específico 

de capitalismo capaz de coexistir com a democracia.  

A coexistência entre capitalismo e democracia resultante do compromisso entre 

capital/trabalho foi estabelecida no seio do consentimento/concordância entre os 

proprietários dos meios de produção e a classe trabalhadora. O compromisso da 

democracia se viabilizou por intermédio do Estado que passou a harmonizar a 

propriedade privada com a gestão democrática da economia e pelo estabelecimento de 

um programa dual que se por um lado apregoava o pleno emprego, por outro oferecia 

igualdade pela constituição de uma malha de serviços sociais. 

Em relação aos partidos, a desradicalização ideológica (os partidos tendem cada 

vez mais a orientar seus programas para as conveniências do mercado político), a 

desativação dos quadros (burocratização interna desativa a base do partido, tornando-a 
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cada vez mais distante da liderança e de seus funcionários) e a erosão da identidade 

coletiva (grande heterogeneidade estrutural e cultural dos seus filiados) contribuem para 

a contenção e a limitação do alcance dos objetivos e das lutas políticas, garantindo 

assim que a estrutura do poder político não se desviará da estrutura do poder sócio-

econômico (OFFE, 1984). 

Nesse sentido, as tensões entre as classes são contidas com a anuência dos 

trabalhadores. Os conflitos pacificados sob os auspícios do keynesianismo que 

estabeleceu uma nova regra, a de soma positiva. No entender de Offe (1984), o Estado 

de Bem-Estar Social adiaria os problemas sócio-econômicos e políticos das sociedades 

capitalistas avançadas, estabelecendo uma estratégia teórica diferente da dos liberais 

que viam as relações econômicas como um jogo de soma zero (para alguém ganhar, 

um outro deve perder). Assim, no keynesianismo 

 

jogar um jogo de soma zero seria jogar contra os próprios interesses. 
Isto quer dizer que cada classe tem que levar em consideração os 
interesses da outra classe: os operários, a lucratividade, porque 
somente um nível de lucro e de investimento razoável garantirá o 
emprego futuro e o aumento da renda, e os capitalistas, os salários e as 
despesas do welfare state, porque são eles que garantirão uma 
demanda efetiva e uma classe operária saudável, bem treinada, sem 
problemas de moradia e feliz (ibid., p. 375). 

 

 

Em diferentes contextos históricos, a saída é apontada dentro dos limites e das 

condições objetivas existentes. Se no século XIX, a saída da crise era a expansão para 

além das terras européias (o Imperialismo), as materialidades do período entre e no 

pós-guerra exigiam outras alternativas, uma vez que a industrialização e urbanização 

produziram uma outra sociabilidade.  

O amadurecimento da organização da classe operária, a produção fordista que 

exigia o consumo em massa e a função do Estado de garantir a propriedade privada 

formam um conjunto das condições necessárias à existência do Estado de Bem-Estar 

Social que se consolidou nos países de capitalismo avançado. No entanto, houve 

dificuldade de implantação nos países de capitalismo periférico. Nestes últimos, o 
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Estado de Bem-Estar Social apresentou-se restritivo com políticas pontuais, mas com 

forte intervenção estatal no domínio econômico. Com a transnacionalização da 

produção, a exploração da classe trabalhadora foi transferida para a periferia do 

sistema. Essa foi uma resposta do capital frente à força do movimento operário nos 

países de capitalismo avançado.  

Nas ideologias dos países de capitalismo avançado, a transferência para o 

Terceiro Mundo significou o prenúncio do fim da escassez e uma transição bem-

sucedida do capitalismo em crise para o capitalismo organizado. Mas, Mészáros (2002) 

aponta para a prematuridade do fim dessa escassez, pois 

 

 o fato de que os benefícios deste ‘crescimento econômico  contínuo’ 
estão reservados a pouco mais de 10% da população do mundo e, 
consequentemente, todo o edifício do ‘capitalismo organizado’ estar 
erigido sobre alicerces muito duvidosos, não parecia significar muito, se 
é que significava algo, para os participantes dos principais debates 
ideológicos (2004, p. 122). 

 

 

O Estado de Bem-Estar Social se compreende como uma harmonização entre o 

avanço das forças de mercado e uma estabilidade social que suprisse a sociedade de 

benefícios sociais capazes de dar segurança aos indivíduos quanto à manutenção de 

seu padrão de vida. No dizer de Gomes “o Estado de bem-estar significaria, então, uma 

proposta institucional nova de um Estado que pudesse implementar e financiar 

programas e planos de ação destinados a promover os interesses sociais coletivos dos 

membros de uma determinada sociedade” (2006, p. 4).  
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1.3 – Intervenções econômicas e sociais do Estado de Bem-Estar Social 

 

O Estado de Bem-Estar Social foi a estratégia para salvar o capitalismo de si 

mesmo. Teve como fundamentação teórica as idéias de Keynes que repensou as bases 

de uma economia e política liberais. Nas palavras de Hobsbawm  

 

Keynes merece destaque porque formulou o que seria a maneira mais 
intelectual e politicamente influente de dizer que a sociedade capitalista 
só poderia sobreviver se os Estados capitalistas controlassem, 
administrassem e até planejassem boa parte do perfil geral de suas 
economias, transformando-as, se necessário, em economias mistas 
público/privadas. Após 1944, a lição foi adotada por ideólogos e 
governos reformistas, social-democratas e radicais que lhe deram 
continuidade com entusiasmo, caso não fossem, como na 
Escandinávia, pioneiros independentes dessas idéias (2005a, p. 460). 

 

 

A Teoria Geral de Keynes ofereceu uma explicação para a ineficácia da política 

monetária até então usada como remédio para a depressão, uma interpretação não 

monetária para as crises cíclicas e uma política alternativa para expandir o emprego e o 

produto (CONTADOR, 1982). As idéias de Keynes basearam a política do New Deal de 

Roosevelt, a criação do Fundo Monetário Internacional e o Banco Internacional para a 

Reconstrução e Desenvolvimento Econômico. 

De acordo com a Teoria Geral de Keynes, o diagnóstico para a economia pode ser 

expresso na relação entre poupança e investimento13, pois este último é financiado pela 

poupança que é financiada pelo lucro. A condição para o crescimento é o lucro, logo, a 

capacidade de poupar é fundamental para que haja o crescimento.  

Uma economia em depressão pode permanecer neste estado, pois a prosperidade 

depende do investimento que diminui quando o dinheiro não é abundante. Os 

investimentos, por sua vez, atingem seu limite quando o mercado se torna saciado 

(KEYNES, 1982). Dessa relação poder-se-ia vislumbrar uma perspectiva sombria para 

                                                 
13 Para Keynes, poupança é o excesso da renda sobre o que se gasta em consumo e investimento inclui 
o aumento  do equipamento de capital, quer seja ele fixo, circulante ou líquido (1982, p. 72-73) 
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a economia capitalista, no entanto, os investimentos governamentais se tornaram a 

solução, como o desenvolvido para o New Deal.  

Nas palavras de Heilbroner (1959, p. 250) “nos Cem Dias do ‘New Deal’ havia sido 

promulgada uma torrente de legislação social, acumulada em vinte anos de apatia 

governamental. Estas leis destinavam-se a melhorar a situação social, a moral de uma 

nação descontente”. Além do aparato legal, o governo assumiu a realização dos 

investimentos na construção de estradas, barragens, aeroportos, portos, construção de 

habitação, entre outros. 

Cabe salientar que o New Deal foi um plano que continha políticas econômicas e 

sociais planejado para tirar os EUA de sua maior crise. Para tanto, foi criado um 

sistema de seguridade social que beneficiava os trabalhadores ao se aposentarem, 

criou-se ainda um sistema de seguro-desemprego e um auxílio financeiro às famílias 

mais pobres.  

Mesmo com os investimentos governamentais, o desemprego ainda era alarmante 

nos EUA e os donos dos negócios encaravam as medidas do governo como uma 

ameaça. Mas, por trás das ações econômicas de recuperação, havia um quadro político 

e ideológico que ameaçava a solidez capitalista. Para Heilbroner, a urgência da 

intervenção do governo se deveu muito mais pelo desespero do que pelo planejamento, 

pois o povo americano já havia sofrido com a Grande Depressão e ainda havia o temor 

da voz de Marx ecoar nos ouvidos dos trabalhadores, como também as vozes de Hitler 

e Mussolini que afirmavam saber o que fazer com seus desempregados. 

O quadro econômico do período entreguerras era de crise e recessão, que 

segundo Hobsbawm  

 

reforçou a ‘economia nacional’ autocontida da maneira mais 
espetacular. Durante alguns anos a própria economia mundial pareceu 
entrar em colapso; à medida que os grandes rios de migração 
internacional foram minguando, grandes barreiras de controles cambiais 
limitavam os pagamentos internacionais, o comércio internacional 
diminuiu, e mesmo os investimentos internacionais mostraram sinais 
momentâneos de colapso. Uma vez que os ingleses abandonaram o 
livre comércio em 1931, parecia claro que os Estados estavam 
recuando o mais que podiam, num protecionismo tão defensivo que se 
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aproximava de uma autarquia, mitigada por acordos bilaterais (1998, p. 
160) 

 

 

As medidas intervencionistas bem sucedidas adotadas pelos EUA e países da 

Europa Ocidental após a Segunda Guerra Mundial estão relacionadas com as 

mudanças provocadas por um novo modo de regulamentação que produziu um 

trabalhador sujeito a longas jornadas de trabalho, executor de tarefas rotinizadas e 

repetitivas, despossuído do controle do projeto, do ritmo e da organização do processo 

produtivo.  

Para Harvey (2005b) o modo de regulamentação social e política é a 

materialização do regime de acumulação na medida em que a nova configuração 

política, econômica, social imposta pelo regime de acumulação é interiorizada pelo 

conjunto de todos os indivíduos (capitalistas, trabalhadores, funcionários públicos, 

financistas e todas as outras espécies de agentes político-econômicos) 

O regime de acumulação fordista encontrou sua maturidade no Pós-Guerra, aliado 

fortemente ao Keynesianismo (chamado de fordista-keynesiano). De acordo com 

Harvey (2005b), o capitalismo alcançou neste período taxas relativamente estáveis de 

crescimento econômico, elevação dos padrões de vida, contenção das crises e controle 

das ameaças de guerras interimperialistas. 

Ao introduzir uma análise macroeconômica, Keynes deixa de lado a idéia de 

equilíbrio espontâneo do desenvolvimento e se empenha na identificação dos fatores 

básicos determinantes do nível de emprego. Conforme Furtado (1979), o 

desenvolvimento das idéias de Keynes se fará em duas fases. Uma primeira, marcada 

pela Grande Depressão, na qual a preocupação era com os fatores estruturais e que 

desencadearam as reformas sociais e uma segunda, que ocorreu na fase de 

prosperidade do após guerra. Nesta fase, a preocupação está na dinamização do 

modelo em que a política de estabilização (coordenação e programação das inversões) 

se confunde com a política de desenvolvimento. 

Sob o regime de acumulação fordista, a produção em massa de produtos 

homogêneos, com uso de tecnologia rígida na linha de montagem (taylorista) se 



57 
 

conseguiu maior produtividade através da economia de escala, da desqualificação, 

intensificação e homogeneização do trabalho. Combinaram-se com isso, a organização 

dos trabalhadores em sindicatos burocráticos que buscaram negociar salários 

uniformes e altos, e padrões de consumo que ofereceram uma demanda crescente para 

uma oferta também crescente.  

A harmonia entre oferta e procura foi alcançada por políticas keynesianas e o 

equilíbrio entre os salários e os lucros foi dado pelos acordos coletivos supervisionados 

pelo Estado. Os serviços e bens sociais, como educação, treinamento do operário de 

massa são organizados através de instituições do Estado de Bem-Estar Social. Estas 

instituições definem um crescente aumento do nível de vida e de produtividade, ao 

mesmo tempo em que garantem salários e lucros altos, estabilidade econômica e 

harmonia social. Esta é a  opinião da maioria dos teóricos centrados no estudo sobre o 

fordismo e as alternativas que o capital encontra para a saída de suas crises.  

No entanto, quando Clarke (1991) analisou no artigo Crise do Fordismo ou da 

Social Democracia? discordou das teorias do fordismo que vêem o keynesianismo-

welfarismo como lugar central no modelo fordista. Em sua discordância, ele afirma que 

no pós-guerra era a inflação e não o desemprego que causava temor. Enquanto as 

medidas para correção dos desequilíbrios eram direcionadas para refrear as pressões 

inflacionárias e a retórica da moeda corrente, nenhum governo esteve preocupado com 

a questão do pleno emprego. Foram, portanto, a liberalização do comércio e dos 

pagamentos internacionais que alimentaram o boom do pós-guerra. E só depois disso 

generalizou-se os métodos fordistas de produção. Nas palavras do autor o boom 

provocado pela liberalização possibilitou um acordo pós-guerra entre o capital e o 

trabalho organizado e dessa forma,  

 

o acordo pós-guerra incluía uma ampliação dos esquemas welfaristas, 
fosse por meio de fundos públicos ou privados, com ênfase sobretudo 
nos benefícios de contribuição para os setores mais bem pagos e mais 
garantidos do trabalho, e marcadamente inferiores para aqueles que 
não tinham a folha de contribuições com as qualificações necessárias 
(ibid., p. 147) 
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Considera-se, portanto, que o papel histórico do Estado de Bem-Estar Social se 

realizou depois de equilibrada a estrutura global de produção e contidas as pressões 

inflacionárias. Clarke desconsiderou que o Estado de Bem-Estar Social foi a resposta 

encontrada pelos capitalistas para estabelecer a harmonia entre a produção e o 

consumo. Sem participação do Estado para assumir a produção da infra-estrutura e das 

indústrias pesadas e ainda, liberar os trabalhadores do pagamento de serviços e bens 

sociais, a crise do capital não teria sido contida. Controlar a inflação não significa que 

os investimentos serão direcionados ao social e que o Estado assumirá a demanda dos 

bens e serviços de educação, saúde, habitação, infra-estrutura, entre outros.  

Harvey (2005b) argumenta que o crescimento do pós-guerra dependeu do 

estabelecimento de compromisso e reposicionamentos dos principais atores do 

processo de desenvolvimento capitalista. Foi o equilíbrio de poder entre o trabalho 

organizado, o grande capital corporativo e o Estado que formou a base de poder da 

expansão do pós-guerra. Sem o conjunto destes fatores, o capitalismo teria enfrentado 

dificuldade para se estabelecer como sistema hegemônico e extrator de trabalho 

excedente. Além disso, no âmbito da organização dos trabalhadores, a sociabilidade 

pautada na fusão taylorista/fordista arregimentou o movimento operário que acabou se 

transformando em uma peça na engrenagem do poder capitalista. 

A proposta Keynesiana como saída das crises de regulação do sistema do capital 

é vista por Mészáros (2002); Antunes (2003) como uma alternativa à lógica de parada e 

avanço que seria administrada de maneira equilibrada. A expansão ocorrida no Pós-

Guerra é resultado das condições favoráveis de reconstrução e da posição assumida 

pelo complexo industrial-militar financiado pelo Estado.  

O planejamento foi adotado como solução para a desarmonia reinante diante das 

crises do capital e as concepções de Estado. Para Luís Machado “um dos efeitos mais 

importantes foi o deslocamento da fronteira entre o público e o privado, acompanhado 

de uma socialização progressiva e de um crescimento de parte de atividades e 

equipamentos coletivos na vida das sociedades contemporâneas” (2000, p. 34). Estas 

atividades que antes pertenciam ao domínio privado passaram a ser exercidas pelo 

poder público.  
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A ampliação das funções do Estado estava atrelada ao conjunto de medidas que 

fosse capaz de promover o crescimento econômico, incrementar o consumo e reanimar 

os investimentos. Feito isso, continham-se as alternativas socialistas e os conflitos de 

classe. Assim, as estratégias administrativas e os poderes estatais poderiam estabilizar 

o capitalismo, ao mesmo tempo em que conteriam os impulsos para a guerra e as 

reivindicações nacionalistas que assumiam um nacionalismo de caráter socialista. 

Conforme Habermas (2000), a pacificação dos conflitos de classe criada pelo 

Estado assistencialista criou uma nova situação para a maioria dos países. Como 

afirma este autor 

 

Sob governos socialistas ou conservadores, construíram-se ou se 
ampliaram sistema de seguridade social por toda parte, 
implementaram-se políticas de igualdade de oportunidades e se fizeram 
reformas em áreas como a educação, a família, o direito criminal e o 
sistema penal, a proteção da informação e assim por diante. Estas 
reformas fortaleceram e expandiram a essência da cidadania e, o que é 
mais importante em nosso contexto, deixaram o público em geral mais 
agudamente cônscio da prioridade a ser conferida com a questão da 
implementação dos direitos fundamentais. (ibid., p. 307).  

 

A complexificação da classe trabalhadora a partir de uma diversidade de postos de 

trabalho e diferenças de salários, como também a exclusão de grupos (mulheres e 

negros, por exemplo) provocaram descontentamento, movimentos contestatórios e 

tensões sociais que se agravaram diante das desigualdades e da incapacidade de 

consumo gerada pelo regime de acumulação fordista. As pressões sobre os sindicatos 

e sobre o capital exigiam do Estado que agüentasse a carga crescente de 

descontentamento, garantindo uma espécie de salário social para todos ou que se 

adotassem políticas redistributivas que remediassem as desigualdades e combatessem 

o empobrecimento e a exclusão das minorias. Assim, 

 

a legitimação do poder do Estado dependia cada vez mais da 
capacidade de levar os benefícios do fordismo a todos e de encontrar 
meios de assistência médica, habitação e serviços educacionais 
adequados em larga escala, mas de modo humano e atencioso. [...] A 
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condição do fornecimento de bens coletivos dependia da contínua 
aceleração da produtividade do trabalho no setor corporativo. Só assim 
o Estado keynesiano do bem-estar social poderia ser fiscalmente viável 
(HARVEY, 2005b, p. 133) 

 

Para tanto, o estreitamento do Estado com a economia, com a intervenção estatal 

na economia política e nas estruturas sociais tornou-se indispensável. Em muitos 

países de capitalismo avançado, o emprego público tornou-se significativo (chegando 

até 50% dos empregos e renda), resultado da incorporação de critérios sociais além do 

estritamente econômico nas decisões sobre produção, alocação e consumo de bens. 

Para King (1988) há alicerces sociais importantes no Estado de Bem-Estar Social que 

refletem seu valor. É um meio adequado para atender certas necessidades individuais e 

coletivas. 

No Estado de Bem-Estar Social se criou uma esfera pública em que o 

financiamento tornou-se a política de caráter permanente, estável, marcada por regras 

definidas por grupos sociais e políticos. Apesar de o Estado ter sempre assumido um 

papel de financiamento público, foi no Estado de Bem-Estar Social que se deu sua 

proeminência.  

King afirma que “a expansão do emprego público ao longo dos últimos trinta anos, 

combinada à formação de interesses burocráticos, constitui apoio significativo para o 

estado de bem-estar e seus serviços” (1988, p. 55). No entanto, sua proposição sobre o 

Estado de Bem-Estar Social é legitimadora de que os benefícios e a extensão dos 

serviços sociais não alcançam todos os trabalhadores, pois ao defender o emprego 

público como fonte de apoio para atingir os objetivos e valores do Estado de Bem-Estar 

Social, deixa de fora grande parcela da classe trabalhadora que não seria empregada. 

Ainda para este autor, os fatores centrados no Estado, como os interesses estatais 

e crescimento das estruturas administrativas também são importantes para o 

desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social. A participação dos funcionários 

públicos (eleitos ou burocratas) na implementação de políticas socialmente desejáveis é 

fator decisivo para a realização de políticas sociais e manutenção dos benefícios para 

os grupos escolhidos. 
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A tese de King é de que são os funcionários públicos e aqueles que recebem 

benefícios sociais (os pensionistas) elementos fundamentais para a existência do 

Estado de Bem-Estar Social. Nesse sentido, salienta que 

 

é evidente que os funcionários do Estado têm sido fundamentais na 
estruturação da política do estado de bem-estar e não simplesmente 
como instrumentos de poderosos interesses sociais e econômicos [...]. 
São os funcionários públicos que têm que responder às pressões 
ambientais – sejam elas derivadas de conflito de classe, complexidade 
social crescente ou insatisfação com os processos de mercado – e 
formular a política pública de acordo com as circunstâncias. Esta última 
será claramente influenciada pelas estruturas organizacionais e práticas 
institucionais existentes que definiram seus papéis no Estado e que 
delineiam as opções de política e suas limitações (1988, p. 66).  

 

A ênfase nos aspectos da cultura política e na organização da máquina do Estado 

parte do pressuposto de que os burocratas e os funcionários públicos têm interesse na 

consolidação do Estado de Bem-Estar Social. Isto porque são eles os principais 

beneficiários das políticas sociais, como também o Estado de Bem-Estar Social 

depende da expansão da máquina do Estado14 para poder administrar e prestar os 

serviços e benefícios sociais. Por intermédio da burocracia, o Estado de Bem-Estar 

Social  tem autonomia em relação à classe capitalista e à política partidária (economia e 

governo). 

O que King não considerou foi a natureza do Estado que tem sua origem marcada 

pela necessidade de garantir a propriedade privada. O controle da economia e a oferta 

dos serviços e benefícios sociais dependem da lucratividade do setor privado que é 

limitada pela capacidade de investimentos. Há estreita relação entre o público e 

privado, pois os investimentos condicionam a intervenção do Estado que deve proteger 

os lucros. O Estado de Bem-Estar Social e o partido que o representa (a social 

                                                 
14 O Estado de Bem-Estar não só seria o grande empregador, mas a própria razão do poder político, pois 
os funcionários públicos seriam peça fundamental na produção capitalista. A visão de King desconsidera 
que o corporativismo de algumas categorias de trabalhadores acaba fragmentando a classe trabalhadora 
que passa a lutar por interesses específicos. No caso dos funcionários públicos, os interesses de grupo 
se distanciam do interesse geral de classe, pois suas reivindacações passam a conflitar com os demais 
trabalhadores.  
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democracia) assumiram um compromisso com o capital, sendo, portanto, uma estrutura 

da sociedade capitalista.  

No entender de Przeworski (1988, p. 78) “uma vez que a propriedade privada dos 

meios de produção permaneceu intacta, a apropriação dos lucros pelos capitalistas 

tornou-se algo de interesse dos assalariados”. Por isso é que os assalariados e seus 

representantes no governo (os social-democratas) consentem que os capitalistas se 

apropriem de parte da produção social na esperança de que os lucros sejam poupados, 

investidos, transformados em capacidade produtiva e distribuídos para outros grupos 

sociais.  

Há estreita relação entre o salário direto e indireto (resultante dos benefícios e 

serviços sociais), pois neles está o fundo público que reproduz o capital e a força de 

trabalho ex-ante, na expressão de Oliveira chamada de “revolução copernicana” (1988). 

Isso significa que houve uma mudança das relações do fundo público com os capitais 

particulares e com a reprodução da força de trabalho que no capitalismo concorrencial 

assumia um caráter ex-post. O fundo público passou a ser a referência pressuposta 

principal que sinaliza as possibilidades da reprodução.  

Na medida em que ocorreu o crescimento do salário indireto, houve liberação do 

salário direto ou da renda domiciliar disponível para alimentar o consumo de massa. 

Assim, “para a ascensão do consumo de massa, combinaram-se de uma forma 

extraordinária o progresso técnico, a organização fordista da produção, os enormes 

ganhos de produtividade e o salário indireto” (ibid. p. 10). Donde se conclui que sob o 

regime de acumulação fordista, o consumo de massa era garantido pela existência dos 

fundos públicos aplicados nos gastos sociais e nos salários indiretos (patrocinados pelo 

Estado de Bem-Estar Social) que liberavam os trabalhadores de gastos básicos e os 

direcionavam para o consumo.  

O salário como mercadoria-padrão passou a determinar a produção de bens e 

serviços públicos e sociais como também aqueles que são produzidos de maneira 

privada. Para Oliveira,  

 



63 
 

indexando os benefícios sociais ao salário, o que se está fazendo é 
tornar o salário parâmetro básico da produção de bens e serviços 
socais públicos. Isto é o oposto da extração de mais-valia e, 
consequentemente, em sua derivação, da determinação da taxa de 
lucro, onde os parâmetros não apenas do cálculo, mas da razão da 
mais-valia residem na relação capital constante-capital variável (1988, 
p. 15). 

 

 

Nesse sentido, a força de trabalho torna-se desmercantilizada porque os 

componentes de sua reprodução (representados pelo salário indireto) são 

antimercadorias sociais, cuja finalidade não é gerar lucros e extrair a mais-valia. Tem-se 

então, a impressão que a força de trabalho enquanto mercadoria está se desfazendo e 

com ela, o fetiche da mercadoria (se reduz socialmente a fração de trabalho não-pago). 

No entanto, o que se sugere é o fetiche do Estado que é o lugar em que se opera a 

viabilidade da continuação da exploração da força de trabalho e da desmercantilização, 

escondendo com isso, o fato de que o capital é completamente social (ibid., p. 19). 

É o padrão de financiamento público da economia capitalista que através do fundo 

público passou a ser o pressuposto do financiamento da acumulação do capital e da 

reprodução da força de trabalho. O Estado de Bem-Estar Social assegurou formas de 

viabilização econômica e financeira para a acumulação do capital como recursos para 

ciência, tecnologia, juros subsidiados, setores estatais produtivos, sustentação da 

agricultura, militarização entre outros. Do lado da reprodução da força de trabalho, 

acesso aos bens, serviços e benefícios sociais, proteção do trabalhador através da 

elaboração de políticas sociais (educação, saúde, previdência, entre outras). É com a 

elaboração de políticas sociais que o Estado regula a economia ao mesmo tempo em 

que controla politicamente as organizações dos trabalhadores. 
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1.4 - Política social: um “cavalo de Tróia” na luta da classe trabalhadora 

 

As políticas sociais guardam estreita relação com a sociedade de classes na qual 

a riqueza produzida socialmente é desigualmente apropriada, o que a torna necessária 

para estabelecer o controle das desigualdades. Sempre elaboradas pelo Estado, estão 

na confrontação dos interesses opostos das classes sociais e se caracterizam pela sua 

subordinação às políticas econômicas.  

As explicações para as políticas sociais são centradas, principalmente nas 

abordagens formalista e normativista15, ambas criticadas por Lenhardt e Offe (1984). 

Conforme os autores, estas abordagens não respondem à questão de como surge a 

política social a partir dos problemas específicos de uma estrutura de classe que se 

baseia na valorização privada do capital e no trabalho assalariado. Não respondem 

também quais as funções que competem à política social ao se considerar a estrutura 

da sociedade capitalista.  

Lenhardt e Offe (1984, p. 15) respondem a estas questões considerando que “a 

política social é a forma pela qual o Estado tenta resolver o problema da transformação 

duradoura de trabalho não-assalariado em trabalho assalariado”. Assim, é no âmbito da 

destruição das formas de trabalho e de subsistência autônomas que o Estado organiza, 

sanciona o mercado da força de trabalho assalariada, definindo a parcela indisponível 

para o trabalho, ao mesmo tempo em que contribui para a integração da força de 

trabalho ao mercado.  

Para a reorganização da sociedade no contexto do início do processo de 

industrialização, Lenhardt e Offe (1984) afirmam que a tese da proletarização ativa, 

acompanhada de uma proletarização passiva16 se desdobra em três problemas 

estruturais. O primeiro se refere à necessidade da força de trabalho despossuída estar 

                                                 
15 De acordo com a abordagem de Lenhardt e Offe (1984), a investigação do Estado e da política estatal 
é orientada por definições sociológicas formalistas e/ou normativistas que se prendem a formas e 
procedimentos, regras e instrumentos da atividade estatal sem, contudo, preocupar-se com as funções, 
relações de interesses e resultados dessa política.   
16 A proletarização passiva diz respeito à destruição das formas de trabalho e de subsistência autônomas, 
importantes aspecto social e estrutural do processo de industrialização. Implica na desapropriação das 
condições de utilização do próprio trabalho, mas não indica que haja uma migração espontânea para o 
estado da proletarização ativa (condição de assalariamento). (ibid. p. 15)  
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disposta a oferecer sua capacidade de trabalho ao mercado e aceitar os riscos e 

sobrecargas. Para isso, é necessário que os trabalhadores tenham motivos culturais 

para se tornarem em assalariados. 

A transformação do trabalho em desrealização do trabalhador pela alienação é 

parte do processo constitutivo da política social regulamentada institucionalmente. 

Através de mecanismos de integração e socialização do trabalhador, como também do 

controle social, o Estado assegura a passagem para o trabalho assalariado e faz com 

que a classe operária reconheça como naturais as exigências do modo de produção 

capitalista. 

O segundo está relacionado às condições sócio-estruturais para o funcionamento 

do trabalho assalariado. Não são todos os membros da sociedade que podem funcionar 

como trabalhadores assalariados. Dessa maneira, certas funções de reprodução 

elementares, como na área de socialização e saúde, formação profissional e 

assistência à velhice são assumidas pelo Estado através de medidas institucionais que 

dispensam parcela da força de trabalho de se vender. 

Antes de a industrialização se constituir dominante no sistema capitalista, as 

funções sociais eram assumidas privativamente, pelas próprias famílias ou pela Igreja, 

mas perderam sua eficiência e foram substituídas por regulamentações políticas 

formalizadas. Além disso, somente pela estatização dos serviços e benefícios ofertados 

privadamente é que se permitiria controlar as condições de vida e de subsistência 

daqueles que estão fora do mercado (ibid., p. 18) 

O terceiro diz respeito à correspondência quantitativa entre o número de indivíduos 

que são proletarizados de forma passiva e o número daqueles que podem encontrar 

uma ocupação no mercado de trabalho. A oferta de trabalhadores em grande 

quantidade (exército de reserva) também exige mecanismos reguladores capazes de 

estabelecer o equilíbrio entre a proletarização passiva e ativa. A fim de reduzir a oferta 

da força de trabalho, o Estado utiliza o artifício da manutenção dos trabalhadores 

potenciais em instituições do sistema educacional e mesmo abrindo aos trabalhadores 

a possibilidade de antecipação da aposentadoria.  
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As políticas sociais, então, têm um papel de regular o processo de estabilização da 

força de trabalho na forma de trabalho assalariado. São formuladas como alívio das 

tensões sociais e direcionadas a grupos específicos, inicialmente trabalhadores 

tornados indisponíveis para o trabalho, como idosos, jovens, mulheres. Trata-se de 

amenizar o mercado da força de trabalho, dispensando parte dela como uma maneira 

de aliviar a pressão que incide sobre ele.  

Há que se considerar ainda que a força de trabalho para usufruir das medidas 

institucionalizadas de amparo social deve estar submetida à relação de assalariamento, 

pois para o trabalhador ter acesso aos benefícios assistenciais, de saúde e seguridade, 

por exemplo, precisa estar vinculado a critérios de admissão. Nesse sentido, a política 

social “é uma estratégia estatal de integração de força de trabalho na relação de 

trabalho assalariado [...] não é mera ‘reação’ do Estado aos ‘problemas’ da classe 

operária, mas contribui de forma indispensável para a constituição dessa classe” 

(LENHARDT; OFFE, 1984, p. 22). 

Para os referidos autores, as políticas sociais têm uma importância vital para o 

capitalismo, uma vez que sua existência é necessária para a resolução dos três 

problemas estruturais apresentados anteriormente. As pressões econômicas por si só 

são insuficientes para a integração da força de trabalho ao mercado e para a sua 

socialização. Por conseguinte, o sistema educacional contribui para assegurar a 

disposição para o trabalho através, por exemplo, da redefinição do papel da mulher 

dona-de-casa. Cria-se um estereótipo depreciativo para a dona-de-casa, ao mesmo 

tempo em que se valoriza o trabalho feminino assalariado.  

No caso do segundo problema estrutural, o de assegurar os requisitos materiais da 

forma de trabalho assalariado pelo controle político, a relação entre as instituições e as 

políticas sociais é muito estreita. É o caso, por exemplo, do acionamento dessas 

instituições quando um operário está em situação de expulsão do processo de trabalho. 

Aciona-se a proteção do trabalhador definida pela legislação, evitando-se dessa forma, 

que os operários sejam excluídos do processo prematuramente. Diante de problemas 

de saúde do trabalhador, o seguro saúde tem uma função de garantir a reprodução do 

trabalho assalariado e contribui para que o trabalhador não seja marginalizado por 
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motivo de doença. O mesmo acontece com o seguro desemprego que combate as 

conseqüências desintegradoras  de uma limitação ou interrupção transitória de trabalho 

assalariado. 

A ação das políticas sociais para a resolução do terceiro problema estrutural é 

direcionada para a mobilização dos papéis sociais tradicionais com a finalidade de 

regulação quantitativa do mercado de trabalho. Nesse sentido, a política social é 

elaborada para estabelecer o equilíbrio quantitativo entre a oferta e a demanda de mão-

de-obra. Assim, mantêm-se os jovens em instituições do sistema de ensino (reduz a 

oferta da força de trabalho), de serviço militar, de frentes de trabalho, de reciclagem 

profissional.  

A análise que Lenhardt e Offe (1984) fazem da política social é funcionalista, daí 

considerar a relação funcional entre as instituições da política social e os problemas da 

socialização do trabalho através do trabalho assalariado. Para os autores citados, a 

política social não se limita a oferecer apenas a prestação de serviços, mas, sobretudo, 

ela se encarrega de controlar o uso adequado dessa prestação, delimitando as 

condições para que o trabalhador tenha acesso aos serviços. Essa interpretação está 

calcada numa visão de Estado centrada em uma análise a partir das crises no 

capitalismo. Isto porque elas dão origem aos mecanismos de adaptação, internos ao 

mercado (oligopolização e monopolização), através das funções ampliadas do Estado 

(CARNOY, 1994). 

O Estado se desenvolve como resposta a crises periódicas que surgem da 

contradição básica da produção capitalista: a crescente socialização da produção e a 

continuidade da apropriação privada. O Estado é um mediador das crises capitalistas, 

um administrador de crises, adotando uma teorização da política social que considera 

os processos de inovação política a partir de duas teses. A primeira que busca a 

explicação da gênese da política social estatal baseada na teoria dos interesses e das 

necessidades, a partir de exigências políticas dos trabalhadores assalariados 

organizados. Uma segunda que explica a gênese da política social a partir dos 

imperativos do processo de produção capitalista, das exigências funcionais da produção 

capitalista (LENHARDT; OFFE, 1984, p. 32-37).  
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Apesar de os referidos autores considerarem estas teses, eles argumentam que 

na trajetória da evolução da política social devem-se levar em conta as exigências, 

interesses e necessidades não como uma relação harmonicista entre as necessidades 

da classe operária e as exigências do capital, mas “considerando fatores causais 

concomitantes tanto de ‘exigências’ quanto de ‘necessidades’, tanto problemas da 

‘integração social’ quanto problemas da ‘integração sistêmica’, tanto a elaboração 

política de conflitos de classe quanto a elaboração de crises do processo de 

acumulação” (ibid., p. 36).  

A política social é, portanto, a mediação entre dois problemas, o das necessidades 

do trabalho e o das necessidades do capital. Sua tarefa é estabelecer a 

compatibilização entre essas necessidades que têm interesses conflitivos. Tem sua 

realização de acordo com as relações sociais de poder, de coerção e de ameaça legal e 

politicamente sancionada, assim como as oportunidades da realização de interesses 

que determinam o grau de justiça social que a política social tem condições de produzir.  

A interpretação dos autores mencionados sobre a política social, assim como 

qualquer outra análise sobre esta temática, está inserida numa forma de analisar o 

Estado capitalista. Na análise marxista, a política social expressa sempre os interesses 

básicos dos setores economicamente dominantes, como no estudo desenvolvido por 

Lenhardt e Offe (1984). Estes autores enfatizam a autonomia relativa do Estado em seu 

papel de mediação dos conflitos entre as classes capitalista e operária. Os autores 

acima referidos defendem a recuperação da dimensão social do Estado e de sua 

vertente benfeitora através da pressão politizada da sociedade civil. 

Mesmo considerando que a política social tem como função controlar a força de 

trabalho para que ela se reproduza nas melhores condições para o capital, estes 

autores não a dispensam como necessária, pois por ela se recuperaria a dimensão 

social da sociedade. No entanto, é necessário compreender que o conflito de classes 

arrefece, mas a condição de exploração para a acumulação é a condição de sujeição 

do trabalhador às emanações do sistema do capital. Por isso, só tem sentido a política 

social diante da manutenção/reprodução de uma sociedade de classes. Desta forma, a 

emancipação econômica no dizer de Mészáros (2004) e a revolução das relações 



69 
 

sociais dominantes de produção vão permanecer inalteradas enquanto a sociedade do 

capital existir. 

As políticas sociais se apresentam como instrumento de igualdade social e de 

melhoria da parcela da população menos favorecida. Logo, entende-se que sua 

existência está associada à divisão da sociedade de classes, ideologicamente 

produzida pelo Estado que “se apresenta como o protetor dos fracos, como meio de 

satisfazer as necessidades sociais, pelas medidas legais que compensem as fraquezas 

dos indivíduos, pela introdução dos direitos sociais” (FALEIROS, 1991, p. 43).  

Mas, as tentativas de criar consensos para o confronto entre capital/trabalho 

através de medidas do Estado provedor não eliminam a contradição existente entre 

ambos. As políticas sociais adotadas tanto nos países de economia avançada como 

nos países periféricos, além de garantirem a reprodução da pobreza e da fragmentação 

da classe trabalhadora, afastam a ameaça da perda de poder do grupo dominante 

sobre o controle do Estado. Por outro lado, pela garantia da oferta do mínimo social 

cuidam para manter a acumulação de capital e a legitimidade política do Estado. 

Neste contexto, as políticas sociais devem ser entendidas na dinamicidade da 

relação entre o Estado e o processo de acumulação do capital, pois se em determinado 

momento histórico, uma ação do Estado pode ser vantajosa para a classe dominante, 

no momento seguinte, pode representar uma barreira na realização de suas intenções. 

De qualquer maneira, “ideologicamente as políticas sociais intencionam reintegrar os 

marginalizados, aqueles que não têm condições de trabalhar, de viver bem. Os 

indivíduos são censurados pela própria política social que lhe atribui a responsabilidade 

do seu fracasso” (SANTOS, A., 1999, p. 54). 

A intervenção do Estado capitalista sempre ocorre setorialmente, em função de 

alguns grupos ou categorias da população-alvo. Essa é uma estratégia que fragmenta, 

divide a população e ao mesmo tempo, exerce sobre ela o seu controle.  
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1.5 – O Estado de Bem-Estar Social no Brasil e as políticas sociais 

 

No Brasil, as atribuições do Estado de Bem-Estar Social não se realizaram sob as 

mesmas circunstâncias e desenvolvimento dos países capitalistas avançados. Isto 

decorreu da posição do país no sistema do capital, como também resultado das suas 

peculiaridades históricas em que a luta de classes não alcançou as dimensões que 

pudessem resultar na constituição do Estado de Bem-Estar Social (SOUZA, 2001; 

GOMES, 2006). No dizer de Gomes 

 

no Brasil, as condições políticas e sociais da luta de classes não foram 
suficientemente profundas para engendrar mecanismos de defesa 
institucionais que pudessem contrabalançar os efeitos deletérios de um 
processo intenso e dinâmico de desenvolvimento econômico pautado 
no avanço das formas modernas de industrialização. (ibid., p. 3) 

 

Estudos sobre o Estado de Bem-Estar Social feitos por King (1988), Navarro 

(1993; 2003), Claus Offe (1984), Oliveira (2003; 2006) se referem ao seu surgimento 

como um meio de compensar, regular, controlar a relação conflituosa entre 

capital/trabalho sob as políticas de cunho Keynesiano. Para Souza (2001), o que 

determina a configuração do Estado de Bem-Estar Social é o nível de industrialização, a 

capacidade de organização da classe trabalhadora, a estrutura política da nação, a 

estrutura de coalizões políticas, a autonomia da máquina burocrática em relação ao 

governo e ainda a relação entre investimento e consumo. Mas é, sobretudo, como 

padrão de financiamento público da economia capitalista que o Estado de Bem-Estar 

Social deve ser visto e ainda, como uma estratégia de reestruturação do capital diante 

da crise estrutural que o capital sofreu nos anos 1930 e para a recuperação do pós-

guerra. 

No Brasil, os anos da década de 1930 marcaram um protótipo de um Estado que 

passaria a assumir os compromissos sociais sem, contudo, descuidar de atender os 

interesses para a acumulação do capital. De acordo com Souza (ibid.), o Estado de 

Bem-Estar Social surgiu no Brasil com o caráter de regular aspectos relativos à 

organização dos trabalhadores em um contexto de início da industrialização. Assim, 
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segundo este autor, a possibilidade de utilização do Estado de Bem-Estar Social era 

reduzida tanto porque os problemas de superprodução eram de caráter externo ao país, 

como também porque o número de beneficiários do sistema limitava a efetividade das 

políticas como mecanismo de expansão do consumo.  

Apesar de reconhecer a existência de algumas políticas de bem-estar social, 

Gomes (2006) afirma que no Brasil, a luta de classes não assumiu uma dimensão que 

pudesse acarretar no desenvolvimento do Estado de Bem-Estar Social. No país, a partir 

dos anos 1930, o próprio Estado se antecipa aos movimentos sociais ameaçadores da 

ordem capitalista estabelecida e incorpora a luta de classes no seio do próprio Estado. 

A classe trabalhadora no Brasil e nos outros países da América Latina é no dizer de 

Filgueira (1999, p. 76) “débil, há sido clientelizada, reprimida y cooptada por 

mecanismos diversos de segmentación”.  

A presença de mecanismos do Estado de Bem-Estar Social no Brasil exige uma 

análise que contemple as mediações e determinações do sistema do capital, 

especialmente após os anos 1930 quando a crise do capital colocou no centro das 

atenções a atuação do Estado no capitalismo avançado e remodelou as relações na 

periferia do sistema. No Brasil, o Estado assumiu um papel de regulador, interventor, 

mas não se processou no país uma transformação das relações sociais e desse modo, 

serviu à acomodação dos interesses de classe.  

Sob o primeiro governo de Vargas (1930 -1945), foram adotadas políticas para 

enfrentar a crise do setor exportador e o estrangulamento externo, mas que ao mesmo 

tempo, encarecia as importações. A opção para sair da crise foi a política nacional 

protecionista, com ênfase na indústria.  Esta política fora preconizada pela Cepal 

(Comissão Econômica para a América Latina) como remédio para sair do 

subdesenvolvimento17 . 

                                                 
17 O subdesenvolvimento passa a ser estudado a partir de Furtado e dos estudos da Cepal para além do 
colonialismo e das vantagens comparativas da divisão internacional do trabalho. No entender de Oliveira 
(2003), a teorização baseada no colonialismo e nas vantagens comparativas não explicava mais a 
situação de países como o Brasil que já tinham alcançado alta participação na divisão internacional do 
trabalho e que contavam com enormes quantidades de excedente econômico reinvertível, eram 
politicamente independentes, mas continuavam subordinados. Em relação às vantagens comparativas, 
países como a Austrália e a Nova Zelândia tinham ascendido ao ranking dos desenvolvidos pela alta 
especialização como produtores de bens primários. Foi com Furtado e os estudos da Cepal que foram 
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Em se tratando da burguesia nacional, sua preocupação fundamental era com a 

formação de espaços de poder e de exercício de sua legitimidade. No Estado Novo, o 

discurso de desenvolvimento se dava sob o viés da indústria, principalmente para a 

produção de bens de consumo duráveis e semiduráveis. Embora não houvesse um 

planejamento estratégico (GOMES, 2006, p. 25), “o que ocorria nesse período era o 

fortalecimento ideológico de que a saída para enfrentar os problemas econômicos do 

país era alinhá-lo às novas correntes de geração e acumulação de riqueza”.  

A industrialização apareceu como resultado da manutenção dos níveis de renda 

internos e da crise de divisas que impedia a importação de bens manufaturados, 

funcionando como uma barreira alfandegária, protetora dos nascentes ramos industriais 

que substituíam as importações na oferta interna.  

Neste período, é predominante a atuação do Estado, na medida em que engendra 

um regime nacional de acumulação. Além da nacionalização do setor produtivo, o 

Estado passou a gerir as dívidas, fato que permitiu a transformação do dinheiro 

nacional em fundamento do esquema reprodutivo. A nacionalização do sistema 

produtivo somente se completou quando houve a integração do sistema de bens de 

produção e bens de consumo nos anos de 1980. Até então, o setor de bens de 

consumo era reduzido, o que impunha limitações na expansão do setor de bens de 

produção.  

Sob um regime intensivo de acumulação que provocou mudanças na esfera de 

reprodução, dos hábitos de consumo e dos estilos de vida e com a dinamização interna 

provocada pela crise de 1929, a indústria nacional de bens de produção tornou-se 

inevitável, concretizando no Brasil o que se denomina a industrialização substitutiva de 

importações (estratégia de desenvolvimento direcionada ao mercado interno). (NOVY, 

2002; TAVARES, 1983) 

O novo modo de acumulação a partir da década de 1930 trouxe mudanças na 

estrutura produtiva, social e política brasileira e dependeu de uma “realização parcial 

interna crescente”, (na expressão de Oliveira 2006). Este novo modo de acumulação se 

                                                                                                                                                              
fundadas as bases do conceito de subdesenvolvimento para explicar essa nova realidade dos países 
antes colonizados.   
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realizou através da penalização do custo e rentabilidade dos fatores alocados para a 

produção externa (confisco de lucros parciais/aumento do custo relativo do dinheiro 

emprestado à agricultura), realizadas pela ação do Estado. No âmbito da 

regulamentação da oferta e demanda, as leis da relação capital e trabalho assumem um 

papel decisivo ao novo modo de acumulação.  

Oliveira destaca a importância da legislação trabalhista no novo processo de 

acumulação e critica as interpretações de caráter redistributivista que defendem que os 

níveis de salário mínimo são institucionais, superiores ao que se obteria pela barganha 

entre trabalhadores e capitalistas. Também faz a crítica à hipótese de que a fixação de 

salário mínimo não tem relação concreta com a oferta e demanda. Sobre este aspecto, 

este autor esclarece que 

 

em primeiro lugar, é estranha a abstração que se faz do papel do 
Estado na própria criação do mercado: a que mercado se referem, 
quando dizem que os níveis de salário mínimo foram ou são fixados 
acima do que se poderia esperar num ‘mercado livre’? Esse ‘mercado 
livre’, abstrato, em que o Estado não interfere [...] não é um mercado 
capitalista, pois precisamente o papel do Estado é ‘institucionalizar’ as 
regras do jogo; em segundo lugar, é uma hipótese nunca provada que 
tais níveis estivessem acima do custo de reprodução da força de 
trabalho, que é o parâmetro de referência mais correto, para avaliar-se 
a ‘artificialidade’ ou a ‘realidade’ dos níveis de salário mínimo (2006, p. 
37). 

 

A fixação do salário mínimo e das leis trabalhistas fizeram parte do jogo de 

viabilização do novo modo de acumulação que exigia uma reserva de força de trabalho, 

oriunda das atividades agrárias e que afluía para as cidades. Longe de parecer uma 

conquista dos trabalhadores ou mesmo de uma preocupação do governo, as leis 

trabalhistas serviram ao padrão de acumulação urbano-industrial, principalmente por 

igualar, mas reduzindo o preço da força de trabalho. Ao regulamentar as leis 

trabalhistas, o que de fato ocorreu foi o impedimento da formação de um mercado dual 

de força de trabalho. Na interpretação do autor anteriormente citado, ao igualar todas as 

categorias, a determinação do salário não ficou sujeita ao mercado livre, o que poderia 

provocar uma subida para algumas categorias operárias especializadas, prejudicando a 

acumulação. Para confirmar sua tese, ele argumenta que  
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se fosse verdade que os níveis de salário mínimo estivessem por cima de 
níveis de barganha do mercado livre, o que aumentaria demasiadamente 
a parte de remuneração do trabalho na distribuição funcional da renda, o 
sistema entraria em crise por impossibilidade de acumular; o que se viu 
após a implantação da legislação trabalhista foi exatamente o contrário: é 
a partir daí que um tremendo impulso é transmitido à acumulação, 
caracterizando uma nova etapa de crescimento da economia brasileira 
(ibid., p. 39) 

 

A opção de desenvolvimento via indústria, preconizada pela Cepal e o 

pensamento de Celso Furtado é criticada por Oliveira que percebe a falta da categoria 

mais-valia na explicação da mudança de modo de acumulação agrário-exportador para 

o industrial. A explicação cepalina para a industrialização privilegia as relações 

externas, daí denominar este momento de “substituição de importações”, como se a 

industrialização no Brasil se devesse principalmente, pela necessidade de consumo e 

não uma necessidade de produção. Ele afirma que a industrialização se dá sempre 

visando primeiramente atender às necessidades de acumulação e não às de consumo, 

como o suposto pela Cepal e Celso Furtado ao construírem o modelo de substituição de 

importações. 

A compreensão de Oliveira é de que a orientação dirigiu-se para as necessidades 

de produção/acumulação. A produção de bens internos era necessária diante da nova 

configuração política, econômica e social que se desenhava para o Brasil. A crescente 

concentração da população nas cidades, a força de trabalho deslocada para a atividade 

industrial e de serviços com uma reprodução mantida em custo muito baixo 

demandavam uma produção de bens internos para garantir a reprodução da força de 

trabalho, obtida pelo consumo destinado às classes populares. 

Essa estratégia de desenvolvimento endógeno contou com a articulação entre o 

setor agrário e o industrial que se fortalecia. O êxodo rural desempenhou importante 

função na definição dos baixos salários e gêneros alimentícios baratos e disponíveis em 

quantidade suficiente passaram a ser produzidos em maior escala pela indústria. Este 

fato foi um pressuposto para a formação de uma reserva de mão-de-obra que não podia 

mais contar com o retorno ao setor de subsistência. 
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Para Oliveira, o desenvolvimento pela indústria como ideologia de superação do 

subdesenvolvimento não se confirmou até metade dos anos 1950. Até então, apesar da 

vantagem e subordinação da burguesia industrial, não se podia dispensar o apoio dos 

excedentes gerados pelo mercado internacional das velhas oligarquias. A burguesia 

industrial tinha que fundar sua legitimação e estabelecer novas bases institucionais, 

mas teve até os anos 1950 que lidar de maneira conflitiva com as elites oligárquicas e 

também com as classes subalternas. 

O programa de desenvolvimento do Governo trabalhava no sentido de colocar a 

indústria no centro do sistema de acumulação. Absorvia-se a idéia de um projeto 

nacional em que a dualidade cepalina de setor “moderno” e outro “atrasado” impunha 

uma conciliação entre os interesses da burguesia industrial em detrimento de uma luta 

de classes e ainda colocava a classe operária contrária à burguesia agrário-

exportadora. Através de alguns de seus dirigentes, a posição da classe trabalhadora foi 

de fazer acordos tácitos com a burguesia industrial, como demonstrado pelas palavras 

de Ianni: 

 

a classe operária não luta apenas na defesa dos seus interesses 
principalmente econômicos, mas é levada a combater também contra 
os inimigos da burguesia ascendente, contra a ‘aristocracia agrária’ e 
suas vinculações coloniais, remanescentes da sociedade que esgotou 
suas possibilidades (1965, p. 33). 

 

 

Neste texto, Octávio Ianni defende o desenvolvimento pela indústria, credita à 

burguesia agrário-exportadora as mazelas do atraso do Brasil e vê que somente com a 

constituição plena do sistema capitalista de produção é que se dará a socialização da 

produção que é o requisito do socialismo. Dessa maneira, encara o populismo como 

uma versão transitória de política para os assalariados em geral, uma vez que as 

classes média e proletária ainda não estavam em condições de proporem seus projetos 

próprios. A burguesia industrial, ideologicamente faz a classe trabalhadora acreditar na 

ascensão social, face à diversificação do sistema social no capitalismo industrial, 
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incutindo também a idéia de que o seu progresso significa o progresso de todas as 

classes. 

Envolvida na afirmação de uma ideologia nacional, a burguesia industrial 

consegue manipular o operariado, construindo uma ilusão de que os interesses da 

classe trabalhadora coincidem com os seus. O nacionalismo como ideologia do 

desenvolvimentismo foi gerado com a formação da burguesia industrial. Para Ianni, 

esse surgimento está atrelado à necessidade que as forças produtivas tinham de 

expandir-se e diversificar-se. Neste processo “ele pode polarizar grande parte das 

energias das classes assalariadas, pois que estas também se interessavam, ao menos 

a curto prazo, por certas alterações das condições de produção e nas relações 

produtivas” (1965, p. 28). Burguesia industrial e Estado passam a atender algumas 

reivindicações dos trabalhadores ou até mesmo, chegam a antecipá-las, desde que não 

atrapalhem uma política econômica de desenvolvimento e a manutenção da burguesia 

no poder.  

Diante de um novo modo de acumulação (a partir da década de 1930) se passa a 

produzir as condições de sua reprodução internamente no país, são necessárias 

reformas institucionais para obscurecer as linhas que separam as classes sociais, 

assim como estabelecer uma “paz social”. Reformas são realizadas no âmbito social e o 

Estado assume mais nitidamente uma fisionomia de bem-estar que por meio de suas 

ações influiu na distribuição do produto social. Entre as reformas, Novy (2002) destaca 

o subsídio aos investimentos, importação de bens de produção e freio aos produtos de 

bens de consumo importados, definição de salário mínimo e da política de inflação e 

indexação. O Estado18 também assumiu a responsabilidade pelas condições de 

reprodução dos trabalhadores, criação das leis trabalhistas e a regulamentação do 

salário mínimo. 

Cabe salientar que Oliveira (2006) e Novy (2002) lembram que o salário mínimo foi 

definido como aquele que garantisse a sobrevivência, logo, o consumo estava 

                                                 
18 As políticas do regime populista na orientação das relações de trabalho perseguiam três objetivos: 
evitar que os movimentos dos trabalhadores se tornassem base de apoio de grupos de oposição, 
despolitizar as relações de trabalho, impedindo que as organizações de trabalhadores se legitimassem 
como instrumento de reivindicação e fazer dos trabalhadores fonte de apoio ao regime (SOUZA, 2006).  
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destinado às massas e o crescente poder aquisitivo impulsionou a produção mais 

intensa e barata. Nessa relação (produção de massa para o consumo das massas) se 

observa uma política keynesiana que elevou os índices de crescimento e permitiu 

alguns ganhos aqueles que pouco consumiam. 

A expansão da economia capitalista no Brasil se deu através de uma mudança na 

estrutura de poder e no estilo de dominação. Para isso, tornou-se necessária a 

estagnação e reversão da economia agrário-exportadora e no âmbito político, o 

populismo foi a forma praticada que perdurou até o Golpe Militar. Com a reforma do 

Estado pós-30 foram lançadas as bases de um Estado nacional desenvolvimentista e 

que assumiu papéis de regulação, intervenção, planejamento, empreendimento e 

assistência social.  

Antes da exaustão do populismo, ainda no Governo de Kubitschek ocorreu uma 

aceleração da acumulação capitalista, com a implantação das indústrias de bens de 

produção e de consumo duráveis, especialmente, a de automóveis, como estratégia 

para conversão do setor industrial e de suas empresas como centrais no sistema de 

produção. O Estado assumiu o papel de construtor de infraestrutura: de rodovias, 

produção de energia elétrica, armazenagem e silos, portos e também viabilizou a 

expansão da fronteira agrícola (OLIVEIRA, 2006).  

Todo o esforço de expansão capitalista deste período foi favorecido pela 

associação com o mercado externo, principalmente no que tange ao fornecimento de 

tecnologia, fato que possibilitou o mecanismo de traduzir “cinqüenta anos em cinco” de 

Kubitschek. A orientação neste momento era para a diversificação da produção 

industrial com o intuito de atender às necessidades de produtos característicos da 

sociedade de consumo. Mas, esta empreitada teve sucesso pelo aumento da taxa de 

exploração da força de trabalho, como confirma Oliveira 

 

a relação começa a desequilibrar-se no sentido de um salário real que 
não chegava a cobrir o custo de reprodução, da força de trabalho, 
simplesmente pelo fato de que, não somente à medida que o tempo 
passa, mas à medida que a urbanização avança, à medida que as 
novas leis de mercado impõem, o custo de reprodução da força de 
trabalho urbana passa a ter componentes cada vez mais urbanos: isto 
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é, o custo de reprodução da força de trabalho também se mercantiliza e 
industrializa. Em termos concretos, o transporte, por exemplo, não pode 
ser resolvido pelo trabalhador senão pelos meios institucionalizados e 
mercantilizados que a sociedade oferece, a energia elétrica que ele e 
sua família utilizam também não comporta soluções ‘primitivas’, a 
educação, a saúde, enfim, todos os componentes do custo de 
reprodução se institucionalizam, se industrializam, se transformam em 
mercadorias (ibid., p. 84) 

 

 

Dentro desta mesma linha de raciocínio, Cardoso (1973) também enfatiza que a 

capitalização interna para a opção desenvolvimentista via a indústria de bens de 

consumo duráveis e de bens de produção era insuficiente, daí a solução encontrada ter 

sido o apelo aos investimentos estrangeiros, a custo de uma contenção salarial e 

tributária.  

As reformas institucionais empreendidas pelo Estado no após 1930 até os anos 

1980 caminharam no sentido de possibilitar a realização das virtualidades do modo 

capitalista de produção. Um governo centralizador desenvolveu ações estatais com o 

objetivo de propiciar a integração da economia nacional ao mesmo tempo em que 

regulamentava os fatores de produção. Na ótica de um Estado com feições de Bem-

Estar Social, essa regulamentação se traduziu na promulgação de leis referentes às 

condições de trabalho e à venda da força de trabalho. Assim, sempre à margem das 

políticas econômicas, as políticas sociais foram elaboradas com uma tarefa de controle 

da classe trabalhadora sem produzir sua emancipação.  

A materialização dessas políticas revela o aspecto excludente das ações do 

Estado, pois uma de suas características é o aspecto focalizador e não-redistributivo, 

perpetuando o ciclo da dependência ao mesmo tempo em que garante a reprodução da 

acumulação do capital. 

As políticas que definiram o salário mínimo, por exemplo, excluíam os 

trabalhadores da zona rural, fazendo o custo da industrialização pesar principalmente 

sobre o campo. Na busca de empreender o processo de industrialização, a fixação de 
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salários “melhores”19 aos trabalhadores urbanos induzia, junto a outros fatores, as 

migrações rurais-urbanas (CARDOSO, 1973, p. 19).  

Ianni esclarece que neste período,  

 

as técnicas modernas  de ‘processamento’ ideológico postas em prática 
pelos grupos dominantes e a proletarização recente de elevadas 
parcelas de trabalhadores, o que dá a estes, repentinamente, um nível 
de vida mais elevado que o desfrutado no campo, facilitam a tarefa da 
burguesia industrial, atenuando ou eliminando os focos de tensão mais 
graves (1965, p. 34).  

 

A fragilidade política da classe trabalhadora e a rapidez com que vinha se 

processando a mudança do modo de acumulação obstaculizaram a organização dos 

trabalhadores e abriram uma lacuna para a operação do Estado que adotou políticas 

sociais de caráter conservador e autoritário20. As reformas sociais foram direcionadas 

principalmente para os trabalhadores urbanos, como uma estratégia inclusive, de não 

ferir os interesses das oligarquias rurais, ainda detentoras de poder político.  

Pelas reformas institucionais, entre 1930 e 1943, foram criados o Ministério de 

Trabalho, a Justiça do Trabalho, as regulamentações trabalhistas e as formas de 

negociação salarial e organização sindical. As políticas de saúde e da educação ficaram 

centralizadas no Ministério dos Negócios de Educação e Saúde Pública, estatizou-se a 

Previdência Social (restrita aos institutos de aposentadorias e pensões) e as 

contribuições previdenciárias passaram a contar com a participação paritária da União, 

desonerando o capital dos gastos com seguros sociais e garantindo níveis mínimos de 

manutenção da força de trabalho. (SOUZA, 2001). 

No Brasil, desde os anos 1930 vem se conformando práticas sociais que se 

espacializam segundo a lógica capitalista, produzindo um espaço desigual e combinado 

                                                 
19 Apesar de mostrar que os salários no campo eram muito mais baixos do que o urbano-industrial, 
Cardoso (1973) não quer dizer que os trabalhadores urbanos se beneficiaram com o que se passou a 
chamar de fase de “industrialização substitutiva de importações”. Sua análise mostra que os 
trabalhadores rurais pagaram um ônus alto pela política econômica de favorecimento à industrialização.  
20 A promulgação da Lei de Segurança Nacional em 1935 é um bom exemplo do autoritarismo do 
governo populista que reprimiu os movimentos de direita e de esquerda e ainda diminuiu a autonomia das 
unidades estaduais, concentrando todo o poder decisório nas mãos do governo federal.  
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concentrador de capital, recursos e mão-de-obra ao mesmo tempo em que produz um 

“setor” atrasado e obsoleto, mas necessário ao dinamismo daquele que foi definido 

como centro de comando do capital. A partir deste período, o território brasileiro deixa 

de ser desarticulado (arquipélago) para tornar-se unificado através do sistema de 

engenharia formado por rodovias, telecomunicações e a infra-estrutura energética das 

hidrelétricas e a instalação de portos. 

No período subseqüente (de 1946 a 1964), as políticas sociais serviram para 

aprofundar a proletarização diante de forte apelo populista. No tocante às relações de 

trabalho, os problemas de unificação administrativa, da universalização e da 

uniformização de benefícios e serviços passaram a constituir a centralidade da 

Previdência Social.  

Na área da saúde, diante do acelerado processo de urbanização, a preocupação 

foi direcionada ao controle de epidemias e doenças de massas e para tanto, ampliou-se 

a assistência médica. Na educação, o empenho foi para a democratização do ensino e 

qualificação profissional (ibid., p. 13). 

A mudança institucional e política que o Brasil atravessou nos anos do Regime 

Militar introduziram novas formas estatais de financiamento para viabilizar a 

acumulação. Houve um aumento significativo das empresas estatais, priorizando o 

melhoramento da infra-estrutura, forte participação de empresas estrangeiras na 

economia. A repressão sobre os movimentos sociais e a política de deixar o “bolo” 

crescer para depois dividi-lo encobertou uma concentração de renda uma desigualdade 

social sem precedentes.  

A estratégia de desenvolvimento posta pelo Regime Militar tinha como programa 

econômico, a contenção da inflação como pré-requisito necessário para a retomada de 

investimentos públicos e privados (OLIVEIRA, 2006). Conforme este autor, o remédio 

adotado para a crise que se experimentava foi um erro, pois os planos de combate à 

inflação giraram em torno de que a causa estava na inflação de demanda. Assim, a 

contenção dos meios de pagamento, o corte dos gastos governamentais levou à 

recessão, ao invés de promover o crescimento. 
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Somente quando se começou a adotar uma política seletiva de combate à inflação 

é que o sistema voltou a se expandir. Esta política atuou na forma de aumento dos 

créditos, dos gastos governamentais e no estímulo à demanda. A sua  viabilização 

centrou-se numa reforma fiscal de fundo regressivo, na medida em que os impostos 

indiretos cresciam mais que os diretos, houve um controle salarial e uma estruturação 

do mercado de capitais que permitisse ao mercado financeiro fluidez à circulação do 

excedente econômico (ibid., p. 94).  

O “milagre brasileiro” ocorreu então, sob a transferência do ônus do combate à 

inflação à classe trabalhadora, atuando em duas frentes: zelando para que as 

alterações no custo de reprodução da força de trabalho não fossem transferidas para a 

produção e permitindo a inflação alta, adequada à realização da acumulação, pela 

correção monetária. 

A opção desenvolvimentista preconizada pela Cepal, pelos governos populistas e 

pelo Regime Militar primou por uma organização do espaço que elegeu a cidade e a 

indústria como basilares para alavancar a economia e alimentar a promessa de saída 

da situação de subdesenvolvimento. Neste processo, o esvaziamento do campo era 

condição para acumulação do capital concentrado na cidade. Produziu-se uma 

desigualdade regional e uma distribuição desigualizante de serviços e infra-estrutura. 

Uma densidade técnica que no dizer de Milton Santos (1996) estabeleceu os espaços 

luminosos e os opacos, assim como a experiência de tempos rápidos (presente 

principalmente nas cidades) e os lentos (aqueles em que a densidade técnica é menor). 

A industrialização concentrada em São Paulo foi um vetor de configuração da 

metrópole nacional e de uma hierarquia urbana. A atividade industrial também 

demandava uma integração do território e do mercado para atender, sobretudo, às 

grandes empresas transnacionais.  

No âmbito das políticas sociais, como o modelo de crescimento exigia a 

concentração de renda, o governo adotou políticas de caráter compensatório, 

assistencialista e também produtivista. Estas políticas atuaram no sentido de por um 

lado minorar os impactos das desigualdades sociais e por outro atender a demanda por 

um trabalhador mais qualificado. Ambas estavam submetidas à política econômica e 
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acabaram favorecendo a iniciativa privada que assumiu parte de sua realização (nos 

setores de saúde, educação, habitação, previdência e alimentação). 

Diante do quadro exposto, considera-se que até o período do Regime Militar, a 

condução das políticas sociais se deu submetida à dinâmica da política econômica, 

desenvolvida de maneira desarticulada, dirigida a grupos específicos (trabalhadores 

urbanos que pagavam para receber os benefícios) e com o interesse de cooptação das 

classes subalternas. Os ganhos experimentados pela classe trabalhadora nos países 

de capitalismo avançado não foram ampliados para a periferia do sistema e limitado foi 

o efeito sobre a formação de uma cidadania, como afirma Filgueira (1999). Isto porque  

 

el modelo sustitutivo de importaciones articulado teóricamente en el 
paradigma Cepalino y en los aportes de Raúl Prebish. En dicho modelo 
el estado asumió un rol central en el proceso de desarrollo económico y 
social. Apoyado en las divisas generadas por productos primarios de 
exportación los aparatos estatales de la región financiaron el 
crecimiento de industrias orientadas a la produción doméstica  por la vía 
de subsidios y diversas medidas proteccionistas. Asimismo el estado 
cumplió el rol de absorber mano de obra excedente y de prover el 
capital para obras básicas de infraestructura económica y social (ibid., 
p. 80)  

 

 

Dessa maneira, mesmo nos momentos de agitação política, a luta de classes no 

Brasil não reuniu as condições suficientes para formar um Estado de Bem-Estar Social 

que oferecesse ganhos significativos para a classe trabalhadora. Sem embargo, as 

políticas sociais foram formuladas de acordo com um determinado contexto 

histórico/econômico para salvaguardar a função de país periférico na divisão 

internacional do trabalho. Assim, essas políticas sociais apresentaram um 

desenvolvimento limitado, orientado para o novo modo de acumulação urbano-

industrial, especificamente para os trabalhadores integrados ao mercado de emprego 

formal.  

As políticas sociais são caracterizadas pela centralidade do Estado que regula o 

mercado nacional de trabalho e conforma um determinado tipo de proteção social que 

até os anos 1980, com a redemocratização brasileira, atuava sobre aqueles que 



83 
 

contribuíssem. Para tanto, a condição para receber um benefício ou serviço de atenção 

social, era estar no mercado de trabalho ativamente. 

No Brasil, tais políticas reproduzem o ciclo de pobreza e das desigualdades 

sociais, pois o social e o econômico/financeiro não se articulam no sistema do capital. O 

bem estar social só o é na medida em que favorece a acumulação do capital e para 

isso, o Estado brasileiro sempre funcionou como veículo de realização dos interesses 

da classe dominante porque estes são seus próprios interesses. Neste sentido, é como 

Yazbek coloca  

 

as políticas governamentais no campo social, embora expressem o 
caráter contraditório das lutas sociais, acabam por reiterar o perfil da 
desigualdade no país e mantêm essa área de ação submersa e 
paliativa. São políticas que ‘organizam as formas de acesso social dos 
trabalhadores aos serviços e equipamentos de uso coletivo a partir do 
papel conjuntural que o Estado desempenha na gestão da força de 
trabalho’. Este papel de mecanismo regulador se estabelece e se 
modifica casuisticamente, em face da correlação das forças sociais em 
diferentes conjunturas históricas (2003, p. 40) 

 

Espacialmente, as políticas sociais reproduzem as desigualdades verificadas na 

produção das relações sociais. A facilidade/dificuldade de acesso a um determinado 

serviço, a concentração de equipamentos em determinadas áreas, especificamente as 

mais urbanizadas e dinâmicas são resultantes de uma organização sócio-espacial 

empreendida pelo Estado que organiza o espaço para o exercício do poder de uma 

classe. Quando se decide localizar um posto de saúde, uma escola ou qualquer outro 

bem social e coletivo, o Estado não o faz de forma neutra.  Isto porque, a ação do 

Estado se dá segundo as exigências do sistema de produção capitalista.  

No entender de Lefebvre (1976, p. 9) “no se trata de localizar en el espacio 

preexistente una necesidad o una función, sino, al contrario, de espacializar uma 

actividad social, vinculada a uma práctica en su conjunto, produciendo um espacio 

apropriado”. Nesse sentido, a reprodução das relações sociais de produção ao se 

espacializar cria uma ordem regulatória que define a organização do espaço segundo 

os valores da sociedade burguesa. 
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Lefebvre apontou o caráter político do espaço. No livro Espacio y Política: El 

derecho a la ciudad faz críticas às teorias e estudiosos que tratam o espaço como 

elemento passivo, notadamente os arquitetos. Segundo este autor, o espaço é político e 

ideológico; é formado, modelado a partir de elementos históricos ou naturais, mas 

sempre é produzido politicamente. Portanto, o espaço é um meio e uma mediação no 

jogo de interesses e de poder entre os diferentes atores que têm força para imprimir 

suas marcas. 

Desconsiderar ou negligenciar o espaço das relações sociais de produção é 

traduzir o espaço como palco/receptáculo das ações do homem ou considerá-lo como 

uma expressão da estrutura de classes. Para Soja (1993), a estrutura do espaço 

representa um componente dialeticamente definido das relações de produção gerais 

que são sociais e espaciais. Assim,  

 

para estabelecer essa simultaneidade, deve-se demonstrar com clareza 
que existe uma homologia espacial correspondente com as relações de 
classe tradicionalmente definidas, e, por conseguinte, com as 
contingências do conflito de classes e da transformação estrutural [...] 
essa homologia espaço-classe pode ser verificada na divisão 
regionalizada do espaço organizado em centros dominantes e periferias 
subordinadas, em relações espaciais de produção socialmente criadas 
e polarizadas, captáveis com maior precisão no conceito de 
desenvolvimento geograficamente desigual (ibid., p.99) 

 

A ação do Estado através de políticas econômicas e secundariamente, de políticas 

sociais é em grande medida responsável pela diferenciação do conteúdo espacial, 

atendendo à divisão territorial do trabalho. Desta forma, no âmbito do território nacional 

modela-se uma configuração que  

 

pesa diferentemente nos diversos lugares, segundo seu conteúdo 
material. É a sociedade nacional, através dos mecanismos de poder 
que distribui, no país, os conteúdos técnicos e funcionais, deixando os 
lugares envelhecer ou tornando possível sua modernização. Através 
das relações gerais direta ou indiretamente impostos a cada ponto do 
país, seja pela via legislativa ou orçamentária ou pelo exercício do 
plano, a sociedade nacional pesa com seu peso político sobre a parcela 
local da configuração geográfica e a correspondente parcela local da 
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sociedade, através das qualificações de uso da materialidade móvel e 
duradoura (ibid., 217). 

 

 

Através da ação do Estado, os capitalistas tanto em nível nacional como local 

impõem sua lógica de investimentos, de extração de mais-valia. No exercício do 

comando das relações sociais de produção, as desigualdades espaciais também são 

reproduzidas e com elas as vozes da classe subalterna. Esta última marca na 

configuração espacial seu poder, na medida em que (des) orienta a ordem dominante, 

forçando-a a articular estratégias elaboradas de dominação, como as políticas de 

saúde.   
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2 - POLÍTICA DE SAÚDE E PRODUÇÃO DO ESPAÇO: A SUBSUNÇÃO DO SOCIAL 

NA LÓGICA DO ESTADO BRASILEIRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

A relação social fundamental  
é a que se estabelece entre capital e trabalho. 

 E no processo de produção 
 se enraízam as determinações  sociais 

da saúde e da doença,  
em dois planos inseparáveis:  

a parcela do valor produzido que cabe aos trabalhadores,  
consubstanciada no salário que lhes é pago 

 e nos bens coletivos que a sociedade dispõe;  
e as condições do próprio processo de trabalho 

 (Braga e Paula, em Saúde e previdência, 2006, p. 16) 
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2 - POLÍTICA DE SAÚDE E PRODUÇÃO DO ESPAÇO: A SUBSUNÇÃO DO SOCIAL 

NA LÓGICA DO ESTADO BRASILEIRO 

 

2.1 – Política de saúde na conformidade do Estado brasileiro 

 

As políticas de saúde foram institucionalmente formuladas com a instauração da 

República Velha com o intuito de assegurar tanto o ambiente livre de agentes 

infecciosos e patogênicos como também permitir que a força de trabalho estivesse em 

condições saudáveis para o trabalho. 

Antes da República Velha, as práticas de saúde eram tratadas de maneira 

individualizada no sentido de que a pessoa doente era considerada como propagadora 

de doenças e sobre ela deveria ser exercida a ação, retirando-a do contato com os 

demais. Havia uma Saúde Pública muito incipiente e uma prática de medicina realizada 

por boticários, curandeiros e muito timidamente um controle sanitário no Rio de Janeiro, 

capital do Brasil na época. Ainda neste período, havia os cuidados prestados por 

particulares no acolhimento e tratamento de doentes. Os poucos médicos residentes no 

país recomendavam aos mais ricos que se afastassem da Corte, indo para Petrópolis a 

fim de fugir dos miasmas, do “ar corrompido que, vindo do mar, pairava sobre a cidade” 

(BERTOLLI FILHO, 2006, p. 9).   

Nunes (2000) faz uma análise sobre a saúde na perspectiva histórica, retomando 

os estudos realizados principalmente na década de 1970 e 1980, quando os 

pesquisadores das práticas sanitárias se voltaram para a questão da saúde durante o 

Império e as primeiras décadas do século XX. Para este autor, o texto de Roberto 

Machado e colaboradores, escrito em 1978 é destacado como seminal para a 

reconstrução da história da medicina brasileira. Afirma que foi a partir deste texto que 

surgiu a tematização da saúde como objeto da medicina em lugar da doença e salienta 

ainda como ocorreu o processo de medicalização da sociedade. 

Os historiadores médicos, afirma Nunes evidenciaram “um projeto de medicina 

social para o início do século XIX, vinculado, sobretudo, à higiene pública e 
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medicalização do espaço urbano, e isto irá ocorrer no quadro de transformações que se 

impôs com a transferência da Corte portuguesa, em 1808” (2000, p. 253) 

  Até o momento em que o conhecimento da colônia se tornou necessário para 

uma intervenção dirigida para o aumento da produção, para a sua defesa e para a 

saúde da população (século XIX), o tema da saúde não fazia parte do projeto colonial. 

As tímidas ações de Saúde Pública estavam centradas no controle de navios e saúde 

nos portos, combate à lepra e a peste. Predominava neste período uma interpretação 

da relação saúde/doença em que o meio físico e biológico não se misturavam com o 

social. As razões das doenças eram explicadas pela concepção miasmática. De acordo 

com a teoria miasmática, o meio físico e social e a concentração de pessoas produziam 

miasmas, por isso, os pântanos deveriam ser aterrados, assim como, o lixo e as 

edificações insalubres deveriam ser expulsas e a sujeira deveria ser eliminada. Pelo 

desconhecimento da existência dos micróbios, se acreditava que as doenças estavam 

no ambiente, no qual existiam os miasmas (substâncias concentradas no ar e que 

poderiam causar doenças). 

Situar a doença no meio ambiente influenciou as práticas espaciais, 

principalmente nas cidades21 (Rio de Janeiro, Santos, São Paulo). As condições 

naturais dos lugares eram consideradas como geradoras do aparecimento das 

doenças, daí porque a necessidade de higienizar as cidades e medicalizar o espaço 

urbano fizeram parte das políticas da época.  

Ao fazer uma leitura do espaço urbano relacionando-o ao discurso médico, Costa 

(2002) salienta que pela teoria miasmática, a adoção de medidas de saneamento, uma 

higienização total e uma limpeza profunda do meio físico e social eram as soluções 

para a eliminação da doença. O espaço urbano era o mais perigoso para a população 

e medidas como a expulsão dos cemitérios, matadouros, hospitais, cadeias, fábricas e 

lixões para a periferia das cidades deveriam ser tomadas. Isto porque a doença estava 

localizada não no indivíduo, mas no ambiente que o envolvia. 

                                                 
21 Mesmo dominando o poder oligárquico rural e a economia girar em torno da atividade agrícola, “a 
cidade já era um núcleo fundamental da sociedade. Nela concentravam-se as atividades político-
administrativas e financeiras, além das organizações repressivas tanto quanto as culturais indispensáveis 
ao exercício da dominação oligárquica” (IANNI, 1991, p.84).  
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As áreas rurais eram destituídas de atenção à saúde, suas populações eram 

condenadas à morte pelas endemias rurais e só contavam com os cuidados de 

curandeiros negros ou indígenas. A despreocupação com as áreas rurais era 

sintomática de um projeto de formação de país com a marca de um território pouco 

integrado e com uma ocupação e expansão territoriais atreladas aos interesses da 

empresa colonial. Na zona rural, a força de trabalho era escrava e destituída de 

qualquer atenção ou cuidado médico. Para os senhores de engenho e suas famílias 

havia a atenção dos médicos da Corte. 

Durante todo o período colonial e mesmo após a independência da metrópole 

portuguesa, até a década de 1930, as doenças não eram consideradas como um 

problema político e econômico. No entanto, mesmo antes de 1930, quando o Brasil 

ingressou numa nova feição capitalista (urbano-industrial), a medicina como 

conhecimento técnico exerceu um poder disciplinar sobre a sociedade. 

O saber médico assumiu proeminência no projeto de organizações urbanas 

(COSTA, 2002; NUNES, 2000) na medida em que não significou apenas uma 

intervenção médico-sanitária, mas principalmente como elemento indispensável à 

expansão do capital por assegurar a constituição e estabilização da ordem sócio-

política e econômica brasileiras. Com uma nova maneira de pensar a relação 

indivíduo/doença/ambiente, o conhecimento técnico e científico sobre a saúde serviu 

para reorientar a organização das cidades e a distribuição espacial da população.  

Para Costa (2002) e Nunes (2000) o saber médico influenciou o modo de pensar 

a organização ideal das cidades, dentro de uma concepção positivista e organicista.  

Aplicava-se o linguajar médico no discurso urbano, tratando-se a cidade como um 

organismo vivo, no qual cada órgão tem uma função e anatomia particular. Nesse 

sentido, o discurso médico satisfazia as necessidades de explicação das doenças na 

época e logo foi apropriado como maneira de pensar a sociedade. O conhecimento 

técnico do médico representou uma forma de disciplinar a força de trabalho e colocá-la 

sob controle. 

A posição politicamente privilegiada dos médicos nas estruturas administrativas 

foi analisada por Foucault (1996) no estudo da política de saúde no século XVIII, na 



90 
 

Europa.  O médico se tornou importante para observar, corrigir e melhorar “o corpo 

social” e para mantê-lo em um permanente estado de saúde. Nesse sentido, Foucault 

afirma que  

 

o médico penetra em diferentes instâncias de poder. A administração 
serve de ponto de apoio e, por vezes, de ponto de partida aos grandes 
inquéritos médicos sobre a saúde das populações, por outro lado, os 
médicos consagram uma parte cada vez maior de suas atividades a 
tarefas tanto gerais quanto administrativas que lhes foram fixadas pelo 
poder (1996, p. 202). 

 

A questão da saúde adquire contornos mais nítidos na formação da nação 

brasileira entre 1870 e 1930 que são caracterizados por mudanças políticas, 

institucionais e econômicas no Brasil. A economia baseada no tripé trabalho escravo, 

poder monárquico e plantation entrou em crise e em seu lugar a uma nova relação de 

trabalho (assalariada), um novo regime (a república) e uma nova base econômica (a 

crise do café contribui para o início do processo de industrialização).  

No que se refere à saúde, há um corte epistemológico na maneira de pensar a 

doença com a introdução de uma nova concepção – a bacteriológica- graças à 

descoberta dos micróbios. Na saúde coletiva isto significou uma mudança na relação 

indivíduo-agente infeccioso e se estabeleceu um modelo epidemiológico que buscou 

uma interação entre esses dois elementos e o ambiente (NUNES, 1998).  

As epidemias assombravam a população e os governantes, assim como 

prejudicavam as atividades produtivas. No início do século XX, o Rio de Janeiro sofria 

com a varíola, a malária, a febre amarela, e ainda a peste. Este quadro sanitário trouxe 

conseqüências econômicas, pois prejudicou as relações comerciais, uma vez que os 

navios estrangeiros rejeitavam atracar no porto da então capital. Além disso, o número 

de pessoas mortas com varíola, febre amarela não se reduzia com as medidas 

profiláticas de isolamento e desinfecção. 

Nos primeiros anos da República, a intervenção sobre os corpos das pessoas e 

sobre o espaço urbano ocorreu de maneira autoritária, coercitiva e de aparência militar. 

Ordenados pelo Governo Federal (Presidente Rodrigues Alves – 1902/1906), grupos de 
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pessoas trabalhavam como exércitos para exercer as atividades de desinfecção no 

combate ao mosquito. A ação arbitrária e invasiva das medidas de combate à varíola 

alimentou debates no Congresso e desencadeou uma tensão social que acabou em 

conflito e insatisfação, a exemplo das manifestações contrárias à vacinação contra a 

varíola, como mostra a figura 2.    Diferentes segmentos da sociedade, como oficiais 

descontentes do Exército, monarquistas e líderes operários reuniram-se em torno da 

idéia do combate ao projeto, fato que caracterizou a Revolta da Vacina com um 

componente político, de confronto de poder. 

O que apareceu na literatura oficial como uma manifestação de ignorância popular 

contra a vacinação, representou resistência das camadas populares e de setores da 

classe dominante marginalizados e contrários à ascensão da burguesia agrária paulista 

no nascente regime republicano. A oposição do movimento popular à vacinação 

obrigatória também denunciava a natureza instrumental das iniciativas públicas para a 

saúde, ao mesmo tempo em que defendia a regulação do consumo da força de trabalho 

pelo capital industrial.  

Para Luz (2000), a política de saúde do início do século XX, teve na figura de 

Oswaldo Cruz a personificação do Sanitarismo Campanhista, entendido como um 

modelo de saúde unitário, verticalizado, centralizado e concentrado em termos de poder 

político. Este foi um modelo que se caracterizou pela intervenção baseada na 

autoridade por competência e excluiu a consulta ou diálogo com a sociedade civil.  

O saber médico também serviu ao empreendimento de formação da idéia de 

nação e de integração do território nacional. Autores como Lima e Hochman (1996) e 

Santos L. (1985) mostram como a força simbólica do movimento pelo saneamento dos 

sertões se constituiu em ideologia de construção nacional. A politização da questão 

sanitária passava pela recuperação das raízes da nacionalidade no interior no país, 

contribuindo para a construção da identidade nacional através de uma política 

nacionalista que envolvia a luta pelo saneamento e a descoberta dos sertões.  
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Figura 2 
Bonde virado pelo povo na revolta da vacina (de 10 a     

  16/11/1904) 
 
Fonte: http://www.ccs.saude.gov.br/revolta/images/Bonde.jpg 

 

O livro de Monteiro Lobato22 sobre o Jeca Tatu, cuja capa é o caipira doente, 

indolente e preguiçoso (Figura 3) mostra um retrato de um país que tem na doença seu 

principal problema. O Jeca Tatu apresentado em 1914 é indolente pela sua natureza 

genética e raça, tem “no sangue e nas tripas um jardim zoológico da pior espécie [...] é 

essa bicharia cruel que te faz papudo, feio, molenga, inerte” (LOBATO, apud BERTOLLI 

FILHO, 2006, 23).   No entanto, as novas explicações da ciência redimiam o Brasil de 

uma constatação de que o brasileiro era condenado pela sua própria raça.  

                                                 
22 Monteiro Lobato tinha absorvido as idéias eugenistas, racistas e evolucionistas responsabilizando o 
caboclo por todos os males do país. O caboclo seria indolente, preguiçoso, inadaptável à civilização. 
Através do contato com os resultados das pesquisas do Instituto Oswaldo Cruz, através do relatório 
Neiva-Penna, Monteiro Lobato assume uma postura higienista, preocupado com as questões de saúde 
do morador do interior do país. O caipira era improdutivo, não pela inferioridade racial, mas, sobretudo, 
pela sua condição de miséria e sujeição às doenças endêmicas.  A partir daí Monteiro Lobato propõe o 
saneamento rural como questão nacional por excelência, mas sem, contudo, abandonar o pensamento 
eugenista na medida em que acreditava que as condições do ambiente tinham repercussão sobre os 
traços hereditários (STANCIK, 2005, p. 49).  
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Os conhecimentos da Biologia, da medicina moderna e dos médicos-higienistas 

permitiram perceber que o “Jeca Tatu” de Monteiro Lobato “não é assim, está assim”. 

Essa expressão de Monteiro Lobato refletiu um novo olhar de um movimento político e 

intelectual dos anos 1916 a 1920 que declarou ser a doença o obstáculo à civilização e 

rejeitou o determinismo racial, dominante no país. Isso significa dizer que 

 

o conhecimento dos médicos-higienistas sobre a saúde dos brasileiros 
e das condições sanitárias em grande parte do território nacional, 
revelados ao público em 1910 nos absolviam enquanto povo e 
encontravam um povo réu. O brasileiro era indolente, preguiçoso e 
improdutivo porque estava doente e abandonado pelas elites políticas. 
Redimir o Brasil seria saneá-lo, higienizá-lo, uma tarefa obrigatória dos 
governos. (LIMA; HOCHMAN, 1996, s/p). 

 

 

Figura 3 
Capa do livro Jeca Tatu de Monteiro Lobato23 
Fonte: BERTOLLI FILHO, 2006, p. 22 

                                                 
23 Embora a capa do livro seja de 1950, seu texto foi editado pela primeira vez em 1914 e reeditado como 
folheto de propaganda do Laboratório Biotônico Fontoura  
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Intensos debates travados entre médicos e políticos nos discursos públicos e em 

congressos de médicos desencadearam campanha pelo saneamento do sertão e a 

criação da Liga Pró-Saneamento do Brasil em 1918, mobilizados em torno da idéia de 

saneamento. As atividades desenvolvidas pela Liga Pró-Saneamento tinham como 

objetivo criar uma “consciência nacional que identificasse no abandono e na presença 

das endemias as características distintivas da população rural brasileira” (LIMA; 

HOCHMAN, op. cit., s/p). 

De acordo com Santos, no artigo O Pensamento Sanitarista na Primeira 

República: Uma ideologia de construção da nacionalidade (1985), a ligação da saúde 

pública com a nacionalidade é o traço marcante do movimento sanitário. No contexto 

de uma imigração estimulada como maneira de branquear a população e introduzir o 

Brasil na modernidade, os sanitaristas defendiam a tese de que o atraso brasileiro se 

encontrava na doença e não no determinismo biológico. Para tanto, a construção da 

nacionalidade passava pelo olhar para o interior do país, para as endemias dos 

sertões. Assim, “a (re) integração dos sertões à civilização do litoral representava o 

grande desafio para o fortalecimento da nacionalidade, pois população doente = raça 

fraca= nação sem futuro” (ibid., p. 11) 

Apesar das denúncias feitas pelos sanitaristas, especialmente, no Relatório 

Neiva-Penna24 sobre as injustiças sociais, o poder das oligarquias rurais era forte nos 

sertões a ponto das ações de saúde voltadas para o saneamento serem conduzidas 

desde que não afetassem os mandos do coronelismo dos sertões. Desse modo,  

 

Neiva e Belisário Penna posicionaram-se de modo ambíguo quanto às 
medidas necessárias para superar a pobreza e a doença na região. De 
um lado, o texto fala por si, e sugere a inviabilidade dos paliativos, de 
outro, quando os autores fazem recomendações de políticas estatais, 
as medidas propostas não colocam em xeque as estruturas de poder 
vigentes (ibid., p. 8).  

 

 

                                                 
24 O Relatório Neiva-Penna foi resultado da expedição dos médicos Artur Neiva e Belisário Pena no 
nordeste, sul do Pará e de Norte a Sul de Goiás, publicado em 1916, solicitado pela Inspetoria de Obras 
contra as Secas e organizado pelo Instituto Oswaldo Cruz 
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Para reverter o quadro de abandono a que a população dos sertões se 

encontrava, Santos, na obra citada, declara que os médicos Belisário Penna e Arthur 

Neiva recomendavam que o governo federal assumisse a administração do país, a 

responsabilidade pelos destinos das suas diversas áreas.  

A crítica de Penna e Neiva, segundo Lima e Hochman (1996), é dirigida ao 

governo federalista que deixou o povo abandonado à própria sorte, quando aboliu a 

escravidão25, promoveu uma rápida extensão de vias férreas e não incentivou a 

atividade rural. Na apreciação de Lima e Hochman (1996), o debate da época indicava 

que a saída do abandono estava na centralização das políticas porque o país era 

desarticulado e entregue aos mandos locais, sem uma unidade de comando.  

Para o progresso e modernização do Brasil, as endemias rurais deveriam ser o 

foco principal das ações centralizadoras de saúde. O discurso médico afirmava que a 

higiene seria importante para mudar a imagem de doença que o país se transformara e 

com isso, atrair a imigração. Para tanto, a questão da saúde passou a ser central na 

imprensa (jornais e revistas) e também no Congresso Nacional, inserindo na pauta de 

discussão questões sobre a profilaxia rural, mortalidade infantil, endemias e a proposta 

de criação do Ministério da Saúde Pública, órgão centralizador dos serviços sanitários 

no âmbito federal. 

A centralização do comando federal das ações de saúde e de saneamento era 

defendida pelos higienistas da época, dada a natureza da proposta de higiene e saúde, 

voltada para a prioridade do saneamento nas políticas propostas. Argumentava-se que 

os governos dos estados e municípios não estavam preparados para tal empreitada. 

Além disso, encontrar uma razão que desse unidade a uma nação desarticulada 

satisfazia o projeto de formação do Estado-nação brasileiro, uma vez que até as 

primeiras décadas do século XX, o poder central era assegurado pela partilha do 

próprio poder com os estados. Na saúde, a atuação do poder central só existia em 

momento de epidemias e calamidade pública. 

                                                 
25 Penna considerou a libertação dos escravos mal conduzida por ter lançado contingentes populacionais 
desqualificados e desprotegidos nas periferias das cidades, gerando o despovoamento do interior ao 
mesmo tempo em que gerava problemas habitacionais, de educação e saneamento (LIMA; HOCHMAN, 
1996). 
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Apesar da intelectualidade da saúde denunciar as mazelas sanitárias do interior do 

país, foi com a epidemia da gripe espanhola, ocorrida principalmente nas cidades no 

final de 1918 que o Governo Federal assumiu maior responsabilidade pelas ações de 

saúde. Sobre a atuação federal Hochman salienta que 

 

Durante a década de 1920 é possível observar indicações efetivas da 
expansão do papel do Estado na área de saúde pública, refletindo a 
atuação da nova agência federal. Ao iniciar seu último ano de mandato, 
Pessoa faz um cuidadoso balanço das realizações do DNSP26. Alguns 
dados são importantes. Em 1922, 16 dos 21 estados da federação, 
mais o Distrito Federal, tinham feito acordos com a União para serviços 
de profilaxia e combate às endemias rurais (1993, p. 12).  
 
 

 

A imprensa noticiava a situação em que a saúde/doença se encontrava, a exemplo 

do jornal O Estado de São Paulo e a revista A Careta que publicaram artigos sobre a 

relação entre a doença e a sociedade brasileira. Em tom anedótico, a revista A Careta 

ironizava a desinformação da sociedade da época e o tratamento dado às questões de 

saúde, como a que aparece na charge da figura 4. A charge mostra a maneira pela qual 

a Gripe Espanhola chegou ao Brasil através dos submarinos que a disseminaram pelo 

mundo, ao mesmo tempo em que atenta para a posição do Brasil no cenário da 

Primeira Guerra Mundial (GOULART, 2005). 

Os jornais da época criticavam o governo federal pela sua incapacidade e 

morosidade em debelar a Gripe Espanhola. Por ser uma doença que atingia 

indistintamente ricos e pobres, as pressões sobre o Governo só aumentavam. As 

divergências políticas colocaram a saúde na ordem do dia. Goulart assim se refere à 

dimensão política que a epidemia na capital gerou:  

 

a gripe espanhola se transformou em um valioso mecanismo de 
engenharia política, que possibilitou a revalorização da figura política 
de Rodrigues Alves como um político empreendedor, preocupado com 
a saúde do povo e capaz de domar as forças políticas e os entraves 
inerentes ao próprio sistema institucional republicano (ibid.) 

                                                 
26 Departamento Nacional de Saúde Pública  



 

Figura 4 
Charge da gripe espanhola no 
 
Fonte: http://www.scielo.br/scielo.ph

 

 

As discussões apontavam para o fortalecimento das idéias centralizadoras do 

poder no Governo Federal e à necessidade de pôr a saúde no centro das políticas 

públicas. Os higienistas, médicos e sanitaristas tor

discursos davam a conformação do que pensar para o futuro da sociedade. Este grupo 

de profissionais logo redefiniu o conjunto das relações sociais, dado o prestígio que o 

discurso e o saber médicos passaram a usufruir. Do laborató

o poder público deveria tomar.

As práticas sanitárias durante a República Velha estavam envoltas na concepção 

bacteriológica27 da doença, impondo aos indivíduos a incorporação de atitudes e 

                                                 
27 De acordo com Merhy (1987), a concepção bacteriológica tinha como objetivo central a higiene dos 
fatores ambientais causadores das doenças. A determinação 
etiológico (os microorganismos) e o meio ambiental é aquele que facilita ou dificulta a proliferação desses 
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hábitos, assim como, produzindo um espaço em que o controle dos portos e das 

cidades era imperativo. Apesar de a economia estar assentada nas atividades agrário-

exportadoras e do movimento sanitarista de descoberta do interior do país e 

saneamento do espaço rural, foi a capital (o urbano) que redefiniu o conjunto das 

relações sociais. Foi a partir das epidemias que acometiam a população das cidades e 

os prejuízos econômicos por elas causados que se inaugurou um período de 

nacionalização das políticas de saúde e de saneamento, com forte participação dos 

profissionais médicos na administração pública. 

A saúde/doença fez parte da construção do Estado-nação brasileiro, oferecendo 

solidez ao projeto de nação moderna. Os discursos médico e higienista assumiram 

relevância por colocarem na ordem do dia a questão da saúde como foco principal das 

políticas públicas, na medida em que respondiam às necessidades econômicas e 

políticas. Sanear as cidades, erradicar as endemias rurais, controlar as epidemias 

urbanas eram necessárias ao processo de transformação de uma sociedade agro-

exportadora para a urbano-industrial. 

As práticas sanitárias de caráter campanhista, localizadas e coercitivas, baseadas 

inicialmente na concepção bacteriológica de saúde e a partir da década de 1920, na 

concepção médico-sanitária28, mostraram a maneira como a saúde/doença fez/faz parte 

de uma prática social em que se observam as medidas de controle daquilo que se 

constitui ameaça à estabilidade das condições de reprodução social. As práticas 

sanitárias viabilizaram e ainda viabilizam os objetivos sociais dos grupos hegemônicos, 

garantindo a acumulação do capital através da ação sobre a massa de trabalhadores no 

que se refere aos cuidados de saúde. 

                                                                                                                                                              
microorganismos. Vigiar e controlar o meio externo era a função das instituições de saúde por meio de 
instrumentos coercitivos (polícia sanitária e campanhas). 
28 Assim como na concepção bacteriológica, a médico-sanitária encara a saúde como a ausência de 
doença. Nesta última, a causa e as ações, no entanto, são pensadas de outra maneira. Na visão médico-
sanitária, o hospedeiro é o responsável pela situação da ação do agente etiológico. Sua consciência 
individual é o elemento responsável pela ação do agente etiológico. Para Merhy (1987, p. 103) “as ações 
sanitárias visariam manter uma vigilância sobre o meio externo, mas fundamentalmente formar ‘uma 
consciência individual’ naqueles indivíduos que são tidos como portadores de uma ‘não-consciência 
sanitária’”. Dessa forma, as ações de saúde eram direcionadas àqueles que não possuíam os hábitos de 
higiene e, por conseguinte, eram as camadas mais pobres da população. Em ambas as concepções, as 
questões sociais e de classe não eram consideradas. 
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A questão da saúde nasce, portanto, como questão social quando a acumulação 

capitalista passou a ser dominada pelo capital industrial. Dessa maneira, se constituiu 

objetivo essencial do poder político, uma vez que a elevação do nível de saúde da 

força de trabalho e da sociedade em seu conjunto se tornou uma emergência e alvo 

dos diversos aparelhos de poder. Na expressão de Foucault,  

 

o corpo dos indivíduos e corpo das populações – surge como portador 
de novas variáveis: não mais simplesmente raros ou numerosos, 
submissos ou renitentes, ricos ou pobres, válidos ou inválidos, 
vigorosos ou fracos e sim mais ou menos utilizáveis, mais ou menos 
suscetíveis de investimentos rentáveis, tendo maior ou menor chance 
de sobreviver, de morte ou de doença, sendo mais ou menos capazes 
de aprendizagem eficaz (1996, p. 198). 

 

Para controlar, sujeitar e tornar a população útil para o capital era importante 

desenvolver práticas de higiene e saúde pública a fim atender às novas exigências de 

uma sociedade que começara a experimentar uma rápida urbanização e uma 

crescente força de trabalho livre para o mercado. A saúde foi introduzida nos discursos 

de planejamento e modernização, apontada como saída do subdesenvolvimento e 

solução para a condição de atraso e pobreza. 

 

 

2.2 – Sob a tutela do Estado: A elaboração da dualidade do sistema de saúde no 

Brasil 

 

O padrão de acumulação capitalista foi redesenhado com a Grande Depressão 

mundial, iniciada em 1929 que provocou uma crise na economia agrário-exportadora 

no país. A crise na produção do café e a queda dos seus preços no mercado 

internacional, combinada com a expansão da dívida pública conduziram as mudanças 

da sociedade agrário-exportadora para a urbano-industrial. 

Os estudos de Oliveira (2003a), Furtado (1986); Fernandes (2006); Sodré (1997) 

analisam a transição da sociedade agrário-exportadora para a urbano-industrial sob 
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diferentes abordagens, interpretando a economia brasileira, o papel da burguesia e a 

atuação do Estado.  

Furtado, no livro a Formação Econômica do Brasil (1986), esclarece a maneira 

como o Brasil reagiu diante da Grande Depressão de 1929. No país, os preços pagos 

ao produtor de café foram reduzidos pela metade, mantendo-se, no entanto, o 

crescimento da produção. A redução da renda monetária no Brasil não provocou 

desemprego, ao contrário do que ocorria nos Estados Unidos, o que significa para este 

autor que  

 

a diferença está em que nos EUA a baixa de preços acarretava enorme 
desemprego, ao contrário do que estava ocorrendo no Brasil, onde se 
mantinha o nível de emprego sem que se tivesse de destruir o fruto da 
produção. O que importa  ter em conta é que o valor do produto que se 
destruía era muito inferior ao montante da renda que se criava. 
Estávamos, em verdade, construindo as famosas pirâmides que anos 
depois preconizaria Keynes (ibid., p. 192). 

 

Para Oliveira, a proposta keynesiana da demanda como núcleo do processo 

econômico capitalista ajudou a Furtado deslindar a importância da autonomia do 

Estado brasileiro para realizar as ações intervencionistas, bem como para ampliar o 

alcance das transformações econômicas do ciclo do café que contribuíram para criar o 

mercado interno, diferenciando-o dos anteriores ciclos da história econômica nacional 

(2003, p. 86). 

Praticou-se no Brasil, uma política protecionista em defesa dos interesses dos 

cafeicultores, combinando expansão da produção de café, inclusive com a sua queima 

para conter os efeitos da crise, o encarecimento das importações e o estímulo ao 

mercado interno através das indústrias já existentes no Brasil. O resultado foi o 

desenvolvimento das indústrias destinadas a substituir importações que direcionou o 

Brasil para a industrialização. 

Florestan Fernandes, na sua obra sociológica sobre a realidade brasileira 

(primeiras décadas do século XX) revela a subordinação do Brasil ao imperialismo e ao 

grande capital. O desenvolvimento das forças produtivas no país se deu 
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perifericamente, seguindo a expansão do capitalismo nos países centrais. Conforme 

este autor, o que interessa é que  

 

a estrutura da situação de mercado apontada engendrou processos 
econômicos que se refletiram, seja quantitativamente, seja 
qualitativamente, na absorção dos modelos econômicos transplantados 
e, portanto, no grau e na forma de vigência do capitalismo na sociedade 
brasileira. Esse pano de fundo sugere quão emaranhado e 
desnorteante foi o desencadeamento da ‘Revolução Burguesa’ numa 
economia colonial, periférica ou dependente (FERNANDES, 2006, p. 
112-113) 

 

A especificidade da Revolução Burguesa no Brasil é a consolidação conservadora 

da dominação, pois foi  

 

graças a ela que a oligarquia ‘moderna’ (ou dos altos negócios, 
comerciais – financeiros mas também industriais) – logrou a 
possibilidade de plasmar a mentalidade burguesa e, mais ainda, de 
determinar o próprio padrão de dominação burguesa. Cedendo terreno 
ao radicalismo dos setores intermediários e à insatisfação dos círculos 
industriais, ela praticamente ditou a solução dos conflitos a largo prazo 
(ibid., p. 246) 

 

Como a burguesia não era distinta nem conflitava com a aristocracia agrária, 

ocorreu uma restauração das velhas estruturas de poder, confirmando que a 

Revolução Burguesa se fez para conciliar os interesses de classe e consolidar a 

política de industrialização e modernização do país. Essa modernização ou a expansão 

das relações capitalistas no Brasil, via processo de industrialização foi ideologicamente 

inculcada como meio de realização dos interesses comuns tanto da burguesia, quanto 

do proletariado. Entretanto, o caráter dominante da política brasileira entre os anos 

1930 até a década de 1960 foi que as forças sociais que assumiram a direção do 

Estado atuaram na promoção dos interesses da burguesia e na cooptação dos 

trabalhadores, instaurando-se através de Getúlio Vargas, uma política nacional- 

populista e a partir de Juscelino Kubitscheck, uma política desenvolvimentista. 

Getúlio Vargas foi segundo Sodré em termos políticos e de forma inexcedível, 
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o orientador e quase sempre o executante da política chamada, por 
forças das circunstâncias, de conciliação, pela habilidade de manobras, 
pela flexibilidade de suas decisões e, particularmente, pela 
possibilidade, ao tempo, da coexistência entre o crescimento dos 
capitais nacionais e de sua renda, de um lado, e a remuneração dos 
investimentos estrangeiros e penetração deles, de outro lado (1997, p. 
116). 

 

O Governo de Vargas impunha controle sobre a política e a economia, 

implementando medidas que conduziram para o exercício do poder centralizador.  Em 

um país que iniciava seu processo de industrialização e urbanização para fortalecer as 

bases da expansão capitalista, o Estado varguista se utilizou da centralização do poder 

na esfera federal e do controle da classe trabalhadora, definindo políticas sociais 

principalmente, as trabalhistas, como a criação do salário mínimo, da Carteira de 

Trabalho, o direito de voto da mulher. Tais políticas ao mesmo tempo em que 

garantiram as condições de implantação das relações capitalistas de produção no 

território nacional, mantiveram a classe trabalhadora sob o controle do Estado.  

Para Aciole (2006), a política trabalhista foi a ação mais incisiva da iniciativa 

varguista por reprimir a livre organização dos trabalhadores urbanos e ao mesmo 

tempo, mantê-los dependentes, sob a órbita de apoio governamental. Os sindicatos 

perderam sua força e passaram a ser apenas órgãos consultivos e de colaboração 

com o Estado que aparecia na sua forma patronal. 

No âmbito das políticas de saúde, foi somente a partir dos anos 1930 que elas 

foram formuladas de maneira centralizada, com a criação do Ministério da Educação e 

Saúde Pública, e ainda, com a retomada das práticas das campanhas sanitárias, 

elementos importantes na centralização da política de saúde na esfera nacional.   

A criação do Ministério da Educação e Saúde Pública29 já tinha sido sugerida 

pelos sanitaristas e médicos desde a República Velha como uma forma de conceder 

                                                 
29 O modelo denominado Sanitarismo Campanhista dominou a concepção de saúde/doença até metade 
da década de 60. Por este modelo, a noção de higiene e os efeitos das ações educativas exerciam papel 
fundamental nas questões de saúde, daí unir em um mesmo ministério a saúde e a educação. Dados 
fornecidos pela Fundação de Economia e Estatística (1983) mostram que o Decreto n. 19.444 de 
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autonomia aos serviços de saúde pública, como também, uma medida para sanear o 

interior e atender as demandas pelo saneamento do país. Para tanto, a defesa da 

centralização fazia parte dos discursos político e sanitário do final da República Velha, 

na medida em que os poderes locais eram considerados incapazes para tal feito. 

Sobre este assunto se refere Hochman 

 

estou sugerindo que os problemas gerados pelas condições sanitárias 
do país, ao evidenciarem os efeitos da interdependência entre as 
unidades federativas e as limitações das soluções localizadas, 
modificaram ao longo do tempo a configuração estabelecida pela 
Constituição de 1891. Essas mudanças tenderam a fortalecer o Estado 
em detrimento dos poderes das oligarquias estaduais, aumentando a 
capacidade de coordenação infra-estrutural nacional, pondo-o em 
contato com toda a população (1993, p. 14) 

 

De acordo com Nunes (2000), Braga e Paula (2006), Carvalho A. (2005), Merhy 

(1987) as políticas de saúde do período populista passaram a ser centralizadoras, de 

ação restritiva e regulatória, tanto no que se refere à cobertura populacional quanto ao 

aspecto técnico e financeiro. A preocupação com a saúde mantinha estreita relação 

com o crescimento das aglomerações urbanas por elas apresentarem maior 

probabilidade de contágio de doenças infecciosas que acometiam a classe 

trabalhadora e também a classe dominante. Além disso, era necessário oferecer o 

mínimo de condições de saúde à força de trabalho disponível nas cidades. Foi neste 

momento que nasceu a Previdência Social como atribuição do Estado. 

Entre as medidas tomadas por Vargas está a substituição gradativa das Caixas de 

Aposentadorias e Pensões (CAPs) pelos Institutos de Aposentadorias e Pensões  

(IAPs) 30, considerados o marco da medicina previdenciária no Brasil.  

As CAPs representaram o marco inicial da Previdência Social no Brasil. Foram 

criadas pela Lei Eloi Chaves (1923), como resultado da preocupação do governo central 

                                                                                                                                                              
01/12/1930 dispunha sobre a atuação do Ministério e sua organização. Havia quatro departamentos 
nacionais: do ensino, da saúde pública, da medicina experimental e o da assistência pública.  
30 A reformulação do sistema previdenciário proposta por Vargas de substituir as CAPs pelos IAPs 
ocorreu entre os anos de 1933 a 1938 num momento de crise econômica mundial que forçara o Brasil a 
buscar novas formas de inserção no mundo capitalista, e ainda, eram as classes assalariadas que  
sofriam os efeitos da economia de exportação, provocando tensões políticas e sociais internamente no 
país. 
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com o operariado urbano, uma vez que a condição para sua aprovação era deixar de 

fora os trabalhadores rurais (no Congresso, a maioria dos parlamentares era das 

oligarquias rurais). A primeira CAP foi a dos ferroviários, dada a mobilização e 

importância desses trabalhadores para a economia do país. Por ser um sistema por 

empresa, possuía administração própria de seus fundos, ficando o Estado fora da 

participação do custeio das Caixas. Além das aposentadorias e pensões, os fundos das 

Caixas proviam as despesas médicas, medicamentos e assistência aos acidentes de 

trabalho. (POLIGNANO, 19??). Elas representaram o início da regulamentação do 

trabalho e são consideradas sementes do sistema previdenciário atual. As CaPs 

deveriam ser organizadas pelas empresas e sua criação dependia do poder de 

organização dos trabalhadores.  

Tanto os Institutos quanto às Caixas eram formados pelos trabalhadores dos 

ramos das atividades com organização mais forte, como a dos ferroviários. Com os 

Institutos, a Previdência Social foi estatizada e passou a ser organizada não pelas 

empresas, mas pelas categorias de profissionais. De acordo com a Fundação de 

Economia e Estatística (1983, p. 31)  

 

a criação das Caixas e Institutos não obedeceu a uma uniformidade 
quanto a benefícios e regulamentação jurídica, e o nível de riscos e 
benefícios cobertos iria depender do poder de barganha de cada 
categoria profissional. O fato de as instituições previdenciárias terem-
se estruturado de forma diferenciada foi um elemento adicional de 
divisão da classe trabalhadora, à medida que obstaculizava a 
organização do conjunto dos trabalhadores em torno de interesses 
comuns. 

 

Além de fragmentar a classe trabalhadora quanto aos benefícios e organização, a 

nomeação do presidente de cada Instituto era feita pelo presidente da República, fato 

que implicou na fácil cooptação das lideranças dos trabalhadores. Nas Caixas de 

Aposentadorias e Pensões, a administração era feita por um colegiado com igual 

número de representantes dos trabalhadores e empregadores, sem a participação do 

Governo. Quando ocorreu a mudança para os Institutos, o colegiado perde o poder de 

gestão, assumindo apenas uma administração técnica. A intervenção estatal continuou 

a expansão da cobertura previdenciária aos trabalhadores urbanos e também optando 
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pela compra de serviços de terceiros (ACIOLE, 2006; FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E 

ESTATÍSTICA, 1983; COHN e ELIAS, 1998).  

A saúde estava vinculada à prestação de serviços dos Institutos e estes deixavam 

de fora os trabalhadores rurais, os empregados domésticos, os autônomos e os 

desempregados. Mesmo com a ampliação dos Institutos e a liberalidade de suas 

regras de funcionamento, a cobertura da população economicamente ativa chegou 

apenas a 23% entre as décadas de 1950 e 1960 (ACIOLE, 2006). Isto indica que 

grande parte dos trabalhadores ficava à margem de qualquer serviço de saúde ou 

benefícios sociais. 

Aciole (2006) destaca ainda que no contexto de uma rápida urbanização, 

industrialização e assalariamento de grande parcela da população ocorreu uma maior 

pressão pela assistência médica via os Institutos, o que viabilizou o crescimento dos 

serviços médicos-hospitalares aos previdenciários. A partir da crescente compra dos 

serviços de assistência hospitalar e da capitalização da previdência nos anos de 1940, 

o modelo hospitalocêntrico assume proeminência no que se refere à saúde no país, 

privilegiando o setor privado. Cabe destacar que o próprio Estado incentivava tal 

procedimento, dada a estreita relação de favorecimento do privado em detrimento do 

público. Desta forma, o Estado fica exonerado de assumir o ônus pela prestação dos 

serviços e benefícios. 

Na política varguista, ainda sobre a atuação dos Institutos de Aposentadorias e 

Pensões, é sintomática a concepção capitalizadora que marcou a previdência. A partir 

dos anos de 1940 até a década de 1960, a oferta da assistência médico-hospitalar 

assumiu a forma de investimentos próprios. Os Institutos passaram a construir e gerir 

seus próprios hospitais e serviços ambulatoriais (ibid., p. 144).  

Os recursos dos IAPs também foram drenados para o financiamento dos 

empreendimentos econômicos, considerados estratégicos para a industrialização do 

país. Daí porque no regime de capitalização, os recursos dos IAPs foram considerados 

como recursos de capital a serem investidos na montagem da infra-estrutura energética 

(construção da Companhia Hidrelétrica do Vale do São Francisco) e de indústria de 

bens de capital (Companhia Siderúrgica Nacional, Petrobrás). Na prática, a 
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capitalização da Previdência Social significou a captação forçada de recursos dos 

trabalhadores para investimentos que escapavam ao controle dos mesmos. 

Estava formado o tripé de sustentação das novas formas de regulação da relação 

capital/trabalho. Uma estrutura previdenciária que atendia às demandas da classe 

trabalhadora, ao mesmo tempo em que criava uma fragmentação nas categorias de 

trabalho; uma legislação trabalhista e sindical, de caráter conciliador, paternalista e que 

aparecia como uma concessão e um Estado fortemente centralizador, com um projeto 

de desenvolvimento calcado na indústria e na formação de um mercado interno. 

Cohn e Elias chamam de cidadania regulada para nomear a política econômico-

social do pós 1930. É um conceito “que traduz a associação, expressa nas normas 

previdenciárias, entre cidadania e ocupação: reconhecem-se como cidadãos somente 

aqueles que apresentam uma das ocupações reconhecidas e definidas por lei” (1998, 

p. 16). As CAPs e os IAPs se constituíram mais como reconhecimento da situação 

ocupacional do trabalhador do que como condição de direitos de cidadão ou de 

trabalhador.  

A rede de serviços de saúde se ampliou através das unidades permanentes de 

saúde, denominadas Unidades Sanitárias que ao lado do Departamento Nacional de 

Saúde Pública deram a tônica da interferência do Estado sobre a população. As ações 

foram dirigidas às questões de higiene, saneamento urbano e rural, higiene industrial, 

higiene materno-infantil e a preocupação com as endemias rurais (através do Denheru 

– Departamento Nacional de Higiene e Endemias Rurais). Mais tarde, estas ações 

foram reunidas no Serviço Especial de Saúde Pública (SESP - criado em 1942) 

(ACIOLE, 2006).  

Segundo Aciole (2006) ao mesmo tempo em que o projeto de saúde pública se 

multiplicou em serviços, a saúde como setor sofre um esvaziamento, tanto pela 

separação do Ministério da Saúde do antigo Ministério da Educação e Saúde Pública, 



107 
 

como também pela independência do SESP31 que em 1960 foi transformado em 

Fundação (FSESP), atuando de maneira assistencial-preventiva.  

Em artigo sobre os sanitaristas no período de 1930/1970, Fonseca (2000) analisa 

a presença do poder público no interior do país, recompondo a história da saúde pública 

através de depoimentos de sanitaristas. Sobre o Serviço Especial de Saúde Pública, a 

autora entrevistou Aldo Vilas Boas 32 que atuou nesta instituição de saúde e afirmou que 

 

... os primeiros quinze anos da Fundação Especial de Saúde Pública 
foram notáveis por vários empreendimentos e várias modificações na 
filosofia do trabalho. E várias ações pioneiras. São muitas! E imagine-se 
que foi nesse período que se reuniu a medicina preventiva com a 
medicina curativa. E isso era, de uma certa maneira, uma novidade, 
porque havia como que um divórcio entre as duas  

...nós não fomos feitos pra trabalhar nas capitais, nós fomos feitos pra 
trabalhar no interior e nas áreas de valorização econômica e 
desenvolvimento de colonização e assim por diante. Áreas de interesse 
governamental, áreas de interesse para se levar a uma população, 
aquilo que ela não tinha de jeito nenhum. Então era aí, onde a 
Fundação trabalhava (VILLAS BOAS, 1995 apud FONSECA, ibid., p. 
405).  

 

O SESP tinha uma filosofia de trabalho que concentrava as práticas médicas, 

sanitárias, educativas e higienistas nas figuras do médico e do visitador sanitário que 

as desenvolvia nas áreas rurais, nas cidades pequenas e médias. Isto porque, na 

maioria das cidades e na zona rural, não havia profissionais disponíveis para essa 

função. A distribuição das unidades sanitárias do SESP pelo país acompanhou o 

interesse econômico e atendia a necessidade de tornar o Brasil, segundo o discurso 

oficial, pronto para o progresso e promoção do desenvolvimento. Em Sergipe, a 

                                                 
31 O Serviço Especial de Saúde Pública (SESP) foi criado em 1942 através de um convênio entre o 
governo brasileiro e o americano para prestar assistência médica às áreas onde se desenvolviam 
atividades econômicas estratégicas naquela conjuntura de conflito internacional.  
32 Aldo Vilas Boas foi presidente da FSESP de 1973 a 1985. Atribuiu à FSESP um papel de destaque na 
história das políticas de saúde, saneamento e educação sanitária no país ressaltando o trabalho 
desenvolvido pelas unidades sanitárias, a implantação de serviços de água e esgotamento sanitário em 
vários municípios e a formação de recursos humanos.  
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Companhia do Vale do São Francisco financiou o SESP para instalação de um 

“colosso de unidades sanitárias”, na expressão de Villas Boas (apud FONSECA, ibid.).    

Razões estratégicas explicam a criação do SESP no contexto da Segunda Guerra 

porque a economia brasileira começava a demandar a borracha da Amazônia e o 

manganês no Vale do Rio Doce, áreas nas quais as populações eram acometidas pela 

malária e febre amarela (BRAGA; PAULA, 2006). Assim, a expansão das unidades 

sanitárias do Serviço de Saúde Pública (Figura 5, 6 e 7) pelo país a partir dos anos 

1940 respondeu às peculiaridades do contexto histórico e econômico. Nas figuras 

citadas são mostrados postos da região Norte do país, em locais distantes, construídos 

para oferecer serviços de saúde, medidas sanitárias e terapêuticas e com isso, 

aumentar a produtividade dos trabalhadores dos seringais, estratégicos naquele 

contexto de guerra.   

 

Figura 5 
Posto de saúde da Fundação SESP em Parintins/ AM 
Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/1905.jpg 

 



 

 

Figura 6 
Posto de saúde da 
 

Fonte:  http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20

 

Figura 7 
Posto do SESP em Lábrea (AM)
 
Fonte: Biblioteca do IBGE/ Fotografias. Disponível em: < 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20
 

 

Posto de saúde da Fundação SESP em Cacoal RO 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/00744.jpg

 

Posto do SESP em Lábrea (AM) 

Fonte: Biblioteca do IBGE/ Fotografias. Disponível em: < 
http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/fotografias/GEBIS%20-%20RJ/1562.jpg >. Acesso 04 mai. 2007
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%20RJ/00744.jpg 

Fonte: Biblioteca do IBGE/ Fotografias. Disponível em: < 
>. Acesso 04 mai. 2007 
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Apesar das atividades desenvolvidas pelo SESP agregar tanto a medicina 

curativa quanto à preventiva, havia uma nítida divisão no que se refere à política de 

saúde. De um lado, era exercida uma ação sobre o trabalhador de caráter curativo, 

através da contribuição compulsória e de outro, uma atuação voltada para os cuidados 

com o ambiente (saneamento básico e tratamento de água eram prioridades) e as 

populações pobres, através do SESP (Serviço Especial de Saúde Pública). Esta 

política demonstra o caráter mercantilista e assistencialista que dominou a Era Vargas. 

Ao mesmo tempo em que controlava os trabalhadores através da cooptação dos 

líderes dos sindicatos quando da nomeação para a representação nos IAPs, o Estado 

era quem reconhecia a existência das entidades de classe, através do Ministério do 

Trabalho, Indústria e Comércio. Os serviços prestados pelo SESP eram vistos como 

uma dádiva ao povo que não tinha condição de cuidar por si da sua saúde.  

A vinculação da saúde à Previdência Social é um traço marcante nas políticas de 

saúde. Nesta circunstância, a dependência financeira da saúde aos IAPs aumentou à 

medida em que cresceu o assalariamento de parcela significativa da população. Nicz 

(1988) destaca que até a década de 1950, a assistência médica previdenciária não se 

configurava hegemônica no país no que se refere às práticas sanitárias. A existência 

de dois campos distintos da saúde, o da ação sobre o indivíduo (médico-curativo) e o 

outro voltado para a saúde através da higiene e prevenção de doenças (assintencial-

preventiva) marcaram a corrente de saúde médico-sanitária, hegemônica na época.  

Por todo o país, principalmente, no Norte e Nordeste se espalharam os centros de 

saúde para cumprir o papel de difusor das práticas sanitárias, às vezes mais 

direcionadas às ações médicas, outras vezes, às ações sanitárias, a depender de 

como o centro de saúde era concebido. No movimento chamado ‘rede local’, “o centro 

de saúde era definido como uma unidade integral de ações sanitárias, distintas, 

portanto, das ações médicas” (ACIOLE, 2006, p. 148).  Nesse sentido, o centro de 

saúde era considerado o difusor das práticas sanitárias mais abrangentes, inserido 

num sistema integrado de regionalização, hierarquização e descentralização. Já no 

movimento ‘vertical especializado’, o centro de saúde era encarado como “uma 

unidade particularizada pelas ações de higiene e educação sanitária e complementada 

pela montagem e funcionamento de serviços especializados” (ibid., p. 148).  No 



111 
 

movimento vertical, as unidades verticalizadas tinham autonomia administrativa e 

técnica para realizarem diversas atividades. 

O modelo de saúde foi criticado pelos sanitaristas desenvolvimentistas que viam 

no método adotado pelo SESP “uma rendição do problema da produção de saúde à 

dimensão assistencial-preventiva, quando deveria estar alocada na questão econômica 

de distribuição de renda” (ACIOLE, 2006, p. 147). Era mais uma maneira de oferecer 

cuidados à saúde, melhorar as condições de higiene, sem, contudo, produzir uma 

emancipação das populações menos favorecidas. 

A atenção médica previdenciária, de influência norte-americana, possibilitou a 

expansão de hospitais e equipamentos de tecnologia moderna mantidos pelo setor 

privado, destinados a prestar serviços aos funcionários de empresas que os 

contratava, através dos convênios (medicina de grupo). As políticas de saúde a partir 

do período varguista sinalizaram para o favorecimento do privado em detrimento do 

público. De acordo com Merhy e Queiroz 

 

desde o final dos anos 40 já era evidente uma inversão dos gastos 
públicos, favorecendo a assistência médica em relação à saúde 
pública. Nos anos 60, a dicotomia assistência médica–saúde pública 
radicaliza-se no interior de um modelo institucional que mostrava ações 
pontuais e desordenadas, incapazes de conter a miséria e as péssimas 
condições da população brasileira (1993).  

 

Há uma indissociabilidade entre as políticas de saúde e a condução econômica. 

No caso brasileiro, a marca da estreita relação entre as demandas sociais, a rápida 

industrialização/urbanização e os interesses de classe assegurados pelo Estado foram 

moldurando uma simbiose entre o público e privado, evidente na oferta de cuidados 

preventivos (público) e curativos (privados). 

A política de saúde refletia as intencionalidades de implantação do projeto 

nacional de desenvolvimento ao mesmo tempo em que apontava para a crise do 

regime populista e nacionalista dos anos1960. Luz (1991) esclarece que as políticas de 

saúde do momento exprimiam essa dupla realidade, através de uma dicotomia 

institucional progressivamente acentuada. O modelo campanhista ainda predominava 
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nos órgãos de saúde pública e opunha-se ao modelo curativista, dominante nos 

serviços previdenciários de atenção médica. Ambos os modelos eram burocratizados e 

ineficazes quanto à resolução dos problemas da população. Nas palavras da autora, 

isso trouxe como conseqüências a 

 

justaposição, repetição, incompetência e ineficiência reinantes nos 
programas e serviços de saúde, foram combatidas com mais 
programas, serviços e campanhas que finalmente redundaram no 
aumento e na reprodução da dicotomia saúde pública versus atenção 
médica individual (ibid., p. 140) 

 

De acordo com Braga e Paula (2006), a associação entre doença e pobreza 

estimulou o debate sobre o alcance da saúde pública, levando sanitaristas da época a 

defenderem a idéia de que se eliminando a doença, a pobreza seria também 

eliminada. Por isso, os recursos despendidos para a saúde no Brasil deveriam ser na 

mesma proporção dos que ocorriam nos países ricos, através da estrutura montada 

com o SESP. Essa opção foi financiada pela Fundação Rockefeller que se encarregou 

de distribuir pelo país as unidades sanitárias-modelo e de repassar para a 

responsabilidade do governo brasileiro. Neste modelo, um posto de atenção à saúde 

do SESP deveria ter um médico, um microscopita, um laboratorista e um guarda-chefe, 

sem contar com todo o custo de operacionalização do atendimento à população. 

O aparato financeiro e administrativo exigido pelo modelo sespiano foi apontado 

como ponto de estrangulamento da opção da atenção à saúde feita pelo Estado, pois 

sua estrutura foi considerada custosa, requintada, pouco adaptada à realidade 

brasileira, criticada pelos defensores do nacional-desenvolvimentismo. 

O modelo sespiano foi criticado no governo de Juscelino Kubitscheck, quando o 

então presidente afirmou que “de organização excessivamente dispendiosa, os 

empreendimentos que o SESP mantém em alguns municípios são de tal custo que 

dificilmente poderão ser transferidos para a responsabilidade das administrações 

locais” (JUSCELINO KUBITSCHECK apud BRAGA e PAULA, 2006, p. 61).  Desse 

modo, o tratamento da relação doença-pobreza assumiu outra conotação, passando a 
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representar uma questão de desenvolvimento econômico que traria um melhor nível de 

vida para a população.  

No entanto, o projeto nacional-desenvolvimentista desencadeou a aceleração da 

acumulação capitalista, através do programa desenvolvido no período de Kubitschek 

de avançar “cinqüenta anos em cindo”. O setor industrial foi convertido em central para 

a acumulação, priorizando-se os investimentos nos ramos automobilísticos, de 

construção naval, mecânica pesada, cimento, papel e celulose. Para a viabilização 

desse projeto, o Estado instalou a infra-estrutura necessária, com a construção de 

rodovias, produção de energia elétrica, armazenamento e silagem, construção de 

portos, viabilização da expansão da fronteira agrícola pela interiorização (construção 

de Brasília e a rodovia Belém-Brasília). 

A viabilização dessas medidas para “opção desenvolvimentista” do Governo de 

Juscelino Kubitschek incorporou o incentivo à entrada do capital estrangeiro, consumo 

de massas (classe média urbana) e empréstimos internacionais privados que 

alavancaram a inflação e trouxeram implicações sociais graves como o acentuado 

êxodo rural, o aumento das desigualdades sociais e a favelização nos centros 

dinâmicos do país.  

No contexto de acentuação das desigualdades, as políticas sociais foram 

formuladas para promover o processo produtivo, restringindo-se a reformas no setor 

previdenciário, voltado para um papel administrativo. A preocupação do período de 

Juscelino Kubitschek era dar solidez financeira ao sistema de previdência sobre a 

prestação de serviços. Neste sentido, o discurso de Juscelino Kubitschek revela a 

subalternidade da saúde e outros setores sociais à esfera econômica. Para o então 

presidente “não menos que os problemas da educação, os da saúde se prendem, em 

conexão íntima, ao processo de desenvolvimento nacional. O estado sanitário das 

populações afeta, notoriamente, o rendimento do trabalho” (JUSCELINO 

KUBITSCHEK, 1958 apud FUNDAÇÃO DE ECONOMIA E ESTATÍSTICA, 1983, p. 

150).  

A preocupação com o saneamento e o combate às doenças de massas só se 

justificavam na medida em que atuavam sobre da força de trabalho urbana e rural. O 
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controle sobre o corpo do trabalhador, suas condições físicas e psicológicas de saúde 

é importante para evitar os “prejuízos” econômicos que possam trazer em casos de 

doenças e a conseqüente ausência no trabalho. Além das ações intervencionistas 

através da saúde pública, o reforço das atividades relacionadas à assistência médica 

previdenciária colocou a tendência médico-curativa como ponto fundamental da política 

de saúde (ibid., p. 150).  

Embora a substituição das CAPs pelos IAps tenha trazido uma certa unificação 

quanto à prestação de serviços aos trabalhadores, ainda nos IAPs os benefícios eram 

diferentes a depender das categorias profissionais. Mercadante (2002) no artigo 

Evolução das políticas e do sistema de saúde no Brasil destaca que  

 

no Instituto dos Marítimos (IPAM), o período de internação era limitado 
a trinta dias e a despesa com atenção médica não poderia ultrapassar 
8% da receita do ano anterior. Já em outros IAPs, como o dos 
industriários e o dos trabalhadores de transportes e cargas, a atenção 
médica poderia fazer a cobrança de contribuição suplementar (ibid., p. 
238). 

 

Para este autor, as disparidades normativas dos diferentes IAPs contribuíram para 

que surgissem reivindicações em favor de um sistema unificado e menos desigual. No 

entanto, ele não esclarece quem reivindicava. As categorias profissionais menos 

privilegiadas? O Estado?  A politização da questão previdenciária estava posta. Cohn e 

Elias (1998) afirmam que havia uma disputa entre o Estado e os trabalhadores. O 

primeiro defendia a permanência do controle sob suas mãos, enquanto o segundo, 

pelo fato de financiarem a previdência, exigiam o seu controle. Foi neste contexto de 

disputa entre o Estado e os trabalhadores que no governo de Juscelino Kubitschek foi 

promulgada em 1960, a Lei Orgânica da Previdência Social (LOPS), uniformizando a 

oferta dos benefícios pelos Institutos, como também definindo que a Previdência Social 

deveria prestar serviços de assistência médica individual aos seus beneficiários.   

Os efeitos da aprovação da LOPS são considerados por Aciole (2006) como um 

indicativo do esgotamento do modelo populista de Estado por revelar a distância entre 

as demandas dos trabalhadores e a capacidade de atendimento do Estado. Cabe 
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salientar que no país, a industrialização experimentava um rápido crescimento, 

promovendo o aumento dos recursos da Previdência Social. Na opinião de Cohn e 

Elias (1998) esta lei é o marco privatizante da saúde e impôs um distanciamento cada 

vez maior das necessidades de saúde da classe trabalhadora e da população em 

geral. Desse modo,  

 

cristaliza-se, assim, o vínculo fundamental da Previdência Social com o 
processo de acumulação: a partir dos anos 60 ela perde gradualmente 
importância como fonte de recursos para investimentos em setores 
básicos da economia para servir mais ao controle da capacidade 
produtiva da força de trabalho empregada, tomando vulto no seu 
interior a assistência médica, demanda à época não prioritária das 
classes assalariadas (ibid., p.19). 

 

Longe de oferecer uma prestação de serviços de maneira homogênea às 

diferentes categorias profissionais e incluir outros segmentos da população, pela 

LOPS, somente os trabalhadores urbanos inseridos no mercado de trabalho poderiam 

usufruir dos benefícios. O perfil montado para a Previdência Social demonstrou o 

caráter excludente da política de saúde que até 1960 só atendia 7,3% de uma 

população total de 70 milhões de brasileiros (MERCADANTE, 2002). 

Segundo Aciole, o período entre o governo Vargas até o Regime Militar 

compreende o de constituição da montagem da Seguridade Social, mas com “uma 

contradição permanente entre a lógica da racionalização proposta pela tecnoburocracia 

previdenciária e a lógica populista particularista dos grupos políticos e sindicais 

vinculados ao sistema” (2006, p. 154). Cabe destacar que a institucionalidade da 

seguridade social foi favorável à lógica populista por ter possibilitado a evasão de 

receitas pela sonegação, corrupção, clientelismo que parasitaram na sociedade 

brasileira.  

Na crise do Estado populista, fruto das opções desenvolvimentistas dos anos 

1950 e 1960 que priorizaram o capital internacional e uma importação tecnológica, a 

saída foi a contenção do nível de vida interno. Salários reduzidos ao lado de liberação 
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de crédito oficial para os setores pequenos e médios da burguesia alimentaram as 

reivindicações populares e a radicalização política. 

Para Luz (1991), a consciência da dureza das condições de vida e a 

impossibilidade de soluções apontadas pelas instituições originaram um impasse nas 

políticas de saúde que foi percebido como estrutural e ampliado para o conjunto das 

políticas sociais e a ordem institucional e política. Logo, os anos 1960 trouxeram a 

emergência de mobilizações sociais, reivindicando reformas de base. Estes foram 

ingredientes decisivos para a instauração do Regime Militar. 

 

 

2.3 – A política de saúde no Regime Militar: o estreitamento da relação 

público/privado 

 

O interregno que compreende os anos de 1964 a 1985 foi de instauração de um 

Estado de repressão e supressão de direitos constitucionais, utilizando-se da censura 

e perseguição política.  

O Regime Militar se apoiou na concentração de renda herdada da conjuntura 

anterior, reforçando-a. Como assinala Oliveira (2006, p. 98) “não houve nenhuma 

distribuição de renda para baixo, nem em termos de beneficiamento dos estratos 

médios, nem muito menos, como é óbvio, dos estratos baixos”. O objetivo da política 

econômica do Regime Militar era o de assegurar as taxas de lucros em níveis 

satisfatórios. Para tanto, foram adotadas medidas que mantiveram elevadas as taxas 

de remuneração de capital através de subsídios às exportações de produtos marginais 

(calçados, produtos têxteis, sucos) no comércio internacional.  

O conjunto de medidas da política econômica (cessão de receitas para manter e 

incentivar a alta taxa de lucro, busca do crédito externo para financiar suas inversões, 

renúncia de parte dos impostos para ativar o sistema financeiro) alimentou a 

acumulação de capital à custa do aprofundamento da exploração do trabalho (ibid., p. 

105). O preço social das ações do Regime Militar foi o arrocho salarial, o calar a voz da 
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sociedade civil, o aumento da pobreza, resultado da concentração da riqueza e uma 

retração das políticas sociais, especialmente no que se refere à política de saúde 

pública. 

Em relação à saúde pública, o Regime Militar consolidou o modelo médico-

assistencial-privatista, centrado na assistência médica comercializada, secundarizando 

a questão da saúde e por conseguinte, a saúde pública. Para Merhy e Queiroz (1993), 

Cohn e Elias (1998), Aciole (2006), Braga e Paula (2006) foi no período militar que se 

promoveu uma completa separação entre o campo da assistência médica e o da saúde 

pública, instaurando-se um projeto privatizante e medicalizante. Ainda sobre este 

período, uma outra autora das políticas de saúde, Luz esclarece que houve uma 

 

verdadeira ‘re-orientação’ em sentido contrário ao que estava em 
marcha no projeto das reformas de base da conjuntura anterior, que 
buscava a descentralização e a desconcentração. O período que se 
inaugura é marcado por excluir a participação da sociedade civil das 
decisões e – sobretudo – do controle sobre qualquer política pública 
(2000, não paginado). 

 

O Golpe de 64 minou a proposta de descentralização discutida na III Conferência 

Nacional de Saúde, realizada em 1963. Tanto os agentes institucionais quanto a 

sociedade civil organizada encampavam a defesa da descentralização (via 

municipalização), argumentando que haveria uma desconcentração de poder do 

Estado, o que favoreceria a participação popular nas políticas públicas. Além disso, 

resolveria o problema da estrutura dispendiosa montada pelas ações do Sanitarismo 

Campanhista (Luz, 2000; Braga e Paula, 2006).  

Com os militares no poder se deu uma continuação da opção industrializante do 

período anterior, montada numa matriz nacionalista e no endividamento externo, de 

forte dependência tecnológica. Como desdobramento, formou-se uma classe média 

resultante dos novos postos de trabalho que surgiram pela atividade industrial e sua 

distensão para outras atividades a ela associadas.  

A pressão da classe trabalhadora sobre a Previdência Social aumentou na 

medida em que também aumentou o número de assalariados. Mudou o perfil da 



118 
 

Seguridade Social que até então tinha seus recursos destinados aos investimentos de 

setores básicos da economia, passando a servir ao controle da capacidade produtiva 

da força de trabalho empregada. A Previdência Social foi unificada em 1966, com a 

criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social) e a assistência médica 

passou a ter proeminência sobre a atenção previdenciária (aposentadorias e pensões).  

A estratégia de unificar os IAPs em um único órgão se constituiu numa maneira 

de homogeneizar os benefícios e serviços oferecidos aos  previdenciários. A unificação 

se inseriu na perspectiva de modernização da máquina estatal e aumento do poder 

regulatório sobre a sociedade, além de uma tentativa de desmobilização das forças 

políticas para excluir a classe trabalhadora (LIMA, 2006).   

Para Cohn e Elias (1998), a fusão dos IAPs no novo órgão (o INPS) significou a 

medicalização da Seguridade Social e o aprofundamento do perfil assistencialista da 

Previdência Social porque à classe assalariada escapou qualquer controle. Dessa 

maneira,  

 

são agora os serviços médicos que passam a ganhar importância na 
barganha clientelista da política de favores, e não mais as 
aposentadorias e pensões, que contemplam todo o segmento de 
assalariados que, do ponto de vista da capacidade produtiva, foi 
sucateado pelo próprio sistema, e é impotente do ponto de vista da 
defesa de seus direitos básicos (ibid., p. 19). 

 

Por outro lado, a reforma previdenciária significou ainda a ampliação do campo 

de ações das instituições estatais, através do INPS como uma maneira de assegurar 

a predominância da empresa privada (tecnificação do ato médico, presença de 

empresas capitalistas do setor de saúde e o assalariamento dos profissionais da 

área de saúde). O estreitamento da relação entre o público e o privado é percebido 

na medicalização da saúde, haja vista o estabelecimento de convênios com os 

serviços de saúde e a contratação de médicos para atender a demanda dos 

trabalhadores assegurados pela Previdência Social. Generaliza-se o modelo 

hospitalocêntrico com a saúde apresentando-se como um setor de produção e 

consumo cada vez mais tecnificado e caro. Houve um crescimento do número de 
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hospitais, laboratórios e serviços privados em detrimento da atenção à saúde pública 

que experimentou uma regressão durante o Regime Militar. 

A precarização provocada pela opção desenvolvimentista do “milagre brasileiro” 

que concentrou renda e deteriorou as condições de vida da população brasileira, 

trouxe rebatimentos para a saúde com a redução dos investimentos para o setor. De 

acordo com Braga e Paula, 

 

vê-se que este período, notável pelas elevadas taxas de acumulação, 
notabiliza-se também pela substancial deterioração do nível de vida da 
população de baixa renda. Com efeito, chega-se a 1973 com um 
quadro de saúde pública muito grave, configurado pela conjunção de 
enfermidades crônico-degenerativas ao lado das infecto-contagiosas; 
pela ocorrência nos centros urbanos de endemias antes apenas 
rurais, como a doença de Chagas etc.; pelo retorno da tuberculose 
como enfermidade significativa nacionalmente; pela vigência da 
desnutrição e de altas taxas de mortalidade infantil (BRAGA; PAULA, 
2006, p. 93).  

 

 

O quadro sanitário do país denunciou a subordinação da saúde às políticas 

econômicas e o peso que as determinações econômicas exercera sobre as questões 

sociais, e mais, particularmente, sobre a saúde. Mas, cabe salientar que embora as 

decisões sejam sempre tomadas para favorecimento dos interesses dos detentores do 

capital, a formulação de políticas de saúde, de previdência e outras no âmbito da 

questão social resultaram também do poder e da força da classe trabalhadora. A 

inserção dos trabalhadores rurais na Previdência Social, através do PRORURAL 

(Fundo dos Trabalhadores Rurais, criado em 1963) e mais tarde, em 1971, 

transformado no FUNRURAL (Fundo de Assistência ao Trabalhador Rural) foi em 

parte para arrefecer os movimentos sociais no campo, a exemplo das Ligas 

Camponesas.  

Essas medidas adotadas pelo Governo Militar embora pareçam socialmente 

desejadas pelo conjunto da população rural, (como a criação do FUNRURAL) são 

clientelistas e tomadas com o intuito de neutralizar as tensões sociais no campo. 
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A extensão da cobertura previdenciária a grupos populacionais até então 

excluídos continuou ao longo da década de 1970, com a inserção dos maiores de 70 

anos de idade mesmo que nunca tivessem contribuído, os trabalhadores rurais 

acidentados, empregadas domésticas e trabalhadores autônomos desde que 

contribuintes. Foi uma proposta universalizante de formulação de um sistema de 

Seguridade Social, mas que no dizer de Cohn e Elias também esbarravam “na 

centralização, no burocratismo, no ritual dos papéis e carimbos, e no gigantismo da 

máquina, que acabam por restringir o real alcance dessas medidas” (1998, p. 21).  

O caráter discriminatório e pontual das políticas de saúde e das demais políticas 

sociais, associado à insustentabilidade do “milagre brasileiro” e sua proposta de deixar 

o “bolo crescer para depois distribuir” são elementos do custo social ao qual a 

população brasileira fora submetida.  

Na segunda metade dos anos de 1970, a crise do intitulado “milagre brasileiro” 

impõe mudanças nos caminhos para a Previdência Social, a saúde e as demais 

políticas sociais. Em 1974 foi criado o Ministério da Previdência e Assistência Social 

(MPAS) como demonstração da importância que a Previdência Social assumiu no 

Regime Militar dado o montante de recursos que arrecada da classe trabalhadora. 

Para diminuir as despesas com os acidentes de trabalho, a legislação previdenciária 

passou a dar o direito ao benefício por acidente somente após o 16º dia da ocorrência, 

diminuindo sensivelmente os gastos com este tipo de benefício (ibid.).  

Outra medida para contenção das despesas da Previdência Social foi a separação 

dos benefícios previdenciários da assistência médica que passou a ser de 

responsabilidade do INPS33. A assistência médica passou a ser responsabilidade do 

Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (INAMPS) que se 

manteve hegemônico na prestação de serviços médicos, através de hospitais 

contratados com o segmento privado. Tais medidas aumentaram o volume de 

internações hospitalares feitas por terceiros (não-próprios da rede previdenciária), 

tornando o faturamento das empresas privadas bastante lucrativo. 

                                                 
33 Até a instituição do SINPAS em 1977 (Sistema Nacional de Previdência Social) era responsabilidade 
do INPS a prestação dos benefícios e da assistência médica. O SINPAS foi uma estratégia administrativa 
de modernização do sistema previdenciário, devido a sua inoperância e ineficácia.  
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A crise do milagre brasileiro atingiu o sistema previdenciário e a prestação dos 

serviços de atenção médica, uma vez que a sua capitalização provinha da classe 

trabalhadora. Com a retração do crescimento da economia e a conseqüente redução do 

assalariamento, houve também diminuição da contribuição previdenciária ao lado do 

crescimento da demanda por assistência médica. As questões sociais foram retomadas 

pelo Governo federal com a implementação de novos programas para minorar as 

necessidades da população (COSER, 2001).  

Merhy (1997), Coser (2001) e Braga e Paula (2006) argumentam que a partir do 

diagnóstico da crise financeira-burocrático-administrativa foram desenvolvidas 

medidas de racionalização administrativa e de contenção dos gastos e barateamento 

das ações. Na saúde se deu a extensão de cobertura de assistência médica ao 

conjunto da população a um custo muito baixo a partir da implantação do PPA (Plano 

de Pronta Ação, instituído em setembro de 1974) destinado a tornar os serviços de 

saúde mais acessíveis. Para estes autores, a busca da extensão com baixo custo 

ampliou ainda mais os contratos de prestação de serviços com o setor privado.  

As implicações da implantação do PPA nas políticas de saúde dizem respeito às 

relações da Previdência Social com diferentes prestadores através de diferentes 

formas de pagamento, como os contratos e credenciamentos por serviços  prestados 

e convênios por subsídio fixo (MENDES, 1994). Convênios foram feitos com empresas 

para que as mesmas oferecessem atendimento aos seus empregados. Neste caso, os 

empregados perderam o direito aos serviços do INPS, donde se conclui que  

 

se tal sistema livra-os das filas e demoras típicas da assistência 
médica direta pela Previdência, deixa-os ao mesmo tempo, impotentes 
para reagir contra um serviço frequentemente de má qualidade, 
voltado para a redução dos custos da assistência, preocupado em 
satisfazer a parte pagadora – a empresa contratante (BRAGA; 
PAULA, 2006, p. 101). 

 

A saúde pública restringiu-se às ações de abrangência coletiva, de competência 

do setor público que foi assumindo um caráter suplementar. Sobre esta questão Mehry 

acrescenta que  
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a intervenção estatal só se justificava para cuidar dos que ficavam de 
fora do sistema por não terem ‘capacidade social’ de se integrarem em 
uma sociedade de mercado, ou no caso das questões que não 
interessavam ao produtor privado e nem ao seu modelo tecno-
assistencial, oferecendo como regra um ‘pacote’ padronizado de 
serviços assistenciais para os indivíduos e sobre o ‘coletivo’ (1997, p. 
217) 

 

O retorno de epidemias e endemias, uma assistência médica desvinculada da 

realidade sanitária, expansão de benefícios sociais a setores informais e aos idosos de 

mais de 70 anos de idade, sem, contudo, a ampliação da base do financiamento que 

continuava sendo contributiva foram elementos que agravaram os problemas e tensões 

sociais. O fim do milagre econômico, a pressão das dívidas externa e pública, as 

exigências do Fundo Monetário Internacional, a recessão econômica e a pressão 

inflacionária denunciavam o colapso do sistema de proteção social.  

Por outro lado, a espacialização da política de saúde de favorecimento do privado 

e a subalternidade da saúde pública também refletiam o aspecto mercantil das ações 

de saúde. A concentração dos serviços médico-hospitalares nos centros urbanos do 

país obedecendo a lógica de produção do espaço em que a densidade técnica com 

objetos mais ou menos concentrados em determinados lugares revelou a implantação 

seletiva sobre o espaço. Nos centros urbanos como São Paulo, Rio de Janeiro e nas 

demais capitais do país sempre existiu o maior número de leitos hospitalares e outros 

serviços de saúde. Além da concentração espacial dos leitos ainda o acesso a eles só 

existia para os contribuintes.  

Luz (1991) ao analisar as políticas de saúde no Brasil de transição democrática 

afirma que a insatisfação popular com a política de saúde era perceptível no fim do 

“milagre brasileiro”. Segundo esta autora  

 

os quebra-quebra de ambulatórios e os conflitos nas filas de espera dos 
serviços de saúde exprimiram essa insatisfação desde o início dos anos 
70 [...] despencaram as verbas de saúde pública, e a atenção médica 
da Previdência Social caminhou para a falência. A imagem da medicina 
como solução miraculosa para as más condições de vida começou a 



123 
 

ser socialmente percebida como miragem, a ser publicamente 
denunciada e desmascarada (ibid., p. 142). 

 

Ainda sobre a crise e falência da política de saúde Merhy e Queiroz (1993, não 

paginado) assinalam que “a partir dos anos de 1977 quando se estendeu o atendimento 

de urgência a qualquer indivíduo, previdenciário ou não, os chamados ‘estouros’ 

orçamentários no sistema previdenciário passaram a ocorrer com maior freqüência”.  

As tentativas governamentais para imprimir uma nova racionalidade ao sistema de 

saúde caminharam para a incorporação da universalização da assistência médica 

através do PREV-SAÚDE34 (Programa Nacional de Serviços Básicos de Saúde, em 

1980) que tinha como proposta a regionalização, descentralização e hierarquização dos 

serviços básicos de saúde. O PREV-SAÚDE foi elaborado com a intenção de promover 

a universalização dos cuidados primários em todo o território nacional através da 

articulação entre os três níveis de governo e o setor privado. Também foi criado 

CONASP35 (Conselho Nacional de Administração da Saúde Previdenciária, em 1981) 

que trouxe a descentralização como proposta, estabelecendo uma única “porta de 

entrada”, a partir de uma rede básica de serviços públicos de saúde, integrando o que 

já existia desde a implantação do INAMPS (Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social) (MERHY e QUEIROZ, 2003; MENDES, 1994). 

 A criação do CONASP foi uma tentativa de debelar a crise financeira e 

institucional da Previdência Social ao controlar principalmente, os gastos com a atenção 

hospitalar. Na análise de Mendes (1994) sobre as políticas de saúde na década de 

1980, o CONASP assumiu importância por ter transferido para o INAMPS a 

normatização da atenção médica e por ter incorporado em seu interior técnicos ligados 

ao movimento sanitário. Nesse contexto, começou a se desenhar uma reforma por 

                                                 
34 Este plano tinha incorporado propostas do Movimento Sanitário que já começava a se organizar desde 
a década de 70 em defesa da saúde pública. Suscitou muitos debates, mas nunca fora implementado. 
Seu resultado positivo foi a incorporação de alguns intelectuais do Movimento Sanitário na burocracia 
estatal a fim de propor alternativas à crise do sistema de saúde. (TEIXEIRA, MENDONÇA, 1989; 
MENDES, 1994) 
35 O CONASP se constituiu em um foro de confronto dos diferentes interesses na intenção de resolver a 
crise da previdência e a redução dos gastos com saúde. No Plano se desenhou a proposta de modificar o 
modelo privatizante, apresentando a descentralização e a utilização dos serviços públicos nas três 
esferas de governo como prioritários na cobertura assistencial dos serviços de saúde (TEIXEIRA; 
MENDONÇA, 1989, p. 216). 
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dentro do próprio sistema, apontando para uma outra política de saúde e outra relação 

entre as esferas de poder e até mesmo com o setor privado. 

No final do Regime Militar, a sociedade civil começou a se articular e formar 

organizações sindicais médicas, o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde (CEBES, em 

1976) e a Associação Brasileira de Pós-Graduação em Saúde Coletiva (ABRASCO, em 

1979) que passaram a sistematizar alternativas ao modelo hegemônico de saúde (o 

médico assistencial privatista).  

Luz destaca que os “movimentos sociais internos e residentes médicos buscam 

alianças e articulações com outros movimentos sociais, procurando estabelecer 

estratégias comuns de questionamento e mudanças das políticas sociais do regime” 

(1991, p. 142 – 143). Houve um crescimento dos movimentos contestatórios e  

denúncias da má qualidade dos serviços médicos prestados à população, assim como, 

discussões sobre a degradação da qualidade de vida como resultante da política 

econômica.  

Os movimentos sociais comunitários (associações de moradores, movimentos de 

mulheres, sindicatos, Igreja e partidos políticos progressistas) também se intensificaram 

nos anos 1980 e influíram sobre o pensar a saúde como direito de cidadania e dever do 

Estado. O debate entre os defensores de uma reforma sanitária e os representantes 

dos interesses corporativos e cartoriais culminou na introdução da saúde na 

Constituição de 1988 como um direito de todos e baseado nos princípios de 

universalização, descentralização e hierarquização das ações de saúde, através do 

SUS (Sistema Único de Saúde). Uma nova página sobre a relação público/privado e 

favorecimento do privado passou a ser escrita, agora sob o viés da descentralização, 

democratização, participação e delegação de poderes e responsabilidade para a 

sociedade civil e para a esfera municipal36.  

Diante dos diferentes mecanismos adotados na condução das políticas de saúde, 

cabe fazer um exercício para buscar o sentido da sua elaboração.  Como se explica a 

                                                 
36 Este tema será objeto de estudo do capítulo seguinte quando será analisada a descentralização no 
contexto da acumulação flexível e do Estado neoliberal. 
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adoção de medidas tão díspares que ora emperram, ora são a saída para os problemas 

sociais, políticos e econômicos? E por que em qualquer contexto, elas não cumprem o 

papel a que se propõem? A descentralização, por exemplo, foi duramente criticada no 

final da República Velha por pulverizar as ações de saúde, fragilizar a consolidação da 

nação brasileira e não permitir a integração do território nacional. A partir do processo 

de redemocratização do país (1985), a descentralização ganhou centralidade nos 

discursos, passando a fazer parte da agenda do Movimento Sanitário e o Estado a 

encampa, inserida em um discurso de gestão participativa do agora é a “hora e a vez da 

sociedade”. 

Qual a lógica de se adotar o mesmo “remédio para diferentes males”? Buscar o 

sentido das políticas de saúde, ou mesmo de qualquer outra política social, exige 

considerar que a condição para a garantia da igualdade de direitos quanto aos bens e 

serviços sociais é a eliminação da sociedade de classes. Em qualquer política social, 

mesmo que a classe trabalhadora tenha conquistas, essas políticas só se estabelecem 

se forem para a acumulação do capital, ou seja, a afirmação de que com as políticas 

sociais, e nelas, as de saúde, se persegue a garantia da igualdade de direitos e de bem 

comum, está também subscrita a desigualdade social e a subsunção de uma ordem 

social à ordem sociometabólica do capital. Esta subsunção está impregnada de 

ideologia, como afirma Mészáros 

 

a ideologia dominante tem uma grande vantagem na determinação do 
que pode ser considerado um critério legítimo de avaliação do conflito, 
já que controla efetivamente as instituições culturais e políticas da 
sociedade. Pode usar e abusar abertamente da linguagem, pois o risco 
de ser publicamente desmascarada é pequeno, tanto por causa da 
relação de forças existente quanto ao sistema de dois pesos e duas 
medidas aplicado às questões debatidas pelos defensores da ordem 
estabelecida (2004, p.59). 

 

 

Mas é significativo afirmar que se a ideologia é a legitimação do ideal da classe 

dominante, ela muda conforme os interesses dessa classe. Assim, as alterações 

econômicas e políticas, associadas ao processo de redemocratização no país no pós-
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1980, trouxeram importantes mudanças de interesses que foram rapidamente 

legitimadas através da ideologia.  

Neste sentido, as políticas de saúde são apresentadas como preocupação com a 

população e com o trabalhador, acompanham o desenvolvimento das relações de 

produção, intervindo sobre os corpos dos trabalhadores e sobre o ambiente. Aparecem, 

sobretudo, como conquista de direitos e igualdade social, mas sempre escamotearam o 

privilegiamento do setor privado. O quadro (figura 8) a seguir sintetiza a trajetória das 

referidas políticas. Neste quadro é feita uma exposição da relação público-privado 

desde o final do século XIX até o Regime Militar, destacando as políticas de saúde 

praticadas pelo Estado de acordo com o contexto sócio-econômico vivenciado no país.    

Pelo exposto, é possível compreender que as políticas de saúde são elaboradas 

em conformidade com as necessidades do desenvolvimento capitalista, 

desempenhando um papel de subordinação ao mesmo tempo em que são 

apresentadas como preocupação do Estado com o conjunto da população. À medida 

que o capital no Brasil vai exigindo alterações na relação capital/trabalho, são 

experimentadas também situações institucionais díspares. Assim, a depender da 

relação entre o Estado e o poder social expresso na sociedade brasileira, se defende a 

centralização ou descentralização, a concentração de poder ou a sua delegação para a 

sociedade civil, uma orientação privatizante ou estatizante e uma ação preventiva ou 

curativa da saúde.  

Buscar o sentido e a natureza da relação público/privado é fundamental para 

compreender a elaboração das políticas de saúde tanto no modelo de centralização que 

dominou a história social e política do país como o que se iniciou no final dos anos 

1980, com a descentralização que impôs limites tênues entre o público e o privado.  
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Períodos Contexto sócio-
econômico 

Atuação do Estado  Políticas de saúde Relação Público/privado 

- A construção da 
nação brasileira 
(final do século 
XIX até 1930) 

- Mudança na base 
econômica: de 
Agrário-exportadora 
para urbano-
industrial; 
 
 
- Migração rural-
urbana;  
 
 
- Relações 
assalariadas 

- Formação do Estado 
nacional e da nação no 
sentido moderno 
 
 
- Poder concentrado 
nas unidades da 
federação, 
especialmente nos 
Estados de Minas 
Gerais e São Paulo. 
 
 
  

Ausência de uma política 
nacional de Saúde 
Pública; 
- Cuidados com os 
espaços de circulação 
(portos);  
- Controle de epidemias 
nas cidades; 
- Forte presença do 
discurso médico-
higienista na condução 
das ações de saúde; 
- Preocupação com a 
interiorização e integração 
do território através do 
saneamento e controle 
das endemias rurais 
Intervenção sobre os 
corpos das pessoas e 
sobre o ambiente de 
maneira autoritária 
(domínio da concepção 
bacteriológica) 
- Lei Eloy Chaves (1923) – 
marco da Previdência 
Social – instituição das 
CAPs (Caixas de 
Aposentadorias e 
Pensões) 

- Atuação do Estado 
somente em casos de 
epidemias 
- Cuidados com a saúde 
realizados pelas casas de 
caridade e filantropia e/ou 
por curandeiros africanos e 
indígenas 
- Criação de instituições 
ligadas aos estudos e 
pesquisas voltadas para a 
prevenção das doenças e 
atuação em momentos 
epidêmicos, como as 
faculdades de medicina do 
Rio de Janeiro e da Bahia, 
concentrando sua atuação 
nas cidades. 
- Criação dos laboratórios 
(Bacteriológico, 
Vacinogênico, e de 
Análises Clínicas e 
Farmacêuticas), 
transformados nos 
Institutos Butantã, Biológico 
e Bacteriológico, 
respectivamente. 

- Expansão e 
aceleração do 
capitalismo no 
Brasil (1930-1964) 

- Realização de 
acumulação interna - 
produção de bens 
internamente no país 
- Processo de 
industrialização e 

- Governo 
centralizador e 
autoritário; 
- Atuação do Estado 
na economia  
- Populismo – Leis 

- Institucionalização da 
saúde pública  
- Unificação das CAPs nos 
IAPs (Institutos de 
Aposentadorias e 
Pensões) –  

- Separação da saúde 
pública da médico-curativa 
- Assistência e atenção à 
saúde realizada de maneira 
compulsória (contributiva) 
- Redução dos gastos com 
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Figura 8 - Quadro-síntese das políticas de saúde no Brasil entre o final do século XIX e o Regime Militar 
Fonte: Síntese elaborada pela autora a partir da bibliografia utilizada no texto

urbanização 
acelerado 
- Atração do capital 
externo 
 

trabalhistas 
- Desenvolvimentismo  
- Concepção 
capitalizadora da 
Previdência Social 

- Dualidade do sistema de 
saúde – atenção médica 
previdenciária e saúde 
pública 
- Criação do SESP 
(Serviço Especial de 
Saúde Pública) para 
desenvolver as práticas 
sanitárias, educativas e 
higienistas  
- Promulgação da LOPS 
(Lei Orgânica da 
Previdência Social, em 
1960) – uniformização da 
prestação dos benefícios 
prestados pelos IAPs. 
Marco privatizante da 
saúde 

saúde pública 
- Incorporação de 
tecnologia custosa 
- Ampliação da rede 
ambulatorial no interior do 
país, mas resguardando a 
custosa área hospitalar.  
 
 

- Regime  Militar 
(1964- 1985) 

- Expansão do 
capitalismo oligopolista 
- Milagre brasileiro/ 
aprofundamento das 
desigualdades sociais 
- Contenção salarial 
- Aumento da taxa de 
lucros para ativar a 
economia 
 
 

- Suspensão da 
democracia 
-Instauração de um 
Estado de repressão e 
supressão de direitos 
- Crescimento 
econômico  
- Continuação da opção 
industrializante 

- Abandono da saúde 
pública 
- Consolidação do modelo 
médico-assistencial-
privatista 
- Unificação da Previdência 
Social em um único órgão – 
o INPS, marcando a 
proeminência da assistência 
médica sobre a 
previdenciária. 
- Separação dos benefícios 
e da assistência médica que 
passou a ser 
responsabilidade do 
INAMPS 

- Medicalização da saúde – 
saúde como setor industrial 
- Contratação de 
prestadores de serviços 
privados para atendimento 
público 
- Convênios-empresas para 
prestação de serviços de 
saúde 
- Generalização do Modelo 
hospitalocêntrico de saúde 
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3 – TECENDO FIOS (IN) VISÍVEIS: ESFERA PÚBLICA E PRIVADA NA 
CONFORMAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Os mecanismos tradicionais do favor político 
 sempre foram considerados legítimos na sociedade brasileira. 

 Não só o favor dos ricos aos pobres,  
o que em princípio já era compreendido pela ética católica.  

Mas o favor como obrigação moral  
entre pessoas que não mantêm entre si vínculos contratuais ou, 

 se os mantêm,  
são eles subsumidos 

pelos deveres envolvidos em relacionamentos 
 que se baseiam antes de tudo  

na reciprocidade  
(Martins, em o Poder do Atraso, 1994, p. 35) 
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3 – TECENDO FIOS (IN) VISÍVEIS: ESFERA PÚBLICA E PRIVADA NA 
CONFORMAÇÃO DA POLÍTICA DE SAÚDE 

 

3.1 – A natureza da subscrição do público pelo privado  

 

No Brasil, as práticas sociais sempre foram envoltas pela interpenetração da 

esfera pública e a esfera privada que produziu um amálgama e indistinção entre o que 

é de domínio público e o que é de domínio privado. A esfera pública é o domínio do 

comum, o de todos, enquanto a esfera privada se refere ao que é particular, de domínio 

restrito. O que define o público e o privado são a finalidade e a função que cada um 

desempenha no conjunto das práticas e relações sociais dentro de um determinado 

contexto histórico.  

O imbricamento da esfera pública e privada nem sempre foi tão fortemente 

articulado como o que conhecemos hoje. No pensamento aristotélico, a distinção entre 

ambas as esferas correspondia à existência das esferas da família e da política como 

entidades diferentes e separadas, pelo menos desde o surgimento da cidade-estado 

grega (ARENDT, 1991, p.37). 

Na sociedade grega, as necessidades e carências dos homens exigiam que os 

mesmos vivessem na companhia uns dos outros, o que determinava a esfera privada. 

Na esfera da polis (pública) dominava a liberdade37, o uso do discurso e da ação38 que 

se separaram e se tornaram cada vez mais independentes um do outro. O discurso 

como meio de persuasão, entretanto, assumia lugar de destaque, na medida em que “o 

ser político, o viver na polis, significava que tudo era decidido mediante palavras e 

persuasão, e não através de força ou violência” (ibid., p. 35). Agir com violência ou 

forçar alguém eram fenômenos pré-políticos para os gregos, típico de vida fora da polis, 

característicos da esfera privada do lar e da vida em família. Viver na polis significava 

                                                 
37 Na visão aristotélica há apenas três modos de vida que o homem podia escolher livremente: a 
ocupação com o belo, a vida dedicada aos assuntos da polis e a vida do filósofo. A contemplação era a 
atividade dos filósofos, se diferenciava das demais por não estar associada à necessidade de 
manutenção da vida. A liberdade não era possível nos modos de vida do labor e do trabalho, pois não 
havia neles a independência das necessidades da vida e das relações delas decorrentes (Arendt, p. 20).  
38 Para Arendt,  ação é a única atividade humana que não pode ser imaginada fora da sociedade, sem a 
presença constante de outros homens. 
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lidar com iguais39, não estar sujeito nem ao domínio, nem ao comando de outro e por 

isso significava viver entre os seus pares. 

Segundo Arendt, na sociedade grega, a relação que existia entre a esfera privada 

e pública era “que a vitória sobre as necessidades da vida em família constituía a 

condição natural para a liberdade na polis” (ibid., p. 40).  Desse modo, era definido o 

conceito de política associado à liberdade e, portanto, restrito à vida na polis. Para a 

autora citada, este é o conceito antigo de política, diferente do que se definiu na era 

moderna40, quando os interesses privados assumem importância pública, tornando o 

limite entre um e outro muito tênue. A passagem daquilo originalmente de domínio 

privado para o público, Arendt chama de social, tornando impossível perceber o abismo 

entre as esferas citadas, pois 

 

com a ascendência da sociedade, isto é, a elevação do lar doméstico 
(oikia) ou das atividades econômicas ao nível público, a administração 
doméstica e todas as questões antes pertinentes à esfera privada da 
família transformaram-se em interesse ‘coletivo’. No mundo moderno, as 
duas esferas constantemente recaem uma sobre a outra, como ondas 
no perene fluir do próprio processo da vida (ibid.,p. 43). 

 

A promoção do social significou a passagem da sociedade (aquilo que 

originalmente era do domínio privado) para a luz da esfera pública e nesse sentido, o 

poder que antes se concentrava na figura do chefe de família fora adotado na esfera 

política (pública) pelo poder despótico do rei. Mais tarde, com o liberalismo e os ideais 

da Revolução Francesa, o poder político foi transformado numa espécie de governo de 

ninguém, em uma vontade geral que apareceu efetivada nas democracias direta e 

representativa. A ação espontânea foi excluída e em seu lugar, a sociedade esperava 

certos tipos de comportamentos adotados pelos indivíduos através de regras que 

                                                 
39 O termo iguais significa aqui a expressão para denotar o viver entre os pares e lidar somente com eles, 
não tem uma conotação de justiça como a que conhecemos hoje e representa a essência da liberdade 
(ARENDT, 1991, p. 42) 
40 Arendt afirma que cientificamente a era moderna começou no século XVII e terminou no limiar do 
século XX. Era moderna e mundo moderno não são coincidentes, pois para a autora, politicamente, o 
mundo moderno surgiu com as explosões atômicas (ibid., p. 14). 
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normalizaram seus comportamentos. A partir do século XIX, a esfera do social atingiu, 

segundo Arendt,  

 

o ponto em que abrange e controla, igualmente e com igual força, todos 
os membros de uma determinada comunidade. Mas a sociedade 
equaliza em quaisquer circunstâncias, e a vitória da igualdade no mundo 
moderno é apenas o reconhecimento político e jurídico do fato de que a 
sociedade conquistou a esfera pública, e que a distinção e a diferença 
reduziram-se a questões privadas do indivíduo (ibid., p.51). 

 

 

A conquista da esfera pública pela sociedade, trazendo para o domínio de todos 

aquilo que era privativo do lar e da família implicou em mudanças nas práticas sócio-

espaciais. A assunção da esfera social que não era nem pública nem privada no 

sentido mais restrito do termo encontrou sua forma política de ser o Estado Nacional 

que absorveu os grupos sociais em uma sociedade única, submetendo todos os 

indivíduos às regras e normas de conduta. Na era moderna, as coletividades políticas 

foram consideradas como famílias cujos negócios deveriam ser administrados por uma 

gigantesca administração que teve a nação como sua forma política de organização 

(ver Figura 9). 

Em Mudança Estrutural da Esfera Pública: Investigações quanto a uma categoria 

da sociedade burguesa, Habermas (1984) afirma que a separação entre a esfera 

pública e privada se desenvolveu no campo das tensões entre o Estado e a sociedade. 

Com a expansão das relações econômicas de mercado, os fundamentos do poder 

feudal foram destruídos pela economia do capitalismo comercial e com os Estados 

nacionais e territoriais.  

Para Habermas, a gênese da esfera pública burguesa foi estabelecida pela nova 

ordem social, traduzida por um novo sistema de trocas (de mercadorias e de 

informações). A economia doméstica fechada cedeu lugar nas cidades às feiras 

periódicas e se desenvolveram técnicas do capitalismo financeiro (já existiam ordens de 

pagamento e letras de câmbio no século XIII). No trato das informações, a nova ordem 

social burguesa tornou necessária a sua publicização para que as associações 
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comerciais tivessem conhecimento dos eventos espacialmente distanciados e 

pudessem fazer suas transações (ibid.). 

 

 

 

 

 

 
                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Figura 9 
Relação Esfera pública/Esfera privada      Esfera social 
 
Fonte: Síntese elaborada a partir de Arendt (1991) 
 

 

Habermas faz referência à esfera pública burguesa que emerge da sociedade 

capitalista, destacando que ela chegou até nossos dias proveniente da cultura grega e 

da romana. Faz essa digressão como um recurso histórico, concentrando sua análise 

na necessidade de somente pensar a esfera pública burguesa, ligada às relações 

desenvolvidas no âmbito privado a partir do Estado Moderno. Uma nova fase é 

Antiguidade  Era moderna 

Esfera Pública 
 Domínio da liberdade 
 Viver na polis – viver 

entre iguais 
 Lugar da ação política  
 Uso de palavras e 

persuação 
 Forma política: polis 

 
Esfera Privada 

 Domínio da esfera da 
casa, da família, da 
violência e da força 

 Os homens viviam 
juntos para realizar 
suas necessidades 

 Domínio do labor 
(animal laborans) 

 

Esfera Social 
 Limite tênue entre a 

esfera pública e a esfera 
privada 

 Trouxe para a esfera 
pública as atividades da 
vida activa (domínio do 
labor, identificado com 
trabalho) 

 Estado nacional: forma 
política da relação 
público/privado 
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inaugurada com o capitalismo comercial; companhias de comércio inauguraram com as 

expedições novos territórios e foram elevadas ao estatuto de sociedade por ações. 

Para que elas avançassem foram necessárias garantias políticas seguras, dadas pelo 

Estado, através de suas instituições burocráticas.  

A representatividade pública pautada nas autoridades estamentais cedeu lugar ao 

que passou a configurar esfera pública no sentido moderno: o poder público, 

confundido com poder estatal. A esfera do poder público exige uma administração e um 

exército permanentes, assim como se tornam permanentes os contatos no intercâmbio 

de mercadorias e de notícias. Para tal, a publicização da informação através da 

imprensa foi fundamental ao poder da administração do capitalismo mercantil, pelo qual 

os governos regulavam a vida das pessoas (ibid.). 

 A esfera pública, afirma Habermas, deve ser entendida como a esfera das 

pessoas privadas reunidas em um público que a reivindica para si. Esta reivindicação é 

feita com o fim de discutir as leis gerais da troca na esfera privada, mas que tem 

relevância pública (as leis de intercâmbio de mercadorias e do trabalho social). A 

estrutura básica da esfera pública burguesa do século XVIII é apresentada por um 

esquema de setores sociais (público e privado). Assim, “a linha divisória entre Estado e 

sociedade [...] separa a esfera pública do setor privado. O setor público limita-se ao 

poder público. Nele ainda incluímos a corte. No setor privado também está abrangida a 

‘esfera pública’ propriamente dita” (ibid., p. 45).  

Na análise de Habermas, a esfera privada compreende a sociedade civil burguesa 

e a esfera pública que pela opinião pública, intermedeia o Estado e as necessidades da 

sociedade (observar a figura 10). Desse modo, a política, através da esfera pública 

moderna, se constitui numa comunidade de civis que cobra do Estado a proteção e a 

regulação das relações privadas, seja na família, seja no mercado. 

Habermas assinala que a sociedade civil (setor de troca de mercadorias, do 

trabalho social e ainda a família) se constituiu como um contrapeso à autoridade. Ele 

afirma que “as atividades e relações de dependência que até então, estavam 

confinadas ao âmbito da economia doméstica, passam o limiar do orçamento doméstico 

e surgem à luz da esfera pública” (ibid., p. 33). A privatização da atividade econômica 
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impõe, dessa maneira, um intercâmbio mais amplo, controlado publicamente na medida 

em que passaram a ocorrer fora dos limites da própria casa e se constituíram em 

interesse geral. É a isso que se refere Arendt quando observa a esfera privada tornada 

pública com a formação da esfera social da era moderna. 

 

 

                                                              

                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 
Figura 10 
Relação esfera pública/privada em Habermas 
Fonte: Síntese elaborada pela autora a partir de Habermas (1984) 
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 Categoria social que emerge da 
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 Abrange as pessoas privadas que 
reivindicam a esfera pública 
regulamentada pela autoridade a fim 
de garantir as leis gerais da troca 
que são publicamente relevantes 
(leis do intercâmbio de mercadorias e 
do trabalho social);  
 Setor público limita-se a esfera 

do poder público (o Estado e a 
Corte). 

 Provém da Literária – a imprensa 
escrita, os salões, os cafés, arte e 
literatura são importantes para a crítica 
e a transformação da ordem da 
dominação  

 Intermedeia, através da opinião 
pública, o Estado e as necessidades 
da sociedade. 

 Publicização das notícias sobre 
colheitas, transporte de metais e 
comércio 

 Sentido antigo excluído do círculo íntimo da esfera 
privada  

 Economia doméstica sai do âmbito da família e 
passa a orientar-se por um maior intercâmbio mercantil, 
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 Perda de interesse que as notícias permaneçam 
no domínio privado, na medida em que elas se 
tornam mercadorias. 

  Regulamentação da vida privada através de leis, 
decretos – Forte intervenção 
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Pelo exposto, muda o significado de Economia que na Antiguidade era o de 

domínio das tarefas do oiko-despota, do senhor da casa, passando a significar na 

Economia moderna práxis da empresa (ligado à rentabilidade), resultante da mudança 

das relações sociais. A Economia que era restrita ao ambiente doméstico (oikos) passa 

para o mercado, transformando-se em economia comercial. 

 Com o desenvolvimento da esfera pública política se dá o surgimento do Direito 

privado moderno (final do século XVIII e início do XIX), caracterizado pelo regime 

jurídico abstrato, geral e individualista e por uma sociedade civil que se utiliza da esfera 

política (pública) e da opinião pública para garantir suas reivindicações pessoais e 

corporativistas.  

A esfera pública se tornou, então, um elemento constituinte do pensamento 

político e das democracias de massa41, daí porque a opinião e a esfera pública foram 

conceitos úteis a uma classe em ascensão. Esta passagem se dá com o capitalismo, no 

qual as condições econômicas passaram a ser fora do ambiente doméstico, tornando-

se de interesse geral, explicado por Arendt como a promoção do social na era moderna.  

Os estudos realizados por Arendt (1991) levaram-na a compreender que a esfera 

pública desaparece em favor de uma esfera social, introduzida pela elevação do 

privado ao público. Por outro lado, Habermas (1984) faz uma análise destacando que a 

esfera pública fornece o espaço para a representatividade política pela imprensa e 

publicização da informação. Habermas se refere à esfera social de Arendt para 

demonstrar que no sistema de trocas de mercadorias, formas de autoridade 

administrativas são necessárias. Era necessário estabelecer um Estado de Direito que 

conduzisse através de leis e regulamentações, a circulação de mercadorias e o trabalho 

livre.  

 

 

                                                 
41 Arendt utiliza esta expressão para nomear a sociedade capitalista industrial, formada por proletários e 
na qual a glorificação teórica do trabalho transformou toda sociedade em sociedade operária. 
Na sociedade de massas, a esfera do social controla igualmente com toda força todos, ao mesmo tempo 
em que equaliza e iguala todos numa igualdade apenas aparente (pelo reconhecimento político e 
jurídico). 
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Uma mudança significativa a partir da transformação do significado da esfera 

pública e privada diz respeito às atividades consideradas por Arendt em fundamentos 

da condição humana (o labor, o trabalho e a ação). Com a sociedade de massas, “a 

nova esfera social transformou todas as comunidades modernas em sociedades de 

operários e assalariados; em outras palavras, estas necessidades concentraram-se 

imediatamente em torno da única atividade necessária para manter a vida – o labor” 

(ibid., p. 56). Se na antiga sociedade grega, o labor representava a atividade ligada às 

necessidades de existência, correspondia ao processo biológico do ser humano; na 

sociedade de massas, a dependência mútua em prol da subsistência adquiriu 

importância pública. O labor, livre de seu aspecto ligado à reprodução da vida e das 

restrições que lhe eram impostas na esfera privada, promoveu o crescimento artificial 

do natural (processo da vida através do labor). 

Para Arendt, o crescimento do natural é visto como aumento acelerado da 

produtividade do trabalho e a conseqüente organização da atividade do labor (divisão 

do trabalho). Nestes termos, “a divisão do trabalho é precisamente o que sucede à 

atividade do labor nas condições da esfera pública e que jamais poderia ocorrer na 

privatividade do lar” (ibid., p.57). Além disso, a promoção do social foi coincidente com a 

transformação em preocupação pública do que antes era preocupação individual com a 

propriedade privada. Ao entrar no domínio público, a sociedade assumiu disfarce de 

organização de proprietários que não mais queriam ingressar na esfera pública, mas, 

sobretudo, exigiam desta esfera proteção para acumulação de mais riqueza. 

A crítica que Arendt faz à era moderna quando a compara com a Antiguidade é 

para justificar que a propriedade privada é um refúgio seguro contra o mundo público e 

que não possuir um lugar próprio e privado era o mesmo que deixar de ser humano. 

Para esta autora, na era moderna, a ênfase passou a ser colocada nas atividades 

privadas dos donos de propriedade e na necessidade de proteção governamental a fim 

de garantir o acúmulo de riqueza. O trato daquilo que era considerado mais privativo e, 

que por isso era escondido na privatividade, (a parte corporal da existência humana) 

perdeu esse caráter na era moderna, uma vez que houve a emancipação das classes 

operárias e das mulheres. Dessa maneira, conforme a autora 
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o fato de que a era moderna emancipou as classes operárias e as 
mulheres quase no mesmo momento histórico deve, certamente, ser 
incluído entre as características de uma era que já não acreditava que 
as funções corporais e os interesses materiais deviam ser escondidos 
(ibid., p.83). 

 

A distinção entre público e privado que Arendt discute na Antiguidade e na era 

moderna é destituída da análise do modo de produção, mostrando a passagem do 

privado ao público como social sem, no entanto, explicar que tal circunstância era 

essencial a uma sociedade que acumula riqueza ao transformar o trabalho em 

mercadoria. Como manter uma sociedade de domínio público restrito a tão poucos 

indivíduos a exemplo da sociedade grega se as bases para a acumulação de riqueza já 

não são as mesmas? Na análise de Arendt, a propriedade na Antiguidade destinava-se 

ao uso e consumo, assim como representava a única maneira de assegurar um lugar 

próprio e seguro. Ao criticar a era moderna, esta autora desconsidera que o significado 

anteriormente atribuído à propriedade não tem sentido na modernidade e que esta 

passou a assumir papel fundamental na sociedade de classes.  

Para Arendt, a não-separação entre o público e o privado caracteriza a era 

moderna e mais que isso, a socialização do privado – o trabalho – que passou a ser 

uma categoria social. O triunfo que a era moderna conseguiu sobre a necessidade se 

deu em decorrência da emancipação do trabalho; ao fato de que as atividades do 

animal laborans42 (experiência humana assinalada pela necessidade) ocuparam o 

domínio público. Na era moderna, o trabalho (labor) passou a ser fonte de todos os 

valores e foram invertidas todas as tradições (a posição tradicional da ação e da 

contemplação e a hierarquia dentro da vida activa). A justificativa que Arendt julgou ter 

sido dada por teóricos políticos (Adam Smith e Karl Marx) para a promoção do labor 

como trabalho foi a produtividade por ele gerada, assim como a idéia de que o trabalho 

e não Deus criou o homem e de que a distinção entre os animais e o homem é o 

                                                 
42 O terceiro capítulo do livro A condição humana trata do labor, no qual faz crítica ao trabalho em Marx e 
à importância atribuída na era moderna ao trabalho produtivo. No desenvolvimento do referido capítulo, 
Arendt faz distinção entre experiências humanas básicas: a do animal laborans ligada à necessidade 
biológica, que se consome no próprio metabolismo; uma das espécies animais que vive na terra (a mais 
desenvolvida) e a do homo faber que transforma coisas da natureza (o trabalho de nossas mãos).  
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trabalho e não a razão. Esta justificativa43 é severamente criticada pela autora na 

medida em que vê no pensamento marxiano a capitulação da liberdade frente ao reino 

da necessidade. Assim,  

 

o que antes, na esfera pública da ‘polis’, era o lugar em que os homens 
podiam mostrar o que de real e inconfundivelmente eram (espaço 
reservado à individualidade, enfim, à liberdade humana), o referido lugar 
desaparece no mundo moderno [...] o mundo moderno encerra os 
homens na esfera privada, com todas as futilidades que esta comporta 
(MEDEIROS, 2006, s/p.). 

 

Ao prestigiar a ação44 como atividade mais elevada que o labor e o trabalho e 

ainda, ao considerar a esfera pública da Antiguidade como lugar de iguais e por isso, 

lugar da liberdade, Arendt não considerou em sua análise que a categoria trabalho na 

concepção marxiana assume outra conotação. Longe de justificar uma sociedade que 

precise de escravos como uma tentativa de excluir o labor45 das condições da vida 

humana (idéia da autora), Karl Marx esclarece que “garantir que a propriedade privada 

é a base da divisão do trabalho e da troca é o mesmo que dizer que o trabalho é a 

essência da propriedade privada” (2004, p. 165). Assim, não é uma glorificação do 

homo laborans que ocorre na análise de Karl Marx, mas é, sobretudo, o trabalho a 

condição pela qual (conditio per quam) a sociedade capitalista se reproduz. 

Apesar da crítica que Arendt  dirigiu ao pensamento de Karl Marx  sobre a o 

trabalho e o labor, sua obra se reveste de fundamental importância para a reflexão 

sobre a esfera pública como condição para a realização da liberdade. Preocupada com 

a violência que os regimes totalitários suprimiram a liberdade humana na forma de 

nazismo e comunismo, Arendt deposita na política a “chance e espaço da liberdade”. 

                                                 
43 Arendt quer encontrar equivocadamente na concepção de trabalho de Marx o equivalente ao animal 
laborans. 
44 Para Arendt, “a ação é a única atividade que se exerce diretamente entre os homens sem a mediação 
das coisas ou da matéria” (ibid., p.15). A pluralidade é a atividade da ação que é a condição da vida 
política como ação e processo para a conquista da liberdade.  
45 O labor na Antiguidade tinha uma significação negativa, relacionada à atividade penosa e servil que era 
desenvolvida por escravos, responsáveis pelas ocupações que servissem às necessidades de 
manutenção da vida. Para conquistar a liberdade exercida na polis era necessário subjugar outros para 
submetê-los à necessidade (ibid., p. 94). Marx, no entanto, considera o trabalho como meio de produzir 
riqueza, deixando de se confundir com o indivíduo em sua particularidade. 
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No entanto, o sentido da política como liberdade esbarra nos tempos modernos com 

formas pseudo-democráticas de viver na sociedade e com a subversão dos significados 

das esferas pública e privada. 

 

 

3.2 – A relação público/privado na sociedade brasileira: O favor como moeda de 

troca e sua tradução espacial 

 

A dominação política e a forte concentração de poder no Estado, quer seja sob 

governos centralizados quer seja descentralizados, marcam a trajetória da história da 

sociedade brasileira. Nesse sentido, a relação público/privado sempre foi alicerçada no 

controle da esfera pública para a viabilização de interesses privados, marca do Estado 

patrimonial. Os estudos sobre a formação social e econômica brasileira destacam a 

simbiose existente entre as elites que se formavam no Brasil e a autoridade política.   

No prefácio de Raízes do Brasil (1997), Antônio Cândido esclarece que Gilberto 

Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior são autores que com suas 

obras imprimiram um radicalismo intelectual e uma análise social na interpretação da 

sociedade brasileira depois da Revolução de 1930. Esses autores “traziam a denúncia 

do preconceito de raça, a valorização do elemento de cor, a crítica dos fundamentos 

‘patriarcais’ e agrários, o discernimento das condições econômicas, a desmistificação 

da retórica liberal” (CÂNDIDO, 1997, p. 11).  

Francisco de Oliveira (2003b) revisitando obras de Gilberto Freyre, Sérgio Buarque 

de Holanda e Caio Prado Júnior, mostra a importância que as mesmas tiveram para o 

estudo da formação da sociedade brasileira nos mais diversos aspectos (Estado, 

preconceito, trunfos, sucessos e fracassos) e na forma como esses elementos 

modelaram uma sociabilidade, desde a determinada pelas relações sociais estruturais 

até o nosso cotidiano. A marca dessas obras está no deslocamento do eixo de análise 

teórico-metodológica que deixou de ser explicativo das instituições formais para tornar-
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se explicativo da vida social. As três obras dizem respeito às imagens e analogias que 

são feitas quando  

 

se refere ao patriarcalismo, patrimonialismo, à mentalidade colonial, aos 
hábitos privados na esfera pública, à dominação oligárquica, ao racismo, 
à arrogância, ao horror às normas, ao jeitinho brasileiro, ao clientelismo, 
presentes diariamente na vida privada e pública (OLIVEIRA F., 2003, p. 
445). 

 

Sérgio Buarque de Holanda desenvolve uma metodologia dos contrários para 

análise da realidade, focalizando pares que se interpenetram e não uma pluralidade de 

tipos. Assim é que os pares trabalho e aventura, método e capricho, rural e urbano, 

burocracia e caudilhismo, norma impessoal e impulso afetivo são pares que explicam a 

estrutura social e política do Brasil.  

A obra de Sérgio Buarque de Holanda inaugura uma análise sobre os danos 

causados pelo predomínio do procedimento familiar na formação e evolução da 

sociedade brasileira que subscreve o público pelo privado, reduzindo o ambiente 

público às relações de compadrio e de interesses particulares. Dessa maneira, assinala 

este autor: 

 

no Brasil, pode-se dizer que só excepcionalmente tivemos um sistema 
administrativo e um corpo de funcionários puramente dedicados a 
interesses objetivos e fundados nesses interesses. Ao contrário, é 
possível acompanhar, ao longo de nossa história, o predomínio 
constante das vontades particulares que encontram seu ambiente 
próprio em círculos fechados e pouco acessíveis a uma ordenação 
impessoal (HOLANDA, 1997, p. 146) 

 

Tal característica é traduzida por Holanda como sendo do “homem cordial” que 

marcou o Estado brasileiro, procurando reduzir as relações impessoais ao padrão 

pessoal e afetivo. Para Cândido, foi Holanda que pela primeira vez empregou os 

conceitos do patrimonilismo para dar fundamento sociológico à caracterização do 

homem cordial. O caráter do brasileiro tem como características a hospitalidade, a 

generosidade, a polidez que não são sinônimas de boas maneiras. Ao contrário, é 
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expressão que revela algo de coercitivo, uma máscara em que o indivíduo consegue 

manter sua supremacia sobre o social e a polidez garante a presença contínua e 

soberana do indivíduo.  

Holanda (1997) destaca que o caráter emotivo é também traço do homem cordial 

que tenta encontrar maneira para tornar as relações íntimas e familiares. Daí o apego 

na lingüística pela terminação ‘inho’ (uso do diminutivo) usada para familiarização com 

pessoas e objetos e torná-los mais acessíveis ao coração. Outra forma de familiarizar-

se é a omissão do nome de família no tratamento social (usa-se o prenome) que 

funciona psicologicamente como aproximação. Também o tratamento dos santos na 

intimidade é revelador do horror à distância que o brasileiro tem em relação às pessoas, 

santos e instituições. 

Numa análise sócio-cultural, Gilberto Freyre, na obra Casa Grande e Senzala 

(1980), anuncia o patriarcalismo constituinte na sociabilidade brasileira. Para este autor, 

família e economia patriarcal são pontas da mesma tragédia e por isso, o patriarcalismo 

é central em seu estudo. Integra o escravo na família que não é a família nuclear 

moderna, mas a economia. Mostra os aspectos subjetivos da sociabilidade através da 

análise do estupro e da violência como fundamento da ordem. Tem-se então, a 

sociabilidade como moeda de troca do cotidiano (violência física, sexual, posse, 

brincadeira).  

No entender de Gilberto Freyre a “nossa tradição revolucionária, liberal é antes 

aparente e limitada aos focos de fácil profilaxia política” (ibid. p, 87). O que marca o 

povo brasileiro é a pressão que sobre ele exerce um governo másculo e corajosamente 

autocrático. Ao lado disso, temos um gosto pelo sofrer, de ser vítima ou de se sacrificar 

e ainda se mantém a tradição conservadora que sustenta o sadismo do mando, 

disfarçado de princípio de autoridade e da ordem. 

As relações estabelecidas entre o senhor e o escravo no interior da casa grande e 

da senzala envolvem o sadismo do senhor que muitas vezes foi iniciado na relação 
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entre o filho do escravocrata e o moleque46. Esse tipo de relação (sadismo do senhor e 

masoquismo de escravo) vai exceder a esfera da vida sexual e doméstica para situar-se 

também na nossa formação no campo social e político. 

A interpretação do passado do Brasil sob o ponto de vista da produção, 

distribuição e do consumo encontra nos estudos de Prado Júnior (2004) solidez na 

explicação. Prado Júnior analisa o sentido da colonização que é o de realizar uma vasta 

empresa comercial e a expansão do capitalismo mercantil da Europa, formando no 

dizer de Oliveira (2003) um quadrilátero (a metrópole portuguesa/praça de 

Amsterdã/Brasil Colônia e África Colônia).  O empreendimento colonial seria, pois, “um 

complexo de combinação do poder político, o financiamento, o local de produção e o 

local de re-produção” (ibid., p.458).   

Para manter a empresa colonial sob controle, a coroa portuguesa usou a prática 

da delegação de poder aos proprietários privados, mas permaneceu com o poder de 

concessão da terra, de controle da força de trabalho, de captação, dos impostos e do 

exclusivo da colônia (monopólio das trocas comerciais entre a colônia e outros países). 

Essa prática de engenhosidade da coroa se constitui na fonte primeira dos poderes 

locais no Brasil, em que há soberania do privado, do particular na ausência do público 

(uma espécie de privado sem Estado). A mesma pessoa congrega os poderes 

econômicos, sociais e políticos, originando o traço indistintivo entre público e privado no 

Brasil que mais tarde será a fundação do coronelismo e das oligarquias, fundamentos 

da sociabilidade do favor e da cordialidade. 

A formação da sociedade brasileira se dará então assentada em um privado sem 

Estado, no trabalho escravo e o monopólio da terra que irá se constituir na  fórmula do 

futuro: patrimonialismo, ausência do indivíduo, desqualificação do trabalho e dificuldade 

da existência da cidadania, que se chamará de subdesenvolvimento, estudado por Caio 

Prado Júnior como uma especificidade capitalista na periferia do sistema. 

Nas palavras de Oliveira “o que aqui se fundou era uma espécie de sociedade de 

produção de mercadorias sem mercadoria” (2003, p. 459), uma vez que a colônia 

                                                 
46Gilberto Freyre faz referência à submissão do moleque (companheiro de brinquedo) que leva-pancadas 
e inicia o filho da família escravocrata na relação de sadismo, masoquismo, bestialidade ou fetichismo 
que vai marcar a sua vida adulta.  
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produzia para a venda com força de trabalho escrava. Uma produção para a 

exportação, dificultadora do mercado interno e que sempre apelou para o financiamento 

externo.  

A interpretação da sociedade brasileira, de sua formação e de suas desigualdades 

feita por Gilberto Freyre, Sérgio Buarque de Holanda e Caio Prado Júnior, apesar de 

posições teórico-metodólogicas distintas, coaduna no que diz respeito à violência 

privada. Oliveira F. afirma que “em todos os autores, a redução do público ao privado, 

ou antes, a inexistência do público. Um atrofiamento, um não-desenvolvimento do 

espaço público, um confinamento ao espaço íntimo” (2003, p. 461). Este traço marcará 

a condução das políticas públicas no Brasil e a atuação de um Estado viabilizador da 

privatização do público e privilegiador do mercado.  

Para a compreensão das práticas sociais, políticas e econômicas de hoje é 

necessário então, interpretar o passado. Faoro (1998) abre uma discussão nos anos 

1950 sobre a formação do patronato brasileiro, defendendo a idéia de que houve uma  

transmutação do estamento (expressão que buscou em Max Weber) para a então 

colônia portuguesa. Nele, o Estado intervém, planeja e dirige a economia de acordo 

com os interesses particulares do grupo que o domina. No aspecto sócio-político, o 

estamento é  

 

primariamente uma camada social e não econômica, embora possa 
repousar, em conexão não necessária  real e conceitualmente, sobre 
uma classe. O estamento político [...] constitui sempre uma comunidade, 
embora amorfa: seus membros pensam e agem conscientes de 
pertencer a um mesmo grupo, a um círculo elevado, qualificado para o 
exercício do poder (FAORO, 1983, p.46). 

 

Na análise da formação sócio-política brasileira, o livro Os donos do poder: 

formação do patronato político brasileiro (1998), Faoro afirma que no Brasil sempre 

predominou a força do poder central e que o poder político não era exercido para 

atender aos interesses de grupos específicos (elite agrária nem a burguesia urbano-

industrial). O poder político era exercido em causa própria, por um grupo social com o 

objetivo de dominar a máquina política e administrativa. 
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Faoro afirma que as raízes políticas do patrimonialismo brasileiro decorrem da 

estrutura estamental herdada do Estado português. Afirma ainda este autor que a 

situação estamental se fixa no prestígio da camada, na honra social que ela infunde 

sobre toda a sociedade. Esta circunstância influencia o modo ou estilo de vida e não 

está atrelada a uma classe social para uma possível incorporação. A entrada no 

estamento depende das qualidades que são impostas, do perfil que foi estilizado.  Está 

assentado na desigualdade, supõe distância social e se esforça pela conquista de 

vantagens materiais e espirituais exclusivas. 

Campante faz uma análise sobre o patrimonialismo em Faoro, esclarecendo que  

 

o instrumento de poder do estamento é o controle patrimonialista do 
Estado, traduzido em um Estado centralizador e administrado em prol 
da camada político-social que lhe infunde vida. Imbuído de uma 
racionalidade pré-moderna, o patrimonialismo é intrinsecamente 
personalista, tendendo a desprezar a distinção entre as esferas pública 
e privada. Em uma sociedade patrimonialista, em que o particularismo e 
o poder pessoal reinam, o favoritismo é o meio por excelência de 
ascensão social, e o sistema jurídico, lato sensu, englobando o direito 
expresso e o direito aplicado, costuma exprimir e veicular o poder 
particular e o privilégio, em detrimento da universalidade e da igualdade 
formal-legal. O distanciamento do Estado dos interesses da nação 
reflete o distanciamento do estamento dos interesses do restante da 
sociedade (2003, p. 154).  

 

 

O Estado patrimonial, portanto, conjuga o capitalismo moderno com formas de 

relações políticas tradicionais, de cunho personalista, acostumado com o poder 

resultante de privilégio. Apesar de a urbanização ter sido acelerada no Brasil, 

incorporando nas práticas sociais a impessoalidade e o estranhamento, isso não 

ocorreu subvertendo a ordem estabelecida pelo clientelismo e o favoristismo. Pelo 

contrário, a agudização das desigualdades sociais e a acirrada competitividade 

impostas pela reestruturação produtiva, têm colocado o favor como meio e fim na 

política brasileira. Pelo exposto, o Patrimonialismo no Brasil se renova como um 

condicionante estrutural para as determinações impostas pelo capitalismo internacional. 
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As populações vêem nas “benesses” do Estado, a única maneira de aquisição de um 

serviço ou bem social.  

Na tradição brasileira, concorda Martins que, “a dominação patrimonial não se 

constitui em forma antagônica de poder político em relação à dominação racional-legal” 

(1994, p. 20). Desse modo, o moderno e o arcaico se amalgamam na persistência do 

passado que se introduz no moderno e dele se nutre. Aí consiste o poder do atraso e a 

singularidade da sociedade brasileira, denominada por Martins de uma “sociologia da 

história lenta” porque através de sua interpretação se descobre as estruturas, 

instituições, concepções e valores enraizados nas relações sociais do passado e que 

ganharam vida própria. Tal circunstância freia o processo histórico, tornando-o lento ao 

mesmo tempo em que obstaculiza a tomada de consciência das reais dificuldades da 

transformação social e reorienta o sentido das ações de caráter transformador. 

Faoro (1998) explica que o Patrimonialismo resiste no capitalismo moderno e 

considera que nos trabalhos de marxistas é reconhecida a realidade do Estado 

patrimonial pela existência de formas tradicionais e modernas nos países periféricos. 

Este autor credita uma imutabilidade ao Patrimonialismo, desconsiderando as 

estratégias capitalistas de apropriação de relações não-capitalistas (como o caso do 

campesinato na agricultura) e de formas políticas anteriores à sociedade capitalista 

para garantir sua reprodução. Acredita Faoro que  

 

a realidade brasileira demonstrou a persistência secular da estrutura 
patrimonial, resistindo galhardamente, inviolavelmente, à repetição, em 
fase progressiva, da experiência capitalista. [...] Característica principal, 
o de maior relevância econômica e cultural, será a do predomínio, junto 
ao foco superior de poder, do quadro administrativo, o estamento que, 
de aristocrático se burocratiza progressivamente, em mudança de 
acomodação e não estrutural (ibid., p.737). 

 

O Estado é sobremodo, a condição de existência do amálgama público/privado, 

moderno/tradicional, impermeável às pressões dos movimentos emancipatórios, mas 

poroso no que se refere ao poder da tradição oligárquica. Historicamente o público e o 

privado se superpõem como práticas submetidas ao arbítrio de quem personifica o 

público e o privado que desde os séculos XVI e XVII já indicava a natureza do poder no 
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Brasil. É por isso que Martins (1994) esclarece que o clientelismo político não 

desapareceu, mudou de forma na medida em que é praticado por uma nova geração de 

políticos de fachada moderna. Além disso, Martins afirma que o clientelismo político  

 

não se reduzia nem se reduz a uma modalidade de relacionamento 
entre políticos ricos e eleitores pobres. Minha concepção é a de que o 
oligarquismo brasileiro se apóia em algo mais amplo do que esse 
relacionamento – ele se apóia na instituição da representação política 
como uma espécie de gargalo na relação entre sociedade e Estado. Não 
só os pobres, mas todos os que, de algum modo, dependem do Estado, 
são induzidos a uma relação de troca de favores com os políticos (ibid., 
p.29). 

 

O clientelismo político representa, portanto, um Estado que tem suas relações 

estruturadas na base de troca de favores por benefícios econômicos, sendo uma 

relação entre poderosos e ricos, não necessariamente entre ricos e pobres. Desde 

sempre o Estado negocia com os ricos a troca de favores, como quando a Coroa 

portuguesa recorria ao patrimônio dos particulares para realizar os serviços públicos 

dando em troca, o poder local e as honrarias. Para Martins (ibid., p.30) “esses 

mecanismos não eram apenas os complicados mecanismos do poder numa sociedade 

sem representação política. Eram também os complicados e tortuosos mecanismos de 

acumulação de capital”. Os donos do poder, o homem cordial, a casa grande e a 

senzala, a empresa colonial são diferentes nomeações para o que se formou no Brasil 

e singularizam a especificidade da formação econômico-social brasileira.  

Mesmo com a modernização do Brasil, as novas classes, notadamente a 

burguesia não dispensou o fisiologismo e o tratamento personalista da coisa pública. 

Assim foi com a Revolução de 1930 que apesar de os primeiros anos apontar para uma 

divergência com os poderes locais, o governo não levou adiante tal empreitada. O 

varguismo logo se amoldou aos coronéis, estabelecendo com eles um pacto político 

através da regulamentação das leis trabalhistas para os trabalhadores urbanos, mas 

sem estendê-la aos trabalhadores rurais. Isso reforçou o peso da força eleitoral 

conservadora alimentada pelo clientelismo político. 
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Durante o Regime Militar também logo se percebeu a impossibilidade de governar 

sem um entendimento com as oligarquias, atuando de modo que manteve o 

conservadorismo e assegurando sua legitimidade a partir da cooperação servil. Sobre 

este aspecto, Martins assegura que “o governo militar cassou os mandatos e direitos 

políticos de muitos dos mais progressistas parlamentares. Mas manteve o mandato de 

um grande número de parlamentares que representavam o que havia de mais típico 

das tradições oligárquicas e clientelistas” (ibid., p.33). Para tanto, o mandato é sempre 

em favor de quem está no poder porque é daí que se mantêm as retribuições materiais 

e políticas sustentadoras do clientelismo, independente da posição ideológica-

partidária. 

As explicações dos autores citados no texto estão baseadas no aspecto político e 

social da sociedade brasileira. Suas análises põem em evidência a maneira pela qual 

se desenvolve o capitalismo no Brasil, de forte tradição personalista. Cabe salientar, 

ainda, que os interesses daqueles que exercem o comando político e econômico nas 

economias periféricas como é o caso do Brasil se afinam com as determinações do 

capitalismo internacional, moldando todas as relações e práticas sociais.  

O patrimonialismo se confunde com capitalismo e a ele dá a especificidade da 

formação social brasileira. Os traços patrimonialistas foram relevantes para a mudança 

política-institucional-econômica brasileira, desde quando o Brasil foi inserido na 

expansão comercial européia, se consolidando com a formação do Estado nacional 

durante as últimas décadas do século XIX até os anos 1930 do século XX. Sob a 

Primeira República, a descentralização federativa com o poder nas oligarquias rurais, 

era uma estratégia usada pelo poder central diante da dificuldade imposta pelo 

“desconhecimento” do território brasileiro. Nos governos populistas, o tratamento 

dispensado à classe trabalhadora indicava o quão era importante a sua tutela para 

garantir a realização de um projeto de desenvolvimento e um salto para o progresso 

pautado na indústria. Na experiência do Regime Militar, as políticas governamentais 

eram sobremodo, de caráter compensatório e dependente das ações de governos. 

Além do caráter estrutural, associado ao modo de produção capitalista que 

determina a natureza das políticas públicas há os condicionantes internos, uma 
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acomodação política, econômica e social que modela e dirige o pensar e o fazer das 

práticas sociais no Brasil. O patrimonialismo se constitui numa dessas práticas, herança 

portuguesa que marcou a formação política da sociedade brasileira e criou uma cultura 

personalista no trato da coisa pública como uma extensão do privado. O traço distintivo 

dessa formação social é a acentuada desigualdade existente no país e a permanência 

de uma estrutura de poder que favorece o fisiologismo e a cultura do favor.  

O Estado que representa o poder público, acaba por destituir da esfera pública o 

domínio da ação na medida em que, através de políticas descentralizadoras, preserva 

os interesses privados. Dessa vez, é o município, o poder local que é chamado para 

resolver os problemas e assumir a responsabilidade pela sua gestão. Para Conceição 

(2005, p. 167) 

 

a sociedade civil é convocada, em nome do princípio da cidadania, para 
assumir o dever cívico de substituição dos poderes políticos 
‘corrompidos’. Papel exacerbado, a partir de valores estigmatizados na 
responsabilidade da representação da cidadania, arregimentados nos 
novos pilares sociais de mediação das esferas pública e privada. 

 

A configuração espacial resultante da subscrição do público pelo privado se traduz 

numa dificuldade de acesso aos bens e serviços públicos e numa distribuição desses 

serviços que obedece à lógica do mercado. Da leitura espacial dessa maneira de 

organização se pode compreender a formação econômica e social brasileira que é dada 

por uma forma cujo conteúdo está vinculado com a reprodução das relações de 

produção capitalista.  

No dizer de Moreira (2007, p. 62) “o espaço geográfico é parte fundamental do 

processo de produção social e da estrutura de controle da sociedade”. Logo, a leitura 

geográfica exige “o entendimento de que a apropriação do espaço é perversamente 

desigual” (CONCEIÇÃO, op cit. p. 169). Produz-se então, um espaço para acumulação 

na medida em que  

 

os  objetos do arranjo da ‘segunda natureza’, tais como prédios, 
caminhos e lugares de trabalho, ou da ‘primeira natureza’, tais como 
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água, solos, jazidas minerais, bem como a própria disposição do arranjo, 
são aspectos daquilo de que se valem os homens para uma produção 
contínua e que Marx denominou de condições de reprodução 
(MOREIRA, op cit., 67).  

 

O que Moreira denomina de arranjo espacial é uma estrutura de objetos espaciais, 

localizados e distribuídos dentro de uma determinada organização. Assim, ao 

considerarmos a localização/distribuição dos serviços de saúde se observa que apesar 

de pautar-se nos princípios de universalidade, equidade, integralidade, participação e 

controle social, o SUS tem se caracterizado pela inclusão de grupos até então 

excluídos do sistema de saúde pública ao mesmo tempo em que favorece a ampliação 

do setor privado na prestação desses serviços. O arranjo espacial daí resultante se 

traduz pela instalação de clínicas particulares em áreas de bairros de classe média e 

também da classe baixa e na expansão de convênios de saúde que também passaram 

a oferecer planos populares para atender uma demanda reprimida do SUS. 

A localização/distribuição dos objetos no espaço é resultado da intencionalidade 

que para realizar-se depende do Estado, como mostra Lefebvre 

 

La acción de la burocracia estatal, la distribución del espacio según las 
exigências del sistema de producción (capitalista) es decir, de la 
reproducción de las relaciones de producción. Aparecerá un aspecto 
importante, quizás esencial, de esa práctica: la fragmentación del 
espacio para la venta y la compra (El intercambio), em franca 
contraddicción com la capacidad técnica y científica de la producción del 
espacio social a escala planetária (1976, p. 9) 

 

 

Por conseguinte, a reprodução das relações capitalistas de produção exige uma 

fragmentação e uma específica funcionalidade de cada fragmento do espaço que para 

se realizar lança mão de regras, normas, leis estabelecidas pelo Estado. A questão 

básica da Geografia (onde localizar os objetos espaciais) se torna, então, estratégica 

para a disposição dos fixos e fluxos, para usar a expressão de Milton Santos. A 

disposição espacial dos serviços e ações da saúde forma uma rede, cuja teia é 

alimentada pela ineficiência e ineficácia dos serviços públicos e que serve à 
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manipulação clientelista e à disputa entre grupos que se revezam ou permanecem no 

poder (executivo e/ou legislativo). Na rede do sistema de saúde pública está alicerçada 

outra rede (a dos serviços privados), formando uma unidade em que na (des) 

funcionalidade do público se dá a conformação do privado.  

Aciole ao trabalhar a cartografia do público e privado, destacando a estreita 

relação entre ambos, esclarece que 

 

ao empregarmos a palavra em expressões como serviço público ou 
saúde pública se sobrepõe, quase que imediatamente,  a idéia de 
pertencimento coletivo, que carrega duplo significado implícito. Correlato 
da idéia de que se é de todos não é de ninguém, em particular, todos 
indistintamente possam gozar da sensação de que possuem, ou seja, a 
materialidade do pertencimento coletivo está também na privacidade do 
gozo e usufruto não só como sensação, mas como consumo de serviços 
e ações concretas, compartilhada por todos, simultaneamente. E, mais 
uma vez, público carrega consigo privado (2006, p. 41). 

 

 

O gozo e o usufruto dos serviços e ações concretas estão envoltas em relações de 

poder que complexificam ainda mais o emaranhado da teia da rede de serviços 

público/privado. Com a política de descentralização, há um redesenho das relações 

entre os três níveis de poder, ao mesmo tempo em que tal política foi inscrita no 

processo de ajuste econômico e de submissão às diretrizes definidas pelo Consenso de 

Washington. 

 

3.3 – A privatização do público nas/das políticas neoliberais: a redução do Estado 

na saúde  

 

Nas políticas neoliberais encampadas pelos governos dos países centrais após os 

anos 1970 e, mais tarde nos anos 1980, também pelos países periféricos, o público e o 

privado assumiram novas feições no seu inter-relacionamento. A esfera pública tem 

sido largamente privatizada, reduzindo-se a participação do Estado na promoção dos 

bens e serviços sociais, mesmo aqueles em que a oferta é de obrigação do Estado.  
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Por trás da privatização está a retórica de um Estado empobrecido, carente de 

recursos para financiar as políticas sociais e uma desqualificação do público, fato que 

exige a ampliação do privado e a assunção de medidas solidárias. O voluntariado e as 

doações em dinheiro são estratégias apelativas para comover as pessoas a assumirem 

o ônus da garantia da existência de serviços (hospitalares inclusive, como mostra a 

figura 11). As instituições financeiras, os governos e empresas promovem campanhas 

de forte impacto na mídia, apelando para o voluntariado e as doações. Manipulam-se 

os sentimentos provocando ao mesmo tempo um mal-estar naquele que não é 

“solidário” e a sensação de dever cumprido naquele que contribui. 

Desse modo, há diferentes maneiras de privatização do público nos chamados 

serviços essenciais, de obrigação legal de o Estado assumir. Como a venda de escolas, 

de unidades de saúde, entre outros serviços sociais públicos, fere os princípios 

constitucionais são encontrados artifícios que garantem o financiamento público para o 

setor privado. A privatização ocorre tanto pela contratação dos mesmos e a desistência 

de impostos (exemplo da rede de clínicas e hospitais pagos pelo SUS), como apelando 

para que a sociedade civil tanto assuma o financiamento, e, sobretudo, o fornecimento 

dos serviços.  

Rizzotto salienta que o governo tem se utilizado de vários mecanismos para 

privatizar os serviços públicos, entre os quais se pode destacar a 

 

transferência ou a venda de estabelecimentos públicos para a 
iniciativa privada, a estratégia de seu afastamento progressivo em ações 
específicas (privatização implícita) a redução da oferta de serviços, 
reconduzindo a demanda para o setor privado (privatização por 
atribuição), até o financiamento público do consumo de serviços 
privados e  a desregulamentação que permite a entrada do setor privado 
em setores que antes eram monopólio do Estado (2000, p. 195) 

 

 

Na figura 12 são apresentadas situações que ocorrem quando se trata de 

modalidades de privatização da saúde que vão desde o financiamento coletivo do 

serviço de saúde até o fornecimento e financiamento mantido por entidades, grupos 

fora da responsabilidade do Estado. No que se refere ao financiamento coletivo, a 
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cobrança de taxas e impostos pagos pelos cidadãos é a modalidade mais encontrada, 

mas cabe salientar que tais cobranças pesam sobre os bolsos dos contribuintes de 

maneira diferenciada. Como a maior parte dos impostos, taxas, contribuições é paga 

indiretamente, os diferentes segmentos sociais contribuem com o mesmo montante, o 

que equivale dizer que sobre os mais pobres o peso da carga tributária é maior. A 

CPMF (Contribuição Provisória sobre Movimentação Financeira) era um imposto pago 

individualmente sobre a movimentação financeira, repassado para os produtos e 

serviços disponíveis no mercado. 

 



 

Figura 11 
Folheto distribuído para população 
2007 
 
Fonte: Pesquisa de campo – ago. 2007
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Figura 12 
Quadro-síntese 
Relação público/privado na saúde 
 

Fonte: Adaptado de Gentili (1998, p. 76) 

 

No caso específico da saúde, a maior parte dos serviços hospitalares de média e 

alta complexidade é contratada pelo SUS na rede privada, incluindo aí os filantrópicos 

que recebem benefícios fiscais do Estado. A figura 13 mostra que em 1993 apenas 

30% (1829) dos hospitais da rede hospitalar do SUS eram públicos, enquanto 70% 

(4255) eram privados. Em 2003, com o processo de municipalização já avançado no 

país, aumentou o número de hospitais públicos, principalmente na rede municipal, 

passando para 37,8% (2216), enquanto na rede privada somavam 59,6% (3495). 

Embora tenha havido um aumento do número de hospitais públicos, a rede hospitalar 

continua concentrada nos serviços privados, o que provoca uma dificuldade de acesso 

dos usuários da rede pública, uma vez que nesses hospitais há uma preferência pelos 



 

usuários de medicina de grupo (seguradoras, cooperativas e convênios particulares), 

como também, os valores pagos pelo SUS são considerados muito baixo

 

Fonte: Ministério da Saúde 
2007 

 

Entre os anos de 1993 e 2003, o número de hospitais diminuiu, passando de 6227 

em 1993 para 5864, em 2003, correspondendo a uma diminuição de 5,83%. Essa 

diminuição se deu nos hospitais contratados

que pertenciam ao extinto INAMPS

                                                 
47 Os hospitais contratados são aqueles que
universitário 
48 Havia uma funcionalidade no INAMPS que garantia o mercado de internações e atendimento 
ambulatorial financiado pelo governo e assegurava também o mercado de trabalho para médicos. Era um 
órgão que servia à prática do desvio de dinheiro público pela falta de controle e fiscalização das 
internações desmedidas. Com a municipalização, a União se desresponsabilizou pela oferta dos serviços 
de saúde (hospitalares e ambulatoriais), o que promoveu uma
o INAMPS perdeu sua função de prestador de serviços.  Este órgão foi extinto pela 
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como também, os valores pagos pelo SUS são considerados muito baixo

Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SU

Entre os anos de 1993 e 2003, o número de hospitais diminuiu, passando de 6227 

em 1993 para 5864, em 2003, correspondendo a uma diminuição de 5,83%. Essa 

diminuição se deu nos hospitais contratados47 (36,5%) e nos públicos federais (dos 1

que pertenciam ao extinto INAMPS48, apenas 1 e dos 107 federais, restaram 17), 

Os hospitais contratados são aqueles que possuem o regime privado não filantrópico e não 

Havia uma funcionalidade no INAMPS que garantia o mercado de internações e atendimento 
ambulatorial financiado pelo governo e assegurava também o mercado de trabalho para médicos. Era um 

o que servia à prática do desvio de dinheiro público pela falta de controle e fiscalização das 
internações desmedidas. Com a municipalização, a União se desresponsabilizou pela oferta dos serviços 
de saúde (hospitalares e ambulatoriais), o que promoveu uma redução do número de hospitais federais e 
o INAMPS perdeu sua função de prestador de serviços.  Este órgão foi extinto pela lei nº 8.689, de 27 de 

Rede Hospitalar segundo a natureza 
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Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 
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apresentando uma redução de 93,75% e 84,11% respectivamente. A análise dos dados 

permite considerar que no processo de municipalização (começado no início dos anos 

1990), a União se desobrigou de prestar o serviço de saúde e os municípios passaram 

a ser o principal ator para a promoção da saúde. A diminuição do número de hospitais 

da rede do SUS mostra uma diminuição das ações da medicina curativa na política 

pública de saúde. Por outro lado, a medicina preventiva, bandeira do novo modelo de 

política de saúde, não cumpre seu papel pela existência dos condicionantes estruturais 

impostos pelas determinações políticas e sócio-econômicas. Uma racionalidade que 

rompa com a dicotomia entre prevenir e curar exige mais do que uma reforma setorial 

porque medidas preventivas de saúde estão associadas principalmente, às políticas 

econômicas que são definidas sem levar em conta que a saúde é a medida de 

existência de cada um.  

Os dados das figuras 14, 15 e 16 demonstram o número de leitos de UTI, 

cirúrgicos e a produção ambulatorial no Brasil entre os anos de 1993 e 2003. Neles se 

observa que há o predomínio do setor privado na prestação dos serviços hospitalares, 

com um total de leitos de UTI de 5176, correspondendo a 58,3% em 1993 e 48% no 

ano de 2003. Os leitos de UTI dos hospitais públicos correspondiam a 19,20% (1705) 

em 1993, passando para 27,04% (3215) em 2003, enquanto que os leitos dos hospitais 

universitários passaram por um aumento de 48,5% no período analisado. Apesar do 

aumento do número de leitos públicos (municipais, estaduais e universitários), os 

hospitais privados têm o domínio na prestação desses serviços e encontram na esfera 

pública um dos principais agentes de seu financiamento. 

Os hospitais universitários públicos têm uma função social significativa, uma vez 

que são mantidos e geridos totalmente pelo SUS, prestando em torno de 70% dos 

procedimentos de média e alta complexidade, mas que com a aprovação da criação 

das Fundações Estatais de Direito Privado poderão se transformar em uma barreira de 

acesso aos usuários do SUS. 

Os leitos cirúrgicos seguem o já descrito em relação aos de UTI, pois 

apresentaram redução de 9,8% entre os anos analisados, reduzindo também os leitos 
                                                                                                                                                              
julho de 1993 e suas atribuições foram absorvidas pelas instâncias estaduais e municipais gestoras do 
Sistema Único de Saúde. 



 

privados (24%) e um aumento dos leitos universitários (22%) e públicos (19,6%). Para 

Aciole (2006) a variação dessa distribuição dos leitos recebe influência da política que 

se adota no país, oscilando no emprego de recursos financeiros para o financiamento 

privado, na compra dos serviços filantrópicos e no caso, da atual política, ampliando a 

participação municipal. 
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Aciole (2006) a variação dessa distribuição dos leitos recebe influência da política que 

se adota no país, oscilando no emprego de recursos financeiros para o financiamento 
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Fonte: Ministério da Saúde – Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS), 2007

Enquanto os serviços hospitalares se concentram na esfera privada, a prática 

ambulatorial é oferecida mais amplamente pela esfera pública (observar

onsiderando os três níveis de governo, 86,5% da quantidade 

aprovada da produção ambulatorial são destinados para serviço público, sendo que o 
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Há maior ênfase na atenção básica através de ações de promoção, pr

de controle dos problemas sanitários de dimensões coletivas. São eleitos grupos ou 

categorias que recebem maior intervenção como mulheres, crianças, idosos e aqueles 

portadores de doenças (tuberculose, hanseníase, AIDS, diabetes). Para Campos (19

apesar do predomínio da ação pública na assistência ambulatorial, o perfil do 

financiamento do SUS reflete a hegemonia neoliberal, na medida em que a maioria 

desses serviços é contratada no setor privado. Além disso, ele afirma que “o controle e 

a supervisão dos contratos e convênios do SUS com o setor privado não foram 

delegados aos municípios” (ibid., p. 95). 

A política de descentralização da saúde materializada na municipalização está 

prenhe de contradições, ambigüidades que só podem ser explicadas 

debruça sobre a totalidade das relações que a gerou: uma política de inclusão que 

exclui para continuar a reproduzir os velhos traços patrimonialistas, marca do 

capitalismo periférico brasileiro.

0

10

20

30

40

50

60

70

Federal

Figura 16
Brasil- Produção Ambulatorial do SUS Qtd. 
Aprovada por tipo de prestador 
1994 - 2006

onte: Ministério da Saúde - Sistema de Informações Ambulatoriais do SUS (SIA/SUS), 2007
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apesar do predomínio da ação pública na assistência ambulatorial, o perfil do 

financiamento do SUS reflete a hegemonia neoliberal, na medida em que a maioria 

desses serviços é contratada no setor privado. Além disso, ele afirma que “o controle e 

rvisão dos contratos e convênios do SUS com o setor privado não foram 

delegados aos municípios” (ibid., p. 95).  

A política de descentralização da saúde materializada na municipalização está 
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debruça sobre a totalidade das relações que a gerou: uma política de inclusão que 

exclui para continuar a reproduzir os velhos traços patrimonialistas, marca do 

capitalismo periférico brasileiro. 
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3.4 – A implantação e consolidação do SUS (Sistema Único de Saúde): A saúde de 

portas abertas e a inclusão excludente. 

 

O Sistema Único de Saúde foi implantado como a mais avançada política social na 

área da saúde porque propunha a inclusão de todos os brasileiros nas ações de saúde, 

livres de qualquer medida contributiva. Surge também como uma vitória do Movimento 

da Reforma Sanitária49 ao ampliar o conceito de saúde adotado pelas políticas para o 

setor. Dessa maneira, Mendes (1994) aponta três aspectos fundamentais incluídos no 

relatório final do Ministério da Saúde: a saúde passou a ser definida no contexto 

histórico de uma determinada sociedade e deve ser conquistada pela população em 

suas lutas; saúde como direito de cidadania e dever do Estado, passando de uma 

cidadania regulada para uma de caráter pleno e a implantação de um Sistema Único de 

Saúde, tendo como princípios a universalidade, equidade, integralidade das ações, a 

descentralização e a participação da comunidade.  

O SUS foi institucionalizado na Constituição de 1988, nas Leis Orgânicas Federais 

808050 (1990) e a 8142 (1990)51, com as Normas Operacionais Básicas do Sistema 

Único de Saúde (NOB – 1991, 1993, 1996) e a Normas Operacionais da Assistência à 

Saúde (NOAS- SUS, 2001 revisada e reeditada em 2002). As Normas Operacionais se 

constituíram em instrumentos normativos para operacionalização da descentralização, 

hierarquização e regionalização da assistência à saúde e representaram os pactos 

                                                 
49 A noção de Reforma Sanitária no Brasil foi associada à idéia de movimento, organizado por 
sanitaristas ligados a partidos de esquerda e ao PMDB. Era constituído por profissionais, intelectuais e 
burocratas da área de saúde que desde os anos 1970 tinha como proposta a construção de um novo 
sistema de saúde. Para Cotta, Mendes e Muniz “o Movimento Sanitário estimula as discussões do projeto 
da política de saúde, não só porque debate criticamente os problemas do setor, mas também porque 
ganha acesso a cargos burocráticos no interior das agências estatais da previdência social e de saúde” 
(1998, p. 19). Defendia a proposta de fortalecimento da rede pública e participação do setor privado 
apenas de maneira complementar.   
50 Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o 
funcionamento dos serviços correspondentes. 
51 Promulgada por pressão e negociação política, como complemento da Lei 8080/90 no que se refere à 
participação da comunidade na gestão do sistema e às transferências intergovernamentais de recursos 
financeiros na área da saúde. 
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feitos entre os três níveis de gestores (federal, estadual e municipal) e os Conselhos de 

saúde52.   

Em todos os momentos de formatação do SUS, a presença de entidades dos 

usuários, de setores profissionais, movimentos sociais, centrais sindicais parece indicar 

que o Sistema Único de Saúde trouxe em sua natureza a participação. Gouveia e 

Palma (1999), assim como Mendes (1994), Campos (1997), Capristano Filho (1995) 

reconhecem a importância da construção coletiva no processo implantação e 

consolidação do SUS. Assim é que Gouveia e Palma afirmam que “o SUS tem raízes 

históricas nas lutas sociais dos anos 1970 e 1980 junto à emergência de todo um 

conjunto de novos sujeitos sociais que viriam marcar a cena do período, gerando 

importantes transformações que se fazem ainda presentes nos nossos dias” (1999, p. 

139).  

Mendes (1994, 1996) destaca que apesar das ambigüidades do texto 

constitucional, este representou um avanço e reflete a correlação de forças presente na 

sociedade brasileira e permite dar continuidade à luta política entre o projeto neoliberal 

e da Reforma Sanitária. Salienta ainda que o SUS foi uma resposta à crise sanitária 

que o Brasil experenciava, na medida em que reconfigurou o cenário de um sistema 

estatal comandado pelos governos federal e estaduais e que passou a ter as 

municipalidades como o elemento  central na atenção à saúde.  

Campos (1997), apesar de reconhecer as contradições que envolvem a política de 

saúde (o SUS), tem como preocupação investigar a dinâmica dos movimentos coletivos 

e de opinião pública quanto à imposição que exercem sobre o Estado para a ampliação 

dos direitos sociais e a incorporação de milhões de brasileiros à sociedade de bem-

estar e ao mundo da política. A análise de Capistrano Filho (1995) também enfatiza que 

a adesão da coletividade organizada, através dos sindicatos e partidos para o 

desenvolvimento de uma consciência sanitária é necessária para criar salvaguardas e 

evitar retrocessos no novo desenho institucional (o SUS).  

                                                 
52 De acordo com a Lei 8142/90, o Sistema Único de Saúde tem o Conselho de Saúde como instância 
colegiada de participação da comunidade nos três níveis de governo. Tem caráter permanente e 
deliberativo, composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e 
usuários. É responsável pela formulação de estratégias e controle da execução da política de saúde. 
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Na produção científica sobre a Saúde Pública, o Sistema Único de Saúde aparece 

como uma conquista conseguida pela organização, luta e participação dos movimentos 

sociais. O debate incluía novos atores sociais que desencadearam mudanças políticas 

a partir dos encontros nacionais de Secretários Municipais de Saúde e a criação de 

Conselhos Estaduais e Municipais. O momento (final dos anos 1980) indicava que a 

gestão participativa assumiria a forma dominante nas novas relações entre os cidadãos 

e os governos em seus três níveis, assim como, nas relações inter/intragovernamentais. 

Cabe salientar ainda que os avanços conseguidos na saúde com a aprovação da 

Constituição de 1988 contou com a participação dos antigos atores de mudanças 

(profissionais de saúde, burocracia do Ministério da Saúde e da Previdência) no 

Congresso Nacional na condição de deputados (LUZ, 2000). 

No processo de construção do SUS, no que se refere às relações entre os órgãos 

do governo federal (a Previdência Social, o Instituto Nacional de Assistência Médica da 

Previdência Social - INAMPS, a Fundação Nacional de Saúde – FUNASA), os conflitos 

logo se tornaram visíveis. O governo federal comprava da iniciativa privada os serviços 

de saúde de caráter curativo e individual através do INAMPS, despreocupando-se com 

a expansão da rede pública de serviços de saúde. Os municípios e os estados eram 

apenas prestadores de serviços, de pouca ação efetiva sobre as políticas públicas de 

saúde. De acordo com Mendes (1994), com a descentralização, o Estado, em todos os 

níveis, assumiu gradativamente a produção desses serviços e deveria exercer um 

controle sobre o setor privado, o que provocou um esvaziamento das funções exercidas 

pelo INAMPS e uma ruptura de seus tradicionais anéis burocráticos. 

Segundo Mendes (1994), as tensões entre o Ministério da Saúde e o Ministério da 

Previdência e Assistência Social (MPAS), e dentro dele, o INAMPS se agudizaram tanto 

pela dificuldade do Ministério da Saúde em abandonar sua ação convencional por 

programas, tanto pela agilidade do MPAS/INAMPS na arrecadação de recursos 

provenientes da expansão da arrecadação no período do Plano Cruzado. A redefinição 

do papel do INAMPS, no interior da Previdência Social, exigia que este órgão passasse 

de prestador de serviços para o de controlador e financiador do sistema de saúde, 

assim como, deveria ser esperado uma fragilização do setor privado contratado pela 

atomização de seus espaços de negociação (ibid., p. 40). 



164 
 

A descentralização encontrava então, como grandes opositores 

 

a burocracia previdenciária, seja no seu segmento representativo de 
interesses privados, seja no espaço corporativo que temia a extinção 
daquela instituição, o setor privado contratado, especialmente através 
da Federação Brasileira de Hospitais e da Federação Nacional dos 
Estabelecimentos de Serviços de Saúde, e o sistema político 
clientelístico (ibid., p. 44) 

 

A resistência contrária à descentralização empreendida pelos funcionários do 

INAMPS, assim como, por outros órgãos do governo federal (FSESP, SUCAM)53 

associado ao fortalecimento da estadualização e municipalização era um sintoma de 

que as práticas sanitárias passariam a ter um novo rumo, aquele em que a proximidade 

entre o usuário e os prestadores dos serviços era importante instrumento de gestão. No 

entanto, os anos 1990 iniciaram com os ventos do neoliberalismo e todo o projeto da 

Reforma Sanitária é transfigurado e sob a roupagem da participação, autonomia e 

decisão coletiva, o ideário neoliberal se instalou no Brasil. 

A natureza do receituário neoliberal é de reacomodação e redefinição dos 

propósitos das lutas pelas mudanças na saúde. O projeto do Movimento da Reforma 

Sanitária foi capturado pelo Banco Mundial e transformado nas orientações para as 

políticas de saúde a partir dos anos 1990. Na compreensão de Rizzotto (2000) até esta 

data, os governos brasileiros tinham certa autonomia e buscavam apoio para seus 

programas e projetos elaborados. Após a Nova República, o Banco formula suas 

propostas e convence os governos dos acertos de sua implementação. Na saúde, os 

princípios de universalidade, equidade, descentralização compuseram o quadro das 

proposituras do Banco Mundial, mas que ao mesmo tempo em que abria as portas para 

os brasileiros até então excluídos, empurrava parcela significativa da população para o 

subsistema privado. 

                                                 
53 O trabalho desenvolvido pela FSESP (Fundação Serviço Especial de Saúde Pública) e pela SUCAM 
(Superintendência de Campanhas de Saúde Pública), no que se refere às práticas sanitárias de saúde 
pública voltadas para imunização, controle de endemias e epidemias, era realizado por funcionários 
públicos de formação na área. Com a descentralização, elas passaram a ser desenvolvidas por agentes 
de saúde, contratados pelos municípios, sem a qualificação profissional exigida anteriormente.  
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O ajuste neoliberal está assentado em três opções fundamentais, segundo 

Mendes (1994): a privatização, a descentralização e a focalização. A privatização 

remete a regulação aos mecanismos de mercado ou ainda através de subsídio estatal 

direto ou indireto às empresas ou de forma patrimonial.  

A descentralização que a princípio significaria uma aproximação das pessoas às 

decisões sobre seus problemas se dá em um contexto de Estado Mínimo para a 

questão social. Nesse sentido, foi motivada pela crise fiscal do governo brasileiro e por 

problemas de governabilidade, se fortalecendo como um mecanismo de redistribuição 

de poder, mas, sobretudo, como uma estratégia ideológica de fazer pensar que cede 

aos reclamos da sociedade quanto à participação e controle social. 

Para Silva e Mendes (2004) a concepção de descentralização exposta no SUS 

tem se desenvolvido sob três formas: a desconcentração que consiste no deslocamento 

de algumas responsabilidades administrativas para níveis hierárquicos inferiores, sem a 

correspondente redistribuição de poder; a devolução que é a transferência de poder 

decisório de uma organização governamental para outra de nível subnacional; a 

delegação que envolve o Estado e a sociedade civil onde se verifica a transferência de 

responsabilidades gerenciais para organizações não governamentais com 

financiamento e regulação estatais. 

A focalização é decorrente dos gastos sociais públicos chegarem em pequena 

proporção aos mais pobres da sociedade, através de programas compensatórios (ibid., 

p. 50-51). No caso da saúde se confunde com o princípio balisador do SUS da 

equidade por trazer a conotação de tratar desigualmente os desiguais, ou seja, alocar 

recursos e assegurar as ações de saúde para aqueles que mais necessitam. 

Tomado o discurso do Movimento da Reforma Sanitária, as políticas de saúde 

implantadas pelos governos neoliberais (desde Fernando Collor de Melo) se 

consolidaram como uma esfera legítima econômica e ideologicamente do 

desenvolvimento capitalista, de responsabilidade individual, marcadas pelo 

residualismo diante das políticas públicas. 

O receituário do neoliberalismo no Brasil, e de maneira mais particular na saúde, 

passa necessariamente pela questão do financiamento que se constitui uma 
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determinação do Banco Mundial e de outros organismos internacionais com poderes 

supranacionais, a exemplo do FMI (Fundo Monetário Internacional). Para Rizzotto  

 

nos países periféricos e dependentes, a implementação de políticas que 
emanam de instituições internacionais como o FMI, Banco Mundial, BID 
– Banco Interamericano de Desenvolvimento, etc. é muito mais 
evidente e direta. [...] Muitas das diretrizes e conceitos que compõem o 
conjunto das orientações destas instituições foram extraídos de 
processos históricos concretos e de discussões que atravessaram 
décadas, promovidas e alavancadas por movimentos sociais dos mais 
diversos matizes ideológicos e em diferentes países e regiões (2000, p. 
44). 

 

A readequação das políticas de saúde feita por estes organismos corresponde à 

nova fase do capitalismo pós-70 que experimentou uma mudança de regime de 

acumulação54 e um novo modo de regulamentação que funciona para a materialização 

do regime de acumulação.  

A relação capital/trabalho posta pela nova economia é resultante desse regime de 

acumulação dado agora pelas formas de centralização de capitais financeiros, 

principalmente os fundos mútuos e os fundos de pensão que buscam a liquidez e o 

investimento de longo prazo. O capital produtivo cresce em um ritmo bem inferior ao 

crescimento da esfera financeira que é alimentada pelo capital fictício e transferências 

efetivas de riqueza para a esfera financeira através do serviço da dívida pública e das 

políticas monetárias.  

A esfera financeira é a representante da mundialização do capital, viabilizada por 

novas formas de relação entre a dimensão produtiva e financeira. Inicialmente, estas 

novas formas se deram a partir dos anos 1980 com a disposição das instituições 

financeiras e casas especializadas de colocar para os grupos a possibilidade de fusões 

e aquisições diretas. Mas é principalmente, por tratar as finanças como indústria que o 

movimento do capital financeiro cresce exponencialmente (CHESNAIS, 1996).  

                                                 
54 Esta expressão foi utilizada por Aglietta para se referir à estabilização em um longo período da 
alocação do produto líquido entre consumo e acumulação. Implica uma transformação das condições de 
produção e das condições de reprodução dos assalariados (HARVEY, 2005b, p. 117) 



167 
 

Essa nova realidade é viabilizada pelo aparato tecnológico e pela revolução da 

informação, constituindo o período técnico-científico-informacional, no qual a 

interdependência entre a ciência e a técnica está presente em todos os aspectos da 

vida social. Para Santos (1996), neste período o que se percebe é que o mundo está 

marcado por novos signos como a multinacionalização das empresas, a 

internacionalização da produção e do produto.  

Chesnais (1996) esclarece que a internacionalização é dominada pelo 

investimento internacional e molda as estruturas que predominam na produção e no 

intercâmbio de bens e serviços. A mundialização do capital e a conseqüente economia 

global exigem uma adaptação dos Estados que devem promover a liberalização e a 

desregulamentação de suas economias. Nesse sentido, o que o capital busca é a sua 

valorização em lugares onde há recursos ou mercados, deixando os demais à margem, 

pois o movimento de mundialização provoca uma ‘desconexão forçada’ de áreas, 

países, regiões. 

O capital tem aparentemente uma autonomia. Chesnais (1996) chama de 

autonomia relativa, pois a reprodução do capital só ocorre com a retenção da mais-

valia, daí ser necessário o capital produtivo para gerar a possibilidade de investimentos 

financeiros. Dessa forma, se pode afirmar que a esfera financeira não cria nada e se 

alimenta da riqueza gerada pelo investimento e pela mobilização da força de trabalho. 

O processo de ficcionalização torna possível o capital acumular sem trabalho 

através da especulação comercial55 e da dívida pública  que é a impressão de dinheiro 

sem sua existência real. Para conter o ciclo hiperinflacionário, o Estado se vê obrigado 

a pedir créditos aos proprietários de dinheiro, fato que o deixa nas mãos dos 

especuladores e sem força para regular com autonomia sua própria economia. Esta 

análise pode ser encontrada em Kurz (2004) que afirma viver o sistema mundial uma 

bolha especulativa que ao explodir trará conseqüências destrutivas para o sistema do 

                                                 
55 Segundo Kurz (2004, p. 33), a especulação comercial é uma “ação paralela ao capital real que se 
valoriza realmente nos processos de produção empresarial; e a seu lado,  como pode ser constatado 
com clareza no capital acionário, um movimento próprio, um aparente movimento de valorização 
meramente nominal de capital-dinheiro”. O resultado do movimento das ações é mais compensador do 
que os dividendos resultantes da atividade produtiva. 
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capital, principalmente porque a especulação comercial e dívida pública não 

sustentarão o capital fictício. 

Os governos ficam inseguros e tornam a busca de credibilidade diante dos 

mercados seu objetivo. Dessa forma, salienta Chesnais (1996), os Estados hoje 

endividados perante os fundos de aplicação privados não têm muitas opções a não ser 

agir em conformidade com as posições determinadas pelo mercado. A cadeia instável 

de interdependências financeiras deixa o mercado nervoso e quando há sintomas de 

dificuldades, as instituições financeiras e as maiores potências do globo buscam 

assegurar o capital monetário através da “ajuda financeira” aos países em situação de 

risco. Dessa forma, evita-se a desvalorização em cadeia dos ativos financeiros. 

O Estado é ator essencial na economia global através da “ajuda externa”. Nas 

palavras de Mészáros “apesar de todos os protestos em contrário, combinados com as 

fantasias neoliberais relativas ao ‘recuo das fronteiras do Estado’, o sistema do capital 

não sobreviveria uma única semana sem o forte apoio que recebe do Estado” (2003, p. 

29).  

Assim como Mészáros (2003), Chesnais (1996) também enfatiza que sem as 

políticas de desregulamentação, de privatização e de liberalização do comércio 

empreendidas pelos governos nacionais, o capital financeiro e os grupos internacionais 

não teriam conseguido romper os obstáculos e explorarem os recursos existentes e 

necessários à ampliação do capital. Por outro lado, os Estados são os árbitros da 

tomada de decisão apesar dos esforços contrários das potências mundiais, 

especialmente, os Estados Unidos.  

O Brasil, diante da mundialização do capital, tem absorvido as orientações 

emanadas de um poder global que toma as decisões, através de instituições e 

organismos multilaterais que interferem na vida social de todos os indivíduos.  No 

estudo sobre o Banco Mundial e as políticas de saúde no Brasil, Rizzotto (2000) 

argumenta que o financiamento de projetos e programas proposto pelo Banco Mundial 

não tem o objetivo de contribuir para o desenvolvimento econômico e social dos países 

como o Brasil, pois através dos acordos de empréstimos e das condicionalidades que 

os acompanham influenciam as políticas nacionais para o setor da saúde no sentido de 
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reduzir o papel e a participação do Estado, implementando projetos e programas que 

focalizam e direcionam as ações públicas de saúde e promovem a ampliação e 

participação do setor privado. 

Neste sentido, os governos dos países assumem o compromisso de conter os 

gastos sociais, daí porque o financiamento no setor saúde tem sofrido retração, mesmo 

que o valor absoluto tenha aumentado nas últimas décadas. Há uma contradição na 

relação entre mundialização e estados nacionais à medida que ao mesmo tempo em 

que o movimento do capital exige a derrubada de fronteiras, este processo se expande 

justamente porque os estados nacionais funcionam como mola propulsora. 

Os dados da tabela 1 revelam que o percentual do PIB aplicado na saúde passou 

de 2,11% em 1993 para 1,85% em 2004, clarificando que o mercado assume 

proeminência diante do bem-estar da população. Isto porque as receitas da saúde e 

outros quesitos sociais estão vinculados, sobretudo, às políticas de ajustes e conteúdo 

neoliberal56, trazendo o recuo dos direitos e garantias sociais já conquistadas pelo povo 

e trabalhadores do mundo periférico. Em relação ao gasto per capita, em uma década 

houve um aumento de quase R$ 80,00 (ano de 1993 e 2004), mas com uma variação 

entre os anos, fato que revela o caráter instável e residual dos recursos destinados à 

saúde. 

Segundo Reis, Ribeiro e Piola (2001) a partir de 1996 foi criada a Contribuição 

Provisória sobre Movimentação Financeira (CPMF) como uma estratégia para sair da 

crise em 1993 provocada pela retirada de recursos destinados à saúde para o 

financiamento das despesas previdenciárias, assim como a utilização de recursos 

financeiros do Orçamento da Seguridade Social para outros fins como o pagamento dos 

Encargos Previdenciários da União (EPU) e a vinculação de receitas da Seguridade 

Social para o Fundo Social de Emergência (FSE em 1994). Mesmo assim, estes 

autores afirmam que antes da CPMF, as despesas com a saúde já tinham 

                                                 
56 Nas idéias neoliberais de Hayek, a crise do capitalismo a partir dos anos 70 tem suas raízes no poder 
excessivo dos sindicatos e do movimento operário que reivindicava salários e exercia pressão sobre o 
Estado para que aumentasse os gastos sociais, causando processos inflacionários. A solução seria um 
Estado forte para quebrar o poder dos sindicatos, mas limitado quanto aos gastos sociais e intervenções 
econômicas. 
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experimentado uma elevação (em 1995), demonstrando com isso que a fragilidade da 

vinculação das receitas da saúde é um dos pontos de estrangulamento do SUS. 

 

Ano  Despesa (R$ milhões 
correntes) 

Despesa por 
habitante 

(R$) 

% do PIB 

1993 15385,4 102 2,11 
1994 15598,7 102,02 2,15 
1995 22298,9 143,89 2,31 
1996 19350,8 123,19 1,85 
1997 23233,1 145,92 2,14 
1998 21169,5 131,18 1,94 
1999 21791,1 132,92 n.d 
2000 20351 122,52 1,85 
2001 22474 130,37 1,87 
2002 24737 141,65 1,84 
2003 27181 153,68 1,75 
2004 32703 180,10 1,85 

Para os dados entre 1993 e 1999 não foram incluídos R$ 1 782 milhões correspondentes à dívida do 
Ministério da Saúde que foi amortizada diretamente pela Secretaria do Tesouro Nacional 

Para os dados entre 2000 e 2004 – Ministério da Saúde/Secretaria de Ciência, Tecnologia e Insumos estratégicos. 
SIOPS – Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde. Não foram computadas as 
despesas com inativos e pensionistas, as despesas com o pagamento de juros e amortização da dívida e 
com o Fundo de Erradicação e Combate à Pobreza. 

 
Tabela 1 
Ministério da Saúde 
Gasto Total Per capita e Proporção do PIB 
1993 -2004 
 

Fonte: REIS, Carlos Octávio Ocké; RIBEIRO, José Aparecido Carlos; PIOLA, Sérgio Francisco. Financiamento das 
políticas sociais nos anos 1990: o caso do Ministério da Saúde. Brasília: IPEA/ Ministério do Planejamento, 
Orçamento e Gestão, 2001 

 

Com a descentralização, a questão do financiamento da saúde envolve conflitos 

entre a institucionalização do SUS e as políticas econômicas. O conflito se manifesta de 

duas formas, segundo Marques e Mendes (2005, p. 162): “na luta pelo rompimento da 

centralização das ações e recursos em nível federal, por meio do conflito pela 

descentralização/municipalização; e no conflito contra os ditames dessa política 

econômica, defendendo a garantia de recursos financeiros”. O repasse do Governo 

Federal para os Governos estaduais e principalmente, para os Governos municipais 
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tem aumentado, no entanto, a concentração de recursos na União prevalece. O 

repasse de recursos para as esferas subnacionais ocorre pela transferência regular e 

automática do Fundo Nacional de Saúde para os Fundos Municipais de Saúde, definido 

ainda pela NOB/93 que possibilitou certa autonomia municipal. No entanto, segundo 

Marques e Mendes  

 

quando a forma transferência ‘fundo a fundo’  se firma como alternativa 
à remuneração por serviços produzidos e quando o maior 
comprometimento dos municípios no financiamento se acentua, os 
recursos federais, principalmente a partir da NOB/96, ganham um 
‘carimbo’, classificando sua destinação (ibid., p. 163). 

 

Os “carimbos” que estes autores tratam são a condição obrigatória dos municípios 

para receber recursos, desde que prestem os serviços definidos pelo Ministério da 

Saúde. A liberação de recursos está vinculada a programas específicos, o que fere o 

princípio de autonomia dos municípios, na medida em que estes se tornaram apenas 

executores das políticas estabelecidas no âmbito federal. Assim, Marques e Mendes 

(2005), no artigo Os dilemas do financiamento do SUS no interior da Seguridade Social, 

afirmam que “a forma assumida pelo financiamento acaba reforçando a centralização 

pelo Ministério da Saúde na elaboração da política local de saúde, criando 

constrangimento à autonomia do gestor” (ibid., p. 164). As metas estabelecidas pelo 

Governo Federal para que os municípios cumpram a fim de estarem aptos para receber 

recursos também mostram a centralização da União. 

O outro conflito apontado pelos autores citados diz respeito à situação financeira 

do SUS que é condicionada pelo tratamento dado à Previdência no interior da 

Seguridade Social e pela política austera do Governo Federal no campo social. O 

descumprimento da legislação quanto à destinação dos recursos da Seguridade Social 

somente para a proteção social é largamente usado pelo Governo federal. 

Os recursos dos SUS são provenientes da União, dos estados, do Distrito Federal, 

dos municípios e ainda estão inclusos o Orçamento da Seguridade Social, tendo como 

principais fontes em nível federal as contribuições sociais: a Contribuição Provisória 

sobre Movimentação Financeira - CPMF (pós-1996), a Contribuição para o 
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Financiamento da Seguridade Social - COFINS, o Fundo Social de Emergência (FSF) 

que foi rebatizado como Fundo de Estabilização Fiscal (FEF), a contribuição das folhas 

de salários e Títulos sob a Responsabilidade do Tesouro Nacional, todas com uma 

variação ano a ano de sua participação no financiamento da saúde. Para Reis, Ribeiro, 

Piola (2001) há uma verdadeira “dança” das fontes57, explicada pelo receio de que a 

utilização sistemática de determinada fonte possa criar uma expectativa de vinculação e 

que há uma ausência de vontade política para garantir um volume adequado e 

sistemático para o financiamento das políticas públicas para a saúde.  

Quando o Governo Federal criou o FEF teve como intenção aumentar o volume de 

recursos desvinculados no orçamento federal e tentar diminuir os repasses obrigatórios 

da União para os estados e municípios por meio do Fundo de Participação Estadual 

(FPE) e o Fundo de Participação Municipal (FPM). No âmbito do Orçamento da 

Seguridade Social (OSS) pretendeu com a criação do FEF, contornar a obrigatoriedade 

legal (lei 8 212/91) de decréscimo de utilização de recursos das contribuições sociais 

para o pagamento dos Encargos Previdenciários da União (EPU). Além disso, as 

contribuições sociais que tinham legalmente uma destinação para a Seguridade Social, 

também tiveram uma desvinculação de 20% de toda a arrecadação tributária como 

estratégia do Governo Federal para administrar o orçamento e garantir o superávit 

primário da União.  

As estratégias que o Governo Federal tem utilizado para subtrair recursos, definir 

programas de saúde, principalmente os voltados para a Atenção Básica, a aprovação 

de emendas e normas que garantam o amparo legal para as políticas têm viabilizado a 

priorização do Governo do Estado brasileiro para o pagamento da dívida pública. 

Rizzotto (2000) afirma que no orçamento do ano 2000, à saúde foram disponibilizados 

                                                 
57 Para tentar criar uma vinculação de receitas e contornar os problemas financeiros da saúde, em 2000 
foi aprovada a Emenda Constitucional n. 29 (EC 29). Esta emenda define os percentuais dos estados e 
municípios para o financiamento da saúde (12% e 15% respectivamente) e para a União, no primeiro 
ano, um aporte de recursos de pelo menos 5% em relação ao orçamento do ano anterior e corrigido pela 
variação do PIB nominal. Segundo Marques e Mendes (2005), a aprovação da EC 29 trouxe um conflito 
entre o Ministério da Saúde e da Fazenda na definição dos anos de referência. Entre os anos de 2001 e 
2004, o descumprimento da aplicação dos recursos do Governo federal indicava um valor de R$ 1,8 
bilhão como diferença acumulada do período. Em relação aos estados e municípios, os gestores 
incluíram gastos alheios à saúde (despesas com inativos, empresas de saneamento, habitação, recursos 
hídricos, merenda escolar, entre outros). 
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5,99%, enquanto que para pagar a dívida externa previu-se 44% do orçamento federal. 

As implicações desta priorização de pagamentos e investimentos se traduzem nas 

orientações do Banco Mundial para o Brasil e demais países periféricos no que se 

refere à política de saúde.   

Nos relatórios do Tribunal de Contas da União, onde são demonstradas as 

receitas e despesas do Governo Federal, os chamados encargos especiais58 

corresponderam a até 70% (ano 2000) das despesas orçamentárias. As despesas com 

a saúde atingiram apenas 3,77% em 2002 (observável na tabela 2). Os elevados 

percentuais da dívida pública estão relacionados à securitização59 da dívida dos títulos 

estaduais, da dívida dos agricultores, da dívida dos municípios, dos socorros aos 

bancos privados e da assunção de outras dívidas pelo Governo Federal e ainda, dos 

altos níveis de taxas de juros.  

Os serviços da dívida pública são um mecanismo de transferência de riqueza para 

a esfera financeira. Chesnais, no livro a Mundialização do capital (1996) esclarece que 

surge a partir dessa transferência de riqueza uma nova classe rentista que vive da 

detenção de ativos da dívida pública. Acrescenta que Karl Marx já havia chamado 

atenção para a existência do rentista quando apontou que a acumulação do capital da 

dívida pública significa o desenvolvimento de uma classe credora do Estado que está 

autorizada a tirar para si, certas quantias do montante de impostos.  

O SUS é considerado por Rizzotto (2000) como uma política avançada no campo 

da saúde e que sofreu um desmonte pelas determinações do Banco Mundial. No 

entanto, é preciso considerar que o projeto neoliberal adota a estratégia de reformular 

as propostas democráticas e de emancipação social, gestadas nos movimentos sociais 

para imprimir suas medidas de desregulamentação, descentralização e ajustes 

estruturais.  

 

 

                                                 
58 São os serviços financeiros, refinanciamento da dívida interna e externa, os serviços da dívida interna 
e externa, transferências e outros encargos 
59 A securitização diz respeito ao financiamento dos déficits orçamentários através da aplicação nos 
mercados financeiros de bônus do Tesouro e de outros ativos da dívida (titularização) 
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Ano Despesa com 
saúde (%) 

Despesas com os 
encargos especiais60 (%) 

2000 3,3 70,5 

2001 3,9 65,4 

2002 3,77 64,44 

2003 3,10 70,07 

2004 3,63 66,36 

2005 3,30 68,44 

2006 3,43 65,77 

 
Tabela 2 
Brasil 
Percentual das despesas com a saúde e encargos especiais 
2000 – 2006 
 
Fonte: Relatórios do Tribunal de Contas da União (anos: 2000 a 2006) 
 

 

São ofertados programas e assistência aos pobres, centrados em ações de 

prevenção de doenças e promoção da saúde que tenham custos reduzidos e efeitos 

impactantes, a exemplo do Programa de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e o 

Programa de Saúde da Família (PSF). A figura 17 mostra o percentual de cobertura da 

população. O acesso aos serviços e ações de saúde se restringia a 13,67% da 

população (23.211.546 habitantes, em 2000) e 40,33% em 2005 (74.281.437 

habitantes). À margem da assistência ficavam 67,19% da população (em 2000, com 

114.083.150 habitantes) e 39,8% em 2005 (73.279.779 habitantes). 

O aumento significativo de cobertura da população assistida pelo PSF (Programa 

de Saúde da Família) entre os anos analisados é na análise de Rizzotto (2000) a 

resposta ao modelo hospitalocêntrico e são apresentados como política estratégica 

para a mudança do padrão assistencial, dando centralidade à Atenção Básica e 

                                                 
60 De acordo com a Portaria 42, de 14 de abril de 1999, do MOG (Ministro de Orçamento e Gestão), 
publicada no Diário Oficial da União em 15 de abril de 1999, os encargos especiais englobam as 
despesas que não se possa associar um bem ou serviço a ser gerado no processo produtivo corrente 
(dívidas, ressarcimentos, indenizações) 
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empregando trabalhadores de baixa qualificação profissional. Cabe salientar que a 

proposta do Programa dos Agentes Comunitários de Saúde é semelhante à do 

trabalhador comunitário de saúde do Banco Mundial. 

A população assistida pelos planos privados correspondia a 19,14% (32.504.474 

habitantes, em 2000) e 19,88% (36. 622.858 habitantes, em 2005). Esse pequeno 

aumento dos usuários de serviços privados reflete a estratégia de empresas de saúde 

de oferecer planos com restrição de cobertura para serviços especializados, atraindo 

uma clientela com menor poder de compra. Enquanto são ofertados serviços mínimos, 

chamados por Mendes (1996) “cesta básica”, a população alimenta os convênios de 

empresa privados através de contratos particulares feitos individualmente ou através de 

contratos entre as empresas prestadoras de serviços de saúde e a dos trabalhadores 

que têm descontos em seus salários para o pagamento desses serviços. 

Os conceitos perseguidos pelo Movimento da Reforma Sanitária são os mesmos 

usados pelo Banco Mundial em seus programas, mas eles apresentam conteúdos 

diferentes. A descentralização para o Banco Mundial “aponta para a redução do escopo 

do governo federal, com o deslocamento da responsabilidade pela assistência à saúde 

às comunidades e às instâncias subnacionais, particularmente, aos estados federados” 

(2000, p. 172).  Para o Movimento da Reforma Sanitária, descentralizar é democratizar, 

possibilidade de exercício da cidadania e instrumento capaz de contribuir para a 

melhoria dos serviços de saúde.  

 

 

 



 

Fonte: Ministério da Saúde 

 

A participação também tem outra conotação quando proposta pelo Banco Mundial. 

Assume um significado de del

comunidade, criando a idéia de que não é mais o Estado e sim, os próprios indivíduos 

que devem buscar e garantir os serviços de saúde. Os demais princípios do SUS, como 

a universalização, gratuidade, equida

reorientados para a focalização, seletividade, privatização do setor e fim da 

universalidade e gratuidade em nome dos “cidadãos mínimos” que não dispõem de 

recursos para pagar pelos serviços de saúde.

Há, para Silva (2001), duas racionalidades que perpassam a Reforma da 

estão presentes no processo de municipalização: aquela na qual o poder local expressa 

os interesses do Movimento da Reforma Sanitária, interferindo na agenda das decisões 

políticas, acreditando que a descentralização favorece a 

segunda racionalidade política que tem como elemento impulsionador o ajuste 

estrutural da economia, com reflexos nas agendas locais de saúde “que podem ser 

traduzidos em limitações à implementaçã
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Percentual de Cobertura
2000 - 2005

Fonte: Ministério da Saúde – DATASUS (Departamento de  Informática do SUS), 2000

A participação também tem outra conotação quando proposta pelo Banco Mundial. 

Assume um significado de delegação de responsabilidade pela atenção à saúde à 

comunidade, criando a idéia de que não é mais o Estado e sim, os próprios indivíduos 

que devem buscar e garantir os serviços de saúde. Os demais princípios do SUS, como 

a universalização, gratuidade, equidade e integralidade do sistema de saúde são 

reorientados para a focalização, seletividade, privatização do setor e fim da 

universalidade e gratuidade em nome dos “cidadãos mínimos” que não dispõem de 

recursos para pagar pelos serviços de saúde. 

va (2001), duas racionalidades que perpassam a Reforma da 

estão presentes no processo de municipalização: aquela na qual o poder local expressa 

os interesses do Movimento da Reforma Sanitária, interferindo na agenda das decisões 

ndo que a descentralização favorece a Reforma 

segunda racionalidade política que tem como elemento impulsionador o ajuste 

estrutural da economia, com reflexos nas agendas locais de saúde “que podem ser 

traduzidos em limitações à implementação de políticas públicas eqüitativas e 
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Informática do SUS), 2000-2005 

A participação também tem outra conotação quando proposta pelo Banco Mundial. 

egação de responsabilidade pela atenção à saúde à 

comunidade, criando a idéia de que não é mais o Estado e sim, os próprios indivíduos 

que devem buscar e garantir os serviços de saúde. Os demais princípios do SUS, como 

de e integralidade do sistema de saúde são 

reorientados para a focalização, seletividade, privatização do setor e fim da 

universalidade e gratuidade em nome dos “cidadãos mínimos” que não dispõem de 

va (2001), duas racionalidades que perpassam a Reforma da Saúde e 

estão presentes no processo de municipalização: aquela na qual o poder local expressa 

os interesses do Movimento da Reforma Sanitária, interferindo na agenda das decisões 

eforma Sanitária. Uma 

segunda racionalidade política que tem como elemento impulsionador o ajuste 

estrutural da economia, com reflexos nas agendas locais de saúde “que podem ser 

o de políticas públicas eqüitativas e 
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redistributivistas, por causa da dificuldade de financiamento que os novos responsáveis 

pelas políticas passam a ter” (ibid., p.247). 

Os defensores do Movimento da Reforma Sanitária e do SUS (MERHY 1977; 

CAMPOS, 1994, 1997; CAPISTRANO FILHO, 1995; MENDES, 1996; SILVA, 2001), 

CECÍLIO, 1997; RIZZOTTO 2000) vêem o SUS como uma alternativa ao modelo 

neoliberal de produzir saúde. Suas análises convergem para possibilidade de mudança 

na saúde pela participação de sanitaristas e outros representantes do movimento na 

administração dos órgãos públicos, como em secretarias e governos de esquerda 

eleitos, a exemplo de Cecílio61 (1997) que se tornou secretário da saúde de Campinas, 

entre os anos de 1983 e 1987. 

Para aqueles que estão envolvidos com o SUS, quer seja na gestão dos 

municípios, quer sejam teóricos, o caos na saúde pública não é considerado como 

problema do SUS, mas como resultante de crise fiscal, crise de gestão, má distribuição 

de recursos, falta de uma política intersetorial. Os defensores do SUS afirmam que seu 

surgimento se deu na contramão da história, na medida em que no mundo, as 

experiências neoliberais estavam se consolidando. O argumento utilizado é de que 

construir um sistema de saúde pautado nos princípios da universalidade, da equidade, 

do controle social e da descentralização é imprimir uma reforma social na saúde, 

contrária aos preceitos do neoliberalismo. No entanto, no SUS grande parte do serviço 

é feito no setor privado e pago pelo público, o que corresponde a uma privatização do 

sistema. 

Mesmo aqueles que reconhecem a prática neoliberal na condução da política de 

saúde como Campos (1997), não conseguem pensar a impossibilidade de um Sistema 

Único de Saúde de abrangência universal dentro de uma sociedade capitalista. Embora 

este autor reconheça a contradição existente entre o SUS como proposta progressista 

de ampliação da ação estatal e a sua realização enquanto política conservadora 

acredita em um “remodelamento radical das relações entre Estado, trabalhadores de 

                                                 
61 Cecílio também fez parte do trabalho de consultoria desenvolvido pelo Laboratório de Planejamento e 
Administração da UNICAMP (LAPA), no período de junho de 1991 a agosto de 1992, junto à prefeitura de 
Piracicaba com o propósito oferecer cursos de gestão aos dirigentes da Secretaria de Saúde de 
Piracicaba. 
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saúde e sociedade, bem como dos modos de gestão e de organização dos serviços de 

saúde” (ibid., p. 27). Conforme autor, seria necessária uma libertação que envolvesse 

um desenvolvimento das forças produtivas e dos saberes que capacitassem a 

humanidade a organizar o processo de produtivo mais equânime e racional. Associado 

a isso, a ampliação dos direitos sociais, da cidadania e participação da população nos 

esquemas de poder e de governo da vida em sociedade seria outra dimensão 

necessária ao processo de libertação. 

Acreditar nas mudanças através de um setor (no caso, a saúde) e enxergar o SUS 

como uma política capaz de estabelecer reformas no sistema revela que os desejos e 

vontades do que era chamado de esquerda no Brasil, poderia se tornar realidade a 

partir da participação de seus representantes no poder executivo e legislativo. A história 

tem mostrado, no entanto, que a assunção de partidos populares ao poder tem 

correspondido às determinações dos organismos internacionais e tem se constituído em 

mais uma estratégia neoliberal de buscar ratificar suas políticas com o apoio das 

camadas populares.  

Mesmo quando há conquistas, e o SUS é uma delas, não são rompidas as 

estruturas de poder e de submissão aos interesses do capital nacional e/ou 

internacional. Pensar em reformas que garantam melhoria da qualidade de vida e 

ganhos sociais dentro de um Estado capitalista periférico é deixar-se enfeitiçar pelo 

canto mavioso da sereia, pois o sistema de controle sociometabólico do capital é 

totalizador que 

 

sujeita cegamente aos mesmos imperativos a questão da saúde e a do 
comércio, a educação e a agricultura, a arte e a indústria manufatureira, 
que implacavelmente sobrepõe a tudo seus próprios critérios de 
viabilidade, desde a menores unidades de seu ‘microcosmo’ até as 
mais gigantescas empresas transnacionais, desde as mais íntimas 
relações pessoais aos mais complexos processos de tomada de 
decisão dos vastos monopólios industriais, sempre a favor dos fortes e 
contra os fracos (MÉSZÁROS, 2002, p. 96)  
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A luta do Movimento da Reforma Sanitária e de outros atores na consolidação do 

SUS como direito de cidadania se dá pela oferta dos serviços e ações de saúde a 

todos, se constitui em uma luta que busca garantir o acesso, uma porta aberta para os 

cuidados com a saúde. No entanto, ao negligenciar as contradições sociais geradas 

pelo sistema do capital, ainda encara o SUS como um projeto emancipatório, quando o 

que vem ocorrendo é uma acentuada privatização da esfera pública, encampada por 

governos que tiveram em suas histórias políticas, as bandeiras da democracia 

enquanto bem-estar da maioria. A valorização da participação singulariza o controle 

social territorialmente localizado, tornando-o importante instrumento para a realização 

das políticas pensadas globalmente. 
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4 – A TEIA E SUA SEDA: A POLÍTICA DE ESCALA E O LOCAL NO (RE) 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Las diferentes sociedades no solo producen el espacio,  
como Lefebvre nos ha enseñado,  
ellas también producen la escala.  

La producción de la escala puede ser la diferencición  
más elemental del espacio geográfico  

y es em toda su extensión un proceso social.  
No hay nada ontologicamente dado  

sobre la división tradicional  
entre hogar y localidad, 

 escala urbana y regional, nacional y global.  
La diferenciación de las esclas geográficas 

 establece y se establece a través  
de la estructura geográfica de interacciones sociales  

(SMITH, Geografia, difeencia y La políticas de escala,  
tradução GARCIA, 2002, p. 141) 
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4 – A TEIA E SUA SEDA: A POLÍTICA DE ESCALA E O LOCAL NO (RE) 
ORDENAMENTO DO TERRITÓRIO 

 

 

4.1 – Os arranjos burocrático-institucionais na formulação das relações entre os 

entes federados e a descentralização da saúde 

 

O início dos anos 1990 no Brasil é marcado pelo processo de transição 

democrática e conquistas sociais ao mesmo tempo em que se instalou o neoliberalismo, 

anunciando o desmonte orçamentário no campo social. Como reação teórica e política 

contra o Estado intervencionista e benfeitor, o neoliberalismo promoveu a 

desestruturação da classe trabalhadora, dos mercados nacionais e a perda de 

conquistas sociais através da restrição das atividades de bem-estar e da precarização 

das relações de trabalho. Uma série de medidas foi tomada para assegurar o ajuste 

estrutural necessário para a sobrevivência de um capitalismo em crise. Entre essas 

medidas estão a privatização de empresas estatais, a abertura e liberalização da 

economia de mercado e a redefinição das funções do Estado que encontrou na 

descentralização a fórmula de gestão dos setores sociais.  

Na saúde, descentralizar as ações, os serviços e sua gestão é ao mesmo tempo 

influir sobre as relações entre os três entes federados (município, estado e união), 

assim como promover um ordenamento territorial, pois uma nova ordem é estabelecida 

com o planejamento que pretende organizar o território e imprimir uma racionalidade 

espacial nas/das ações do Estado. Desde quando o direito à saúde foi estendido na 

Constituição de 1988 também para os que não contribuíam e como resultado de 

políticas sociais e econômicas, são formuladas e aprovadas leis que trazem em seus 

textos princípios, definição de responsabilidade e de financiamento, gestão dos serviços 

e ações de saúde que impõem mudanças sócio-espaciais. 

A Lei Orgânica da Saúde (LOS) 8080/90 dispõe sobre as condições para a 

promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos 

serviços, enquanto a LOS (LOS) 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade 
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na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos 

financeiros na área de saúde. Ambas são desdobramentos da Constituição de 1988 e 

asseguram legal e institucionalmente um novo modelo organizacional da saúde, no qual 

as ações e os serviços deste setor passaram a constituir o Sistema Único de Saúde 

(SUS). 

A Constituição de 1988 define que o SUS integra uma rede regionalizada e 

hierarquizada. Na LOS 8080/90, a regionalização e a hierarquização são o pressuposto 

da descentralização ao mesmo tempo em que define os conceitos e formas 

organizativas do Sistema Único de Saúde (SUS). A regionalização e a hierarquização 

são definidas como distribuição espacial de serviços de saúde, de qualquer nível de 

complexidade com o objetivo de oferecer ao cidadão os serviços e ações de saúde. O 

princípio balisador é colocar o responsável pela ação perto do fato.  

A propositura legal estabelece que “a execução de ações e serviços de saúde, 

bem como de outros serviços de interesse social imediato, deve ser atribuída ao órgão 

ou à autoridade que esteja em contato direto com o administrado ou usuário” 

(CARVALHO Guido, SANTOS L., 1995, p. 84). De acordo com a lógica do SUS, a 

municipalização, a fiscalização e a cobrança da sociedade civil são mais eficazes 

quando há proximidade da autoridade dirigente e quando há canais nos quais as 

reivindicações podem ser ouvidas/atendidas. A partir daí a municipalização passou a 

ser estratégia do planejamento do Sistema Único de Saúde (SUS) para garantir os 

princípios de universalidade, integralidade e equidade.  

Para dar seqüência e operar as transformações previstas na Constituição Federal 

e nas Leis Orgânicas de Saúde foram publicadas as Normas Operacionais Básicas 

(NOBs 91, 93, 96), as Normas Operacionais Básicas da Assistência/ NOAS (2001 e 

2002) e mais recentemente, o Pacto pela Saúde 2006.  As Normas Operacionais 

Básicas (NOBs) estabeleceram princípios, entre os quais está a “autonomia municipal” 

e a eleição do município como a escala de referência para as ações de saúde. Com a 

edição das Normas Operacionais de Assistência à Saúde (NOAS), a região ganha 

dimensão de escala de organização da atenção à saúde, mas o município continuou 

sendo o responsável pela saúde do cidadão. No Pacto pela Saúde 2006, são os 
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municípios que afirmam os compromissos que pretendem assumir, de acordo com sua 

diversidade operativa na atenção á saúde.   

Gilson Carvalho (2001) desenvolveu um estudo sobre a inconstitucionalidade das 

NOBs, na medida em que a Constituição Federal e as Leis Orgânicas já apresentam os 

princípios pétreos e as bases essenciais do SUS. Segundo este autor “nada pode 

contrariar ou inovar em relação à lei. Para se fazer a operacionalização das leis utiliza-

se decretos e portarias. As NOBs são penduricalhos de portarias, anexas a elas e de 

natureza subservientes às leis” (ibid., p. 437). A inconstitucionalidade reside na 

elaboração de normas acima do que está na Constituição Federal e nas LOS.  Critérios 

relacionados aos recursos e a responsabilização pelos serviços e ações de saúde, 

embora já tenham sua definição nas Leis Orgânicas de Saúde e na Constituição 

Federal, são colocados nas NOBs contrariando os preceitos legais anteriormente 

definidos.  

Um dos problemas apresentados nas NOBs que contraria o aparato legal instituído 

diz respeito aos recursos disponíveis para os municípios que no texto das leis62 citadas 

estão vinculados ao número de habitantes. No entanto, especialmente nas NOBs 91e 

9363, o repasse de recursos estava condicionado ao pagamento por produção, desde 

que os convênios entre os municípios e a União fossem firmados e cumpridos. Dessa 

maneira, se reforçou a desigualdade entre os municípios e regiões do país, pois a 

lógica do pós-pagamento assegurou a distribuição de recursos de acordo com a rede 

instalada e com a capacidade de produzir. Assim, “a distribuição das Autorizações de 

Internações Hospitalares (AIHs) continua iníqua porque destina maior número delas aos 

locais onde existem mais serviços instalados e produtivos de internações” (CARVALHO, 

Gilson, 2001, p. 439). 

                                                 
62 O artigo 35, parágrafo 1º da LOS 8080/90 diz que: “Metade dos recursos destinados a Estados e 
Municípios será distribuída segundo o quociente de sua divisão pelo número de habitantes, 
independentemente de qualquer procedimento prévio”. O artigo 3º da LOS 8142/90 diz que “Os recursos 
referidos no inciso IV do art. 2º desta Lei serão repassados de forma regular e automática para os 
Municípios, Estados e Distrito Federal de acordo com os critérios previstos no art. 35 da Lei nº 8080, de 
19 de setembro de 1990”. O inciso IV diz que os recursos do Fundo Nacional de Saúde serão alocados 
como cobertura das ações e serviços de saúde implementados pelos entes federados. 
63 A NOB 93 implementou a transferência de recursos federais fundo a fundo ao município em gestão 
semiplena, rompendo assim com a exigência do estabelecimento de convênio entre o município e a 
União 
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Desde a primeira Norma Operacional Básica (NOB 91) até o atual Pacto pela 

Saúde 2006, a política do SUS vem produzindo uma espacialização que reflete as 

tentativas do Estado em dar ares de democracia ao modelo proposto. Uma opção 

política de atuar em uma escala de poder (a local) que leva em conta as possibilidades 

e as condições materiais dos atores individuais e coletivos, prometendo estabilidade e 

melhor gestão. No entanto, os problemas resultantes da prática no dia a dia da saúde 

mostram a (in) capacidade que os gestores têm de dispensar os recursos e abrir mão 

do poder que a lida com o específico da saúde proporciona.  

A descentralização como eixo estruturante da política de saúde adotada através 

de normas se constitui em estratégias de superação dos conflitos e contradições 

inerentes às relações inter/intragovernamentais de um federalismo no qual os entes 

federados mais concorrem do que cooperam entre si. Assim, a gestão da saúde se 

constitui numa gestão do espaço como uma política que  

 

se ve sometida, se quiera o no, a la exigências de la descentralización, 
o, mejor dicho, al profundo conflicto existente entre los imperativos de la 
centralización estatal y las exigências concretas de la descentralización. 
És que el espacio es política! (LEFEBVRE, 1976, p. 59). 

 

A política de descentralização efetivada apresenta a forma cartorial de impor uma 

política de saúde, promover novos arranjos espaciais, controlar os corpos e as vidas 

das pessoas sem, contudo, considerar as relações e práticas sociais já existentes. 

Desse modo, a descentralização aparece como uma caricatura, pois   

 

en los proyetos de descentralización, las comunidades locales y 
regionales no disponen de verdadera capacidad de gestión; cuando 
más, pueden seguir paralizando las iniciativas del poder central, em 
cierta medida y, por si esto fuera poco, se trata de hablar los medios de 
arrebatarles dicha capacidad (ibid., p. 59). 

 

 

De acordo com a concepção de que a descentralização representa uma lógica de 

mudança institucional, Goulart (2001) destaca a crença em uma utopia isonomista no 
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tratamento da realidade brasileira pela formalização de normas que evidencia o 

formalismo brasileiro de forjar os fatos jurídicos antes que os fatos sociais sejam 

construídos pela história. Desse modo,   

 

a descentralização (muitas vezes sacralizada e transformada em 
autêntica panacéia) também criou seus feudos, seus anéis espúrios, seu 
formalismo gattopardiano (obrigado Eugênio!) de fazer a mudança 
acontecer, mas para ficar tudo do jeito de sempre. O ‘feudalismo 
predatório’ [...] é uma realidade no Brasil, mas certamente tem dupla via, 
seja a dos mecanismos autoritários e clientelistas de exercício do poder 
pelas esferas centrais, seja a da postura dependente, isolacionista e 
parasitária do outro lado da linha (ibid., p.4) 

 

O calcanhar de Aquiles existente na proposta de um sistema de saúde 

descentralizado como o SUS é a transferência de poder, atrelada à distribuição de 

recursos e ao financiamento. No orçamento da União, a destinação de recursos para os 

serviços sociais são subdimensionados em favor dos compromissos assumidos pelo 

Estado brasileiro para o pagamento de dívidas junto aos organismos internacionais, 

assim como para o cumprimento das orientações por eles impostas.  

O número elevado de normas e portarias publicadas, com diferentes níveis de 

detalhes e exigências revela a intenção de resolver pontos de estrangulamentos 

provocados pela edição de cada uma dessas normas, mas na essência representam o 

controle social imposto pelo Estado. Embora sejam apresentadas como inovações e 

resolutivas, as NOBs e NOAS apresentam um continuum (LEVCOVITZ; LIMA; 

MACHADO, 2001a; VIANA, 2001) pelo qual são propostos avanços na NOB 

imediatamente anterior. Assim é que desde a primeira NOB (a de 91) até o Pacto pela 

Saúde 2006 os recursos são centralizados na União, liberados de acordo com os 

programas de Atenção Básica64 desenvolvidos pelos municípios. 

                                                 
64 A atenção Básica se refere ao primeiro nível de contato dos indivíduos e da família com o sistema de 
saúde, corresponde aos cuidados com o controle da tuberculose, eliminação da hanseníase, controle da 
hipertensão arterial, controle da diabetes mellitus, saúde da criança, da mulher e bucal. É o nível de 
atenção que todos os municípios devem oferecer. Tem a estratégia de Saúde da Família como modelo 
de assistência e como centro ordenador das redes de atenção à saúde do SUS (NOAS 2002; Pacto pela 
Saúde 2006). 
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A figura 18 é uma síntese da operacionalização do SUS entre os anos de 1991 e 

2006, na qual são dispostos os instrumentos legais (as NOBS e NOAS), considerando o 

jogo escalar existente no movimento de construção da política de saúde. São 

apresentadas as principais ações dos governos federais desde a criação do SUS e a 

interface geográfica dessas ações, pois ao organizar a gestão do SUS é impresso um 

controle sobre o espaço e são estabelecidas novas relações entre os entes federados. 

A leitura da figura 18 permite observar que independente da postura político-partidária, 

os governos (de Collor a Lula) continuaram um processo de descentralização, 

ensaiando o fortalecimento do município, mas pensando a política de saúde apenas 

como regulação de assistência e definição de regras para a descentralização a partir da 

indução de incentivos financeiros.  

Segundo Baptista (2001) apesar das portarias que regulamentam as normas 

operacionais tratarem da gestão do sistema, definem na verdade, regras de 

financiamento e revelam uma determinada forma de condução da política pelo gestor 

federal. A NOB 91 (publicada no Governo Collor) é considerada um golpe no que já 

havia sido conquistado na Constituição de 1988 e nas Leis Orgânicas de Saúde. Foi 

publicada pelo INAMPS quando deveria ser atribuição do Ministério da Saúde, 

revelando sobremaneira, o retrocesso na saúde durante este governo. A cultura 

inampsiana representa a centralização administrativa e financeira neste órgão e um 

modelo de atenção à saúde privatista e médico. 
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INSTRUMENTOS 
LEGAIS 

CONDIÇÕES DE 
GESTÃO 

AÇÕES/PRINCÍPIOS  DIMENSÃO 
ESCALAR 

GEOGRAFICIDADE 

NOB 91 e 92 – 
Gov. Collor 

 
Sem habilitações  

 

Criação do Sistema de Informação 
Hospitalar (SIH) e do Sistema de 
Informação Ambulatorial (SAI) 
para o pagamento aos prestadores 
de serviços. Repasse de recursos 
feitos através de convênios. Visão 
exclusivista de saúde ligada à 
assistência.  Cultura Inampsiana 

Centralizada na 
União - INAMPS 

Subordinação dos 
municípios. Agravamento 
da distribuição irregular 
dos serviços de saúde. 
Articulação de municípios 
para formar consórcios e 
desenvolver ações e 
serviços de saúde. 

NOB 93 – Gov. 
Itamar Franco 

· Incipiente 
· Parcial 
· Semi-plena 

Assistência integral, 
universalizada, regionalizada e 
hierarquizada e cada esfera de 
governo responsável em todos os 
pontos do sistema.  
Municípios prestadores dos 
serviços e ações de saúde na 
gestão incipiente. Repasse de 
recursos fundo a fundo somente 
na gestão semi-plena 

Centralizada no 
município – 
desencadeia o 
processo de 
municipalização 

Ênfase na esfera 
municipal (municípios 
eram prestadores dos 
serviços de saúde) - 
fortalecimento do 
município através de 
repasses de recursos e 
dos bens móveis e 
imóveis. Manutenção da 
distribuição desigual dos 
serviços, uma vez que os 
recursos eram 
distribuídos segundo a 
rede instalada e a 
capacidade de produzir. 
Regionalização a partir 
das características dos 
municípios e formação 
de consórcios 

NOB/96 (munic. 
autárquica) – 
Gov. FHC 

· Plena da Atenção 
Básica 
· Plena do Sistema 
Municipal 

Consolida a responsabilidade do 
município pela gestão da atenção 
da atenção à saúde de maneira 
integral. Enfatiza a regionalização, 

Centralizada no 
município – 
consolida o 
processo de 

A vinculação entre 
recursos e adesão às 
habilitações da NOB 96 
provocou uma rápida 
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o cadastramento e vinculação da 
clientela, fluxos de referência e 
contra-referência, através do 
Cartão-SUS. Indução da mudança 
de modelo assistencial com o 
incentivo ao PACS e PSF.  
Ampliação das transferências 
regulares e automáticas para 
todos os níveis de gestão (o 
financiamento passou a ser per 
capita – um teto único).  

municipalização municipalização. 
Polarização entre o 
governo federal com o 
poder financeiro e 
normatizador e os 
municípios que surgiram 
como um novo ator 
social. Municípios eram 
gestores do sistema. 
Esvaziamento dos 
estados 

NOAS 2001- 
revista em 2002 – 
Gov. FHC 

· Gestão Plena da 
Atenção Básica 
Ampliada 
· Gestão Plena do 
Sistema Municipal 

Estabelece a regionalização como 
a estratégia de hierarquização dos 
serviços de saúde. Aponta para a 
necessidade de ganho de escala, 
ampliação da responsabilidade do 
município na atenção básica. 
Fortalecimento do PSF como 
modelo de atenção à saúde. 

Centralizada no 
município com 
ênfase na 
regionalização 

Organização da 
distribuição dos serviços e 
ações de saúde de acordo 
com a densidade 
tecnológica do município, 
criando uma 
hierarquização baseada na 
oferta dos serviços e 
ações e não em sua 
demanda. O acesso e o 
fluxo da população são 
regulados. Propõe a 
regionalização com a 
definição de regiões, 
microrregiões  e módulos 
assistenciais. 

PACTO PELA 
SAÚDE 2006 
(Diretrizes 
operacionais) – 
Gov. Lula 

· Pactuação entre 
os entes federados. 
Substituição do 
atual processo de 
habilitação pela 
adesão aos Termos 

Universalidade, acessibilidade, 
continuidade, integralidade, 
responsabilização, vínculo, 
equidade. Avançar na 
regionalização e descentralização. 
Saúde da Família como estratégia 

· Ênfase na 
regionalização 
como eixo 
estruturante que 
deve orientar a 
descentralização e 

Rede regionalizada 
(regionalização 
cooperativa) – redes 
assistenciais articuladas 
territorialmente; 
coordenação de fluxos e 
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Figura 18 
Síntese da Operacionalização do SUS 1991 - 2006 
 
Fonte: Elaboração da autora, 2007 

 

 

de Compromisso de 
Gestão. Define 
prioridades 
articuladas e 
integradas nos 
seguintes 
componentes: 
· Pacto pela vida 
· Pacto em Defesa 
do SUS 
· Pacto de Gestão 
do SUS 

de fortalecimento da Atenção 
Básica. Propõe desburocratizar os 
processos normativos. Gestão de 
compromissos solidários. 
Integração das várias formas de 
repasse dos recursos federais. 
Foco na necessidade da 
população. 

os processos de 
negociação e 
pactuação entre 
os gestores.  
Fortalecimento da 
gestão 
compartilhada e 
solidária do SUS 
 

contrafluxos das pessoas 
pelos diversos serviços; 
em conformidade com os 
princípios de economia de 
escala, do acesso a 
serviços e de acordo com 
os fluxos assistenciais e as 
redes viárias existentes. 
Reforço nas regiões 
sanitárias. 
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Com a NOB 91 foi criada a Unidade de Cobertura Ambulatorial65 (UCA), assim 

como foram definidos os critérios de transferências de recursos federais para os 

estados e municípios. Silva e Mendes (2004) afirmam que a cultura inampsiana 

expressava esta Norma pela instituição do pagamento por produção de serviços, 

transformando os prestadores públicos em vendedores de serviços. Os municípios 

apoiaram esta Norma por ela permitir que os recursos pudessem ser enviados 

diretamente da União, sem a intermediação dos estados.  

A NOB 9366 tinha como objetivo disciplinar o processo de descentralização da 

gestão das ações e serviços de saúde, estabelecendo que o processo 

descentralizatório deveria ser entendido como uma redistriubuição de poder, redefinição 

de papéis e o estabelecimento de novas relações entre os entes federados.  O 

pressuposto da descentralização é a reformulação do modelo assistencial (de 

assistência médico-hospitalar individual) para uma assistência integral, universalizada, 

regionalizada e hierarquizada. Consta na sua prerrogativa a responsabilidade sanitária 

em cada esfera de governo em todos os pontos do sistema.  

Apesar da NOB 93 ter começado a descentralizar o sistema de saúde e enfatizado 

a municipalização, não apontou, segundo Levcovitz; Lima; Machado, (2001a), para a 

configuração das novas funções dos estados no sistema de saúde, como também não 

definiu e nem garantiu os recursos e instrumentos necessários a sua implementação.  

A preocupação última posta na NOB 93 era a reformulação do modelo assistencial 

até então dominante que estava centrado na assistência médico-hospitalar individual 

assistemática, fragmentada e sem garantia de qualidade. O novo modelo proposto 

pretendia garantir uma assistência integral, universalizada, regionalizada e 

hierarquizada. A regionalização era entendida 

                                                 
65 A UCA foi instituída como critério para o pagamento das ações e serviços públicos e privados 
prestados enquanto não se regulamentava a LOS 8080/90  
66 A NOB 93 foi publicada no Governo de Itamar Franco que foi marcado por uma dualidade, conforme 
análise de Antunes (2004). Ao mesmo tempo em que aceitou e assimilou os interesses da ordem e 
abraçou o projeto de modernização da fase Collor, tinha um passado pontilhado por traços reformistas e 
nacionalistas. Para Antunes (2004, p.22), o governo Itamar “propõe crescimento da economia – como se 
ela fosse o antídoto essencial contra a miséria – mas intensifica a privatização, fala de combate à fome 
através de um assistencialismo estatal minguado, mas nem de longe toca no padrão de acumulação que 
gera uma sociabilidade atravessada pela pauperização absoluta”. 
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como uma articulação e mobilização municipal que leva em 
consideração  características geográficas, fluxo de demanda, perfil 
epidemiológico, oferta de serviços e acima de tudo, a vontade política 
expressa pelos diversos municípios de se consorciar ou estabelecer 
qualquer relação de caráter cooperativo (NOB/93, p. 2).  

 

A experiência dos consórcios foi um instrumento para o enfrentamento das 

dificuldades dos municípios na oferta das ações e serviços de saúde. Tanto na LOS 

8080/90 quanto na 8142/9067, os consórcios foram apresentados como competência 

dos municípios para executarem as ações e serviços de saúde, remanejando os 

recursos. Foi uma estratégia de viabilização financeira de investimentos, ao mesmo 

tempo em que pretendeu oferecer à população atendimento de maior densidade 

tecnológica, dentro da lógica de regionalização e hierarquização dos serviços.   

Embora os consórcios e a cooperação entre os municípios e os estados 

estivessem legalmente instituídos, a articulação entre os municípios estava submetida 

aos interesses dos gestores municipais e das relações político-partidárias entre eles.  O 

que se observa no exercício das relações entre os entes federados municipais são 

práticas clientelísticas, escassez de recursos, o seu uso inapropriado e ainda as 

disputas entre os governos municipais que ora não asseguram o cumprimento do 

pagamento dos serviços de saúde ao município onde são ofertados, ora por questões 

político-partidárias não se consorciam68.  

Sob a NOB 93, a maior parte dos municípios brasileiros foi habilitada na gestão 

incipiente, o que significou apenas assumir a responsabilidade pela contratação e 

autorização do cadastramento dos prestadores, da utilização de Autorização de 

Internação Hospitalar (AIH), autorização dos procedimentos ambulatoriais e 

hospitalares e o gerenciamento das unidades ambulatoriais existentes no município. 

                                                 
67 Na LOS 8080/90, artigo 18, parágrafo VII compete aos municípios a formação de consórcios 
administrativos municipais. Na LOS 8142/90, o artigo 3º, parágrafo 3º sobre os recursos e o seu repasse, 
o consórcio é uma maneira de o município oferecer a cobertura das ações e serviços de saúde com o 
uso do remanejamento de parcelas de recursos previstos em lei.  
68 Numa tentativa de resolver os problemas decorrentes dos conflitos e tensões entre os municípios em 
2006, o Governo Federal lançou o Pacto pela Saúde, uma nova estratégia de consolidar o SUS pela 
descentralização, organização e gestão. Ainda neste capítulo se tecerá considerações sobre este pacto. 
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Apenas 24 municípios no Brasil estavam habilitados na gestão semiplena em 1994 

(LEVCOVITZ; LIMA; MACHADO, 2001), enquanto 57% aderiram à gestão incipiente, 

fato que demonstra a fragilidade dos municípios para atender as prerrogativas do que a 

NOB 93 exigia.  

Além da gestão incipiente, os municípios podiam ser habilitados na gestão parcial 

e na gestão semiplena. Nesta última, o município assumia a totalidade da prestação 

dos serviços de saúde, mas entre os anos de 1993 e 1996, somente 124 dos 

municípios brasileiros tinham assumido a gestão semiplena (BUENO; MERHY, 1997), 

enquanto os demais permaneceram como prestadores dos serviços.  

A dificuldade dos municípios para assumir a totalidade dos serviços e ações de 

saúde era também decorrente dos obstáculos que os estados criaram, na medida em 

que não cumpriram suas atribuições por se sentirem desprestigiados diante da perda 

do poder e de recursos. Como a Norma Operacional Básica (NOB 93) impunha as 

condições para a habilitação e gestão da saúde, era necessário que os estados 

assumissem o papel de formar o Conselho de Saúde e organizar as Comissões 

Intergestores Bipartites69 para atender os princípios de participação e controle social 

estabelecidos na legislação do SUS.  

As condições financeiras adversas para o setor de saúde dentro da economia 

brasileira inviabilizou a disponibilização de recursos suficientes para regularizar o 

repasse de recursos para a gestão parcial e semiplena dos estados. A busca de uma 

proposta consensual resultou na formulação da NOB 96 que para Gilson Carvalho, 

(2001); Levcovitz; Lima; Machado (2001) nunca foi implementada, sendo considerada 

natimorta porque várias portarias mudaram o seu conteúdo original, principalmente no 

que se refere ao financiamento e à relação entre os gestores.  
                                                 
69 A Comissão Intergestores Bipartite (CIB) foi constituída como foro de negociação e deliberação quanto 
aos aspectos operacionais do SUS no âmbito dos estados. Fazem parte dela os representantes da 
Secretaria Estadual de Saúde e da representação dos Secretários Municipais de Saúde. É submetida ao 
poder deliberativo e fiscalizador do Conselho Estadual. No âmbito federal, é a Comissão Intergestores 
Tripartite (CIT) que assume o papel de assistir o Ministério da Saúde na elaboração de propostas para a 
implantação e operacionalização do SUS. É submetida ao poder deliberativo e fiscalizador do Conselho 
Nacional de Saúde. Em sua composição estão representantes do Ministério da Saúde e dos órgãos de 
representação dos secretários estaduais e do conjunto dos secretários municipais. A CIT e as CIBs 
deveriam funcionar como contrapeso à concentração de autoridade que a distribuição de funções confere 
ao poder executivo, mas assim como os Conselhos de Saúde têm se transformado em tentáculo dos 
Governos (federal e estadual).  
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Na NOB 9670 a descentralização e a articulação entre os municípios foram 

anunciadas com a instituição da Programação Pactuada e Integrada (PPI)71 que 

envolve as atividades desde a assistência ambulatorial até a vigilância epidemiológica. 

Tal instrumento foi pensado para reorganizar o modelo de atenção e gestão, de 

alocação de recursos e para explicitar o pacto entre as três esferas de governo. Mas 

dificilmente, os governos estaduais e municipais se despem do tratamento da coisa 

pública como de domínio privado, criando com isso obstáculos e conflitos para a 

formação de pactos quando os governos envolvidos estão em oposição.   

A NOB 9672 foi criada como tentativa de buscar a superação dos impasses 

provocados pela NOB 93, enfatizando a regionalização, o cadastramento e vinculação 

da clientela, fluxos, transferências de recursos e ampliação da Programação Pactuada 

e Integrada (PPI). Pretendeu fortalecer a hierarquia, usando como critério a densidade 

tecnológica, estabelecendo três níveis de atenção (básica, alta complexidade e 

hospitalar). A NOB 96 conduziu a uma “municipalização autárquica”, expressão de Silva 

e Mendes (2004) para designar a gestão dos serviços de saúde, no âmbito local sob 

responsabilidade dos municípios.  

Santos A. (1999) chamou de “municipalização restringida”, pois os munícipes 

tinham acesso aos serviços de saúde apenas dentro dos limites territoriais do seu 

município, impondo um controle sobre o movimento da população na busca da 

realização dos cuidados com a saúde. Como os recursos eram destinados apenas para 

atender a população municipal, cada município criava dificuldades de atendimento de 

pessoas que não residissem em seu território. 
                                                 
70 A NOB 96, NOAS 2001 e 2002 foram publicadas no Governo de Fernando Henrique Cardoso que 
tratou de consolidar o projeto neoliberal no Brasil, privatizando as empresas estatais, desestruturando as 
organizações sindicais, integrando o Brasil de maneira servil à ordem mundializada, convertendo-nos em 
país cassino financeiro internacional. A conseqüência do neoliberalismo e da reestruturação produtiva é 
um acentuado desemprego que fragiliza ainda mais as condições de saúde da classe que vive do 
trabalho, e por isso, pressiona os serviços e ações de saúde que não atendem às necessidades de uma 
população que sem trabalho se torna pauperizada.  
71 A Programação Pactuada Integrada diz respeito aos acordos entre os municípios para alocar os 
recursos financeiros que cabe a cada unidade administrativa a fim de atender a população referenciada. 
A coordenação da Programação Pactuada Integrada cabe à Secretaria Estadual de Saúde. 
72 A Norma Operacional Básica (NOB 96) foi efetivada somente em 1998 por problemas políticos, como a 
troca de ministro (Jamil Haddad por Henrique Santillo e este último por Adib Jatene).  Essa situação 
resultou na paralisia do processo de implantação do SUS pela NOB 93, justamente pela indefinição do 
repasse de recursos que legalmente deveria ter como critério de repasse o número de habitantes 
independente da prestação dos serviços. 
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Silva e Mendes (2004) consideram que a municipalização autárquica foi 

consolidada com a NOB 96 por colocar a responsabilidade maior nos municípios pela 

gestão local do sistema de serviços de saúde, apresentando competências 

concorrentes entre os estados e a União. Conforme estes autores, a municipalização 

autárquica é um modelo que transforma o município num sistema fechado, levando a 

deseconomias de escala, fragmentação dos serviços e perda de qualidade. O texto da 

NOB 96 afirma como finalidade normativa a busca pela 

 

 plena responsabilidade do poder público municipal. Assim, esse poder 
se responsabiliza como também pode ser responsabilizado, ainda que 
não isoladamente. Os poderes públicos estadual e federal são sempre 
co-responsáveis, na respectiva competência ou na ausência da função 
municipal (inciso II do Artigo 23, da Constituição Federal). Essa 
responsabilidade, no entanto, não exclui o papel da família, da 
comunidade e dos próprios indivíduos, na promoção, proteção e 
recuperação da saúde. 

Isso implica aperfeiçoar a gestão dos serviços de saúde no país e a 
própria organização do Sistema, visto que o município passa a ser, de 
fato, o responsável imediato pelo atendimento das necessidades e 
demandas de saúde do seu povo e das exigências de intervenções 
saneadoras em seu território (NOB 96, p. 1-2). 

 

 

Aciole (2006) destaca que a lógica de financiamento obriga os municípios a aderir 

aos programas para receber recursos, constituindo-se em um produto de intervenções 

periféricas direcionadas para a consolidação de um sistema pobre para os pobres. 

Desse modo,  

 

é nítida a consonância com o espírito neoliberal do governo que a edita, 
ao constituir ‘cestas básicas’ de procedimentos, reservando nichos de 
mercado aos interesses econômicos. Estas cestas básicas são, 
principalmente, os Programas de Saúde da Família e programa de 
Agentes Comunitários de Saúde (ibid., p. 205) 

 

Os entraves provocados por uma municipalização fortemente centralizada pelos 

recursos na esfera federal e pulverizada nos municípios quanto à oferta de serviços e 
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ações de saúde levaram à formulação da NOAS 200173, reeditada em 2002. Entra em 

cena, a escala mesorregional com o fim de descentralizar sem ter deseconomias e 

otimizar os serviços e ações de saúde. No texto da NOAS 2002 são apresentadas 

considerações a respeito de aspectos críticos para a consolidação do SUS. Entre esses 

aspectos é apresentada a complexidade da estrutura político-administrativa 

estabelecida pela Constituição de 1988, na qual os três entes federados são 

autônomos, sem vinculação hierárquica, o que é colocado como dificuldade para a 

construção de um sistema funcional de saúde. 

A justificativa utilizada para o enfrentamento de tal situação é a diversidade dos 

municípios brasileiros que em sua maioria são muito pequenos para gerirem um 

sistema de saúde completo em seu território. Por outro lado, muitos municípios 

demandam mais de um sistema de saúde em sua área de abrangência dada sua 

condição de pólo de atração regional.  

Conforme Mendes entre os problemas resultantes das NOBs estão  

 

as dificuldades  de gestão eficaz, a difusão das responsabilidades pela 
saúde dos cidadãos, o incremento dos custos de administração do SUS, 
a atomização dos serviços com deseconomias de escala e de escopo, a 
incorporação tecnológica irracional, a imposição de barreira de acesso a 
usuários  e a baixa qualidade dos serviços (2002, s/p).    
 
 

Esses argumentos foram usados para a publicação da NOAS/2001 que pretendeu 

fortalecer a NOB 96, ampliando as responsabilidades dos municípios na Atenção 

Básica e definindo mais uma vez o processo de regionalização da assistência. Para 

aprofundar o processo de descentralização propõe ampliar a ênfase na regionalização 

e no aumento da equidade, “buscando a organização de sistemas de saúde funcionais 

com todos os níveis de atenção, não necessariamente confinados aos territórios 

municipais e, portanto, sob responsabilidade coordenadora da SES” (NOAS/2001). A 

descentralização presente na NOAS chama atenção para a coordenação do sistema de 

                                                 
73 A NOAS 2001 teve uma curta duração (de janeiro de 2001 a fevereiro de 2002) quando foi substituída 
pela NOAS 2002 na intenção de superar problemas operacionais relacionados à dificuldade de gestão 
regionalização do sistema de saúde. 
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saúde, sob a responsabilidade das secretarias estaduais até então sem ter assumido o 

papel de coordenação do sistema de saúde.  

Segundo o Informe de Atenção Básica, publicado pelo Ministério da Saúde (2001) 

a NOAS 2001 aponta três grupos de estratégias prioritárias que visam contribuir para a 

organização dos sistemas de saúde: a elaboração do Plano Diretor de 

Regionalização74, sob coordenação das Secretarias Estaduais de Saúde; o 

fortalecimento da capacidade gestora do SUS para consolidar o caráter público da 

gestão do sistema e a atualização dos critérios e do processo de habilitação dos 

estados e municípios. Essas estratégias foram pensadas para romper com o caráter 

cartorial e burocrático que envolve a gestão do SUS para uma responsabilização real, 

com a pactuação entre os gestores. 

A NOAS/2002 foi formulada para superar também os impasses e dificuldades das 

normas anteriores. Buscou estabelecer o processo de regionalização como estratégia 

de hierarquização dos serviços de saúde e de maior equidade.  As regiões de saúde 

continuaram sendo um dos conceitos-chaves para a operacionalização da 

descentralização do SUS. Assim, se justifica “a ênfase na regionalização e no aumento 

da equidade, buscando a organização de sistemas de saúde funcionais com todos os 

níveis de atenção, não necessariamente confinados aos territórios municipais e, 

portanto, sob responsabilidade coordenadora da SES” (NOAS, 2002, p. 6).  

Pelo exposto, a NOAS 2002 foi apresentada como uma solução para uma 

multiplicação de sistema completo de saúde existente nos municípios brasileiros, o que 

não corresponde à realidade, na medida em que o máximo que a maioria dos 

municípios oferece é o serviço de Atenção Básica. Quando a procura dos serviços e 

ações de saúde é feita fora do limite territorial municipal se dá pelas péssimas 

condições em que são ofertados ou mesmo pela maior proximidade de outros 

municípios. Os serviços de média e alta complexidade não foram distribuídos pelos 

municípios e se desde a LOS 8080/90 e 8142/90, o SUS compõe uma rede 

                                                 
74 O Plano Diretor de Regionalização é o instrumento de ordenamento do processo de regionalização da 
assistência em cada estado, devendo ser elaborado de acordo com a definição das prioridades de 
intervenção, as necessidades de saúde da população e a garantia de acesso dos cidadãos a todos os 
níveis de atenção. Define as unidades escalares de acesso (região de saúde, microrregião, módulo 
assistencial).  
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regionalizada e hierarquizada, o não funcionamento dessa rede requer um mergulho 

nas relações de poder e nas práticas político-partidárias que engessam a afirmação de 

compromissos entre os governos municipais quando estão vinculados a partidos que se 

opõem. 

A NOAS 2002 é instrumento que disciplina a organização do sistema de saúde, 

definindo as condições para que os estados e municípios firmem compromissos através 

da elaboração do Plano Diretor de Regionalização (PDR) e da Programação Pactuada 

Integrada (PPI). A mudança pretendida através destes instrumentos burocráticos é 

buscar o consenso entre os municípios e o estado, como também planejar as ações e 

serviços de saúde a partir das necessidades específicas de cada realidade municipal, 

sem, contudo, ferir os princípios de uma lógica racionalizadora. Os acordos pactuados 

entre os municípios devem ser feitos para os serviços de média e alta complexidade75, 

pois a Atenção Básica é de responsabilidade de cada município.  

Os municípios e os estados tiveram que se adequar às novas deliberações 

normativas e empreenderam as mudanças necessárias quanto à habilitação e 

elaboração do Plano Diretor de Regionalização. De acordo com a NOAS 2002, os 

municípios passaram por um novo processo de habilitação (Gestão Plena da Atenção 

Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal). Isto significou mais uma 

tentativa de explicitar as responsabilidades dos gestores municipais e estaduais. Na 

prática, para Gilson Carvalho (2001) a mudança não ocorreu, pois o espírito 

recentralizador que se iniciou na NOB 96 foi agravado com a NOAS 2002. Os recursos 

continuaram centralizados e fatiados em programas, submetidos a regras próprias e 

incomunicáveis: o financiamento das ações ambulatoriais é calculado de acordo com 

um valor per capita nacional; o das internações hospitalares é feito através da 

Programação Pactuada e Integrada (PPI) que deve respeitar o Teto Financeiro de 

Assistência (TFA) e há uma série de diferentes destinos de recursos para programas, 

campanhas e ações estratégicas de saúde a depender da obediência dos municípios à 

legislação. 

                                                 
75 Os serviços de média e alta complexidade são definidos pela densidade tecnológica.  
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A publicação da NOAS 2002 demonstra que até no título somente a assistência é 

tratada nos temas da regulamentação da política de saúde. Desse modo, a atenção à 

saúde de maneira integral fica comprometida na medida em que a ênfase é dada a 

programas verticais de saúde, de atendimento a grupos populacionais prioritários 

(controle de diabetes, hanseníase, saúde da mulher, da criança, do idoso). É também 

foco da assistência a ampliação do acesso de uma demanda reprimida (cirurgias de 

próstata, catarata, varizes e outras), assim como a incorporação da humanização do 

parto, a triagem neonatal, a assistência ao portador de deficiência e ao portador de 

transtornos causados pelo uso de drogas. 

Apesar da integralidade da atenção à saúde se constituir em um dos princípios do 

SUS, o que ocorre de fato é uma segmentação e fragmentação das ações e serviços de 

saúde, criando gavetas dentro do setor que não se comunicam. Baptista (2007, p. 621) 

salienta que 

 

especialmente a partir de 1997, constituiu um conjunto de novas áreas e 
departamentos no interior das secretarias, fragmentando ainda mais o 
sistema. Mesmo no que tange à assistência à saúde, reforçou a 
segmentação com a definição de estratégias e incentivos diferenciados 
para a baixa, média e alta complexidade do sistema.  

  

A partir da análise das portarias editadas se compreende que o Ministério da 

Saúde fortaleceu e definiu regras para a assistência à saúde, secundarizando a 

vigilância epidemiológica e sanitária. Acresce-se a isso, a elaboração do planejamento 

definido pela densidade tecnológica, escalonando os municípios numa hierarquia que 

garanta uma distribuição ótima em eficiência, efetividade e qualidade dos serviços. 

 O Pacto pela Saúde 2006 é mais uma tentativa de superar a fragmentação das 

políticas e programas da saúde, estabelecendo dessa vez as necessidades da 

população como seu foco e reforçando as regiões sanitárias a partir dos compromissos 

solidários entre os gestores. No Pacto pela Saúde 2006, os municípios não precisam 

estar habilitados em nenhuma modalidade de gestão, contudo, fica instituído que os 

mesmos devem aderir aos Termos de Compromisso de Gestão para que possam 
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oferecer integralmente assistência de saúde a sua população. É então proposto que a 

regionalização deve orientar a descentralização e os processos de negociação e 

pactuação entre os gestores.  

As regiões de saúde devem ser estruturadas para consolidar o compromisso entre 

os gestores municipais na oferta de serviços de média complexidade, hierarquicamente 

distribuídos nos municípios. Desde modo, a observância da necessidade de articulação 

entre os gestores municipais é uma condição para garantir o acesso aos serviços de 

saúde, já definida pela LOS76 8080/90. 

A pactuação entre os municípios proposta no Pacto pela Saúde 2006 é a reedição 

das NOBs anteriores ao propor a formação de regiões para organizar a rede de ações e 

serviços de saúde com a finalidade de assegurar os princípios constitucionais de 

universalidade do acesso, equidade e integralidade do cuidado.  

Cada NOB criou uma série de contradições (in) solucionáveis, mas que a norma 

subseqüente foi encarregada de resolver. As contradições resultantes para adequar a 

racionalidade sistêmica, o financiamento federativo e os modelos de saúde e de 

assistência regionalizada tensionam e desatualizam cada NOB (VIANA, 2001). Os 

problemas decorrentes desse conjunto de contradições têm suas raízes fincadas no 

caráter subsumido das políticas sociais, em particular, da política de saúde às 

estratégias de dominação e controle.  

A sistemática de construção de normas e portarias impõe dificuldades de 

interpretação e de compreensão por parte dos gestores e mesmo dos que se dispõem a 

entender a maneira pela qual é conduzida a política de saúde. Para Mendes (2002, s/p)  

 

                                                 
76 O artigo 7º da LOS 8080/90 define que: “as ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados 
contratados ou conveniados que integram o Sistema Único de Saúde – SUS são desenvolvidos de 
acordo com as diretrizes previstas no artigo 198 da Constituição Federal, obedecendo aos seguintes 
princípios:  
I – universalidade de acesso aos serviços de saúde em todos os níveis de assistência; 
II – integralidade de assistência, entendida como “um 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”. 
XI – conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municípios na prestação dos serviços de assistência à saúde da população 
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o resultado final são páginas e páginas de normalização detalhada; a 
profusão de neologismos como gestão plena do sistema municipal, 
gestão plena da atenção básica ampliada, município-sede, município-
pólo, unidade territorial de qualificação, ações mínimas de média 
complexidade,  atenção de média complexidade, atenção de alta 
complexidade; fluxos de recursos financeiros muito complicados;  e 
numerosos e abundantes anexos. Tudo isso cria uma burocracia infernal 
na operacionalização do SUS: PPI, centrais de regulação, habilitações 
diversas para estados e municípios, termos de compromisso de garantia 
de acesso, câmaras de compensação etc.  

 

 

Nas relações entre os municípios e na organização dos serviços e ações de saúde 

há um vai-e-vem na legislação básica que ora estabelece critérios mínimos para a 

habilitação dos municípios, ora os libera para que definam quais serviços e ações de 

saúde se comprometem a oferecer. A publicação de inúmeros77 instrumentos legais é 

um demonstrativo de que as mudanças são (des) feitas institucionalmente, 

reproduzindo as contradições e conflitos em diferentes níveis escalares de atuação. 

Assim, depois de tornar o município o elemento central na condução da política de 

saúde (SUS), com a publicação da NOAS 2002 a região adquire uma importância 

singular como mediação das relações entre os entes federados no jogo de poder e de 

(des) concentração de recursos. 

A questão da saúde diz respeito ao que é mais caro ao ser humano: sua própria 

vida, sua sobrevivência enquanto ser genérico78, daí ser a saúde uma necessidade vital 

para que o homem se realize e realize também a condição necessária de ser força de 

trabalho para o sistema do capital. Estabelecer as condições para que o homem se 

mantenha vivo para trabalhar, sem, contudo, outorgar-lhe o direito de usufruir o produto 

de seu trabalho tem no controle das condições de saúde um elemento fundamental. 

Desse modo, mesmo na instituição da saúde como uma conquista, analisada sob a 

                                                 
77 Segundo Baptista (2001), nos últimos anos da década de 90 foram apresentadas mais de mil 
portarias/ano com forte poder de indução na definição da política de saúde 
78 Na visão marxiana, o homem é uma criatura genérica não só na acepção de que faz objeto seu a 
espécie, mas também no sentido de que ele se comporta diante de si mesmo como a espécie presente, 
viva, como um ser universal e livre. Ser genérico coincide com a atividade vital lúcida do homem (só é um 
ser lúcido - sua vida é para ele um objeto – porque é um ser genérico) (MARX, 2004, p. 116). Para Sobral 
(2005) quando Marx definiu que o homem é um ser genérico, deixou clara a visão que ele defendia de 
sociedade: “uma sociedade em que o homem não seja dominado por elementos estranhos a si mesmo, e 
onde possa definir seu modo de vida de forma livre, consciente e universalmente” (ibid., p. 123) 
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ótica do Direito como fez Silva (2003) apresenta uma dualidade que reforça seu caráter 

mercantil. Partindo do próprio texto constitucional, este autor afirma que a Constituição 

Federal assegura à iniciativa privada a assistência à saúde (art. 199 da CF) e faculta ao 

setor público permitir que ela participe do SUS. Apresenta-se dessa maneira, um 

paradoxo, expresso da seguinte maneira por Silva  

 

 não obstante os princípios e demais preceitos  constitucionais relativos 
à saúde, demonstrando que muito bem se sabe as  necessidades da 
população, através de políticas econômicas dissociadas das 
necessidades sociais, o poder público omite-se em suas 
responsabilidades de oferecer saúde com qualidade, transformando o 
Sistema Único de Saúde em um Sistema Dual de Saúde, um verdadeiro 
abismo social (ibid., p.16) 

 

Por isso, a garantia da universalidade (saúde como direito de cidadania), da 

equidade e da integralidade só pode ser compreendida no contexto histórico em que 

são praticadas, pois refletem as condições sociais e econômicas da sociedade. Roncalli 

(2002) ao estudar o desenvolvimento das políticas públicas de saúde no Brasil, destaca 

que a universalidade se confunde com o direito à saúde que não se restringe ao direito 

à assistência. Direito à saúde depende da estrutura da sociedade e a manutenção do 

estado de saúde requer um conjunto de ações articuladas com as demais políticas 

sociais. Assim também é com a equidade. Roncalli (2002) chama atenção para a 

distinção entre equidade em saúde e equidade no uso ou no consumo de serviços de 

saúde. Para este autor  

 

é evidente que as desigualdades nos modos de adoecer e morrer 
diferem das desigualdades no acesso aos serviços. No primeiro caso, a 
equidade em saúde, em verdade seu contraponto – as iniqüidades em 
saúde refletem desigualdades sociais, as quais possuem determinantes 
mais complexos. A despeito da importância de ser ter acesso igualitário 
às ações e serviços de saúde, esta não é uma condição suficiente para 
diminuir as desigualdades nos modos de adoecer e morrer entre 
distintos grupos sociais [...] o direito à saúde implica acesso a serviços 
de saúde, o qual pode ou não significar melhoria nas condições de 
saúde (ibid., p. 10). 
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O que se observa então na política do SUS é uma universalização da assistência, 

permitindo que os brasileiros tenham uma porta aberta para ter acesso aos serviços e 

ações de saúde, independente de ser contribuinte ou não do sistema. Mas mesmo no 

que se refere à conquista do acesso à assistência não se pode afirmar que há 

satisfação das necessidades da população. 

O avanço experimentado com a possibilidade de acesso aos serviços e ações de 

saúde através do SUS e a produção do consenso de que esta política de saúde se 

contrapõe ao desmonte de um Estado garantidor dos ganhos sociais são instrumentos 

persuasivos no/do desencadeamento da reforma do Estado. Uma reforma, cuja 

característica é a estabilidade e liberalização econômicas iniciada no Governo Collor, 

consolidada com Fernando Henrique Cardoso e aprofundada no Governo Lula. 

 

  

4.2 – O desenvolvimento local e o (re) ordenamento do território: as interfaces da 

escala global na condução da política de saúde (SUS) 

 

O processo de descentralização brasileiro se insere numa política mais ampla de 

promover o desenvolvimento a partir da escala local (o município ou unidades 

territorialmente menores). Usualmente o termo desenvolvimento esteve sempre 

associado a crescimento e desenvolvimento econômico e hoje, a ONU vem tentando 

atribuir-lhe um sentido mais qualitativo, aproximando-o a desenvolvimento humano.  

O desenvolvimento local cumpriria este papel de atribuição qualitativa incorporada 

à idéia de desenvolvimento no sentido de satisfazer os requisitos de bem-estar e 

qualidade de vida. Revestido de uma dimensão social, o desenvolvimento local é 

exposto como espaço de democratização das políticas públicas porque nele há 

possibilidade das disputas e interesses diversos serem tratados por aqueles que 

vivenciam os problemas. Parte-se do pressuposto de que as comunidades, os locais, os 

municípios ou mesmo, bairros da cidade discutem suas dificuldades, seus problemas e 

sugerem as soluções que os representantes do poder político devem operacionalizar. 
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Desse modo, se constitui em uma estratégia de gestão ascendente, na qual as 

decisões tomadas na base serão os guias para a formulação das políticas públicas. 

De acordo com o documento da Comissão Econômica para América Latina e o 

Caribe (CEPAL, 2000), o paradigma da substituição de importações, comandada pelo 

Estado centralizador e planejador como modelo de superar o subdesenvolvimento 

restringiu o avanço da produtividade em vários setores e ampliou a heterogeneidade da 

economia. Esse modelo de desenvolvimento gerou disparidades de renda entre classes 

sociais, mas também entre os países e entre as regiões dos países. As tentativas a 

partir do Estado Nacional não lograram êxito no que se refere ao desenvolvimento 

regional e a atenuação das disparidades sócio-econômicas.  

A proposta de desenvolvimento local sugere que promover o desenvolvimento a 

partir do nível local oferece melhor capacidade de implementar políticas públicas 

eficientes. Ao contrário do desenvolvimento exógeno que existiu como modelo seguido 

na periferia do sistema capitalista, as economias das regiões e cidade podem crescer 

se utilizarem o potencial do desenvolvimento existente em seu território. Para tanto, no 

documento da CEPAL “o fator endógeno por excelência para transformar o crescimento 

em desenvolvimento é a organização social da região, e, ao mesmo tempo, a 

capacidade de inclusão social” (2000, p. 16). 

Para Vitte, o interesse pelo desenvolvimento local por parte de atores estatais, 

sociais, pesquisadores e sua difusão nos projetos de instituições como o BNDES, Caixa 

Econômica, Finep, Sebrae, entre outras indica um certo consenso de que a instância 

local se constitui na tônica geral para a definição das políticas públicas. Além disso, a 

instância local surgiu como tema em um contexto das transformações da economia 

mundial, do aprofundamento dos processos de democratização nos países europeus, 

da redemocratização nos países latino-americanos e assunção do neoliberalismo 

(2006, p.78).  

Os debates sobre o desenvolvimento local são conduzidos principalmente, para 

análises econômicas e de gestão urbana, enfatizando-se as possibilidades de melhorar 

a qualidade de vida das populações e combater as dificuldades decorrentes da crise 

capitalista.  
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Harvey ao investigar o papel que o processo urbano desempenha na distribuição 

geográfica da atividade humana e na dinâmica político-econômica do desenvolvimento 

desigual destaca como nos anos mais recentes 

 

parece haver uma consenso geral emergindo em todo o mundo 
capitalista avançado: os benefícios positivos são obtidos pelas cidades 
que adotam uma postura empreendedora em relação ao 
desenvolvimento econômico (2005a, p. 167). 

 

São os governos locais os últimos empreendedores e o aumento de sua 

responsabilidade está relacionada com a capacidade declinante dos estados nacionais 

de controlar os fluxos financeiros das empresas multinacionais. Cada vez mais as 

relações diretamente estabelecidas entre o capital financeiro internacional e os poderes 

locais que se organizam como se estivessem expostos em uma vitrine para atrair os 

investimentos financeiros. Cada localidade (cidade, municípios) constrói suas 

vantagens específicas para ter condição de competitividade.  

As implicações dessa corrida competitiva entre os locais (cidades) são  

 

muitas das inovações e dos investimentos idealizados para tornar certas 
cidades mais atraentes como centros culturais e de consumo foram 
rapidamente imitados em outros lugares, tornando efêmera qualquer 
vantagem competitiva num conjunto de cidades [...] muitas vezes, o 
sucesso é fugaz ou se torna discutível pelas novidades semelhantes ou 
alternativas que surgem em outros lugares. Em virtude das leis 
coercitivas da concorrência, as coalizões locais, para sobreviverem, não 
têm opção, exceto conseguirem se manter na dianteira no jogo, 
engendrando saltos de inovação em estilos de vida, formas culturais, 
combinações de produtos e serviços e, inclusive, formas institucionais e 
políticas. O resultado é um turbilhão estimulante, ainda que destrutivo, 
de inovações culturais, políticas, de produção e consumo de base 
urbana (ibid., p. 182-183). 

 

Nesse sentido, o desenvolvimento local, enquanto gestão dos lugares e promoção 

do bem estar social e de democratização da sociedade, está imerso em contradições 

que a despeito da valorização do desenvolvimento territorialmente localizado o que é 
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vivenciado no cotidiano dessas localidades é muitas vezes, um processo de exclusão 

da maioria da população nelas residentes. 

Oliveira F. (2001) considera que associação entre desenvolvimento local e bem 

estar social não é suficiente porque lhe faltam algumas dimensões decisivas: a que 

segue a trilha do conceito de subdesenvolvimento (o não-desenvolvimento local é um 

subdesenvolvimento, no sentido de que ele é periferia do capitalismo), outra dimensão 

diz respeito à cidadania. Em relação ao subdesenvolvimento, o desenvolvimento local 

não será um elo na cadeia de desenvolvimento total ou ainda, se não for concebido 

como alternativa ao que está posto, reproduzirá a forma estrutural dominante. No que 

se refere à cidadania79, Oliveira F. (ibid., p.12) afirma que “a noção de desenvolvimento 

local, como qualidade, ou ancora na cidadania, ou então será apenas sinônimo de uma 

certa acumulação de bem-estar e qualidade de vida em âmbitos mais restritos”. 

A insuficiência da correspondência entre o desenvolvimento local e 

desenvolvimento humano salientada pelo autor antecipa o teor político-ideológico que o 

conceito envolve. Até que ponto na sociedade do capital pode o local, tornado território 

de ação, se constituir em uma revanche e responder positivamente à crise global80 do 

capitalismo financeiro? É nesse contexto que o desenvolvimento local deve ser 

analisado na medida em que é colocado como uma resposta à crise estrutural do 

capitalismo como proposta de um novo ordenamento nas/das relações entre o global e 

o local. 

O desenvolvimento local admite uma noção polissêmica, podendo ser pensado 

sob as seguintes expressões: a que identifica desenvolvimento local com capacidade 

efetiva de participação da cidadania no governo local, aparecendo como resgate da 

                                                 
79 Oliveira F. (2001) chama a atenção para a impossibilidade de mensuração da cidadania por ela ser 
irredutível à quantificação. Afirma este autor que não se deve usar cidadania como sinônimo de 
qualidade de vida e bem-estar, sob pena de desconsiderar como cidadãos os que não têm meios 
materiais para tal. Além disso, assimilação desse tipo inverte os sentidos da política porque é através 
desta que os cidadãos lutam pelo bem-estar e pela qualidade de vida. A noção de cidadania deve referir-
se ao indivíduo autônomo, crítico e reflexivo, diferente do indivíduo-massa, proposto pelo neoliberalismo, 
no qual cidadania confunde-se com o não-conflito, com harmonia e paz social. Uma cidadania de 
consumo. 
80 O sistema do capital experimenta uma crise considerada por Kurz (2004), Mészáros (2002), Antunes 
(2003), Chesnais (1996), Wallerstein (2003) de caráter estrutural, materializada na 
destruição/precarização da força humana que trabalha, na mudança do padrão de acumulação (do 
taylorista/fordista para as novas formas de acumulação flexível), na exaustão dos recursos naturais. 
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ágora grega, posto que a forma democrática representativa não é suficiente para dar 

conta da separação entre governantes e governados. Uma segunda expressão em que 

o desenvolvimento local 

 

vem a ser a possibilidade de que atue corrigindo a tendência  de 
concentração que parece inerente ao processo capitalista no nível 
macro; essa tendência se expressa numa espécie de hélice de duas 
pás, enroscando-se a concentração econômica com a concentração 
espacial (ibid., p. 17) 

  

Tal expressão tem uma sustentação apenas superficial porque a mundialização do 

capital está assentada em grupos industriais que também são financeiros. Esses 

grupos se organizam em empresas-rede e estabelecem novas formas de 

gerenciamento e produção, nas quais o capital permanece centralizado e somente as 

operações são descentralizadas. Para Oliveira F. “tanto o espaço como quanto o capital 

são fictícios, virtuais, e assim anulam as contratendências à desconcentração. 

Aparecem como descentralizações, o que não significa desconcentrar” (ibid., p. 17).  

Os Investimentos Externos Diretos (IEDs), os oligopólios, a divisão do mundo por 

um pequeno grupo de grandes empresas revelam que não há incongruência entre a 

concentração e descentralização quando se analisa os processos atuantes da 

mundialização do capital. Neste caso, o desenvolvimento local não pode ser pensado 

como uma contratendência à globalização, se inscreve, no entanto, como uma 

estratégia de descentralização que agrava as desigualdades sociais e econômicas 

entre os/nos países. 

Ao contrário do que se pode prever quando o desenvolvimento local é considerado 

um instrumento de correção da concentração espacial e econômica, a forma de 

organização em empresas-redes compreende espaços seletivos que existem 

igualmente para quem nas redes estiver conectado, forçando a exclusão daqueles que 

não conseguem se adaptar aos imperativos da mundialização do capital e sua 

valorização.  

Uma terceira expressão exposta por Oliveira F. se refere ao contraste entre 

desenvolvimento local e globalização, constituindo-se numa síntese das duas 
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anteriormente apresentadas. Na relação entre o local e a globalização ocorre uma 

concentração de poder, junto à concentração econômica e à concentração espacial. 

Desse modo, o desenvolvimento local não entra em contradição com a globalização, ao 

contrário é um dos seus círculos concêntricos. O desenvolvimento local estaria então, 

submetido às adaptações dos dominados, não seria uma alternativa à dominação, pois 

não se contrapõe à racionalidade burguesa. Para que o desenvolvimento local seja uma 

tendência contrária aos processos dominantes, “necessita inventar uma nova forma81 

que não possa ser assimilada pelo adversário global, concentrador e anti-democrático” 

(ibid., p.19).  

No entendimento de Oliveira F. (2001), a principal limitação do local é associação 

entre o global-local e mais precisamente, o tipo de poder que permeia essa relação. As 

mega-corporações controlam a economia-mundo e estão espacialmente concentradas 

nos locais nos quais existem as vantagens comparativas, porém, esses locais não têm 

poder. As mega-corporações acabaram fundindo o poder econômico e o poder político, 

submetendo este último ao primeiro.  

A política dos municípios é indiferente à atuação das mega-corporações que ficam 

livres da interferência do poder local. Isto ocorre porque a universalidade capitalista é 

superior e está acima das peculiaridades locais e que o poder local não desfaz. Assim, 

o local não é anti-hegemônico, nem antineoliberal. 

Apesar de reconhecer as limitações tributário-orçamentárias e a guerra fiscal entre 

os municípios que obstaculizam uma estratégia contra-hegemônica, este autor afirma 

que as decisões locais têm repercussões além de seus limites, indo até mesmo ao nível 

nacional. O desenvolvimento local seria resolutivo a partir da interdependência entre os 

locais e sua relação com outras escalas, associado à cidadania. Logo se percebe que a 

                                                 
81 O autor cita o Orçamento Participativo e o ATTAC (Associação pela Tributação das Transações 
financeiras em Apoio aos Cidadãos) como instrumentos  desformalizadores por se proporem ir além da 
racionalidade burguesa. 
ATTAC é um movimento internacional que se propõe a coletar, debater, produzir e difundir informações 
sobre a globalização (http://www.attac.org). Não se caracteriza por ser anti-globalização, mas ser crítica à 
ideologia do neoliberalismo. Foi criada na França em 1998 e se propõe a fazer o combate às políticas 
neoliberais e suas conseqüências, luta para reconquistar o espaço perdido pelas democracias diante da 
financeirização da economia. 
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questão está inscrita numa dada maneira de encarar os problemas (numa escala mais 

pontual ou numa mais abrangente).  

Por isso, Oliveira F., na obra já citada, justifica que “somente por meio de uma 

ação do poder público municipal em sintonia e ancorado nas organizações de 

cidadania, é que políticas da ‘megapólis’ podem ser pensadas e executadas” (ibid., p. 

33). A potencialidade do local está além dele, na megapólis (sentido de meta-pólis).  

Assim “é o seu caráter de elo numa cadeia que se articula em torno de um outro 

projeto, um projeto cuja primeira condição é deslocar, também, o front da luta do 

econômico para seu opositor, para o social e para o político” (ibid., p.27).  

A necessidade de considerar a inter-relação entre as escalas também é discutida 

por Vainer (2002) que propõe combinar, ao invés de opor as escalas de ação política. 

Discute este autor o poder local na perspectiva de introduzir ou liderar mudanças 

capazes de alterar a correlação de forças entre os diferentes segmentos sociais. As 

alternativas e os objetivos de governos locais, comprometidos com os grupos sociais 

subalternos devem considerar o pressuposto de que  

 

a política local deve ser concebida como parte de uma estratégia 
transescalar e, portanto, está desafiada a definir objetivos ambiciosos, 
pois rejeitam os pressupostos de que não há opções a fazer, e realistas, 
pois reconhecem que a escala local não encerra em si senão parte dos 
desafios a serem enfrentados pela resistência aos projeto neoliberal de 
reconfiguração escalar (ibid., p. 29). 

 

 

A proposta transescalar é apresentada como uma alternativa tanto às 

determinações estruturais (globais) quanto ao entusiasmo localista de enfrentamento 

dos efeitos perversos da globalização. Qualquer ação ou estratégia exige um 

tratamento de cada uma das escalas (local/nacional/global), pois os processos sócio-

espaciais são transescalares, contêm a vida cotidiana e contêm as determinações do 

capital. 

O transitar pelas diferentes escalas tem se constituído numa tendência que 

percebe as limitações do local, mas também reconhece nele a sua força e capacidade 
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de provocar mudanças. Neste sentido é que Bava (1996) salienta que a partir de uma 

visão macro, a discussão sobre um modelo alternativo de desenvolvimento contraposto 

ao modelo neoliberal é um dos maiores desafios de nossa época. Para este autor, uma 

análise macro da economia e da sociedade desconhece as iniciativas de governos 

municipais que ao promoveram melhoria da qualidade de vida e valorização da ação 

cidadã, contribui para a constituição de novos atores coletivos e espaços públicos de 

negociação. 

A proposta de Bava (1996) para um modelo alternativo de desenvolvimento capaz 

de enfrentar o atual modelo neoliberal é a combinação de políticas no âmbito nacional 

com projetos de desenvolvimento regionais e locais. Para tanto, o autor considera 

importantes as práticas cotidianas de defesa da cidadania, o fortalecimento dos atores 

sociais coletivos enquanto agentes promotores do desenvolvimento, o processo de 

descentralização das políticas públicas e o fortalecimento dos municípios.  

O enfrentamento posto para os municípios e as experiências exitosas de governos 

municipais são considerados por Bava na obra Desenvolvimento local: uma alternativa 

para a crise social? como uma demonstração de que “a questão do desenvolvimento, 

vista de uma nova forma, não é de domínio exclusivo do governo central nem está 

determinada por uma lógica nacional que desconhece as oportunidades locais e 

neutraliza a ação social” (ibid., p. 57).  

O desenvolvimento local é atrelado, então, à autonomia, a processos de 

emancipação dos lugares, à melhor gestão do Estado diante da crise financeira, fiscal, 

econômica anunciada desde os anos 1980 quando o Estado brasileiro teve seu padrão 

de crescimento econômico interno esgotado tanto pela redução dos empréstimos 

internacionais como pela amplitude da dívida pública que solapou a economia do país.  

Mudar a estratégia de desenvolvimento se apresentou como uma condição para o 

Brasil adaptar-se às imposições dos mercados financeiros que buscam estabelecer 

relações diretas com os locais, tornados territórios de apropriação do capital.  Esses 

territórios apresentam desde o caráter econômico, como no caso dos arranjos 

produtivos locais aos de caráter mais social, nos quais a sociedade civil é chamada 
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através de conselhos, conferências e outras instâncias participativas para priorizar ou 

decidir sobre necessidades básicas do ser humano.   

Apesar de toda uma produção ideológica de um consenso sobre a roupagem 

democrática e participativa que envolve o desenvolvimento local, as práticas sociais têm 

revelado que “há falta de correspondência entre o discurso presente nos projetos que 

são elaborados para o local e as práticas espaciais desenvolvidas” (LISBOA, 2007, p. 

149).  

Montenegro Goméz apontou os limites da escala local quando estudou os 

Territórios Rurais. Sobre este aspecto ele afirma que 

 

a escala local, mesmo a escala dos Territórios Rurais que se pensa 
fortemente articulada com as outras escalas, é uma escala muito 
limitada, para empreender mudanças estruturais de abrangência 
nacional e com ênfase na população explorada, excluída e expropriada. 
Além da fragmentação que cria, esbarra na distorção que existe entre os 
objetivos que pretende e o poder que tem. Em muitos casos, a 
competência administrativa para realizar uma ação, numa escala, está 
nas mãos de um órgão sediado em uma outra escala (2006, p. 277). 

 

 

O desenvolvimento com base no local destaca a importância que a variável 

espacial assume na proposta de desenvolvimento empreendida pelo Banco Mundial, 

que apesar das ambigüidades e pluralidades dos discursos, com ênfase no 

“econômico” ou no "humano”, o desenvolvimento local 

 

na verdade, alinha-se com o núcleo duro do desenvolvimento (ainda que 
com aparência mais neoliberal ou mais humana), adaptando-se às 
diretrizes gerais que cada instituição adota. Como instrumento para a 
ação, não se questiona que desenvolvimento é esse ou que local é 
esse. É uma ferramenta de ajuste, de reforma, não de ruptura, de 
mudança estrutural, a despeito do discurso inflamado que emprega, em 
algumas ocasiões (ibid., p 201-2002). 
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Pelo exposto, os problemas que são gerados em outra escala, a nacional e/ou 

global passam a ser de responsabilidade do local, a exemplo da política de alívio da 

pobreza, orientada pelo FMI e Banco Mundial. As orientações são para que sejam 

adotadas estratégias de reuniões e cúpulas mundiais (a Rio 92 é emblemática como 

exemplo) para debater temas como a população, direitos da mulher e desenvolvimento 

social. Nesses encontros são discutidas experiências pontuais e localizadas 

empreendidas por governos locais para o enfrentamento dos problemas de exclusão 

social e pobreza. Mas, o debate sobre as causas geradoras de tais problemas é 

evitado, assim como aos governos nacionais não são atribuídas responsabilidades por 

políticas geradoras da pobreza. 

Os discursos de alívio da pobreza e de desenvolvimento local estão embutidos na 

proposta de sustentabilidade que segundo Conceição (2004, p. 87) 

 

está diretamente relacionada às políticas governamentais locais em 
sintonia com a política neoliberal, na especificidade do governo norte-
americano, que estabelece o que e como produzir. Seus objetivos não 
se limitam à satisfação e necessidade da população como um todo 
enquanto condição de uso, mas à determinação do atendimento ao 
Programa do BIRD sob o controle das instituições financeiras, o FMI e o 
Banco Mundial. 

 

 

Ao considerarmos a leitura geográfica da política de desenvolvimento que elege 

ora a escala nacional, ora se volta para as políticas mais localizadas perceber-se-á que 

  

o capital produz escalas espaciais distintas (espaços absolutos) dentro 
dos quais o impulso para igualização está concentrado. Mas só pode ser 
realizado por aguda diferenciação e por contínua rediferenciação do 
espaço relativo, tanto entre as escalas quanto dentro delas. As escalas 
por si mesmas não são fixas, mas se desenvolvem (aumentando suas 
angústias e problemas correlatos) dentro do desenvolvimento do próprio 
capital (SMITH, 1988, p. 211). 
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Nesse sentido, a política de descentralização tem nos municípios sua forma de ser 

como um instrumento da acumulação flexível82 que atua na reformulação das 

funcionalidades das escalas para adequá-las à desregulação dos mercados e à 

mercantilização de todos os aspectos da vida. A eficácia de tal política não se daria 

sem também veicular que o poder decisório está nas mãos do cidadão através dos 

canais legítimos de participação (assembléias, conselhos, comitês, conferências).  

Em todos os setores de ação estatal são elaborados programas e projetos que 

potencializam atores e planejamento locais. No cenário político-administrativo aparecem 

expressões como orçamento participativo, governança, empreendedorismo, arranjos 

produtivos locais, entre outros que apregoam a autonomia dos lugares e participação 

da sociedade na tomada das decisões sobre a sua gestão.  

Lisboa (2007) fez uma análise do discurso do desenvolvimento encontrado nas 

políticas públicas para o Nordeste brasileiro e constatou que no novo discurso de 

desenvolvimento, o território deixa de ser um suporte passivo e passa a ser ator do seu 

processo. Dessa maneira, a ênfase no desenvolvimento local vem acompanhada da 

criação de espaços interativos, de recuperação da autonomia na gestão do bem comum 

cuja participação democrática é seu principal trunfo.  

O local é revalorizado por ser o território da vivência, das interações, dos conflitos 

e interesses diversos, representando a materialidade do cotidiano, onde se concretizam 

as relações sociais e de poder. O local guarda a dimensão da ação que pode ser no 

município ou em uma parte dele. Para efeito da condução da política de saúde, o 

município assume, portanto, um papel central, especificamente através do processo de 

municipalização do SUS.  

 
 
 
 
                                                 
82 De acordo com Harvey (2005b, p. 140), a acumulação flexível é marcada pela flexibilidade dos 
processos de trabalho, dos mercados de trabalho, dos produtos e padrões de consumo. Envolve rápidas 
mudanças dos padrões de desenvolvimento desigual tanto entre os setores como entre regiões 
geográficas. Envolve também o que Harvey chama de compressão do espaço-tempo, donde os 
horizontes temporais da tomada de decisões privada e pública se estreitaram, enquanto a comunicação 
via satélite e a queda nos custos de transporte possibilitaram a difusão imediata de decisões num espaço 
mais amplo. 
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4.3 – Na municipalização da saúde, o território do capital 
 
 

 

A importância atribuída ao município como estratégia de gestão e de instituir que o 

mesmo se fortaleça com a formação de regiões de saúde e de pactos entre os 

governos municipais e estaduais faz parte do conjunto das injunções dos organismos 

multilaterais que prescrevem um elo racional padronizador.  

A atuação do Banco Mundial tem mudado de estratégia desde os anos 1990 

quando a imagem positiva desta instituição sofreu abalos na sua reputação. Nos anos 

1980 as recomendações eram para redução dos orçamentos sociais, privatização das 

empresas estatais, entre outras, logo criticadas nos países periféricos por implicar em 

perdas sociais. Uma crise de legitimidade se instalou e para recuperá-la o Banco 

Mundial mudou o foco de ação, passando a incorporar em suas políticas “as 

necessidades” e potencialidades dos diferentes locais.  

Conforme Rizzotto (2000), nos anos 1990, o Brasil expande o volume de 

empréstimos junto ao Banco Mundial, destacando-se o setor saúde por estar 

intimamente ligado à questão da pobreza e por representar um mercado promissor para 

o investimento privado. A emergência da AIDS e outras doenças transmissíveis também 

contribuiu para a saúde se tornar relevante na ampliação dos empréstimos, na medida 

em que a AIDS passou a ser tratada como uma questão de segurança nacional. A partir 

desse momento, o Banco Mundial realizou vários estudos83 sobre a saúde no Brasil 

com o objetivo de contribuir para o aprofundamento sobre este setor e apontar 

sugestões que pudessem enfrentar a dificuldade de descentralizar, democratizar e 

reduzir déficits fiscais diante do que fora legalmente instituído pela Constituição de 

1988.  

                                                 
83 Entre esses estudos Rizzotto (2000) destaca Adult health in Brazil: Adjusting to new challenges, 
traduzido para o português como Brasil: novo desafio à saúde do adulto em 1991; Issues in federal health 
policy in Brazil (1991), The organization, delivery and financing of health: Agenda for the 90s (1993), 
traduzido para o português em 1995 com o título A organização, prestação e financiamento da saúde no 
Brasil: uma agenda para os anos 90. Também foram citados os acordos de empréstimos para o Projeto 
de Vigilância e Controle de Doenças, Projeto de Controle e Prevenção de DST/AIDS e o REFORSUS 
(Reforço à Reorganização do Sistema Único de Saúde). 
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Rizzotto analisou dois documentos84 elaborados pelo Banco Mundial e constatou 

que o núcleo temático desses documentos  

 

constitui-se numa avaliação genérica do Sistema de Saúde brasileiro, 
com ênfase nos aspectos da relação custo-benefício dos serviços e na 
defesa da necessidade de reformas apresentadas como fundamentais 
para ampliar a assistência à saúde dos mais pobres, em realidade 
contribui com a tendência  de anular ou reduzir os direitos de saúde 
conquistados pela sociedade brasileira  e consagrados na Constituição 
de 1988 (2000, p. 154) 

 

Segundo Rizzotto, no documento A organização, prestação e financiamento da 

saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90 ficam mais explícitas a defesa da 

participação da rede privada e as críticas à Constituição de 1988 por dar preferência às 

instituições filantrópicas e sem fins lucrativos. Já no documento Brasil: novo desafio à 

saúde do adulto, o documento deixa transparecer otimismo no que se refere às 

reformas por apontar a possibilidade de se retirar do Governo Federal o poder decisório 

e partilhar as responsabilidades com os estados, municípios, entidades não-

governamentais e as comunidades. 

Para o Banco Mundial, “se o objetivo consiste em prestar serviços de quantidade e 

qualidade máxima com os recursos existentes então as políticas públicas atuais são 

inapropriadas” (BANCO MUNDIAL, apud RIZZOTTO, 2000, p. 155). Além disso, o 

Banco Mundial também aponta a ineficiência pública administrativa na aplicação dos 

recursos porque há uma demasia de dispêndio desses recursos para os mais 

abastados, se gasta muito com bens privados e não se gasta o suficiente com os bens 

públicos. Classifica ainda os sistemas de administração e recursos humanos como 

antiquados e improdutivos. 

Rizzotto considera que as críticas feitas pelo Banco Mundial refletem apenas parte 

da realidade nacional e que as propostas deste organismo multilateral gravitam em 

torno de questões econômicas e se subordinam aos programas de ajuste da economia 
                                                 
84 Os documentos analisados foram Brasil: novo desafio à saúde do adulto (1991) e A organização, 
prestação e financiamento da saúde no Brasil: uma agenda para os anos 90 (1995) 
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e da estabilização fiscal. Não são consideradas as demandas internas do setor, as 

conquistas sociais e mesmo um projeto que mesmo setorial possa se opor ao consenso 

criado. Rizzotto faz estas considerações porque encara o SUS como um projeto que vai 

na contramão do receituário neoliberal e acredita que o Sistema Único de Saúde vem 

sendo desmontado, mas que resiste como bandeira política que possa construir uma 

sociedade que rompa com a expropriação nas relações entre os homens. Entretanto, 

passadas quase duas décadas de existência do SUS, o quadro que vinha sendo 

pintado desde os anos 1990 continua emoldurado pelas determinações do Banco 

Mundial. 

No relatório mais recente publicado pelo Banco Mundial Governança no Sistema 

Único de Saúde brasileiro: fortalecendo a qualidade dos investimentos públicos e da 

gestão dos recursos, publicado em 2007, as recomendações para o Brasil enfatizam a 

melhoria da capacidade de gestão com o fim de aprimorar a governança e o uso de 

recursos públicos de maneira otimizada.  

Os principais problemas apresentados no referido relatório estão ligados a causas 

estruturais, especificamente voltadas para gestão, organização e orçamento do SUS. 

Os desafios a serem enfrentados dizem respeito à ineficiência e baixa qualidade dos 

serviços, comprometidos pela fragilidade de governança (falta de incentivos e 

accountability). A questão posta pelo Banco Mundial para o Brasil é garantir que os 

serviços sejam viáveis financeiramente e que tenham boa qualidade, o que é colocado 

como oneroso pelos governos brasileiros na medida em que os custos com a atenção à 

saúde só aumentam. Conforme o relatório “as autoridades financeiras estão cada vez 

mais preocupadas com o aumento dos custos da atenção à saúde, que já representam 

cerca de 11 por cento dos gastos públicos” (ibid., p. 1).  

Um sistema de saúde apontado como ineficiente e comprometedor do PIB exige 

um tratamento das suas iniqüidades, ou seja, de acordo com as orientações do Banco 

Mundial, a governança não deve tratar igualmente os que têm bom e mau desempenho. 

Aqueles com mau desempenho devem sofrer sanções, enquanto os bons devem ser 

valorizados a fim de promover qualidade e impacto. Para sanar os problemas, o Banco 

Mundial recomenda seis ações corretivas nas quais a gestão está voltada para os 
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resultados: a autonomia organizacional, fortalecimento da capacidade gerencial, 

contratos de gestão, simplificação de repasses federais, monitoramento e avaliação de 

impacto e alinhamento de processos de planejamento, orçamento.  

De acordo com o relatório do Banco Mundial, estas ações tomadas isoladamente 

não surtirão resultado positivo, mas juntas poderão ser alavancas poderosas para o 

aprimoramento do SUS. São, portanto, as “saídas” administrativas assentadas numa 

descentralização que delega a responsabilidade ao local (seja o município, seja a 

unidade de saúde). Segundo as recomendações do Banco Mundial, a descentralização 

poderia  

 

transformar unidades de saúde e/ou órgãos regionais em unidades 
orçamentárias, dotadas de seu próprio orçamento. As unidades menores 
poderiam ser unidades de despesa ou unidade de gestão, com níveis 
menores de autoridade e autonomia do que as unidades orçamentárias, 
embora com autoridade e autonomia suficiente para gerenciar boa parte 
de seus recursos materiais e todas as informações financeiras 
relevantes. A identificação exata das responsabilidades a serem 
delegadas deveria ser determinada com base em um estudo diagnóstico 
específico, levando em consideração economias de escala com 
compras, sua viabilidade diante das condições concretas locais e outros 
fatores que poderiam aumentar gastos ou limitar as vantagens do poder 
executivo descentralizado (ibid., 2007, p. 79). 

 

 

Pelo exposto, a indicação do Banco Mundial aprofunda uma orientação que vem 

sendo implementada desde o início dos anos 1990 quando o ideário neoliberal se 

instalou no Brasil, sob as prerrogativas do ajuste econômico receitado segundo as 

diretrizes do Consenso de Washington85. As medidas econômicas vão influir sobre a 

agenda de saúde, expressando nela as contradições da política mais geral. Por isso, os 

princípios doutrinários de universalidade e equidade assim como o financiamento da 

                                                 
85 A expressão Consenso de Washington diz respeito ao conjunto de reformas orientadas para garantir 
um ajuste econômico com o fim de estabilizar a economia, sob orientação dos organismos financeiros 
internacionais (Banco Mundial e Fundo Monetário Internacional). No conjunto das reformas estão 
disciplina fiscal, redefinição das prioridades dos gastos públicos, reforma tributária, liberalização do setor 
financeiro, manutenção das taxas de câmbio competitivas, liberalização comercial, atração de capital 
estrangeiro, privatização de empresas estatais e desregulamentação da economia (GENTILI, 1998) 
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saúde são postos nas diversas normas operacionais editadas, mas não passam de um 

tratamento da gestão como um problema técnico que se resolve através de portarias.  

As NOBs são produto da necessidade de um processo político que viabilize a 

organização do sistema de saúde garantidor dessa reforma do Estado que parte do 

princípio da sua suposta incompetência em prestar bens e serviços. Daí a transferência 

de funções para as unidades subnacionais, mas com a disponibilização de recursos 

para o desempenho dessas funções em ritmo diverso do repasse das obrigações. Além 

disso, a reforma do Estado produziu um boicote sistemático à implantação e 

consolidação do SUS através de vetos aos artigos da Lei Orgânica de Saúde 8080/90 

no que diz respeito à participação da sociedade, à transferência de recursos e ao 

financiamento.  

Levcovitz, Lima e Machado, consideram a relação público-privado e as fontes de 

financiamento como limitações estruturais da política de saúde (SUS). Esses autores 

analisam que 

 

permanecem como problemas estruturais, questões inerentes ao próprio 
federalismo brasileiro, altamente competitivo e predatório e marcado por 
profundas desigualdades socioeconômicas e  territoriais, de difícil 
enfrentamento e até então não resolvidos pelos instrumentos próprios da 
política de saúde construídos até o momento e preconizados pelas 
NOBs (2001b, p. 59) 

 

As críticas feitas por esses autores ao jeito NOB de fazer a política de saúde 

apresentam a fragilidade destes instrumentos operacionais na condução de uma 

política de saúde permeada por uma complexa cadeia de interesses no jogo de poder 

político, ao mesmo tempo em que desconsidera os condicionamentos impingidos pela 

política econômica. As medidas restritivas impostas à saúde são concretizadas na 

medida em que 

a proposta política do Estado é encolher-se ao nível mínimo, deixando 
em mãos privadas, filantrópicas ou voluntárias, às quais faz apelos 
constantes e incisivos de participação e parceria, atividades 
concernentes ao setor social secularmente definidas como funções 
públicas essenciais (LUZ, 2000, s/p).  

 



218 
 

Dessa maneira, a publicação dos instrumentos legais de operacionalização da 

política de saúde (SUS) não confronta a lógica da economia e política mundiais.  As 

portarias se constituem em valioso instrumento de poder e reforça o papel concentrador 

do Executivo federal que tanto validam como desfazem os pactos estabelecidos em leis 

ou em outras portarias.  

Conforme Baptista,  

 

o argumento técnico mascara uma opção política dos governos na 
definição das diretrizes políticas para a saúde, como no caso do 
financiamento em que não se discute de forma transparente os critérios 
para a definição dos valores de tabelas e procedimentos, e a definição 
de tetos e incentivos financeiros (2001, p. 625) 

 

O que se tem, portanto, é um acordo implícito entre os três entes federados para 

uma contínua revisão de regras de regulamentação da assistência à saúde, sem, 

contudo, oferecer entraves para a perda de recursos e de poder.  

Os arranjos institucionais resultantes das relações entre os três entes federados 

envolvem uma teia de poder que produz uma materialidade expressa numa desigual 

distribuição e acesso aos serviços de saúde, definindo um território de uso do poder 

privado e da manutenção das relações patrimonialistas/clientelistas do poder público. 

Não obstante a municipalização aparecer como princípio legítimo de governabilidade, 

recuperação da democracia, autonomia e resposta aos desafios impostos pela crise 

fiscal e esgotamento do Estado nacional-desenvolvimentista86, engendra as condições 

para a territorialização do capital na medida em que os municípios se encontram 

estrangulados diante da dívida interna e externa e dos limites impostos pela Lei de 

Responsabilidade Social87 (LRS).  

                                                 
86 Nos anos 80 se rompe o padrão de financiamento externo e são corroídas as bases fiscais do Estado 
Nacional pelo progressivo aumento da dívida externa privada e pela utilização dos preços e tarifas das 
empresas estatais como instrumentos de política econômica.  
87 A Lei de Responsabilidade Fiscal publicada em 4 de maio de 2000 estabelece normas de finanças 
públicas, direcionadas para a responsabilidade de gestão fiscal através de ações que previnam riscos e 
corrijam os desvios capazes de comprometer o equilíbrio das contas públicas. Na prática se constitui em 
um instrumento usado pelos governos para justificar a contenção de gastos com os serviços sociais, 
principalmente no que diz respeito aos salários e contratação de servidores públicos. 
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Uma guerra fiscal provocada principalmente pela abertura da economia nacional 

que quanto mais aberta, mais acirradas são as disputas entre os municípios e também 

entre os estados. Como conseqüência, estados e municípios entram numa corrida 

desenfreada pela atração de investimentos através dos incentivos fiscais, renunciando 

à arrecadação o que se traduz na redução de serviços e programas sociais. 

Para Cataia (2003, p. 399) “essa é a forma territorial, portanto, política, encontrada 

pelos compartimentos territoriais de reclamar seu espaço numa economia que força a 

competição entre as unidades políticas da federação”. Na expressão de Cataia (2003), 

os municípios ao se subordinarem à política das empresas produzem “territórios 

alienados” por se tornarem reféns da política determinada por elas.  

De acordo com Borsato, acabar com a guerra fiscal é uma das cinco88 maneiras 

que o governo tem para eliminar a CPMF sem reduzir a arrecadação e aumentar a 

produtividade da economia (reportagem da Revista Veja (15/11/2007). O país todo sai 

perdendo com essa disputa muitas vezes suja e desleal porque os estados brasileiros 

deixam de arrecadar R$ 25 bilhões, representando 60% da estimativa de arrecadação 

da CPMF.  

O que acontece nessa guerra é que não se cria emprego, apenas muda o 

endereço do desempregado e se quebra uma regra de mercado: a isonomia de 

oportunidade, isto porque o carro que paga menos imposto concorre com um que não 

paga. A guerra fiscal é uma política territorial que distribui incentivos, subsídios e 

isenções fiscais para trair investimentos, como os Investimentos Externos Diretos 

(IEDs). Dessa maneira, a guerra fiscal 

 

faz com que ocorra uma transferência de recursos públicos para o setor 
privado, principalmente quando estados e municípios, por meio de obras 
de engenharia, produzem uma silhueta territorial adequada aos ditames 
da empresa a ser atraída (CATAIA, op. cit. p. 402). 

 

                                                 
88 Além de acabar com a guerra fiscal, Borsato (2007) aponta outras maneiras  para eliminar a CPMF 
sem reduzir arrecadação e aumentar a produtividade são: fazer o governo caber no PIB, reduzir a 
alíquota de impostos, estimular o mercado de capitais e taxar menos os bens consumidos. 
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Apesar das limitações econômicas e financeiras, são os municípios os 

responsáveis pelas políticas sociais, principalmente a saúde e ainda devem contribuir 

para o superávit primário. Diante da dificuldade de cumprir seu papel, recorrem os 

municípios aos empréstimos do Banco Mundial e de outros organismos multilaterais, 

cuja transação financeira entre eles se realiza pela concordância de pagamentos de 

juros que serão incorporados à dívida externa brasileira que “constitui a condição de 

amarras para a dependência dos países ‘pobres’ exportadores que permanecem 

subordinados sob o controle dos ditames da política econômica internacional” 

(CONCEIÇÃO, 2004, p.87) 

Nestas circunstâncias, o capital ao se apropriar de diferentes espaços, cria o 

território da saúde que se distingue por usos tanto de uma clientela cujo poder 

aquisitivo garante a existência dos planos e seguros privados, como pela fragilidade do 

setor público, amplia seu poder sobre as camadas mais populares, oferecendo planos 

com cobertura assistencial limitada. Ainda há o comércio da saúde/doença em que o 

“cliente” (o pobre desassistido e necessitado de tratamento) compra o serviço no balcão 

de uma clínica, consumando desta maneira a mercantilização da saúde (ver preços de 

serviços de saúde na figura 19). A mercadoria saúde é inclusive comprada pelo poder 

público, principal comprador nessa relação mercantil. 
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Figura 19 
Oferta de serviços de saúde em clínicas particulares de Aracaju 
2007 
 

Fonte: Pesquisa de campo, 2007 

 

Kurz (2004) chama atenção para a comercialização de todas as esferas da vida. 

Para este autor “não há mais, é lícito pensar, nenhum oásis emocional, cultural ou 

comunitário alheio às garras econômicas: o cálculo orientado pelo lucro abstrato e a 

política empresarial de custos perfazem, no início do século 21, todo o circuito da 

existência” (ibid., p. 249). Nesse sentido, o comércio da doença/saúde tem se 

territorializado, utilizando-se da dor e do sofrimento como estratégia, assim como da 

angústia do doente que não consegue resolver seus problemas de saúde quando 

submetido à espera pelo atendimento imposta pelo poder público.  

O território normado é criado e recriado para a ordem estabelecida pelos 

interesses hegemônicos, repercutindo sobre a sociedade e gerando conflitos que 

reclamam regulação, normas. No conflito pelo uso dos recursos públicos, Santos afirma 

que 
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a corporatização do território, com a destinação prioritária de recursos 
para atender às necessidades geográficas das grandes empresas, 
acaba por afetar toda a sociedade, já que desse modo a despesa 
pública ganha um perfil largamente desfavorável à solução de 
problemas sociais e locais. O orçamento é uma norma que, nesse caso, 
resolvendo um aspecto do conflito distributivo, em favor da economia 
globalizada, agrava outros. Mas o orçamento não é global, mas é 
nacional, territorializado (1996, p. 270).  

 

 

Os territórios são usados e se transformam em função do processo capitalista de 

produção. Para Calabi e Indovina (1973) existe um uso do território, por parte do 

capital, diverso e sujeito a contínuas modificações, em correspondência com as 

diversas fases de desenvolvimento do processo capitalista.  

Nas normas que regulam a política de saúde, a localização/distribuição dos 

serviços corresponde a uma seletividade do seu consumo, daí porque o valor tanto do 

indivíduo quanto do serviço depende do lugar onde ele está. Nesse sentido, os serviços 

e ações de saúde se distribuem desigualmente pelo território, constituindo o que Santos 

e Silveira (2001) denominaram de “espaços luminosos” para a elite e os “espaços 

opacos” para a maioria da população. Os espaços luminosos seriam o de maior 

densidade técnica e informacional e atrativos para os grupos hegemônicos como 

empresas farmacêuticas e grupos de saúde. Os espaços opacos dizem respeito 

àqueles que não contam com infra-estrutura de ponta e sua concreção se dá pela 

existência de centros e unidades de saúde, de baixa capacidade resolutiva. 

O território é um espaço onde se projeta um trabalho e sua produção envolve 

relações que são relações de poder (RAFFESTIN, 1993). Os territórios são, portanto, 

relações sociais projetadas no espaço (SOUZA, 1995) que se olhadas sob a 

perspectiva da saúde, revelam as contradições sociais que determinam as diferentes 

condições que as pessoas, enquanto classe social, têm de adoecer e resolver seus 

agravos de saúde.  
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5 – A TERRITORIALIDADE DA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE EM SERGIPE: UMA 
REDE (DES) ARTICULADA 

 

 

 

 

 

 

 

As redes são, pois, ao mesmo tempo, 
 concentradoras e dispersoras,  

condutoras de forças centrípetas e de forças centrífugas. 
 É comum, aliás, que a mesma matriz funcione em duplo sentido  

[...]. Mediante as redes,  
há uma criação paralela e eficaz da ordem 

 e da desordem no território,  
já que as redes integram e desintegram,  

destroem velhos recortes espaciais e criam outros  
(Milton Santos, em A natureza do espaço, 1996, p. 222)  
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5 – A TERRITORIALIDADE DA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE EM SERGIPE: UMA 
REDE (DES) ARTICULADA 

 

 

5.1 – A rede de saúde como uma expressão da espacialidade 

 

O espaço enquanto prática social é revelador das relações sociais produzidas pela 

sociedade. Como afirma Lefebvre  

 

o espaço social contém, em seus assinantes lugares apropriados  (mais 
ou menos), as relações sociais de reprodução, a saber: as relações bio-
fisiológicas entre sexos, as idades com a organização específica da 
família – e as relações de produção, a saber: a divisão do trabalho e sua 
organização, então as funções sociais hierarquizadas (1974, n/p) 

 

A produção e reprodução são inseparáveis, pois se a divisão do trabalho repercute 

na família, a organização familiar também interfere na divisão do trabalho. Na 

sociedade capitalista há uma inter-relação entre a reprodução biológica (da família), a 

reprodução da força de trabalho (classe operária) e a reprodução das relações de 

produção (das relações constitutivas da sociedade). Disto resulta uma triplicidade, 

denominada por Lefebvre de prática espacial (engloba a produção e reprodução 

específicas de cada formação social), de representações do espaço (ligadas às 

relações de produção) e de espaços de representação (ligados aos lados clandestinos 

ou subterrâneos da vida social). Essa triplicidade interfere na produção do espaço de 

acordo com suas qualidades e propriedades, com os modos de produção e segundo 

sua época. 

Cada sociedade produz seu espaço e organiza, distribui, localiza seguindo uma 

determinada ordem. Para Soja, apoiado no pensamento lefebvriano  

 

o que distinguia o gratuito véu espacial do capitalismo das 
espacialidades de outros modos de produção eram sua produção e 
reprodução peculiares de um desenvolvimento geograficamente 
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desigual, através de tendências simultâneas para a homogeneização, a 
fragmentação  e a hierarquização (1993, p. 65). 

 

O espaço produz a reprodução das relações de produção, demonstrando as 

contradições que devem ser reveladas para que se possa enxergar através do véu 

espacial. Esta foi, segundo Soja (1993), a mais vigorosa afirmação teórica e política do 

marxismo sobre a importância da espacialidade e a existência de uma problemática 

espacial na história do capitalismo.  

A estrutura do espaço representa “um componente dialeticamente definido das 

relações de produção gerais, relações estas que são simultaneamente sociais e 

espaciais” (SOJA, 1993, p. 99). Existe, então, uma homologia espacial correspondente 

com as relações de classe e com as contingências do conflito de classes e da 

transformação estrutural. Isto posto, a espacialidade é o espaço criado da organização 

e da produção sociais, condição e sujeito das determinações impingidas pelo capital à  

sociedade.  

A espacialidade se expressa na rede de saúde, cujos embates travados entre os 

diferentes grupos políticos transformam a saúde em disputa de poder, configurando 

uma territorialidade que reflete os padrões diferenciados das condições de saúde e de 

consumo de seus serviços.  A disputa pelo controle, a apropriação das materialidades 

da saúde (hospitais, unidades ambulatoriais, atendimento e procedimentos médicos) 

expressam o jogo de poder que se estabelece entre os que estão no governo, os que 

pretendem estar e os que sentem as conseqüências das decisões tomadas 

institucionalmente (servidores públicos, usuários do sistema de saúde).  

A luta pelo controle político da saúde e pelo poder de mando legalmente instituído 

é refletida nas leis editadas para operacionalizar as ações de saúde. Assim, a gestão 

das relações sociais se dá pela intervenção do Estado, instituição colocada acima dos 

interesses de classe, legítima para promover igualdade e bem-estar, mas que significa 

a concreção da manutenção da desigualdade e dependência, transformando a saúde 

em um trunfo de poder.   

As NOBs, NOAS e o Pacto pela Saúde já analisados no capítulo anterior, são leis 

demonstrativas de que uma rede vai além da estruturação física e que a dimensão 
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política impõe a morfologia e o funcionamento da rede. Nesse sentido, “a natureza da 

intervenção do Estado garante a exploração multiforme e a igualdade na exploração 

mútua e recíproca. A lei garante igualdade e nesta, a manutenção da desigualdade” 

(CARLOS, 1996, p. 128).  

O Estado assume, portanto, o domínio sobre a sociedade, mudando as 

organizações e as atividades da sociedade através da estratégia de proteger o 

funcionamento das instituições sociais que ficam sob sua tutela. Desse modo, o Estado 

durante estas duas últimas décadas vem adotando políticas de organização do sistema 

de saúde sob a forma de rede, ignorando um aspecto fundamental nesta forma de 

planejamento espacial. A rede não tem apenas um aspecto material, “é também social 

e política, pelas pessoas, mensagens, valores que a freqüentam” (SANTOS M., 1996, p. 

209).  

A estrutura político-administrativa do Brasil após a Constituição de 1998 

estabelece que os três entes federados sejam autônomos, sem vinculação hierárquica. 

Para Andrade  

tal característica do arranjo federativo brasileiro torna bastante complexo 
o processo de construção de um sistema funcional de saúde. Os 
estados, e mais ainda os municípios, são extremamente heterogêneos e 
será sempre mera casualidade que o espaço territorial-populacional e a 
área de abrangência político-administrativa de um município 
correspondam a uma rede regionalizada e resolutiva de serviços com 
todos os níveis de complexidade, ou mesmo que esta se localize dentro 
de um estado sem exercer poder de atração para além de suas 
fronteiras legais (2001, p. 245). 

 

 

A assertiva de Andrade indica que a dificuldade do arranjo federativo autônomo e 

sem vinculação hierárquica está na heterogeneidade dos municípios brasileiros que 

apresentam situação social e econômica muito diversa.  Por isso, o autor afirma que 

organizar um sistema de saúde em cada município com os níveis de complexidade nele 

presente se torna mera causalidade diante da falta das condições de muitos municípios 

no Brasil. Mas, ao considerar-se o federalismo e a política de descentralização e suas 

implicações na consolidação do SUS é preciso perscrutar que o federalismo brasileiro 
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envolve a existência de forças políticas conflitantes que se estenderam para a 

descentralização da saúde. 

A autonomia política e administrativa dos entes federados da república brasileira é 

destacada pelo Secretário de Saúde do estado89 de Sergipe como um elemento que 

torna o sistema complicado para que o usuário do SUS tenha um atendimento integral. 

Durante a realização da 4ª Conferência estadual de Sergipe, o secretário Rogério 

Carvalho declarou que  

 

para o cidadão não há fronteiras... e nós no âmbito da nossa arrogância 
estabelecemos várias barreiras (administrativas, fazemos acordos que 
dizem o que pode e o que não pode fazer). Como você vai dar a atenção 
integral, acesso universal, quando existe autonomia administrativa e 
política entre os entes federados? Como fazer os três entes federados 
se comportarem como um para garantir o direito à saúde? Os municípios 
estão contidos no estado, mas não estão sob o estado. 

A questão é que um município não está subordinado ao outro, nem está 
subordinado ao estado, nem está subordinado a União. O município está 
contido dentro do estado, que está contido dentro da União, mas tem 
responsabilidades distintas e subordinação legal, não é política, nem 
administrativa. Subordinação é legal e de representação (palestra na 4ª 
Conferência Estadual de Saúde, out. 2007) 

 

 

Nas considerações feitas pelo Secretário de Saúde do estado de Sergipe, o Brasil 

deixou de ser um país hierárquico e passou a ser uma federação horizontal. Ele afirma 

que a primeira dificuldade para garantir a universalidade do SUS foi superar a 

compreensão de hierarquização nas relações entre os entes federados no Brasil. A 

segunda dificuldade foi a tradição e cultura de centralização de recursos e poder que o 

governo estadual não quis abrir mão e que a União resistiu e se opôs. Estas 

                                                 
89 O Secretário de Saúde do estado de Sergipe (Rogério Carvalho Santos) faz parte da gestão do 
governo petista em Sergipe desde 2001 quando o atual governador do estado (Marcelo Déda) foi eleito 
para prefeito e dois anos depois se candidatou para o exercício de governador, vencendo as eleições. 
Nesse pleito eleitoral (2006), Rogério Carvalho Santos também foi eleito Deputado Estadual, mas não 
exerce seu mandato por ter assumido a Secretaria de Estado da Saúde. Publicou o livro Saúde Todo Dia: 
Uma construção coletiva (2006), no qual narra sua proposta de implementação do SUS em Aracaju 
através do projeto Saúde Todo Dia.    



228 
 

dificuldades acabaram demorando e negligenciando os princípios legais da 

universalidade, integralidade e descentralização do SUS. 

Uma análise mais acurada sobre a política de descentralização é esclarecedora 

de que a organização dos serviços e ações de saúde sob a forma de rede regionalizada 

e hierarquizada se constitui em estratégia de fortalecimento da atuação do Estado 

unitário para torná-lo mais eficiente. A rede de saúde não representa a autonomia dos 

municípios e reflete sobremodo, uma territorialidade marcada pela seletividade e 

obediência ao comando da União. Por ser seletiva, a rede do Sistema Único de Saúde 

apresenta dois eixos que se interconectam, definindo a acessibilidade e o cuidado com 

a atenção à saúde. Há o sistema público que dá ênfase a Atenção Básica e o sistema 

privado que deveria participar do SUS de maneira complementar.  

Aciole afirma que 

 

 o sistema público está assentado no reconhecimento constitucional da 
saúde como bem público, como direito de cidadania que compreende 
ações e serviços de caráter individual e coletivo, em suas dimensões 
curativa e preventiva [...] o sistema privado está assentado na lógica 
liberal de mercado, e está organizado na modalidade de prestação de 
serviços de assistência individual e curativa, financiadas pela clientela 
obtida no mercado de compra e venda de produtos (2006, p. 244). 

 

 

Dois sistemas formando uma unidade dialética que aparece espacialmente na 

aglomeração e concentração dos serviços de saúde nas cidades enquanto lócus da 

produção, circulação e consumo e pela dispersão/rarefação desses serviços nos locais 

pouco vantajosos para a lógica do capital enquanto possibilidade de lucro.  

Para Guimarães  

 

os serviços de saúde são articulados aos centros nervosos de redes 
cada vez mais extensas de serviços de produção e consumo urbanos e 
podem ser considerados elementos fundamentais do processo de (re) 
estruturação da centralidade urbana (2001, p. 157). 
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Disto resulta um perverso processo que torna a saúde mercadoria e as pessoas 

em clientes ou subatendidos nas unidades públicas de saúde. Mais do que um conjunto 

de equipamentos distribuídos espacialmente, a rede de saúde envolve interesses 

diversos dos sujeitos sociais que a freqüentam e produzem. Esses interesses se opõem 

e aparecem na cidade como materialização da espacialidade da divisão da sociedade 

de classes. 

A distribuição dos serviços de saúde se dá obedecendo a centralidade que a 

cidade possui na sociedade capitalista como lugar de aglomeração e concentração, 

condição para a diminuição das distâncias tanto pela proximidade da localização dos 

serviços como pela introdução de sistemas aperfeiçoados de comunicação e de 

informação.  Cabe salientar que no caso dos serviços e ações de saúde concentrados 

principalmente nas cidades, uma rede de serviço público que não atende às 

necessidades da população favorece ao consumo dos serviços da rede privada que 

vem se consolidando como um mercado de consumo cujo produto tem um tempo de 

vida curto dada a sua natureza temporária. Os serviços e ações de saúde têm como 

especificidade a emergência da sua realização, diferente de um consumo de bens 

como o automóvel ou outra mercadoria. 

Estabelecer uma rede de saúde significa buscar a realização de um planejamento 

territorial que tem um consumo coletivo, mas diferenciado a depender da condição 

social dos seus usuários. Nesse sentido, “a rede faz e desfaz as prisões do espaço 

tornado território: tanto libera, como aprisiona. É porque ela é ‘instrumento’, por 

excelência do poder” (RAFESTIN, 1993, p. 204). Em última instância, a rede de saúde 

não é neutra, é por outro lado, resultante da correlação de forças que são econômicas, 

técnicas, sociais e principalmente, políticas. Estudar a rede de saúde implica desnudar 

o poder que a envolve e por ela exerce o controle. 
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5.2 – A herança da rede de saúde em Sergipe  

 

O SUS em Sergipe herdou uma rede de serviços que foi se constituindo de acordo 

com as políticas de saúde que se realizaram na dependência das determinações 

econômicas e políticas do país, resultantes dos projetos de desenvolvimento 

empreendidos pelo Estado. As ações de Saúde Pública propriamente ditas só foram 

implementadas nas primeiras décadas do século XX, centradas no modelo do 

Sanitarismo Campanhista que iniciou a medicalização e promoveu a estruturação do 

aparelho sanitário e da prática da medicina moderna.  

Para Santana (1997), as práticas sanitárias somente ocorreram em Sergipe por 

volta da década de 1920 (Governo de Graccho Cardoso), estimuladas pela Reforma de 

Carlos Chagas que introduziu a medicina científica, fundada no laboratório, na higiene e 

nas descobertas da medicina. Desse período se destaca a criação de importantes 

instituições que desencadearam as ações de saúde medicalizantes, como a Sociedade 

de Medicina de Sergipe90, o Instituto Parreiras Horta91 e a Sociedade Odontológica de 

Sergipe92. Essas três instituições estavam sustentadas na supremacia do pensamento 

médico como vanguarda civilizatória, na medida em que a sociedade era considerada 

um corpo doente e que através de intervenções de higiene sobre o ambiente e as 

pessoas se ordenaria a sociedade. 

Segundo Andrade (1999), os intelectuais e o saber médico foram destacados por 

colocarem Sergipe no caminho da civilização, desde que se preocupassem com a 

saúde da raça sergipana. Desse modo, autores como Helvécio de Andrade, Silvio 

                                                 
90 Conforme Andrade (1999), a Sociedade de Medicina de Sergipe foi criada em 1911, primeira instituição 
de caráter científico, composta de médicos, odontólogos e farmacêuticos. Tinha como preocupação o 
aprimoramento da prática médica e pensava a sociedade como um imenso hospital à espera de 
intervenção. Embora tenha tido um ano apenas de existência, a atuação dos médicos foi importante para 
introduzir medidas de melhoramento e ampliação da rede de abastecimento de água, criação da rede de 
esgotamento sanitário e aterros de charcos e mangues.  
91 O Instituto Parreiras Horta foi criado em 1924 a partir dos desdobramentos da Sociedade de Medicina 
de Sergipe, tendo como função o desenvolvimento da pesquisa bacteriológica e vacinogênica. Como 
casa de ciência experimental colocou à disposição dos médicos locais os recursos laboratoriais e 
medicamentos necessários para diagnósticos, prevenção e combate de enfermidades (ibid., p. 96). 
92 A Sociedade Odontológica de Sergipe foi criada em 1928 sob a argumentação de impulsionar a 
Odontologia através do combate ao charlatanismo e do aprimoramento dos conhecimentos profissionais 
locais com a realização de palestras, constituição de bibliotecas e veiculação de revista odontológica.  
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Romero, Afrânio Peixoto e João Batista Lacerda como propositores da imigração para 

introduzir sangue novo que traria para Sergipe raças mais vigorosas. Essas idéias 

faziam parte do pensamento social brasileiro na época. Sobre este aspecto Conceição 

afirma que  

 

os evolucionismos, os darwinismos foram doutrinas que a partir das 
teorias de inferioridade racial explicavam a situação do Brasil, como 
resultante da formação de ‘raças’ inferiores, apontando a construção da 
Nação brasileira pela ideologia do branqueamento, indispensável ao 
progresso nacional, através de contatos com o ‘branco’ europeu (2001, 
p. 1) 

 

A influência das idéias européias e o saber médico eram um instrumento que 

servia para a redefinição da identidade nacional que deveria ser produzida nos moldes 

do progresso e modernização. As ações da medicina em Sergipe seguiram o que era 

praticado no país, pois com a criação da Sociedade Médica de Sergipe foi legitimada a 

prática da medicina científica, encarando a sociedade como um imenso hospital à 

espera de intervenção. Embora tenha tido um ano apenas de existência, a atuação dos 

médicos se deu pela introdução de medidas de melhoramento e ampliação da rede de 

abastecimento de água, criação da rede de esgotamento sanitário e aterros de charcos 

e mangues.  

Os avanços da medicina experimentados nos centros mais avançados do país 

(São Paulo e Rio de Janeiro) influenciaram ainda na criação da Sociedade de Medicina 

e Cirurgia de Sergipe93, pois esta tinha  

 

a atribuição de promover o  adiantamento cultural dos médicos 
sergipanos através de conferências que divulgassem as novidades da 
medicina desenvolvida em centros mais avançados, zelar pelos 
interesses da classe médica e pelo conforto dos enfermos, lutar contra o 
charlatanismo e estimular as obras de saneamento e higiene pública 
(ANDRADE, 1999, p. 99). 

 

                                                 
93 A criação de Sociedade de Medicina e Cirurgia de Sergipe foi baseada na experiência da Sociedade de 
Medicina e Cirurgia do Rio de Janeiro e da Sociedade de Medicina e Cirurgia de São Paulo 
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O poder que essa sociedade exercia sobre os poderes públicos levou à criação do 

Hospital de Cirurgia (inaugurado em 1926) para que fosse reorganizado o serviço 

sanitário e se tivesse uma casa de saúde dentro das exigências da medicina científica. 

A criação deste hospital representou uma mudança de significado para este tipo de 

estabelecimento que até então era considerado lugar de esperar a morte, passando a 

ser concebido como lugar de cura. 

No início dos anos de 1930, a rede de saúde ganhou um novo conteúdo com a 

criação do Departamento de Saúde Pública (1931), formado por inspetorias que se 

encarregaram dos cuidados epidemiológicos, da educação sanitária, fiscalização dos 

alimentos, das farmácias, do exercício profissional, da profilaxia e demografia e da 

higiene infantil.  

Conforme Santana (2006) a Inspetoria de Epidemiologia e Educação Sanitária se 

articulava com o Instituto Parreiras Horta no combate às doenças infecciosas, tomando 

algumas medidas preventivas como a vacinação obrigatória e o aterro de lagoas. A 

Inspetoria de Profilaxia e Demografia cuidava das moléstias de maior incidência, 

enquanto a Inspetoria de Fiscalização de farmácias e exercício profissional era 

responsável pela visita a farmácias, concedia licenças, visitava consultórios e registrava 

os diplomas. A atuação da Inspetoria de fiscalização de gêneros alimentícios era sobre 

os estábulos, as granjas, os estabelecimentos industriais e comerciais e o matadouro, 

enquanto que, a responsabilidade da Inspetoria de Higiene Infantil era o pré-natal, 

neonatal e natal, exames, índices de nutrição e de inteligência. 

Todas essas ações visavam tornar o ambiente saudável e superar o quadro 

sanitário existente na época e marcaram a presença do Estado no campo da Saúde 

Pública. O tratamento social da doença exigiu do governo do estado uma obediência à 

ciência médica e organização da atenção à saúde. Foi neste clima que em 1938 foi 

inaugurado o Palácio Serigy94 (Figura 20), localizado no centro da capital, onde antes 

funcionava a antiga cadeia pública de Aracaju. Abrigava três repartições: o 

Departamento de Saúde Pública, o Centro de Saúde de Aracaju e a Diretoria de 

Agricultura.  
                                                 
94 O Palácio Serigy é hoje o local onde funciona a Secretaria de Estado da Saúde, desenvolvendo 
atividades somente burocráticas. 



 

O Centro de Saúde de Aracaju é um marco na criação deste tipo de 

estabelecimento de saúde, uma vez que nos primeiros anos da década de 1930 

 

o movimento de Centros de Saúde ainda não existia em Sergipe. A 
concepção dominante era a dos dispensários. Eram Unidades de Saúde 
centradas num número determinado de problemas de Saúde, por 
exemplo: exist
[...]. Com a visão dos Centros de Saúde, os dispensários de tuberculose, 
lepra, etc. passaram a funcionar dentro do Serigy. Em síntese, o Serigy 
foi o nosso primeiro, e o mais importante Centro de
(SANTANA, 2006, p. 24)

 

 

 

Figura 
Aracaju
Palácio Serigy
 
Fonte: Revista SOMESE, 2006

 

 

A estruturação de uma política de saúde pública e a disposição dos equipamentos 

de saúde dos anos 1930 em Sergipe denota a funcionalidade dos obje

definida pela necessidade de controle de doenças pestilenciais e de um crescimento 

das cidades que começava a anunciar a sociedade urbanizada. Os cuidados com a 

O Centro de Saúde de Aracaju é um marco na criação deste tipo de 

uma vez que nos primeiros anos da década de 1930 

o movimento de Centros de Saúde ainda não existia em Sergipe. A 
concepção dominante era a dos dispensários. Eram Unidades de Saúde 
centradas num número determinado de problemas de Saúde, por 
exemplo: existiam dispensários de sífilis, de tuberculose, de lepra, etc. 
[...]. Com a visão dos Centros de Saúde, os dispensários de tuberculose, 
lepra, etc. passaram a funcionar dentro do Serigy. Em síntese, o Serigy 
foi o nosso primeiro, e o mais importante Centro de Saúde de Sergipe 
(SANTANA, 2006, p. 24) 

Figura 20 
Aracaju 
Palácio Serigy 

Fonte: Revista SOMESE, 2006 

A estruturação de uma política de saúde pública e a disposição dos equipamentos 

de saúde dos anos 1930 em Sergipe denota a funcionalidade dos obje

definida pela necessidade de controle de doenças pestilenciais e de um crescimento 

das cidades que começava a anunciar a sociedade urbanizada. Os cuidados com a 

233 

O Centro de Saúde de Aracaju é um marco na criação deste tipo de 

uma vez que nos primeiros anos da década de 1930  

o movimento de Centros de Saúde ainda não existia em Sergipe. A 
concepção dominante era a dos dispensários. Eram Unidades de Saúde 
centradas num número determinado de problemas de Saúde, por 

iam dispensários de sífilis, de tuberculose, de lepra, etc. 
[...]. Com a visão dos Centros de Saúde, os dispensários de tuberculose, 
lepra, etc. passaram a funcionar dentro do Serigy. Em síntese, o Serigy 

Saúde de Sergipe 

 

A estruturação de uma política de saúde pública e a disposição dos equipamentos 

de saúde dos anos 1930 em Sergipe denota a funcionalidade dos objetos criados, 

definida pela necessidade de controle de doenças pestilenciais e de um crescimento 

das cidades que começava a anunciar a sociedade urbanizada. Os cuidados com a 
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saúde eram necessários na medida em que se iniciava o processo de industrialização 

no primeiro pós-guerra, com a formação de trabalhadores urbanos, do crescimento de 

Aracaju e a preocupação com o aspecto moderno da cidade. Estas circunstâncias 

refletiram sobremodo, o que acontecia no Brasil nas primeiras décadas do século XX, 

cuja visão higienista predominava e o Estado ainda era incipiente na execução das 

políticas públicas para a área da saúde.  

A rede de saúde que existia na época era caracterizada por um conteúdo definido 

pelo papel que a saúde representou no processo de constituição do Estado burguês. 

Desse modo, Sergipe como periferia do modelo agrário-exportador só desenvolveu uma 

estrutura sanitária nos moldes dos conhecimentos da bacteriologia em meados da 

década de 20 quando o eixo Rio de Janeiro-São Paulo já experenciava dinamismo 

acentuado quanto à atuação governamental no que diz respeito ao tratamento da 

política de saúde como atuação no campo da saúde pública. 

Dos anos 1920 aos 1940, a política de saúde foi direcionada no Brasil e em 

Sergipe para os centros urbanos, encarados como o lócus para a reprodução das 

relações capitalistas de produção através da industrialização. A partir dos anos 40, 

durante da Segunda Guerra, o governo brasileiro firmou convênio95 com o governo 

americano e estruturou o Serviço Especial de Saúde Pública (SESP). A atuação do 

SESP em Sergipe somente se deu nos anos de 1950 através do Programa do Vale do 

Rio São Francisco e a partir daquele momento, foi entregue a este órgão a 

responsabilidade para desenvolver os serviços de saúde e saneamento de todo o 

interior do estado (FUNDO SESP, 2008). 

Uma estrutura de postos e centros de saúde se expandiu para o interior do estado 

constituindo uma rede de serviços com cuidados médicos e sanitários, educação 

sanitária e distribuição de medicamentos. As unidades de saúde eram construídas nos 

povoados (observar figuras 21 e 22), seguindo um padrão de uniformidade 

arquitetônica: precária infra-estrutura, pequenas, com salas para atendimento médico e 

                                                 
95 O Governo americano e mais 18 repúblicas latino-americanas firmaram acordos bilateriais durante a 
Segunda Guerra para a condução de programas de saúde, nutrição e saneamento nas áreas de 
instalação de bases militares americanas ou fornecedoras de matérias-primas. A preocupação era 
combater doenças específicas e oferecer assistência médica aos soldados e trabalhadores ocupados na 
extração da borracha e dos minérios.  



 

espera, farmácia. Os postos e centros de saúde deveriam contar com a pr

médicos consultantes em tempo integral, os visitadores, equipe auxiliar com 

laboratoristas, escriturários que atuavam a partir de atividades programadas para o 

controle de doenças contagiosas, diagnóstico precoce e tratamento preventivo, 

educação sanitária, atividade de higiene. 

A leitura campanhista e americana que norteou o trabalho do SESP e da política 

de saúde entre os anos de 1920 e 1940 foi criticada por sanitaristas que a partir dos 

anos 1950 e 1960 introduziram a discussão 

 

do desenvol
saúde, e de mercantilização das ações de saúde, numa perspectiva que 
supunha a superação das bases capitalistas de organização da 
sociedade brasileira, enquanto ‘sociedade atrasada’ no rumo da 
modernização (MERHY, 1997, p. 121). 

 

Figura 21 
Neópolis - Posto da Fundação SESP
 

Fonte: Arquivo da autora, 1997
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anos 1950 e 1960 introduziram a discussão  

do desenvolvimentismo, da integração das ações, do planejamento em 
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Posto da Fundação SESP 

Fonte: Arquivo da autora, 1997 
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espera, farmácia. Os postos e centros de saúde deveriam contar com a presença dos 

médicos consultantes em tempo integral, os visitadores, equipe auxiliar com 

laboratoristas, escriturários que atuavam a partir de atividades programadas para o 

controle de doenças contagiosas, diagnóstico precoce e tratamento preventivo, 

A leitura campanhista e americana que norteou o trabalho do SESP e da política 

de saúde entre os anos de 1920 e 1940 foi criticada por sanitaristas que a partir dos 

vimentismo, da integração das ações, do planejamento em 
saúde, e de mercantilização das ações de saúde, numa perspectiva que 
supunha a superação das bases capitalistas de organização da 
sociedade brasileira, enquanto ‘sociedade atrasada’ no rumo da 



 

Figura 22 
Neópolis – Povoado Flor do Brejo
Posto de saúde 
 
Fonte: SANTOS, 1999, p. 109

 

O debate recorrente entre aqueles que se envolvem com as

gira em torno da dualidade que acompanha o papel da saúde no âmbito da sociedade e 

da produção econômica. Saúde pública (preventiva) e/ou assistência médica (curativa) 

formam um campo dicotomizado que reflete a relação público/privado na

que historicamente, a política de saúde é conduzida para estabelecer as condições 

mínimas de vida do povo, ao mesmo tempo em que torna mercantilizada a saúde. Esta 

peculiaridade atravessa a história do país desde os anos de 1930, com forte 

centralização da União. A criação do 

transformado em 1978 no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

Social (INAMPS), durante o 

centralizador da União que mantinha os serviços e ações de saúde

de existência do INAMPS, 

dependentes tinham o direito à assistência médica.

Conforme Garcez em Sergipe, 

Povoado Flor do Brejo 
 

Fonte: SANTOS, 1999, p. 109 

O debate recorrente entre aqueles que se envolvem com as questões da saúde 

gira em torno da dualidade que acompanha o papel da saúde no âmbito da sociedade e 

da produção econômica. Saúde pública (preventiva) e/ou assistência médica (curativa) 

formam um campo dicotomizado que reflete a relação público/privado na

que historicamente, a política de saúde é conduzida para estabelecer as condições 

mínimas de vida do povo, ao mesmo tempo em que torna mercantilizada a saúde. Esta 

a a história do país desde os anos de 1930, com forte 

alização da União. A criação do INPS (Instituto Nacional de Previdência Social), 

transformado em 1978 no Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência 

urante o Regime Militar é um exemplo significativo do papel 

União que mantinha os serviços e ações de saúde. Durante o período 

de existência do INAMPS, somente os trabalhadores da economia formal e seus 

dependentes tinham o direito à assistência médica. 

em Sergipe,  
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a parcela da população que não possuía como acessar aos serviços do 
INAMPS era atendida por alguns serviços municipais, principalmente 
nas áreas de urgência e emergência,  por instituições filantrópicas que 
existiam na capital e em vários municípios, e pela rede de unidades 
básicas de saúde, constituída de  Centros e Postos de Saúde, mantidas 
e gerenciadas pela Secretaria de Estado da Saúde, construídas com 
recursos financiados pelo Programa de Interiorização da Assistência à 
Saúde e Saneamento (PIASS)96 (2003, p. 8). 

 

O modo como a sociedade vivenciou esta prática de política de saúde foi expresso 

nas filas para marcação de consultas e exames no prédio do antigo INAMPS 

(atualmente é a sede do CEMAR – Centro de Especialidades Médicas de Aracaju), na 

difusão dos convênios com a rede privada, em detrimento da expansão e investimento 

na rede pública. Essa prática da política de saúde tinha como representação espacial  

uma rede de serviços, um sistema de objetos que “não funcionam e não têm realidade 

filosófica, isto é, não nos permitem conhecimentos, se o vemos separados dos sistemas 

de ações. Os sistemas de ações não se dão sem os sistemas de objetos” (SANTOS M., 

1996, p. 90). A eles são atribuídas novas funções e usos para atender certa 

racionalidade e com uma intencionalidade que muda de acordo com o contexto 

econômico, social e político que está inserido. 

No transcurso da formação da rede básica de saúde sergipana, de constituição 

dos serviços para a classe menos favorecida da sociedade o que permanece é não-

resolutividade para a satisfação das necessidades daqueles que dela fazem uso. O 

SESP, por exemplo, transformado na década de 60 em fundação, desempenhou o 

papel de executor das ações e serviços de saúde até que suas atribuições foram 

transferidas para o Ministério do Interior e o da Saúde (década de 1970). Diante do 

processo de descentralização desencadeado a partir dos anos 1990, a União não mais 

assumiu a execução dos serviços e ações de saúde, provocando o esvaziamento do 

SESP, como também da SUCAM (Superintendência Nacional de Campanhas) que 

                                                 
96 O Programa de Interiorização da Assistência à Saúde e Saneamento (PIASS) foi criado em 1976, 
tendo como prioridade estender a cobertura dos serviços de saúde para as áreas rurais e pequenas 
comunidades aos grupos excluídos pelo modelo previdenciário. Era um programa de medicina 
simplificada do nível federal que esboçava a necessidade de regionalizar a assistência através da 
descentralização das decisões e da hierarquização da rede de unidades de saúde. 
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passaram a compor um novo órgão, a Fundação Nacional de Saúde com a 

responsabilidade de assessorar, dar assistência técnica e desenvolver pesquisa.  

Milton Santos ao teorizar sobre o espaço, percebendo-o como elemento de 

formação da sociedade mostrou que o homem trabalha sobre herança. Nesse sentido, 

“o espaço é um testemunho; ele testemunha um momento de um modo de produção 

pela memória do espaço construído, das coisas fixadas na paisagem criada” (2002, p. 

173). O passado da rede de saúde aparece no presente com novos nomes, novas 

relações entre os entes federados, e, sobretudo como resultado, meio e condição para 

a produção de novas/velhas formas de reprodução das relações capitalistas de 

produção.  

O SUS herdou uma rede de saúde dos regimes políticos anteriores que 

priorizaram a atenção básica oferecida principalmente pelo poder público e a atenção 

hospitalar e os serviços mais especializados pela rede privada. Uma rede de serviços 

heterogênea e não integrada institucionalmente. Essa divisão permaneceu e tem 

condicionado a política de saúde na contemporaneidade. 

 

 

5.3 – O Sistema Único de Saúde em Sergipe (o SUS): O município na centralidade 

da gestão do território 

 

O desenho institucional da política de descentralização do Estado brasileiro 

assumiu o formato de transferências de responsabilidades para os municípios, 

concentrando autoridade no Governo federal para implementar políticas redistributivas.  

Depois da implantação do Sistema Único de Saúde (SUS), os municípios vêm 

aumentando sua participação na gestão e gerência dos serviços e ações de saúde, 

organizando a rede e as regiões de saúde, ordenando o fluxo de pacientes, pactuando 

com outros municípios e os estados. Os municípios também têm aumentado os 

recursos destinados à saúde a fim de cumprir o papel que lhe foi definido pela 

municipalização da saúde. 
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Os dados da figura 23 demonstram as despesas municipais com recursos próprios 

na saúde e se observa que em Sergipe, no ano de 2000 as despesas perfaziam R$ 

32.058.972,4, aumentando para R$ 120.670.438 em 2004 e R$178.236.257,7 em 2006. 

O aumento significativo verificado está atrelado à legislação (EC 2997) que determina 

para os municípios gastos de 15% de suas receitas98 na saúde. Apesar do aumento da 

participação dos recursos municipais, a União é que concentra o financiamento para a 

saúde através de convênios e programas, conduzindo os procedimentos de 

responsabilidade municipal. O que acontece com freqüência é a inclusão de despesas 

na saúde que são de outros setores, como saneamento básico, merenda escolar, 

pagamentos de inativos, infra-estrutura urbana. Para corrigir os abusos do uso indevido 

dos recursos da saúde, a regulamentação da EC 29 é discutida entre os parlamentares 

e governos como uma medida capaz de solucionar esse desvio de recursos, definindo o 

que é despesa específica com saúde.  

As despesas com recursos próprios dependem dos impostos e transferências, 

implicando em uma heterogeneidade quanto ao montante aplicado, pois os municípios 

apresentam diferenças sócio-econômicas e demográficas. Aracaju aparece com 

maiores gastos porque concentra também maiores receitas provenientes de impostos. 

Entre os anos de 2000, 2004 e 2006, conforme a figura 24, a capital de Sergipe teve um 

aumento de 555,96%, passando de R$ 32.058.972,4 para R$178.236.257,7, 

demonstrando com isso a centralidade que o município assume na reforma setorial, 

impressa com a descentralização da política de saúde.  

 

 

 

 

                                                 
97 A Emenda Constitucional 29 foi aprovada em 2000, deveria ter sido regulamentada em 2004, mas 
ainda tramita no legislativo federal porque sua regulamentação implica na definição dos gastos 
específicos na saúde por cada ente federado e das fontes de financiamento.  
98 A receita orçamentária da saúde é proveniente do IPTU, ISS, ITBI, IRRF, cota-parte do FPM, cota-
parte do IPI –Exportação, cota-parte do ITR, transferência financeira, cota-parte do ICMS, cota-parte do 
IPVA, multa e juros do mora dos impostos, receita da dívida ativa tributária de impostos (Resolução 215 
de 03 out. 2002) 
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Aciole ao fazer a cartografia do público e do privado na saúde do Brasil esclarece 

que “silenciosa na formulação de agenda, esta esfera, ao contrário, vê aumentar sua 

participação no financiamento do setor, em sentido oposto ao 

estadual que só tem diminuído” (2006, p. 259). 

Pelo exposto, a centralidade do município na consolidação da descentralização foi 

produzida durante as duas décadas de existência do SUS, com a edição das normas 

operacionais e assistenciais 

federados e impuseram novos atributos ao local para responder às exigências postas 

pelas políticas globais e nacionais. Desse modo, a análise das medidas normatizadoras 

e indutoras elaboradas em nível fed

o processo de municipalização no estado de Sergipe.
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o processo de municipalização no estado de Sergipe. 
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Quando as NOBs foram publicadas, os municípios sergipanos iniciaram o 

processo de municipalização. Foi a partir de 1993, na gestão incipiente (pela NOB 93) 

que os primeiros municípios foram habilitados (Neópolis, Nossa Senhora do Socorro, 

Campo do Brito, Boquim e Indiaroba)

não só em Sergipe como no Brasil, explicadas pela falta da implementação dos 

incentivos financeiros previstos. Na dissertação de mestrado, 

desafio do lugar99, Santos A. (1999) afirma que

do gerenciamento da rede básica de saúde para os municípios em Sergipe e que até 

1997 somente 26 das 75 unidades administrativas (observar a figura 

municipalizadas com uma forte resistência do estado 

poder sobre as unidades de saúde. 

Somente quando os municípios passaram a receber o PAB

Básica) e o montante de recursos oriundos da participação em programas como o PSF 

                                                 
99 A minha preocupação na época que defendi a dissertação de mestra
autonomia do município a partir do processo de municipalização da saúde. Naquele momento
federado estadual atravessava uma crise de identidade no que diz respeito ao papel que o estado 
deveria assumir diante das ações e serviços de saúde.
100 O PAB foi criado pela NOB 96 com a denominação Piso Assistencial Básico. A partir da Portaria 
GM/MS Nº 1882, de 18 de dezembro de 1997 passou a ser chamado de Piso da Atenção Básica, 
direcionado para custear os procedimentos e ações 
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(Programa de Saúde da Família) e o PACS (Programa de Agentes Comunitários de 

Saúde) é que o processo de municipalização acelerou em Sergipe a partir de 1998 (ver 

figura 25). Para a rápida adesão à municipalização foi decisiva a vinculação do recurso 

financeiro à condição de habilitação o que deixou os municípios dependentes da União 

para desenvolver programas e ações de saúde. 

O governo estadual101 de Sergipe somente se interessou pela municipalização 

quando as normas do Ministério da Saúde atrelaram o repasse de recursos para o 

estado desde que tivesse 60% dos municípios habilitados pela NOB 96 ou 40% dos 

municípios habilitados, desde que nestes residissem 60% da população. A partir daí se 

iniciou a transferência das unidades de saúde para os municípios, numa situação de 

sucateamento e esvaziamento de pessoal técnico, principalmente em Aracaju.  

Para Garcez, a municipalização em Sergipe ocorreu de maneira cartorial, 

provocando a habilitação na Atenção Básica de 69 municípios sergipanos. Sobre este 

aspecto, o autor afirma que 

 

considera-se o processo ‘cartorial’ pois foram solicitadas apenas as 
comprovações documentais das exigências estabelecidas para a 
habilitação como por exemplo a existência de Fundo Municipal de 
Saúde, Funcionamento do Conselho, Capacidade para operacionalizar 
os sistemas de informações e outros. Alguns casos onde havia 
pendências foram estabelecidos prazos pela Bipartite para que o 
município se adequasse, tendo sido aprovados os seus pleitos ‘com 
pendência’. Restaram para serem habilitados no segundo semestre de 
1998 apenas os municípios de Malhada dos Bois e Pinhão (habilitados 
em 08/1998), Pedra Mole (habilitado em 10/1998) e Santa Rosa de 
Lima, este último somente habilitado em novembro de 1999 (2003, p. 
27).  

 

                                                                                                                                                              
municipal. Foi definido pela multiplicação de um valor per capita nacional pela população de cada 
município, transferido de fundo a fundo.  
101 Em Sergipe, nas eleições de 1994 foi eleito pelo PSDB (Partido da Social Democracia Brasileira), o 
governador Albano Franco, representante da elite política e econômica que sempre esteve no poder no 
estado.  
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Figura 25.  
SERGIPE 
Situação da Municipalização da Saúde  
1993 – 1998 
 
Dados Brutos: IBGE, 2006. 
Fonte: SANTOS, 1999, p 94 
Edson Bastos e Ana R. Santos 
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Durante o período de existência da NOB 96, os municípios sergipanos restringiram 

a atenção à saúde de usuários que não residissem em seu território, por conta dos 

recursos serem destinados de acordo com o seu número de habitantes. Na pesquisa de 

campo realizada para a dissertação de mestrado, Santos A. (1999) constatou que a 

população de povoados limítrofes tinha dificuldades de acesso aos serviços e ações de 

saúde no município vizinho. As barreiras criadas entre os municípios sinalizaram o 

problema causado com a edição da NOB 96 que promoveu uma descentralização sob a 

forma de devolução102 da União para os municípios. 

Para Silva e Mendes, com a NOB 96 “houve uma nítida polarização institucional 

entre o governo federal, detentor do poder financeiro e normatizador, e os municípios, 

novos atores sociais que surgiram na cena político-sanitária” (2004, p. 22). A 

fragmentação e a baixa qualidade dos serviços são consideradas como um problema 

de gestão criado por esta relação direta da União com os municípios, sem a 

participação dos estados na coordenação das relações entre os municípios. O rumo 

que a municipalização tomou com a NOB 96 era de cada município oferecer aos seus 

munícipes o maior número de serviços possíveis, o que esbarrava na precariedade 

existente na maioria deles.  

A responsabilização do município pelo sistema de saúde era colocada na NOB 96 

como a base para um novo modelo de atenção e a crença no princípio da proximidade 

era suficiente para planejar uma municipalização que desconsiderou a reprodução da 

vida cotidiana. As dificuldades de transporte, a alimentação diária, as condições de 

higiene e de habitação exigem um tratamento que vai além do planejamento de uma 

política de saúde que dá ênfase à proximidade entre o cidadão e o responsável pela 

saúde local.  

A permanência de problemas na organização da rede, a insolvência dos agravos à 

saúde levaram à readequação da política de saúde através da NOAS 2001, reeditada 

em 2002. Segundo Monnerat, Senna e Souza (2002, p. 515) “esta Norma explicita em 

seu texto mecanismos de reversão do ‘municipalismo’ radical em curso e retoma o 

                                                 
102 A forma de devolução da descentralização consiste na transferência de poder de decisão da União 
para os municípios que passa a adquirir autonomia política e administrativa. No caso do Brasil essa 
transferência se deu desacompanhada da descentralização dos recursos. 
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fortalecimento do papel da esfera estadual como instrumento eficaz contra os 

desequilíbrios intermunicipais”. Para estas autoras, foram as disparidades entre as 

realidades dos sistemas locais de saúde que expuseram a problemática da necessária 

função de coordenação regional de responsabilidade dos estados.  

Coloca-se então, a escala regional como o elemento corretivo dos problemas 

causados por uma municipalização centrada no local e que foi encarada como 

desarticulada e desintegradora. Outros autores também acreditam que a questão da 

não –superação dos problemas de gestão e funcionamento eficaz da rede de saúde é 

fruto da ausência das ações dos governos estaduais como mediação necessária entre 

os municípios.  

Silva e Mendes (2004) propõem a regionalização cooperativa através das 

microrregiões de saúde sob coordenação das secretarias estaduais. Souza (2001) 

também credita na regionalização um mecanismo importante para fortalecimento do 

SUS e para o estado assumir sua função de regulação e coordenação dos sistemas 

municipais de saúde. 

A própria edição das NOAS (2001, 2002) é a certificação de que para os que 

elaboram a política de saúde, a capacidade do sucesso do SUS reside no 

fortalecimento da municipalização dentro da formação de regiões, sob coordenação dos 

estados. 

As NOAS estabeleceram que os municípios formalizassem a pactuação integrada 

a fim nortear a alocação de recursos federais da assistência entre os municípios sob 

coordenação estadual. De acordo com as entrevistas realizadas em 2007 com 

funcionários da Secretaria de Estado da Saúde, a Programação Pactuada Integrada 

não chegou a ser implementada em Sergipe pela dificuldade de formar os pactos e por 

posições políticas divergentes dos gestores municipais e o do estado. Outra dificuldade 

é o desconhecimento que os gestores têm da mesma e a alta rotatividade de 

secretários municipais que entram e saem do governo sem tomar conhecimento da 

complexidade de documentos regulatórios das relações entre os entes federados e dos 

recursos.  
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Mesmo sem a implementação da pactuação integrada, os municípios sergipanos 

procuraram se adequar às novas exigências normativas e foram habilitados nas duas 

modalidades de gestão definidas pelas NOAS 2001 e 2002. Dos 75 municípios do 

estado, 70 estão habilitados na Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e 5 na 

Gestão Plena do Sistema Municipal: Aracaju, Lagarto, Estância, Itabaiana e Nossa 

Senhora do Socorro (observar figura 26).  

Isso significa que na rede de saúde do estado, a Atenção Básica Ampliada 

representa o principal eixo estruturante, com uma oferta de serviços e ações103 que 

devem contemplar o controle de tuberculose, hanseníase, hipertensão arterial, 

diabetes, como também os cuidados com a saúde bucal, da criança e da mulher.  

De acordo com a NOAS 2002, os municípios foram hierarquizados segundo a 

capacidade de sua rede instalada. Desse modo, os municípios habilitados na Gestão 

Plena da Atenção Básica Ampliada assumem a gestão municipal de todas as unidades  

 

                                                 
103 A ampliação das ações da Atenção Básica impõe aos municípios que assumam o atendimento médico 
de urgência com observação (de até 8 horas), assistência domiciliar em atenção básica por profissional 
de nível superior do Programa de Saúde da Família, atendimento específico para alta do paciente em 
tratamento auto-administrado, atendimento específico para alta do paciente em tratamento 
supervisionado, teste específico para diabetes mellitus (glicemia capilar, glicosúria, cetonúria), coleta de 
material para exame citopatológico, debridamento e curativo escara ou ulceração, sutura de ferida de 
cavidade bucal e face, exerese de calo, curativo com debrdamento em pé diabético, redução manual de 
procidência de reto, remoção manual de fecaloma, primeiro atendimento a paciente com pequena 
queimadura, restauração com ionômero de vidro de duas e uma face, necropulpectomia em dente 
decíduo ou permanente, glossorrafia, ulectomia, exame de gravidez, teste imunológico, 
eletrocardiograma (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2002) 
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Figura 26 
Sergipe 
Situação da Municipalização 
2007 
 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde - Plano Diretor de Regionalização, 2007 

Elaboração: Edson Bastos e Ana R. Santos 

 

 

básicas de saúde sejam públicas ou privadas integrantes do SUS e localizadas em seu 

território. Já os municípios habilitados na Gestão Plena do Sistema Municipal assumem 

a gestão e gerência de suas unidades de saúde e das que foram transferidas pelo 
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estado e pela União. Também devem garantir o atendimento em seu território tanto 

para sua população como para a população referenciada.   

De acordo com entrevista realizada com membros da direção da Secretaria de 

Estado de Saúde  

 

na Atenção Básica não tem conflito porque está definido o que todo 
município tem que oferecer, mas a atenção especializada não dá para 
ter em todos os municípios. Se discute onde colocar e o recurso vai para 
onde estiver o serviço. Então gera conflito de negociação. Os recursos 
do Ministério da Saúde vêm para o Estado que já define o financiamento 
para a média e alta complexidade. Define-se no que vai gastar, depois 
se define onde gastá-lo (Pesquisa de campo, 2007). 

 

O conflito é exposto quando governos municipais “querem” oferecer o serviço de 

média complexidade de saúde para ter o controle e garantir os recursos da União. Além 

disso, as diferenças político-partidárias provocam uma insegurança no município 

referenciado por não ter a garantia de acesso.  

A finalidade da elaboração da NOAS 2001/2002 foi a garantia do acesso da 

população a todos os níveis de atenção, mas segundo Souza “a implementação das 

políticas de saúde, assim como das demais políticas públicas, é freqüentemente 

tensionada pela existência de interesses particularistas que podem colidir com o 

interesse público” (2001, p. 455). Nesse sentido, as tentativas de operacionalizar os 

serviços e ações de saúde através de um planejamento mais focalizado nos municípios 

e atualmente, em regiões são demonstrativos da manipulação clientelística, prática da 

cultura favor que acaba sendo reforçada pela priorização da Atenção Básica na política 

de saúde.  

Em Sergipe somente 5 municípios estão habilitados na Gestão Plena do Sistema 

Municipal (ver figura 26, p. 247) por terem cumprido os requisitos, prerrogativas e 

responsabilidades concernentes a essa habilitação. Apresentaram projetos que foram 

aprovados para assumir tanto a gerência quanto a gestão104 dos serviços e ações de 

                                                 
104 De acordo com a NOB 96 a gerência é definida como sendo a administração de uma unidade ou 
órgão de saúde que se caracteriza como prestador de serviços ao Sistema e gestão é a atividade e a 
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saúde, passando a ser referência para a sua região e no caso de Aracaju (capital), 

referência estadual. 

Para o cumprimento da regionalização prescrita pela NOAS 2002, os estados 

devem elaborar o Plano Diretor de Regionalização (PDR), com a finalidade de ordenar 

o processo de regionalização da assistência no estado cuja preocupação é definir as 

prioridades de intervenção condizentes com as necessidades de saúde da população e 

com a garantia de acesso de maneira integral. O Plano Diretor de Regionalização se 

fundamenta segundo o estabelecido na NOAS 

 

na conformação de sistemas funcionais e resolutivos de assistência à 
saúde, por meio da organização dos territórios estaduais em 
regiões/microrregiões e módulos assistenciais; da conformação de redes 
hierarquizadas de serviços; do estabelecimento de mecanismos e fluxos 
de referência e contra-referência intermunicipais, objetivando garantir a 
integralidade da assistência e o acesso da população aos serviços e 
ações de saúde de acordo com suas necessidades (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2002, p. 2) 
 
 

 

Segundo o Plano Diretor de Regionalização de Sergipe (2002), os municípios em 

Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal 

formam uma rede regionalizada e hierarquizada, assentada na densidade tecnológica, 

no perfil epidemiológico e populacional das regiões de saúde. A organização da 

estruturação da rede de referência (figuras 27 e 28) se baseou na regionalização 

proposta pela NOAS 2002 com a criação de 1 região pólo105 (Aracaju), 7 

microrregiões106 (Aracaju, Estância, Lagarto, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, 

Nossa Senhora da Glória e Própria), 15 módulos assistenciais (Aracaju, São Cristóvão, 

Estância, Lagarto, Tobias Barreto, Simão Dias, Itabaiana, Nossa Senhora do Socorro, 

                                                                                                                                                              
responsabilidade de dirigir um sistema de saúde (municipal, estadual ou nacional), mediante o exercício 
de funções de coordenação, articulação, negociação, planejamento, acompanhamento, controle, 
avaliação e auditoria. Os gestores do SUS são os secretários municipais e estaduais de saúde e o 
ministro da saúde, representantes dos governos municipais, estaduais e federal. 
105 A região de Aracaju oferece os serviços de alta complexidade e parte dos serviços de Média 
Complexidade 2 (grupos 8,10,14 e 17 anexo 1). É referência para todo o estado.  
106As microrregiões são constituídas pelo agrupamento de módulos assistenciais, apresentam um 
sistema de saúde funcional com potencial resolutivo no âmbito ambulatorial para os procedimentos de 
Média Complexidade 2 (grupo 7,9,11,12,13,18,19 anexo1).  
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Capela, Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora da Glória, Porto da Folha, Poço 

Redondo, Propriá e Neópolis). Estes municípios e os 52 restantes (os satélites) são 

responsáveis pela oferta de serviços de complexidade compatíveis com os níveis de 

assistência à saúde.  

As microrregiões de saúde em Sergipe compreendiam 2 ou 3 módulos 

assistenciais (observar figuras 27 e 28) com os municípios-sede responsáveis pela 

totalidade dos serviços de Média Complexidade de nível 1 (alguns procedimentos 

especializados realizados por médicos e outros de nível superior, cirurgias 

ambulatoriais especializadas, procedimentos trumato-ortopédicos, ações especializadas 

em odontologia, patologia clínica, radiodiagnóstico, exames ultrasonográficos, 

fisioterapia). Para que os municípios sejam sede de módulos assistenciais deveriam ter 

suficiência dos serviços de saúde para a sua população e a de outros municípios 

adscritos.   

A definição na NOAS 2002, para uma região e/ou microrregião de saúde é 

 

a região de saúde é base territorial de planejamento da atenção à 
saúde, não necessariamente coincidente com a divisão administrativa do 
estado, a ser definida pela Secretaria Estadual de Saúde, de acordo 
com as especificidades e estratégias de regionalização da saúde de 
cada estado, considerando as características demográficas, 
socioeconômicas, geográficas, sanitárias, epidemiológicas, oferta de 
serviços, relações entre os municípios, entre outras. Dependendo do 
modelo de regionalização adotado, um estado pode se dividir em 
macrorregiões, regiões e /ou microrregiões de saúde (MINISTÉRIO DA 
SAÚDE, 2002, p. 3). 
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Figura 27 
Sergipe 
Microrregiões de Saúde 
2003 
 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde - Plano Diretor de Regionalização - 2002 
Elaboração: Edson Bastos e Ana R. Santos 
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Figura 28 
Sergipe 
Módulos Assistenciais 
2003 
 
Fonte: Secretaria de Estado da Saúde - Plano Diretor de Regionalização - 2002 
Elaboração: Edson Bastos e Ana R. Santos 
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Para Silva e Mendes (2004) embora a NOAS 2002 não seja responsável pela 

fragmentação dos serviços de saúde, continua a incentivar esse processo porque 

mantém o foco na oferta, o que é um convite á pulverização dos serviços. Também 

exige que nos módulos assistenciais haja a oferta de serviços que leva a uma maior 

fragmentação. Criticam a forma piramidal, organizada a rede de saúde por nível de 

complexidade, pois  

 

essa visão piramidal supõe que a atenção primária à saúde é menos 
complexa que os procedimentos definidos como de média e alta 
complexidades. Não é correto este suposto. Ou será mesmo que ofertar 
uma atenção primária à saúde de qualidade – o que exige uma interação 
constante com os cidadãos usuários dos serviços, a responsabilização 
por sua saúde, a utilização de procedimentos promocionais e 
preventivos, a resolução de 85% dos problemas e a coordenação dos 
fluxos e contra-fluxos na rede de serviços – é menos complexo que 
oferecer serviços ditos de média e alta complexidades ambulatorial e 
hospitalar? (ibid., p. 37).  

 

 

A regionalização adotada em Sergipe foi elaborada de modo a contemplar a 

definição do Ministério da Saúde, resultado do planejamento que estabeleceu as 

necessidades e prioridades da intervenção de cada município, a organização do 

sistema, a identificação do papel dos municípios, a consolidação da regulação e 

controle (SES/PDR, 2002). Contudo, as relações entre o governo municipal de Aracaju 

e o governo do estado eram conflituosas na época e ambos tinham projetos distintos 

para a municipalização da capital.  

Na proposta do Plano Diretor de Regionalização elaborado pelo Governo estadual, 

o estado tinha uma organização baseada nos sistemas locais com as microrregiões, 

módulos e Aracaju como pólo-sede da única região com capacidade para ser a 

referência de todo o estado (observados nas figuras 27 e 28, p. 251, 252). O Governo 

municipal de Aracaju (assumiu em 2001 e era de oposição partidária) disputava com o 

governo estadual o controle sobre Aracaju. Transformar a capital na habilitação da 

Gestão Plena do Sistema era uma maneira de provocar um novo equilíbrio no jogo de 
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poder entre as lideranças políticas de oposição naquele momento. O Secretário de 

Saúde de Aracaju na época afirmou que  

 

era impossível organizar um sistema de saúde que pudesse tornar 
um direito do cidadão, respeitando os princípios da integralidade, 
da equidade, da universalidade, na condição de gestor de atenção 
básica de uma rede de serviços de saúde (SANTOS, R. 2006, p. 
74) 

 

O embate entre esses entes federados era para garantir a gestão de Aracaju, 

principal meio de recursos. O Governo municipal não aceitava a proposta de 

primeiramente interiorizar a descentralização, para somente depois promover a 

descentralização dos recursos para a capital. Por outro lado, o Governo estadual usava 

o argumento de que a habilitação de Aracaju na condição de gestor pleno do sistema 

provocaria problemas de acesso da população do interior. Enquanto Aracaju era 

disputada, em um fisiologismo exacerbado, os dois entes federados em disputa criavam 

dificuldades para o desenvolvimento de ações e serviços de saúde na capital a 

depender da sua origem (Secretaria de Estado da Saúde ou Secretaria Municipal de 

Saúde). A radicalização desse embate se deu com a aprovação da municipalização de 

Aracaju na Gestão Plena do Sistema Municipal após ter sido questionada a legitimidade 

do Conselho Municipal de Saúde, prorrogado seu mandato por decreto. 

Definida a municipalização em Aracaju e estabelecida a regionalização do estado, 

se deu um direcionamento dos incentivos à assistência à saúde através da ênfase na 

Atenção Básica Ampliada. Destaca-se o aumento do número de unidades ambulatoriais 

no estado que passaram de 628 em 1998 para 814 em 2003 (dados do DATASUS, 

2007), presentes em todos os municípios sergipanos, embora concentrados na grande 

Aracaju e no Centro-sul do estado (observar figura 29). Dentre estas unidades, as de 

Saúde da Família experimentaram um aumento de 478,94% (eram 57 em 1998 e 330 

em 2003), distribuídas por todo o estado o que promoveu uma interiorização de 

profissionais de nível superior (médicos e enfermeiros). Diferentes dos postos de 
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saúde107, nas unidades de Saúde da Família se deve oferecer atendimento de atenção 

básica e integral, nas especialidades básicas (médicos generalistas, odontólogos).  

O destaque das unidades ambulatoriais de Saúde da Família revela a presença do 

setor público nos serviços e ações de saúde no âmbito ambulatorial. Sobre este 

aspecto, Aciole afirma que  

 

é evidente a predominância desses estabelecimentos segundo a esfera 
municipal, que pode ser encarada como resultado operacional do 
processo de ‘municipalização’ das unidades de saúde, constituindo 
verdadeira rede de unidades municipais encarregadas das assistência 
médico-sanitária à população (2006, p. 285). 

 

 

Conforme os dados do DATASUS (2007), as unidades ambulatoriais em Sergipe 

são principalmente, públicas (78,34% em 1998 e 83,29% em 2003) e estão sob a 

responsabilidade dos governos municipais. Em todos os municípios há unidades 

ambulatoriais (figura 29, p. 255), quer sejam Postos de Saúde, Unidades de Saúde da 

Família, Centro de Saúde ou outras, obedecendo a um pressuposto de hierarquia dos 

serviços, distribuídos segundo uma centralidade108 definida pela influência que cada 

lugar central exerce. As unidades ambulatoriais representam os serviços de primeiro 

nível hierárquico que por envolverem menores custos e terem um uso mais freqüente 

se encontram localizadas mesmos nos menores centros.  

                                                 
107 Nos postos de saúde, a presença de profissional médico pode ser intermitente. 
108 A teoria das Localidades Centrais foi criada por Christaller em 1933. A centralização é considerada 
como princípio de ordem que rege a distribuição espacial de núcleos urbanos, o lugar central e a região 
complementar. Nessa teoria são importantes os princípios de centralidade e hierarquia. Os conceitos de 
alcance máximo e mínimo são importantes para definir a centralidade de um lugar, o que produz uma 
organização espacial na qual o centro concentra serviços e atividades e a hinterlândia é sua dependente. 
O alcance máximo se refere a área determinada por um raio a partir da localidade central, cujos 
consumidores se deslocam para ela a fim de obter bens e serviços. O alcance espacial mínimo 
compreende a área em torno de uma localidade central que engloba o número mínimo de consumidores 
que são suficientes economicamente para a atividade ou serviço se instalar. Segundo Bezzi (2004) o que 
caracteriza a centralidade é o conjunto das funções centrais, ou seja, a oferta de bens e serviços que tem 
a necessidade de se localizar centralmente. Na Geografia, a teoria das Localidades Centrais foi utilizada 
pela chamada Nova Geografia, servindo ao planejamento e às regiões funcionais, desprovida de relações 
sociais e desligadas da história. Sobre a teoria das localidades centrais, ver também Roberto Lobato 
Corrêa (2005) e Milton Santos (2003). 
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O acompanhamento dessa assistência é feito pelas Equipes de Saúde da Família 

através dos programas de Agentes Comunitários de Saúde – PACS e Saúde da Família 

– PSF. O Programa de Saúde da Família foi concebido pelo Ministério da Saúde (em 

1994) para modificar o modelo de assistência, centrado na medicina curativa (modelo 

médico-assistencial liberal-privatista). A mudança de modelo centrado no médico e no 

hospital para um que é centrado na família e na equipe visou atuar nas variáveis que se 

relacionam ao adoecimento da população. Nesse sentido, o Programa de Saúde da 

Família é para a política de saúde uma estratégia de reorganização dos serviços e 

ações de saúde. 

Os programas de Agentes Comunitários de Saúde e Saúde da Família foram 

iniciados em Sergipe no município de Neópolis109 (1994) com apenas uma equipe de 

Saúde da Família, apresentando um pequeno acréscimo até 1997, com 29 equipes e a 

partir de 2001, assumindo o papel predominante na saúde do sergipano SUS-

dependente. Sergipe conta atualmente com 537 equipes de saúde da família, sendo 

que 375 delas com a inclusão da saúde bucal (DATASUS, fev/2008). De acordo com a 

figura 30, é constatado o aumento da população coberta pelo PSF, atingindo em 2005 

90%, reduzindo o percentual de população destituída de atenção à saúde (de 53% em 

2000 para 1,5% em 2005). A figura 30 também demonstra o aumento da população que 

passou a ser assistida por planos privados (8% em 2000 aumentando para 9% em 

2005). Embora os dados indiquem que houve um aumento significativo da população 

coberta pelo PSF, não revela, no entanto, que os atendimentos são feitos através de 

uma triagem (chamada de acolhimento feita por enfermeiros que escolhem os pacientes 

que devem ser atendidos). Além disso, a maioria dos médicos do programa que deveria 

trabalhar 40 horas semanais, passa em torno de quatro horas na unidade de saúde. 

Esse fato faz com que os pacientes procurem o serviço privado através de consultas 

populares, sem ter um contrato regular (planos de saúde) de prestação do serviço da 

rede privada (o que não é indicado nos dados da figura).  

 

                                                 
109 O município de Neópolis foi um dos pioneiros no país na implantação do Programa Saúde da Família, 
no povoado Betume. A iniciativa partiu do governo municipal da época que na condição de médico 
sanitarista conseguiu fazer os acordos necessários à implantação.  



 

 

 

 

 

Fonte: DATASUS (Departamento de Informática do SUS) 
2007 

 

 

Cabe salientar que os 

Governo Federal para oferecer assistência à saúde para a população SUS

A natureza desses programas segue as orientações do Banco Mundial quando propõe 

que o sistema de saúde brasileiro adote medidas de focalização para atender uma 

clientela mais pobre e direcione a utilização de recursos públicos para as ações de 

promoção, prevenção e educação em saúde, deixando livre a iniciativa privada para 

oferecer a assistência médica.  
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Sergipe
Percentual de Cobertura da População
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Fonte: DATASUS (Departamento de Informática do SUS) – Indicadores de cobertura, 

Cabe salientar que os programas PSF e PACS são a principal estra

Governo Federal para oferecer assistência à saúde para a população SUS

A natureza desses programas segue as orientações do Banco Mundial quando propõe 

que o sistema de saúde brasileiro adote medidas de focalização para atender uma 

ntela mais pobre e direcione a utilização de recursos públicos para as ações de 

promoção, prevenção e educação em saúde, deixando livre a iniciativa privada para 

oferecer a assistência médica.   
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Indicadores de cobertura, 

são a principal estratégia do 

Governo Federal para oferecer assistência à saúde para a população SUS-dependente. 

A natureza desses programas segue as orientações do Banco Mundial quando propõe 

que o sistema de saúde brasileiro adote medidas de focalização para atender uma 

ntela mais pobre e direcione a utilização de recursos públicos para as ações de 

promoção, prevenção e educação em saúde, deixando livre a iniciativa privada para 
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Os argumentos utilizados por Monnerat, Senna e Souza (2002) para justificar a 

centralização da União na condução da política de assistência à saúde através do 

Programa Saúde da Família são a pouca tradição do poder local na elaboração de 

políticas e programas que respondam de forma racional às demandas e a fragilidade da 

capacidade de gestão da esfera local.  

A fragilidade da maior parte dos municípios brasileiros é inquestionável, dada a 

sua dependência das transferências da União através do Fundo de Participação 

Municipal (FPM), da falta de pessoal qualificado. Mas, o que dizer do caos do sistema 

público de saúde em municípios que experimentam certa autonomia em relação à 

União e que gozam de profissionais qualificados em seus quadros e a rigor, são 

capazes de gerir seus sistemas de saúde?   

A explicação da fragilidade e fracasso das políticas operacionalizadas nos 

municípios deve ser buscada no persistente tratamento da coisa pública como privada, 

seja no uso indevido dos recursos escassos, seja na manipulação clientelística, 

fisiológica entre os governos alimentada pelo papel secundário que a saúde e demais 

políticas sociais desempenham no Estado brasileiro. Daí porque a Atenção Básica foi 

prioridade em todas as normas operacionais e assistenciais já estabelecidas na 

consolidação do SUS. 

Como a realidade sócio-espacial não é um modelo que obedece a ordem de 

distância e influência ascendente de lugares, essa forma de organização espacial é 

atravessada por condicionamentos sociais e históricos que demonstram a 

espacialidade social existente na realidade. As tensões existentes entre os municípios e 

entre esses e o estado no trato das questões de saúde são percebidas nas constantes 

tentativas de organizar a rede de saúde em Sergipe.  

Para otimizar a organização da rede de saúde foi feita uma revisão do Plano 

Diretor de Regionalização em 2007, dando a impressão de avanço e melhoria no 

funcionamento da rede. As microrregiões110 de saúde passaram a ser chamadas de 

                                                 
110 De acordo com o Plano Diretor de Regionalização (2002, n/p), se considera microrregião de saúde a 
“base territorial e populacional, constituída de agrupamento de módulos assistenciais e apresentando um 
sistema de saúde funcional e com potencial resolutivo no âmbito ambulatorial, para os procedimentos de 
média complexidade ambulatorial” 
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regiões e houve uma nova distribuição dos municípios (observar figura 31). São Miguel 

do Aleixo e Nossa Senhora Aparecida, antes pertencentes à microrregião de Nossa 

Senhora da Glória fazem parte da região de Itabaiana, assim como o de Nossa 

Senhora de Lourdes que passou a fazer parte da região de Propriá, juntamente com o 

município de Muribeca que integrava a microrregião de Nossa Senhora do Socorro.  

O município de Nossa Senhora do Socorro111 (figura 31) faz parte da Grande 

Aracaju, mas está em região distinta, mesmo tendo com Aracaju estreita ligação. A 

justificativa para tornar o município na Gestão Plena do Sistema Municipal foi a de criar 

uma maneira de diminuir a pressão sobre Aracaju, redirecionando o fluxo da população 

dos municípios mais próximos da capital. Esta ação tem se mostrado iníqua, na medida 

em que o número de pacientes de Nossa Senhora de Socorro atendidos no Hospital 

João Alves Filho (em Aracaju) pouco variou entre os anos de 2001 e 2006 (29.339 e 

30.277 respectivamente – dados do relatório do Hospital João Filho) 

                                                 
111 O município de Nossa Senhora do Socorro teve um crescimento populacional de 93,91% entre os 
anos de 1991 e 2000 (dados do Censo Demográfico). Esse crescimento é resultado da expansão 
horizontal de Aracaju e do poder de indução do Estado ao elaborar política de habitação sob a forma de 
conjuntos habitacionais para uma população de baixo poder aquisitivo (FRANÇA, 1999). Tem uma 
população ligada a Aracaju tanto pelas atividades laborais quanto pela satisfação das necessidades do 
setor terciário 
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Figura 31 
Sergipe 
Regiões de saúde 
2007 
 

Fonte: Secretaria de Estado da Saúde - Plano Diretor de Regionalização - 2007 
Elaboração: Edson Bastos e Ana R. Santos 
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Na condição de gestor pleno do sistema, o município de Nossa Senhora do 

Socorro112 deve oferecer os serviços de média complexidade, exercer o comando único 

e assumir a gestão de todo o sistema municipal, incluindo os prestadores de serviços 

vinculados ao SUS, independente de sua natureza jurídica ou nível de complexidade 

(de acordo com a NOAS 2002). 

As alterações na composição das regiões foram decorrentes das adequações aos 

critérios definidos anteriormente na regionalização de 2003, assim como para se ajustar 

às novas condições expostas no Plano Diretor de Regionalização (2007). Na revisão 

deste plano, os módulos assistenciais foram suprimidos porque o que assegurava sua 

existência era a necessidade de estabelecer uma padronização mínima dos serviços 

que os municípios deveriam oferecer, uma vez que a NOAS definia os critérios para as 

pactuações e exigia o cumprimento de um conjunto de regras pelos municípios sede 

dos módulos.  

Os municípios nunca estão enquadrados no que é definido como critério mínimo 

para receber os recursos e fazer os pactos, pois há uma lista de procedimentos que 

caracteriza os serviços de média e alta complexidade, nem sempre existentes no 

município. A saída para esse problema foi criar uma divisão nos serviços de média 

complexidade (foram definidos níveis de complexidade: Média 1, Média 2 e Média 3 – 

ver anexo 1).  

A partir de 2007, a pactuação voltou a ser definida pelo município que se 

compromete a oferecer o que foi acordado pelo mesmo, extinguiu-se a divisão dos 

procedimentos da Média Complexidade, ficando delimitados os procedimentos de 

Atenção Básica, Média e Alta Compexidade. 

A figura 32 mostra a distribuição dos procedimentos de saúde segundo o nível de 

complexidade, no ano de 2007. Os procedimentos do nível de Atenção Básica, apesar 

de concentrados na capital, são encontrados em todo o estado, enquanto os de Média 
                                                 
112 Na dissertação de mestrado, defendida junto ao NPGEO/UFS, Moura (2007) analisando o rural que 
permanece na cotidianeidade do urbano em Nossa Senhora do Socorro, constata que a instalação do 
Complexo Urbano-Industrial neste município fez parte da política nacional de desenvolvimento pela 
indústria, promovendo a expansão urbana e industrial de Aracaju para os municípios vizinhos, 
notadamente, para Nossa Senhora do Socorro. Assim, as transformações ocorridas neste município se 
inserem na lógica de criação de novas possibilidades de expansão e acumulação do capital via 
industrialização. 
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NÍVEL DE ATENÇÃO BÁSICA MÉDIA COMPLEXIDADE

ALTA COMPLEXIDADE

3.740.359

500.000 |-- 1.500.000

150.000 |-- 500.000

  50.000 |-- 150.000

  25.000 - 50.000

  Até 5.000

nº de procedimentos

3.731.018

100.000 |-- 550.000

  30.000 |-- 100.000

  10.000 |-- 30.000

    1.000 |-- 10.000

 Até 1.000

nº de procedimentos

3.737.864

24.000 |-- 72.000

12.000 |-- 24.000

  6.000 |-- 12.000

  2.000 |-- 6.000

 Não apresenta

nº de procedimentos

1-Amparo de São Francisco
2-Aquidabã
3-Aracaju
4-Arauá
5-Areia Branca
6-Barra dos Coqueiros
7-Boquim
8-Brejo Grande
9-Campo do Brito
10-Canhoba
11-Canindé de São Francisco
12-Capela
13-Carira
14-Carmópolis
15-Cedro de São João
16-Cristinápolis
17-Cumbe
18-Divina Pastora
19-Estância
20-Feira Nova
21-Frei Paulo
22-Gararu
23-General Maynard
24-Gracho Cardoso
25-Ilha das Flores
26-Indiaroba
27-Itabaiana
28-Itabaianinha
29-Itabi
30-Itaporanga d'Ajuda
31-Japaratuba
32-Japoatã
33-Lagarto
34-Laranjeiras
35-Macambira
36-Malhada dos Bois
37-Malhador
38-Maruim

39-Moita Bonita
40-Monte Alegre de Sergipe
41-Muribeca
42-Neópolis
43-Nossa Senhora Aparecida
44-Nossa Senhora da Glória
45-Nossa Senhora das Dores
46-Nossa Senhora de Lourdes
47-Nossa Senhora do Socorro
48-Pacatuba
49-Pedra Mole
50-Pedrinhas
51-Pinhão
52-Pirambu
53-Poço Redondo
54-Poço Verde
55-Porto da Folha
56-Propriá
57-Riachão do Dantas
58-Riachuelo
59-Ribeirópolis
60-Rosário do Catete
61-Salgado
62-Santa Luzia do Itanhy
63-Santa Rosa de Lima
64-Santana do São Francisco
65-Santo Amaro das Brotas
66-São Cristóvão
67-São Domingos
68-São Francisco
69-São Miguel do Aleixo
70-Simao Dias
71-Siriri
72-Telha
73-Tobias Barreto
74-Tomar do Geru
75-Umbaúba
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Figura 32. Sergipe: Complexidade do Sistema de Saúde - 2007.

CARACTERIZAÇÃO DOS NÍVEIS DE ATENÇÃO
POR PROCEDIMENTO ASSISTENCIAL

Procedimentos de Atenção Básica
01-Ações Enfermagem/Outros de Saúde Nível Médio 
02-Ações Médicas Básicas 
03-Ações Básicas Em Odontologia 
04-Ações Executadas P/Outros Prof.Nível Superior 
05-Procedimentos Básicos Em Vigilância Sanitária 

Procedimentos Especializados (Média complexidade) 
07-Proced.Espec.Prof is.Médicos,Out.NívelSup./Méd 
08-Cirurgias Ambulatoriais Especializadas 
09-Procedimentos Traumato-Ortopédicos 
10-Ações Especializadas Em Odontologia 
11-Patologia Clínica 
12-Anatomopatologia e Citopatologia 
13-Radiodiagnóst ico 
14-Exames Ultra-Sonográficos 
17-Diagnose 
18-Fisioterapia (Por Sessão) 
19-Terapias Especializadas (Por Terapia) 
20-Instalação de Cateter 
21-Próteses e Órteses 
22-Anestesia 

Procedimentos Assistenciais de Alta Complexidade 
26-Hemodinâmica 
27-Terapia Renal Subst itutiva 
28-Radioterapia (Por Especificação) 
29-Quimioterapia - Custo Mensal 
31-Ressonância Magnética 
32-Medicina Nuclear - In Vivo 
33-Radiologia Intervencionista 
35-Tomograf ia Computadorizada 
36-Medicamentos 
37-Hemoterapia 
38-Acompanhamento de Pacientes 
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Complexidade já apresentam uma distribuição, na qual se verifica uma concentração na 

capital e no Centro-sul do estado. Ao considerarmos os procedimentos de Alta 

Complexidade, a concentração é muito acentuada na capital (mais de 3.000.000 de 

procedimentos), seguida dos municípios de Nossa Senhora do Socorro (entre 24.000 e 

72.000 procedimentos), São Cristóvão e Nossa Senhora da Glória (entre 12.000 e 

24.000 procedimentos). No limite de até 12.000 procedimentos estão os municípios do 

Centro-sul do estado. 

Os procedimentos ambulatoriais são principalmente oferecidos pelo serviço 

público de saúde, como o Centro de Hemoterapia de Sergipe com 181.451, o Instituto 

Parreira Horta (179.835), o Hospital Universitário (149.262), seguidos pelos postos e 

unidades de saúde municipais (dados da SES até agosto de 2007). O setor privado 

experimentou um aumento do número de prestadores privados e filantrópicos de saúde 

do SUS que era de 118 em 2000, passando para 161 privados e 14 filantrópicos (dados 

até agosto de 2007 (Cadastro Nacional de Estabelecimentos de Saúdes – CNES, 

2008).  

A participação da produção ambulatorial dos prestadores privados não sofreu 

significativo aumento durante o período de consolidação do SUS, na medida em que 

representou 11, 97% (em 2000) e 10,44% em 2007, computados somente os meses até 

agosto. Contudo, é preciso destacar que alguns desses prestadores privados se 

expandiram pelo estado e a capital, como no caso da clínica Diagnose113 (ver figuras 33 

e 34) que tem 5 unidades populares, chamadas de Policlin (1 em Itabaiana e 4 

localizadas na periferia da capital).  Além da Diagnose/Policlin, a Laclise tem duas 

unidades em Aracaju, uma em São Cristóvão e uma em Laranjeiras. A clínica Santa 

Sophia possui duas unidades populares no bairro Siqueira Campos, nas adjacências do 

CEMAR (unidade pública de saúde, discutida no capítulo seguinte), denominadas 

Multiclin. 

 

                                                 
113 A Clínica Diagnose está localizada no bairro São José (Aracaju), área de concentração de 
estabelecimentos de saúde para uma clientela mais abastada. Em Aracaju, as unidades da Policlin estão 
no conjunto D. Pedro I, no bairro São Conrado, na rua de Bahia e no Conjunto Augusto Franco. 
 



 

 

Figura 33                                                                             
Clínica Policlin - Rua de Bahia                                              Clínica Poli
 
Fonte: Pesquisa de campo,  2007                                        Fonte: Pesquisa de campo,  2007
 

 

 

Embora a participação privada na produção ambulatorial no SUS em Sergipe seja 

em torno de 11%, ficando o setor público como o m

assistência, mesmo a população SUS

estado, procura os serviços p

afirmaram já ter utilizado o serviço p

especialistas e exames. Dentre esses, 40% afirmaram ter pagado por cirurgias (nos 

olhos, ginecológica, próstata, ortopédica). As razões que levaram

dependente ao pagamento pelos serviços médico

demora do atendimento pelo SUS, a dificuldade de marcar os exames que os médicos 

solicitam. Assim, os entrevistados afirmaram

 

- tenho uma cirurgia que era pra ser feita agora em junho, mas o médico 
saiu de férias e acabou
morador de Aracaju)

- tenho um problema na próstata, era para ter operado, mas só vou ter a 
consulta em setembro (pesquisa de campo/junho de 2007 
Brejo Grande)

              

                                                                                Figura 34 
Rua de Bahia                                              Clínica Policlin - Augusto Franco 

Fonte: Pesquisa de campo,  2007                                        Fonte: Pesquisa de campo,  2007 

Embora a participação privada na produção ambulatorial no SUS em Sergipe seja 

em torno de 11%, ficando o setor público como o maior e principal responsável pela 

assistência, mesmo a população SUS-dependente, tanto da capital, como do interior d

estado, procura os serviços privados. Na pesquisa de campo, 90% dos entrevistados 

afirmaram já ter utilizado o serviço privado no que se refere a consultas com 

especialistas e exames. Dentre esses, 40% afirmaram ter pagado por cirurgias (nos 

olhos, ginecológica, próstata, ortopédica). As razões que levaram a população SUS

ao pagamento pelos serviços médico-hospitalares e ambulato

demora do atendimento pelo SUS, a dificuldade de marcar os exames que os médicos 

solicitam. Assim, os entrevistados afirmaram 

tenho uma cirurgia que era pra ser feita agora em junho, mas o médico 
saiu de férias e acabou-se... (pesquisa de campo/junho de 2007 
morador de Aracaju) 

tenho um problema na próstata, era para ter operado, mas só vou ter a 
consulta em setembro (pesquisa de campo/junho de 2007 
Brejo Grande) 
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- sou doente de diabetes, tenho que operar o olho. Se for esperar o 
SUS, eu morro (pesquisa de campo/junho de 2007 - morador de 
Neópolis). 

- estou com os olhos doentes, mas passa 4 meses para uma consulta. O 
jeito é pagar (pesquisa de campo/junho 2007 – morador de Itabaiana) 

- desde janeiro espero pela mamografia e só consegui fazer agora em 
junho. Não paguei porque não tenho dinheiro, se tivesse não esperava 
tanto. (pesquisa de campo/junho 2007 – morador do bairro Santa 
Maria/Aracaju) 

 

 

 

Durante a realização da pesquisa de campo, os entrevistados se mostraram 

insatisfeitos com as questões referentes à saúde têm consciência de sua condição de 

saúde é resultado das condições de vida a que estão submetidos. Diante da 

imobilização para resolver seus problemas e julgando ser necessária a interferência do 

poder público para a realização de obras de infra-estrutura e saneamento básico que 

melhorariam sua vida e sua saúde, os entrevistados apelam para os representantes dos 

governos, como se estivessem pedindo um favor, uma dádiva que um Senhor concede. 

Isto nos remete à discussão sobre o patrimonialismo, prática social da política brasileira 

que é alimentada pelo consentimento dos “submissos” à condição de dependência.  

A cultura personalista e patrimonialista dificulta a compreensão de direitos e 

deveres que são vistos como favores e obrigações. O exercício do poder é identificado 

como uma dádiva, não como o cumprimento das atribuições do poder legalmente 

instituído. O teor da carta da figura 35 é uma demonstração daquilo que alimenta a 

relação de dependência existente entre os representantes dos governos e o povo: a 

extrema carência representada pela condição de pobreza é ingrediente preservado 

para a manipulação clientelística.  

Nesse sentido, é como afirma Bodstein,   

 

o populismo e o clientelismo constituem-se em práticas assentadas no 
autoritarismo/paternalismo, marca registrada do relacionamento entre 
Estado e população. Fazem parte de um jogo perverso que legitima 
lideranças políticas em função de favores e benesses que prestam aos 
necessitados. Nesse jogo, os necessitados, para serem assistidos, 
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praticamente abdicam de sua condição de cidadãos. Deslocar o 
processo decisório para as instâncias estaduais e municipais não parece 
suficiente para evitar a intermediação de práticas populistas e 
clientelísticas (1993, p. 33). 

 
  

 

Figura 35 
Carta de paciente do SUS114 
2007 
 
Fonte: Pesquisa de campo, julho 2007 
 

                                                 
114 A senhora entrevistada afirmou andar sempre na bolsa com uma carta endereçada ao governador na 
esperança de um dia poder lhe entregar.  
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Sobre a maneira como os políticos vêem a saúde, Santos R. afirma que 

 

a visão hegemônica dos políticos sobre a saúde é uma visão 
liberal-privatista; ou seja: eles emprestam aquilo que é o senso 
comum e vêem a cidade e a saúde – ainda é assim – não como um 
setor, ou uma área de política pública para garantir um direito de 
cidadania, mas sim como uma área que pode propiciar a troca; que pode 
propiciar o fortalecimento pela troca de favores. Esta ainda é a visão 
hegemônica (2006, p. 54).  

 

 

A existência das relações patrimonialistas encontra nas condições de saúde 

disponíveis à população um dos seus meios para se sustentar, pois tutelar e ser 

tutelado é uma prática que embala as relações sociais. No âmbito da política de saúde, 

as constantes alterações na organização e funcionamento da rede de saúde conduzem 

tanto para a permanência de um Estado tutelar como para um conteúdo privatizante 

das ações e serviços de saúde. Dessa maneira, as práticas políticas sujeitam à 

sociedade inteira ao seu controle, definindo o que, como e qual prática de saúde deve 

existir. O planejamento se faz para atender a lógica do mercado e imprime uma 

racionalidade técnica deslocada da satisfação das necessidades essenciais da vida 

humana. 
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6 – O SENTIDO DA RACIONALIDADE TÉCNICA: A REALIDADE DA/NA REDE DE 
SAÚDE EM SERGIPE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

O processo de reprodução do espaço  
a partir do processo de reprodução da sociedade se realiza, 

hoje, produzindo novas contradições- 
suscitadas pela extensão do capitalismo,  

o que nos coloca diante da necessidade de aprofundar o debate em torno das 
contradições entre o espaço público e o privado, 

 espaço do consumo-consumo do espaço,  
abundância relativa da produção–novas raridades,  

fragmentação-globalização do espaço.  
Todavia a contradição entre o processo de produção social do espaço e sua 

apropriação privada está na base do entendimento da reprodução espacial hoje  
(Ana F. A. Carlos, em O espaço no fim de século, 1999, p. 64 
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6 – O SENTIDO DA RACIONALIDADE TÉCNICA: A REALIDADE DA/NA REDE DE 
SAÚDE EM SERGIPE 

 

 

6.1 – Nas práticas políticas de saúde, o exercício do controle do espaço 

 

 

Regionalizar é planejar o espaço segundo critérios escolhidos jamais desprovidos 

de intencionalidade. A regionalização produz um arranjo espacial que atende às 

necessidades impostas por uma política setorial, como no caso, as regiões de saúde e 

para pôr em prática políticas de desenvolvimento regional. É uma prática social 

eminentemente política e os instrumentos para a sua concreção são definidos a partir 

das regiões de saúde criadas para estabelecer hierarquia dos serviços e as ações, 

distribuir equipamentos de diferentes densidades tecnológicas, criar e fortalecer a área 

central para exercer o comando e a atração da periferia.  

Produz-se uma hierarquização dos serviços e ações de saúde na qual a 

diferenciação das/nas regiões é condição para a produção do consumo do espaço na 

medida em que cria áreas especializadas concorrentes ou complementares nos 

serviços e ações de saúde. 

A lógica embutida nas diferentes regionalizações de saúde reflete o caráter 

político que lhe é subjacente, pois qualquer região “é produto do pensamento social, de 

práticas hegemônicas e contra-hegemônicas, assim, é uma representação, e parte da 

construção social do espaço de uma sociedade” (LIMONAD, 2004, p.58). Desse modo, 

regionaliza-se para atender interesses precisos, pois as regiões são construídas a partir 

da ação de sujeitos sociais que atuam em diferentes escalas e que produzem 

rebatimentos sócio-espaciais. É preciso considerar, ainda, que a regionalização da 

saúde é proposta sob um sistema constituído por uma complexa rede de prestadores e 

compradores públicos e privados, inter-relacionados, competitivos ou complementares e 

com financiamento público.  
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O ato de regionalizar implica em exercer uma ação esboçada em uma proposta de 

planejamento direcionado para a busca do equilíbrio e controle sobre o espaço e as 

pessoas. O planejamento é desse modo,  

 

um aceno de uma possibilidade de equilíbrio no desenvolvimento, uma 
proposta de equalização, ou, pelo menos, tendente a ela. Incorpora uma 
idéia de justiça e igualdade que se confunde com o tradicional discurso 
de uma proposta democrática (GOMES apud BEZZI, 2004, p. 140). 

 

Para gerir os problemas causados pela centralização dos serviços e ações de 

saúde nas cidades, notadamente na capital, o Estado atua sob a forma de 

planejamento, exercendo uma intervenção direta nas práticas sociais.  

Segundo Silva e Mendes, a municipalização radicalizou a importância do 

município, levando à fragmentação e pulverização dos serviços e ações de saúde. Para 

corrigir estas distorções eles afirmam que  

 

parece ter razão quem diz que os movimentos da história são 
pendulares. O traço forte de um sistema centralizado de serviços de 
saúde, rompido pela Reforma Sanitária brasileira, deu origem a um 
movimento de municipalização autárquica, levando o pêndulo para uma 
contraposição polar. É hora de voltar ao ponto de equilíbrio, o que 
significará maximizar as inegáveis fortalezas da descentralização por 
devolução municipalizada, e ao mesmo tempo, tratar de minimizar suas 
debilidades. Isto significará, na prática social, superar o paradigma da 
municipalização autárquica e consolidar em seu lugar, o paradigma da 
regionalização cooperativa (2004, p. 33).  

 

A regionalização aparece, então, como o par de oposição da municipalização 

centralizada no município. Uma regionalização fundada na racionalização econômica, 

otimização dos gastos para evitar deseconomias de escala. Foi elaborada para integrar 

os entes federados na gestão das ações primária e secundária à saúde e afirmar 

cooperação gerenciada, na qual a associação intermunicipal é planejada previamente e 

o poder compartilhado.  

A regionalização presente na NOAS 2002 atende à necessidade de 

operacionalização da organização dos serviços e ações de saúde, desprovida de 
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conteúdo social e da observância das relações entre os diferentes sujeitos sociais que 

modelam a realidade. Além da razão econômica, a constante falta de médico, a grande 

rotatividade desses profissionais, a precária condição de funcionamento das unidades 

básicas de saúde são pontos de estrangulamento na rede de saúde. 

A questão da saúde ocupa centralidade nos debates entre os representantes de 

partidos políticos no estado de Sergipe. As constantes acusações/defesas são feitas 

segundo as realizações de cada governo no período de seu mandato, disputando-se a 

“paternidade” dos serviços e ações de saúde. Com a municipalização, governos de 

diferentes partidos nos municípios e no estado encontram dificuldade/facilidade a 

depender do poder de barganha política e de acordos feitos para satisfazer os 

interesses político-partidários. Além disso, as tensões permanentes entre poder local-

poder central geram lacunas ou superposições de funções na medida em que as 

atribuições dos governos municipais, estadual e federal não são claramente definidas 

ou são interpretadas como exclusividade dos municípios. 

O que define as relações entre os entes federados está associado à forma de 

organização política do país, na qual a elite é detentora do poder político. Assim 

Holanda afirma que  

 

para o funcionário ‘patrimonial’, a própria gestão política apresenta-se 
como assunto de seu interesse particular; as funções, os empregos e os 
benefícios que deles aufere relacionam-se a direitos pessoais do 
funcionário e não a interesses objetivos, como sucede no verdadeiro 
Estado burocrático, em que prevalecem a especialização das funções e 
o esforço para se assegurarem garantias jurídicas aos cidadãos (1995, 
p. 146) 

 

Nos depoimentos dos entrevistados (gestores e conselheiros) foram feitas 

referências ao jogo político que está por trás da realização dos serviços e ações de 

saúde. De acordo com as entrevistas realizadas 

 

nos bastidores, mesmo com cotas estabelecidas para oferta de serviços, 
há muita dificuldade para a sua realização. O SUS no papel é o melhor 
sistema do mundo, não tem sistema melhor, tudo flui certinho, mas não 
é nada disso. Quando você vai ver quase não funciona, funciona muito 
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pouco. Melhorou, mas ainda não é bom. Tudo depende do prefeito. Se o 
prefeito tiver interesse de fazer, faz. (pesquisa de campo, 2007). 

 

Desse modo, o caráter patriarcal está presente nas atividades da seara pública, 

pois o homem na esfera pública age segundo sua visão particularista de mundo, não 

distinguindo a necessária separação entre o público e o privado.  

Na política de saúde (o SUS), o amálgama entre público e o privado é reeditado. 

O acesso aos serviços de Atenção Básica permanece como um dos objetivos a 

alcançar para a garantia da universalidade, perseguida com a constituição da NOAS 

2002. A regionalização proposta nesta norma foi justificada para aprofundar a 

descentralização com equidade no acesso e qualidade da Atenção Básica. Para tal, a 

NOAS 2002 define que “as ações devem ser assumidas por todos os municípios 

brasileiros, respeitando o seu perfil epidemiológico, como um componente essencial e 

mínimo para o cumprimento das metas do Pacto de Atenção Básica”. (MINISTÉRIO DA 

SAÚDE, 2002, p. 4). 

A universalidade, equidade e integralidade perseguidas pelo SUS promoveram a 

expansão da rede de saúde na Atenção Básica, ampliando a oferta dos serviços e 

ações de saúde, mas isso não garante que os princípios basilares do SUS sejam 

vivenciados pela população. Na pesquisa de campo desenvolvida com os usuários do 

SUS (em estabelecimentos públicos e privados), as principais respostas sobre a 

satisfação quanto ao serviço de saúde foram: 

 

- pior era antes que não tinha médico nem nada. Hoje tem médico e 
escola para todo o lado (morador de Lagarto) 

- o agente de saúde vai toda semana, faz perguntas, leva exame e 
marca consulta no posto (morador de Itabaiana) 

- tem clínico no posto e o atendimento dos agentes funciona (morador 
de Aquidabã) 

- vou no Cemar sempre. Há 2 anos tenho acompanhamento (morador de 
Areia Branca) 

- no posto eu vou ver a pressão para quando eu voltar para o médico 
(morador com problema de hipertensão, residente em Aracaju) 
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- para os programas de saúde da mulher e da criança, hipertensos, 
diabéticos não há problema de consultas ou exames. Para as 
especialidades há demora (enfermeira de unidade de saúde em Aracaju) 

- o agente trabalha bem, mas não tem a contrapartida da prefeitura 
(morador do conjunto Marcos Freire II, em Nossa Senhora do Socorro). 

 

Nas respostas dadas se percebe a focalização dos programas dirigidos a 

determinadas clientelas, com a participação efetiva dos agentes de saúde. Para as 

especialidades médicas, os pacientes de hanseníase, AIDS, tuberculose têm um 

acompanhamento regular, previamente marcado na unidade de saúde.  

Nos municípios sergipanos pesquisados, a população reclama da dificuldade de 

acesso aos cuidados de saúde, uma vez que os profissionais das equipes, exceto os 

agentes comunitários, não cumprem sua carga horária de trabalho, há uma freqüente 

falta de profissionais médicos especialistas na rede, assim como uma dificuldade de 

realização de exames para se fazer um diagnóstico mais preciso das doenças.  Soma-

se a esta situação, a precariedade de infra-estrutura das unidades de saúde, uma cota 

determinada de procedimentos para cada município e falta de medicamentos. 

Mesmo depois de perseguir uma organização de saúde que cumpra os princípios 

basilares do SUS instituídos legalmente, o que se verifica é a permanência de uma 

concentração dos serviços, principalmente na capital. Essa concentração favorece 

como afirma França  

 

uma ação política conduzida por deputados, prefeitos, vereadores e por 
outras lideranças, trazendo pessoas para tratamento clínico, realização 
de exames e internação nos hospitais da capital. Tal prática já se tornou 
uma constante. As prefeituras chegam a manter casas alugadas em 
Aracaju, nas proximidades dos hospitais ou das áreas centrais, para 
hospedagem de seus munícipes, além de providenciar a manutenção 
das ambulâncias que trafegam diariamente, por várias vezes, 
conduzindo passageiros e doentes (1999, p. 176). 
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Os profissionais de saúde, principalmente os das especialidades115 médicas 

também se encontram mal distribuídos pelo estado. Conforme as figuras 36, 37 e 38, 

Aracaju é o município que possui o maior número de médicos das áreas de Cardiologia, 

Dermatologia, Hanseanologia, Endocrinologia, Metabologia, Ortopedia, Traumatologia, 

Gastroenterologia, Oftalmologia, Otorrinolaringologia. No que se refere à especialidade 

Cirurgia Geral e Cardiologia há presença mínima dessas especialidades (não 

ultrapassa a 6 médicos) nos centros regionais (Nossa Senhora do Socorro, Itabaiana, 

Estância, Lagarto, Nossa Senhora da Glória), nos municípios do sertão noroeste 

(Canindé do São Francisco, Poço Redondo), Itaporanga d’ Ajuda, Maruim e Aquidabã.    

A inacessibilidade aos profissionais médicos especialistas e aos laboratórios 

conveniados pelo SUS é ingrediente fundamental para a expansão do setor privado na 

saúde. As clínicas e laboratórios privados concentrados na Rua de Bahia (Figura 39), 

nas adjacências do estabelecimento público CEMAR (Centro de Especialidades 

Médicas de Aracaju) demonstram como processos espaciais, a exemplo da coesão 

(economia de aglomeração) criam as condições para a 

complementaridade/concorrência entre empresas o que lhes garante o controle do 

mercado do seu produto. 

De acordo com a figura 39, são trinta e três estabelecimentos privados, 

satelizados pelo serviço público de saúde, responsável pela marcação de consultas 

com especialistas e exames clínicos e pela prestação de serviços das especialidades 

médicas. As clínicas e laboratórios privados foram, em sua maioria, recentemente 

inaugurados, entre os anos de 2000 e 2007, quando o SUS completou duas décadas 

de existência. Apenas a Policlin (figura 33, p. 265)  foi inaugurada no final da década de 

1980 e o Labmed (Figura 40), no início dos anos 1990. 

Segundo Corrêa (2005), as áreas especializadas criam a atração para o 

consumidor, induzem a compra de produtos que o consumidor não previa e ainda 

produzem a acessibilidade ou a redução da distância, diminuindo a relação custo-

benefício importante para a reprodução do capital. A necessidade de resolver os 

problemas de agravos à saúde das pessoas, conjugada com a dificuldade de 
                                                 
115 O estado de Sergipe conta apenas com 4 mastologistas, 13 urologistas, 8 oncologistas, 5 
proctologistas, 1 cirurgião-vascular, 5 geriatras vinculados ao SUS (CNES/Recursos Humanos, 2007). 
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atendimento nos estabelecimentos públicos é o ingrediente fundamental para a 

expansão do setor privado.  

Produz-se uma organização espacial para superar as barreiras espaciais 

(distâncias) a fim de que o capital possa rapidamente circular por meio da produção de 

configurações espaciais fixas (a decisão locacional de implantar as clínicas e 

laboratórios nas proximidades do CEMAR) e móveis, representadas pela facilidade de 

transporte urbano e interurbano existente na área. Nesse sentido, ocorre o que Milton 

Santos (1996) denominou de integração funcional e territorial porque tanto possibilita o 

processo de acumulação e reprodução do capital no tempo e no espaço, como é 

resultado dos processos de consumo, que também hierarquizam o espaço de acordo 

com as potencialidades de demanda e de oferta. 

É a própria lógica das localidades centrais, cuja especialização dos serviços e 

bens, a sua distribuição e localização obedecem aos princípios econômicos da oferta e 

da procura, direcionada para a maximização do lucro e a minimização do esforço do 

consumidor ou do custo. Nessa forma de seletividade espacial é estabelecida uma 

hierarquia, cujos  serviços e bens mais caros, com grau de especialização maior são 

encontrados nos níveis hierárquicos superiores e os consumidores percorrerão maiores 

distâncias para adquiri-los. Dessa maneira, quanto maior a centralidade de uma área 

central, maior é o seu entorno, produzindo uma organização do espaço na qual a 

localização dos serviços de saúde se dá de maneira seletiva e desigual. 
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Cirurgia Geral
Dezembro / 2007

Cardiologia
Dezembro / 2007

Dermatologia e/ou Hansenologia
Dezembro / 2007

Endocrinologia / Metabologia
Dezembro / 2007

1-Amparo de São Francisco
2-Aquidabã
3-Aracaju
4-Arauá
5-Areia Branca
6-Barra dos Coqueiros
7-Boquim
8-Brejo Grande
9-Campo do Brito
10-Canhoba
11-Canindé de São Francisco
12-Capela
13-Carira
14-Carmópolis
15-Cedro de São João
16-Cristinápolis
17-Cumbe
18-Divina Pastora
19-Estância
20-Feira Nova
21-Frei Paulo
22-Gararu
23-General Maynard
24-Gracho Cardoso
25-Ilha das Flores
26-Indiaroba
27-Itabaiana
28-Itabaianinha
29-Itabi
30-Itaporanga d'Ajuda
31-Japaratuba
32-Japoatã
33-Lagarto
34-Laranjeiras
35-Macambira
36-Malhada dos Bois
37-Malhador
38-Maruim

39-Moita Bonita
40-Monte Alegre de Sergipe
41-Muribeca
42-Neópolis
43-Nossa Senhora Aparecida
44-Nossa Senhora da Glória
45-Nossa Senhora das Dores
46-Nossa Senhora de Lourdes
47-Nossa Senhora do Socorro
48-Pacatuba
49-Pedra Mole
50-Pedrinhas
51-Pinhão
52-Pirambu
53-Poço Redondo
54-Poço Verde
55-Porto da Folha
56-Propriá
57-Riachão do Dantas
58-Riachuelo
59-Ribeirópolis
60-Rosário do Catete
61-Salgado
62-Santa Luzia do Itanhy
63-Santa Rosa de Lima
64-Santana do São Francisco
65-Santo Amaro das Brotas
66-São Cristóvão
67-São Domingos
68-São Francisco
69-São Miguel do Aleixo
70-Simao Dias
71-Siriri
72-Telha
73-Tobias Barreto
74-Tomar do Geru
75-Umbaúba
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Figura 36. Sergipe - Recursos Humanos - Profissionais de Saúde
Cirurgia Geral, Cardiologia, Dermatologia e/ou Hansenologia, Endocrinologia/Metabologia
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Gastroenterologia
Dezembro / 2007

Oftalmologia
Dezembro / 2007

Ortopedia e Traumatologia
Dezembro / 2007

Otorrinolaringologia
Dezembro / 2007

1-Amparo de São Francisco
2-Aquidabã
3-Aracaju
4-Arauá
5-Areia Branca
6-Barra dos Coqueiros
7-Boquim
8-Brejo Grande
9-Campo do Brito
10-Canhoba
11-Canindé de São Francisco
12-Capela
13-Carira
14-Carmópolis
15-Cedro de São João
16-Cristinápolis
17-Cumbe
18-Divina Pastora
19-Estância
20-Feira Nova
21-Frei Paulo
22-Gararu
23-General Maynard
24-Gracho Cardoso
25-Ilha das Flores
26-Indiaroba
27-Itabaiana
28-Itabaianinha
29-Itabi
30-Itaporanga d'Ajuda
31-Japaratuba
32-Japoatã
33-Lagarto
34-Laranjeiras
35-Macambira
36-Malhada dos Bois
37-Malhador
38-Maruim

39-Moita Bonita
40-Monte Alegre de Sergipe
41-Muribeca
42-Neópolis
43-Nossa Senhora Aparecida
44-Nossa Senhora da Glória
45-Nossa Senhora das Dores
46-Nossa Senhora de Lourdes
47-Nossa Senhora do Socorro
48-Pacatuba
49-Pedra Mole
50-Pedrinhas
51-Pinhão
52-Pirambu
53-Poço Redondo
54-Poço Verde
55-Porto da Folha
56-Propriá
57-Riachão do Dantas
58-Riachuelo
59-Ribeirópolis
60-Rosário do Catete
61-Salgado
62-Santa Luzia do Itanhy
63-Santa Rosa de Lima
64-Santana do São Francisco
65-Santo Amaro das Brotas
66-São Cristóvão
67-São Domingos
68-São Francisco
69-São Miguel do Aleixo
70-Simao Dias
71-Siriri
72-Telha
73-Tobias Barreto
74-Tomar do Geru
75-Umbaúba
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Figura 37. Sergipe: Recursos Humanos - Profissionais de Saúde
Gastroenterologia, Oftalmologia, Ortopedia e Traumatologia, Otorrinolaringologia
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Saúde da Família
Médico Comunitário

Dezembro / 2007

Pediatria
Dezembro / 2007

Ginecologia e Obstetrícia
Dezembro / 2007

Clínica Geral
Dezembro / 2007
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6-Barra dos Coqueiros
7-Boquim
8-Brejo Grande
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11-Canindé de São Francisco
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13-Carira
14-Carmópolis
15-Cedro de São João
16-Cristinápolis
17-Cumbe
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19-Estância
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23-General Maynard
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25-Ilha das Flores
26-Indiaroba
27-Itabaiana
28-Itabaianinha
29-Itabi
30-Itaporanga d'Ajuda
31-Japaratuba
32-Japoatã
33-Lagarto
34-Laranjeiras
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43-Nossa Senhora Aparecida
44-Nossa Senhora da Glória
45-Nossa Senhora das Dores
46-Nossa Senhora de Lourdes
47-Nossa Senhora do Socorro
48-Pacatuba
49-Pedra Mole
50-Pedrinhas
51-Pinhão
52-Pirambu
53-Poço Redondo
54-Poço Verde
55-Porto da Folha
56-Propriá
57-Riachão do Dantas
58-Riachuelo
59-Ribeirópolis
60-Rosário do Catete
61-Salgado
62-Santa Luzia do Itanhy
63-Santa Rosa de Lima
64-Santana do São Francisco
65-Santo Amaro das Brotas
66-São Cristóvão
67-São Domingos
68-São Francisco
69-São Miguel do Aleixo
70-Simao Dias
71-Siriri
72-Telha
73-Tobias Barreto
74-Tomar do Geru
75-Umbaúba

MUNICÍPIOS SERGIPANOS

75
74

73

72

71

70

69
68

67

66

65

64

63

62

61

60

59

58

57

56

55

54

53

52

51

50

49

48

47

46

45

44

43 42
41

40

39

38
37

36

35

34

33

32

31

30

29

28

27

26

25

24

23

22

21

20

19

18

17

16

15

14

13

12

11

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

0 25 50 Km

5700
00

8715000

79
00

00

8953000
REGIÕES DE SAÚDE (2007)

Aracaju

Estância

Itabaiana

Lagarto

Nsa Srª da Glória

Nsa Srª do Socorro

Propriá

Figura 38. Sergipe: Recursos Humanos - Profissionais de Saúde
Saúde da Família, Pediatria, Ginecologia e Obstetrícia, Cllínica Geral
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Figura 40 
LABMED, inaugurado em 1992 
 
Fonte: Pesquisa de campo – 2007                
 

 

Pelo exposto, a política de saúde desenvolvida com o SUS tem reforçado a 

expansão do setor privado, concentrando o serviço público nas ações da Atenção 

Básica e de grupos específicos. A ênfase é na oferta de serviços de assistência à 

saúde que atenda uma lógica do cuidado capaz de reduzir as ações médicas. As 

especialidades médicas valorizadas no SUS são a de formação mais generalista, como 

a Clínica Médica e a de Saúde da Família (observar figura 38, p. 279), daí porque há 

presença dessas especialidades distribuídas por quase todo o território, concentrados, 

no entanto, em Aracaju e secundariamente, no Centro-sul do estado. 

Para médicos vinculados ao SUS, a política de saúde adotada tem minimizado a 

importância desse profissional. O apelo dos médicos feito à população quando estavam 

em greve (jul/ago 2007) se baseou na sua valorização. A carta dos médicos distribuída 

à população afirmava que “SUS SEM MÉDICO NÃO EXISTE. Portanto exija da mesma 
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forma que nós um SUS digno, e não um SUS POBRE PARA OS POBRES. MÉDICO 

NÃO É SÓ PARA QUEM TEM PLANO DE SAÚDE” (SINDICATO DOS MÉDICOS DO 

ESTADO DE SERGIPE, 2007). Para a categoria médica, houve uma universalização da 

saúde, sem universalização da atenção médica. Sobre esta questão, um médico do 

Programa Saúde da Família afirma “que se critica a saúde centrada na prática médica, 

mas não foram oferecidas as condições para a existência de outro modelo de saúde, 

centrado no coletivo e na prevenção” (pesquisa de campo, jul/2007).   

Ainda para os médicos, a introdução do acolhimento em Aracaju é uma maneira 

de fazer a triagem, provocando inclusive, constrangimento à população usuária visto 

que em muitas unidades esse acolhimento é feito coletivamente com todos os 

pacientes que devem dizer o que sentem diante dos demais. Às vezes eles mentem 

porque têm vergonha de dizer o real motivo da sua queixa. Alguns pacientes e médicos 

não se submetem a essa prática.  

As condições de adoecimento são vistas pelos médicos entrevistados como 

resultantes das condições de existência da população que provocam a pressão sobre 

os serviços de saúde. Assim, eles afirmaram que 

 

- se houvesse qualidade de vida, as equipes de saúde da família dariam 
conta de 4.000 pessoas sob seus cuidados, mas não há como garantir 
atendimento médico quando a população não tem saneamento, 
alimentação, moradia. As pessoas adoecem e procuram os serviços de 
saúde (pesquisa de campo/junho 2007 – médico de Saúde da Família).  

 

- falta médico há mais de 1 ano e não tem pediatra, quando o número de 
crianças na comunidade é elevado (pesquisa de campo/junho 2007 - 
médico do bairro Santa Maria/Aracaju). 

 

Buscando refletir sobre os modelos assistenciais em saúde Vellozo e Souza 

(1993) acreditam que o controle do médico sobre o modo como as instituições se 

organizam para prestar as ações médicas é um traço peculiar à política de assistência 

médica. Isto delineia um quadro em que a assistência à saúde ocorre sob uma ótica 

liberal-privatista, orientada pelos interesses corporativistas da categoria. Além disso, se 
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pode acrescentar que a maior parte desses profissionais tem vários vínculos 

empregatícios e ainda seus consultórios particulares, situação que distancia ainda mais 

um cuidado e atenção à saúde que considere uma relação mais humana e não 

mercantilizada entre o médico, o paciente e os governos. Esta é uma situação 

prevalecente na história da saúde no país.  

Ao analisar a forma neoliberal de produzir os serviços de saúde no Brasil, Campos 

afirma que  

avalia-se que cerca de dois terços dos médicos em exercício profissional 
ainda dividem o seu tempo de trabalho entre postos típicos de emprego 
assalariado com atividades também típicas da pequena produção: 
consultórios, cooperativas, membros autônomos de corpos clínicos etc. 
É também comum o desvio de pacientes de serviços públicos para a 
área privada, estratagema possível devido à dupla militância de parte 
dos profissionais e à ausência de mecanismos de controle e de 
avaliação de eficácia no setor público [...] A generalização desse tipo de 
procedimento e a conivência das autoridades com sua prática são, 
mesmo, alguns dos principais determinantes da crise de eficácia e uma 
das formas graves de utilização privada da coisa pública (1997, p. 48) 

 

Enquanto servidores públicos, os médicos têm reivindicado melhores salários, 

tratamento diferenciado quanto aos salários pagos aos especialistas e generalistas 

provocando uma tensão na categoria, pois os especialistas reclamam por um salário 

maior. Entre a categoria profissional médica e os governos do estado de Sergipe e o do 

município de Aracaju tem se desenrolado um estranhamento que desencadeia greves e 

paralisações, traduzido pelas diferentes concepções de saúde e doença existentes 

entre eles.  

Segundo Santos R., a maior parte dos profissionais médicos teve sua formação 

baseada no modelo flexneriano, no qual “o educando é exposto ao saber que é 

disposto ao longo do tempo e primeiro compreende o processo saúde/doença, depois 

produz significado clínico e por fim a intervenção” (2006, p. 96). Esta formação está 

centrada no saber e na doença, o que cria dificuldades para a realização de um projeto 

de saúde que tenha a necessidade do usuário lugar proeminente. De acordo com 

Santos R., “a necessidade passa a assumir o lugar do saber, porque passa a ser um 
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objeto sobre o qual o educando tem de produzir uma compreensão, produzir um 

significado e produzir uma intervenção” (ibid., p.99). 

De acordo com o estabelecido no SUS, os princípios da universalidade, equidade 

e integralidade implicam o acesso universal, o levar em conta as diferenças (tratar os 

desiguais desigualmente) e o tratamento da saúde além do ato médico ou do direito à 

assistência. Isto posto, evidencia a contradição na política de saúde na medida no 

espaço da reprodução da vida, as determinações sociais do processo saúde/doença 

são expostas.  

A realidade revela outra face na vivência do SUS. Na entrevista realizada com 

funcionário do CEMAR – Siqueira Campos foi dito que “o SUS é impossível de ser 

praticado, não há como ter universalidade. A equidade também não funciona, são 

muitos pacientes para uma regulação pequena” (pesquisa de campo/junho de 2007). 

Desse modo, a universalidade esbarra nas dificuldades diárias enfrentadas pela 

população quando procura os serviços de saúde, a equidade se transforma em 

focalização, retirando da universalidade o direito de todos e oferecendo a assistência a 

grupos específicos e a integralidade tem nos interesses políticos-partidários  e na 

existência de uma rede verticalizada um entrave.  

A política de saúde ao privilegiar a assistência, e nela a Atenção Básica (re) 

reproduz a dualidade tradicional do sistema de saúde brasileiro: de um lado, os serviços 

básicos de saúde são encontrados nos municípios que aumentaram sua capacidade de 

oferta, de outro, os serviços de média e alta complexidade, notadamente exames, 

consultas com especialidades médicas e internações hospitalares são pouco 

despendidos para a população.  
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6.2 – Os serviços de média e alta complexidade de saúde: o nó górdio da rede de 

saúde 

 

O estrangulamento da política de saúde apresenta seu lado mais cruel na rede 

hospitalar quando nos momentos mais críticos das vidas das pessoas, a negação do 

princípio da integralidade mostra que o modelo assistencial não se sustenta quando a 

lógica que o orienta é a lógica do mercado. A rede hospitalar é de consumo privado e 

quando não o é, os médicos decidem qual paciente deve viver ou morrer, dado o 

número insuficiente de leitos para a necessidade da clientela que deles precisa.  

A maior parte dos serviços hospitalares do SUS é contratada na rede privada, 

estabelecendo com o público um padrão de financiamento e incentivos que torna a 

saúde uma das atividades de serviços mais lucrativas. Considerando que muitos dos 

prestadores são filantrópicos, diversas empresas médicas têm privilégios fiscais, o que 

lhes garante no financiamento público, a fonte de seus lucros. 

Os serviços hospitalares116 em Sergipe (número de hospitais e leitos) são 

oferecidos principalmente pelos prestadores privados (contratados e filantrópicos), 

distribuídos pelo território de maneira centralizada na capital e nos centros regionais 

(observar figura 41 e 42). No período analisado, diminuiu a participação dos hospitais e 

leitos estaduais e aumentou o número dos hospitais e leitos municipais, principalmente 

nos municípios do sertão (Canindé do São Francisco, Carira, Nossa Senhora da Glória, 

Poço Redondo, Poço Verde e Porto da Folha) e em Boquim, no Centro-sul do estado. 

No período mais recente (fev/2008), embora com outra classificação, a análise da 

quantidade de leitos de internação por tipo de prestador permite constatar que 

permanece o predomínio de leitos privados, incluídos os filantrópicos (67,76%), 

enquanto os leitos públicos perfazem 32,24%, conforme os dados observáveis na figura 

43. Dentre os leitos públicos, há os que são apenas para estabilização de pacientes e 

                                                 
116 Os dados disponíveis no site Datasus são até o ano de 2003 para a classificação dos leitos e hospitais 
por natureza utilizada nos gráficos das figuras 33 e 34 
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Dados Brutos:
IBGE, 2006.
Datasus, informações de saúde 1996, 2003.
Elaboração: Edson Bastos.
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Figura 41. Sergipe: Número de hospitais por natureza, 1996, 2003.

1-Amparo de São Francisco
2-Aquidabã
3-Aracaju
4-Arauá
5-Areia Branca
6-Barra dos Coqueiros
7-Boquim
8-Brejo Grande
9-Campo do Brito
10-Canhoba
11-Canindé de São Francisco
12-Capela
13-Carira
14-Carmópolis
15-Cedro de São João
16-Cristinápolis
17-Cumbe
18-Divina Pastora
19-Estância
20-Feira Nova
21-Frei Paulo
22-Gararu
23-General Maynard
24-Gracho Cardoso
25-Ilha das Flores
26-Indiaroba
27-Itabaiana
28-Itabaianinha
29-Itabi
30-Itaporanga d'Ajuda
31-Japaratuba
32-Japoatã
33-Lagarto
34-Laranjeiras
35-Macambira
36-Malhada dos Bois
37-Malhador
38-Maruim

39-Moita Bonita
40-Monte Alegre de Sergipe
41-Muribeca
42-Neópolis
43-Nossa Senhora Aparecida
44-Nossa Senhora da Glória
45-Nossa Senhora das Dores
46-Nossa Senhora de Lourdes
47-Nossa Senhora do Socorro
48-Pacatuba
49-Pedra Mole
50-Pedrinhas
51-Pinhão
52-Pirambu
53-Poço Redondo
54-Poço Verde
55-Porto da Folha
56-Propriá
57-Riachão do Dantas
58-Riachuelo
59-Ribeirópolis
60-Rosário do Catete
61-Salgado
62-Santa Luzia do Itanhy
63-Santa Rosa de Lima
64-Santana do São Francisco
65-Santo Amaro das Brotas
66-São Cristóvão
67-São Domingos
68-São Francisco
69-São Miguel do Aleixo
70-Simao Dias
71-Siriri
72-Telha
73-Tobias Barreto
74-Tomar do Geru
75-Umbaúba
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Dados Brutos:
IBGE, 2006.
Datasus, informações de saúde 1996, 2003.
Elaboração: Edson Bastos
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Figura 42. Sergipe: Número de leitos hospitalares por natureza - 1996, 2003.
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permanência de apenas 24 ou 48 horas, como nos hospitais municipais, recentemente 

inaugurados. 

 

 

Fonte: Ministério da Saúde 
CNES  

 

 

Em Aracaju, no ano de 2006 foram criados os hospitais municipais Hospital Nestor 

Piva e o Hospital Des. Fernando Franco que não constam no gráfico das figuras 

38. Foram inaugurados como pronto

solicitação do conselho Regional de Medicina e do Sindicato dos Médicos, exigiu da 

Prefeitura Municipal de Aracaju a retirada d

informasse à população os serviços 

uma vez que nos referidos hospitais inexistem as condições para funcionamento de 

pronto-socorro. (MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE, 16 jan. 2007). 

No interior do estado, os hospitais regionais de Estância (Amparo de Maria), 

Tobias Barreto (São Vicente de Paula) 

trabalhistas e desvio de dinheiro

Figura 43
Sergipe
Número Leitos de internação por tipo de 
prestador 
fev/2008

permanência de apenas 24 ou 48 horas, como nos hospitais municipais, recentemente 

Fonte: Ministério da Saúde - Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Bras

Em Aracaju, no ano de 2006 foram criados os hospitais municipais Hospital Nestor 

Des. Fernando Franco que não constam no gráfico das figuras 

. Foram inaugurados como pronto-socorros, mas o Ministério Público, atendendo

solicitação do conselho Regional de Medicina e do Sindicato dos Médicos, exigiu da 

Prefeitura Municipal de Aracaju a retirada do nome de pronto-socorro 

informasse à população os serviços que os hospitais municipais realmente oferecem, 

referidos hospitais inexistem as condições para funcionamento de 

socorro. (MINISTÉRIO PÚBLICO DE SERGIPE, 16 jan. 2007).  

No interior do estado, os hospitais regionais de Estância (Amparo de Maria), 

Tobias Barreto (São Vicente de Paula) estão sob intervenção judicial por dívidas 

trabalhistas e desvio de dinheiro. O de Laranjeiras, fechado desde 2004 foi 

Número Leitos de internação por tipo de 

públicos

privados

filantrópicos
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permanência de apenas 24 ou 48 horas, como nos hospitais municipais, recentemente 

 

Cadastro Nacional dos Estabelecimentos de Saúde do Brasil - 

Em Aracaju, no ano de 2006 foram criados os hospitais municipais Hospital Nestor 

Des. Fernando Franco que não constam no gráfico das figuras 37 e 

socorros, mas o Ministério Público, atendendo à 

solicitação do conselho Regional de Medicina e do Sindicato dos Médicos, exigiu da 

 e que a mesma 

mente oferecem, 

referidos hospitais inexistem as condições para funcionamento de 

No interior do estado, os hospitais regionais de Estância (Amparo de Maria), 

estão sob intervenção judicial por dívidas 

fechado desde 2004 foi 
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desapropriado em 2007 e passou a ser responsabilidade do governo estadual. Os 

hospitais de Nossa Senhora da Glória, Itabaiana e Propriá já estão sob o comando do 

Governo estadual.  

Pela Reforma Sanitária e Gerencial do Governo do estado, aprovada no legislativo 

no final de 2007, os hospitais ficarão sob sua administração. Sobre esta reforma, o 

Secretário de Saúde do estado de Sergipe afirmou que 

 

retomar a administração dos hospitais regionais é uma tarefa 
institucional gigantesca que nós já começamos a cumprir. Não podemos 
tratar a terceirização ou estatização das unidades de saúde como 
debates ideológicos à esquerda ou à direita, mas a terceirização tem 
que servir para diminuir custos e melhorar a eficiência do atendimento. 
Neste caso, o que aconteceu foi exatamente o contrário (INFORME 
SERGIPE, 03/2007). 

 

Um dos argumentos usados pelo Secretário de Estado da Saúde para justificar a 

retomada dos hospitais regionais sob a responsabilidade estadual é evitar as 

interferências políticas. As disputas políticas locais entre os governos municipais e as 

administrações dos hospitais quando não aliados politicamente provocam problemas 

financeiros, de pessoal e criam dificuldades de atendimento da população. Além disso, 

é comum a prática de uma mesma pessoa exercer cargos políticos (prefeito, vereador, 

deputado) e dirigir os hospitais, principalmente os filantrópicos que recebem repasses 

de recursos do estado e do município.   

O Governo estadual assumiu a administração em 2007 dos hospitais regionais de 

Nossa Senhora da Glória (Hospital Regional Governador João Alves Filho), de Nossa 

Senhora do Socorro (Hospital Regional José Franco Sobrinho), de Itabaiana (Hospital 

Regional Dr. Pedro Garcia Moreno). O Hospital Estadual São Vicente de Paula (Propriá) 

está em reforma e foi desapropriado em 2007, o hospital de pequeno porte de 

Ribeirópolis (Hospital e Maternidade Dr. Carlos Firpo) também está sob a administração 

estadual, o de Tobias Barreto (Associação de Caridade São Vicente de Paulo) está sob 

intervenção judicial, se encontra desapropriado pelo estado que passará a ter o seu 

comando. Sob intervenção judicial também está o Hospital Regional Amparo de Maria 
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(Estância) por desvio de dinheiro referente ao recebimento de procedimentos 

particulares realizados pelo hospital, mas não contabilizados. O Hospital de Laranjeiras 

(São João de Deus), fechado desde 2004, foi desapropriado em 2007 e passará para a 

responsabilidade da prefeitura a integralidade de todos os seus serviços. Está sob 

intervenção, apresentando dívidas trabalhistas com o INSS e FGTS (AGÊNCIA 

SERGIPE DE NOTÍCIAS, 2007). 

No que concerne ao hospital Gov. João Alves Filho117, unidade de referência para 

todo o estado, a municipalização desencadeada a partir da implementação da NOB 96 

provocou um relativo redirecionamento do fluxo de pessoas em Aracaju. De acordo com 

os dados da figura 44, entre os anos de 1996 e 2006 houve uma redução de 39,16% 

(de 91.070 para 55.411) do número de pacientes da capital atendidos neste hospital. 

Isto significa que pacientes foram conduzidos para outras unidades de saúde, como o 

Hospital Nestor Piva, na zona norte da cidade e no Hospital Des. Fernando Franco118, 

na zona sul, inaugurados para prestar serviço de urgência e emergência 24 horas. Além 

disso, foram tomadas medidas de triagem para os atendimentos de acordo com a 

gravidade do problema de saúde do usuário. Para atender as determinações do 

Ministério Público e diminuir a pressão sobre o Hospital Gov. João Alves Filho no ano 

de 2006 houve transferência de pacientes para os hospitais Cirurgia, Santa Isabel e 

São José sob co-gerência da Prefeitura Municipal de Aracaju (notícia publicada no site 

da Prefeitura Municipal de Aracaju, em 26/06/2006). 

                                                 
117 Na gestão do Governo estadual eleito em 2006 o Hospital Gov. João Alves Filho passou a ser 
chamado de Hospital de Urgência de Sergipe (HUSE). A população que já estava acostumada com o 
primeiro nome, acha estranho e muitas vezes, ignora que se trata do mesmo hospital. Essa foi uma 
maneira que o Governo estadual encontrou para apagar o nome do então governador que construiu o 
hospital. No entanto, apesar de ter mudado o nome para algo mais impessoal, a marca patrimonialista 
permanece, pois todas as unidades, não só as de saúde, são pintadas ou revestidas de vermelho e 
carregam o símbolo do PT (estrela).  
118 O Hospital Municipal de pronto Socorro Zona Norte Nestor Piva e o Hospital Municipal de Pronto-
Socorro Des. Fernando Franco foram inaugurados em março de 2006 para oferecer serviço de urgência e 
emergência. Após discussões envolvendo o Ministério Público, o Sindicato dos Médicos de Sergipe e o 
Conselho Regional de Medicina os hospitais não são mais chamados de pronto-socorros por não 
possuírem anestesistas e centros cirúrgicos para realização de cirurgias traumáticas. 



 

 

Os governos municipais e 

a falta de qualidade dos serviços e ações de saúde, atribuindo uns aos outros a 

responsabilidade pelos problemas e agravos de saúde. Sobre a grande d

Hospital Gov. João Alves Filho e a conseqüente falta de atendimento neste hospital, o 

coordenador da Rede Municipal de Urgência e Emergência de Aracaju declarou que 
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HGJAF através de mais esforços. Entretanto, o problema não será 
resolvido se não tiver um investimento no interior do estado, até porque 
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Fonte: SAME do Hospital João Alves Filho, 2007

Os governos municipais e o estadual recorrem ao “jogo de empurra” para justificar 

a falta de qualidade dos serviços e ações de saúde, atribuindo uns aos outros a 

responsabilidade pelos problemas e agravos de saúde. Sobre a grande d

Hospital Gov. João Alves Filho e a conseqüente falta de atendimento neste hospital, o 

coordenador da Rede Municipal de Urgência e Emergência de Aracaju declarou que 

nós já assumimos a nossa responsabilidade no que diz respeito às 
nossas competências, o que estamos tentando é contribuir com o 
HGJAF através de mais esforços. Entretanto, o problema não será 
resolvido se não tiver um investimento no interior do estado, até porque 
quase 70% da demanda do HGJAF é do interior (Prefeitura Municipal de 

racaju, 2006). 

2000 2004

Número de Pacientes atendidos no Hospital Gov. João Alves Filho 

Fonte: SAME do Hospital João Alves Filho, 2007

291 

 

estadual recorrem ao “jogo de empurra” para justificar 

a falta de qualidade dos serviços e ações de saúde, atribuindo uns aos outros a 

responsabilidade pelos problemas e agravos de saúde. Sobre a grande demanda do 
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No entanto, de acordo com as informações fornecidas pelo SAME119 do Hospital 

Gov. João Alves Filho, foi da Grande Aracaju o maior número de pacientes atendidos 

nesta unidade de urgência. Os dados da figura 45 demonstram que do total de 

pacientes do estado atendidos no Hospital João Alves, Aracaju representou 54,41% em 

1996 quando ainda não era municipalizado e 37,40% em 2006, após ter se tornado um 

município habilitado na Gestão Plena do Sistema Municipal em 2001. Logo se percebe 

que a condição de municipalização pouca repercussão teve sobre a situação da rede 

de saúde em Aracaju, principalmente porque entre os principais diagnósticos estão os 

passíveis de atendimento ambulatorial (dor abdominal, febre, dor de cabeça, infecção 

respiratória). 

 Ao se considerar os demais municípios da área metropolitana se constata que a 

pressão sobre os serviços oferecidos pelo Hospital João Alves Filho não é proveniente 

de uma demanda do interior do estado, na medida em que os municípios da grande 

Aracaju representaram 78,44% em 1996 e  68,43% em 2006 dos atendimentos dos 

pacientes de Sergipe.  

 

                                                 
119 Os dados foram fornecidos pelo Serviço de Arquivo Médico e Estatístico (SAME) do Hospital João 
Alves Filho no que se refere ao atendimento no pronto Socorro e a origem dos pacientes no período entre 
1996 e 2006. 



 

Fonte: SAME do Hospital João Alves Filho, 2007
 

 

Ao analisar o número de pacientes atendidos no Hospital Gov. João Ales Filho 

HUSE em relação à população se observa q

concentração nos municípios da região do Cotinguiba e nordeste do Estado, além da 

grande Aracaju, área de maior número de pacientes atendidos no referido hospital 

(figura 46).  O Sertão e o Centro

período analisado, exceto nos anos de 1996 e 2000 quando o processo de 

municipalização ainda era incipiente. Mesmo depois de consolidada a municipalização 

com ênfase na assistência à saúde, alguns municípios como Rosário do Catete, 

Japartauba, Divina Pastora, Pirambu, Brejo Grande, Ilha das Flores, Santana do São 

Francisco e Laranjeiras apresentaram um aumento de mais de 100% de atendimentos 

no referido hospital, chegando a 327% no município de Laranjeiras 
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Ao analisar o número de pacientes atendidos no Hospital Gov. João Ales Filho 

HUSE em relação à população se observa que no período destacado há certa 

concentração nos municípios da região do Cotinguiba e nordeste do Estado, além da 

grande Aracaju, área de maior número de pacientes atendidos no referido hospital 

).  O Sertão e o Centro-Sul apresentaram os mais baixos percentuais no 

período analisado, exceto nos anos de 1996 e 2000 quando o processo de 

municipalização ainda era incipiente. Mesmo depois de consolidada a municipalização 

com ênfase na assistência à saúde, alguns municípios como Rosário do Catete, 

artauba, Divina Pastora, Pirambu, Brejo Grande, Ilha das Flores, Santana do São 

Francisco e Laranjeiras apresentaram um aumento de mais de 100% de atendimentos 

no referido hospital, chegando a 327% no município de Laranjeiras 
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Ao analisar o número de pacientes atendidos no Hospital Gov. João Ales Filho – 
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período analisado, exceto nos anos de 1996 e 2000 quando o processo de 

municipalização ainda era incipiente. Mesmo depois de consolidada a municipalização 

com ênfase na assistência à saúde, alguns municípios como Rosário do Catete, 

artauba, Divina Pastora, Pirambu, Brejo Grande, Ilha das Flores, Santana do São 

Francisco e Laranjeiras apresentaram um aumento de mais de 100% de atendimentos 

no referido hospital, chegando a 327% no município de Laranjeiras 

Aracaju

Nossa Senhora 
do Socorro
São Cristóvão

Barra dos 
Coqueiros
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1996 2000

2004 2006

% da população

> 18

12 |-- 18

6 |-- 12

3 |-- 6

Até 3

1-Amparo de São Francisco
2-Aquidabã
3-Aracaju
4-Arauá
5-Areia Branca
6-Barra dos Coqueiros
7-Boquim
8-Brejo Grande
9-Campo do Brito
10-Canhoba
11-Canindé de São Francisco
12-Capela
13-Carira
14-Carmópolis
15-Cedro de São João
16-Cristinápolis
17-Cumbe
18-Divina Pastora
19-Estância
20-Feira Nova
21-Frei Paulo
22-Gararu
23-General Maynard
24-Gracho Cardoso
25-Ilha das Flores
26-Indiaroba
27-Itabaiana
28-Itabaianinha
29-Itabi
30-Itaporanga d'Ajuda
31-Japaratuba
32-Japoatã
33-Lagarto
34-Laranjeiras
35-Macambira
36-Malhada dos Bois
37-Malhador
38-Maruim

39-Moita Bonita
40-Monte Alegre de Sergipe
41-Muribeca
42-Neópolis
43-Nossa Senhora Aparecida
44-Nossa Senhora da Glória
45-Nossa Senhora das Dores
46-Nossa Senhora de Lourdes
47-Nossa Senhora do Socorro
48-Pacatuba
49-Pedra Mole
50-Pedrinhas
51-Pinhão
52-Pirambu
53-Poço Redondo
54-Poço Verde
55-Porto da Folha
56-Propriá
57-Riachão do Dantas
58-Riachuelo
59-Ribeirópolis
60-Rosário do Catete
61-Salgado
62-Santa Luzia do Itanhy
63-Santa Rosa de Lima
64-Santana do São Francisco
65-Santo Amaro das Brotas
66-São Cristóvão
67-São Domingos
68-São Francisco
69-São Miguel do Aleixo
70-Simao Dias
71-Siriri
72-Telha
73-Tobias Barreto
74-Tomar do Geru
75-Umbaúba
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Figura 46. Sergipe: Pacientes atendidos no Hospital João Alves Filho por percentual da população
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(passando de 1796 para 7685, observar 

pacientes de Laranjeiras foi provocado pelo fechamento do hospital em 2004.

 

 

A proximidade do hospital, aliada às condições sócio

de saúde dos municípios desta

para a procura pelo Hospital Gov. João Alves Filho. Ao confrontarmos as informações 

obtidas através das entrevistas com usuários do SUS desses municípios com a 

distribuição das unidades ambulatoriais no

justamente no nordeste do estado e a região da Cotinguiba que há o menor número de 

unidades ambulatoriais, nos dois anos analisados. 

No que se refere ao atendimento de pacientes de outros estados no Hospital 

João Alves Filho, os dados da 

outros estados exercem pequena pressão sobre os serviços oferecidos no Hospital 

Gov. João Alves Filho, pois o percentual de pacientes atendidos no período analisado 

não ultrapassou 4,10% (em 200
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de 1796 para 7685, observar a figura 47). Esse aumento do número de 

pacientes de Laranjeiras foi provocado pelo fechamento do hospital em 2004.

A proximidade do hospital, aliada às condições sócio-econômicas e a débil rede 

de saúde dos municípios destacados foram apontados pelos entrevistados como razões 

para a procura pelo Hospital Gov. João Alves Filho. Ao confrontarmos as informações 

obtidas através das entrevistas com usuários do SUS desses municípios com a 

distribuição das unidades ambulatoriais no estado (figura 29, p. 255), se constata que é 

justamente no nordeste do estado e a região da Cotinguiba que há o menor número de 

unidades ambulatoriais, nos dois anos analisados.  

No que se refere ao atendimento de pacientes de outros estados no Hospital 

João Alves Filho, os dados da tabela 3 demonstram que os pacientes oriundos de 

outros estados exercem pequena pressão sobre os serviços oferecidos no Hospital 

Gov. João Alves Filho, pois o percentual de pacientes atendidos no período analisado 

rapassou 4,10% (em 2000, procedentes da Bahia). Contudo, cabe salientar que 

2000 2004 2006

pacientes atendidos no Hospital Gov.
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Esse aumento do número de 

pacientes de Laranjeiras foi provocado pelo fechamento do hospital em 2004. 

 

econômicas e a débil rede 

cados foram apontados pelos entrevistados como razões 

para a procura pelo Hospital Gov. João Alves Filho. Ao confrontarmos as informações 

obtidas através das entrevistas com usuários do SUS desses municípios com a 

se constata que é 

justamente no nordeste do estado e a região da Cotinguiba que há o menor número de 

No que se refere ao atendimento de pacientes de outros estados no Hospital Gov. 

demonstram que os pacientes oriundos de 

outros estados exercem pequena pressão sobre os serviços oferecidos no Hospital 

Gov. João Alves Filho, pois o percentual de pacientes atendidos no período analisado 

, procedentes da Bahia). Contudo, cabe salientar que 
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somente a partir do ano de 2000 é que se tem um maior controle sobre os registros das 

informações, fato que dificulta um estudo mais detalhado sobre a procura por este 

estabelecimento de saúde.  

 

Estados 1996 2000 2004 2006 

% Nº % Nº % Nº % Nº 

Alagoas Sem 

registro 

- 0,47 781 0,37 624 0,26 403 

Bahia Sem 

registro 

- 4,10 6758 2,67 451 2,93 4484 

Outros 2,19 3798 0,05 91 0,14 243 0,13 203 

Total de 

Pacientes  

172.869 164.735 168.865 153.236 

 
Tabela 3 
Sergipe 
Percentual de pacientes de outros estados atendidos no Hospital Gov. João Alves 
Filho – HUSE 
1996 -2006 

 
Fonte: SAME do Hospital João Alves Filho, 2007 
 

 

Durante a pesquisa de campo realizada em 2007, com os pacientes e motoristas 

das ambulâncias (ver figuras 48, 49, 50 e 51) de outros estados e municípios 

sergipanos, a procura pelo hospital se dá pela proximidade de Aracaju. As dificuldades 

de atendimento no próprio município e a “ajuda” de lideranças locais também foram 

apontadas como motivo para a procura pelo hospital por pacientes da Bahia, Alagoas e 

do interior do estado de Sergipe.  

 

   Ano      
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Figura 48                                                      Figura 49 
Hospital João Alves Filho – HUSE              Hospital João Alves Filho – HUSE 
Ambulância de Nossa Sra. Socorro-SE      Ambulância de Novo Triunfo - BA           
2007                                                            2007     
Fonte: Pesquisa de campo, 2007                       Fonte: Pesquisa de campo, 2007                         
 
 
 
 

   

Figura 50                                                         Figura 51 
Hospital João Alves Filho – HUSE                 Hospital João Alves Filho – HUSE 
Ambulância de Rio Real - BA                         Ambulância Sítio do Quinto - BA 
2007                                                                2007     
Fonte: Pesquisa de campo, 2007                           Fonte: Pesquisa de campo, 2007                         
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A situação do Hospital Gov. João Alves Filho é um retrato do funcionamento da 

rede de saúde do estado, mas é principalmente uma resposta à política de saúde que 

vem reproduzindo as relações hierarquizadas da sociedade. Nos municípios em Gestão 

Plena do Sistema Municipal ocorre uma precariedade dos serviços e ações de saúde 

disponível para a população, tanto pela oferta menor do que a demanda, como pela 

ingerência e disputa política e uso indevido dos recursos.  

A estadualização dos hospitais de Sergipe se insere na política de recentralização 

do estado não apenas na elaboração e condução do SUS, mas, sobretudo, na 

possibilidade de o estado estabelecer o controle sobre a rede, que até então estava 

centralizado no município. Além dos recursos que o estado passa a incorporar com a 

estadualização, o poder deste ente federado é significativamente aumentado, pois para 

a população o que conta é a identificação de quem oferece o serviço. Neste caso, 

associar a prestação do serviço com esta ou aquela figura política é garantia de voto.  

A recentralização da política de saúde no governo estadual segue orientação das 

novas estratégias de governabilidade, cuja coerção foi substituída pelo envolvimento 

que produz o consenso, estratégia sutil para manter a ordem. Na política de saúde, a 

reforma do Estado, chamada de antineoliberal, dos últimos governos em todos os entes 

da federação é encaminhada para a busca da eficiência de gestão e reconstrução do 

Estado que passou a ser considerada necessária, fundamental para promover o 

desenvolvimento. 

 

 

6.3 – A Reforma Sanitária Gerencial do Estado: discurso novo para velhas 
práticas  

 

No discurso para a legitimação da mais recente Reforma do Estado, a crise fiscal 

e financeira, os problemas de engessamento burocrático são argumentos usados para 

promoção da reestruturação do Estado a partir da crítica ao neoliberalismo, propondo-

se sua superação. Segundo Bresser Pereira, a reconstrução do Estado está 

relacionada aos seguintes problemas:  
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a) um econômico-político - a delimitação do tamanho do Estado; (b) um 
outro também econômico-político, mas que merece tratamento 
especial - a redefinição do papel regulador do Estado; (c) um 
econômico-administrativo - a recuperação da governança ou 
capacidade financeira e administrativa de implementar as decisões 
políticas tomadas pelo governo; e (d) um político - o aumento da 
governabilidade ou capacidade política do governo de intermediar 
interesses, garantir legitimidade, e governar (1997, p. 7) 

 

Diante dos problemas apontados por Bresser Pereira (1997), as soluções 

colocadas pelo Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado (MARE) do 

qual ele fez parte consistem em aplicar um corretivo administrativo via gestão pela 

governança com ampla condição de governabilidade. O Estado passa então a ser 

caracterizado pela administração pública gerencial a partir de uma redução de seu 

tamanho definido pela delimitação de sua abrangência institucional e pela redefinição 

de seu papel. 

Na proposta de Reforma, a governança é a solução da crise do Estado no que diz 

respeito à ineficiência e incapacidade de atender as demandas dos cidadãos-clientes. 

O Estado Social-Liberal120 é o que se propõe para o século XXI, pois é social porque 

garantirá os direitos sociais e continuará a promover o desenvolvimento econômico. É 

também liberal porque fará mais os controles de mercado do que os controles 

administrativos porque seus serviços sociais e científicos serão realizados por 

organizações públicas não-estatais competitivas. Um Estado que tornará os mercados 

de trabalho mais flexíveis, capacitará os recursos humanos e de suas empresas para a 

inovação e a competição internacional. 

As mudanças propugnadas no Estado Social-Liberal estão associadas ao 

tamanho do Estado, reduzindo as atividades dos serviços como educação, saúde 

assistência social, e outras de cunho social (os serviços sociais e científicos). O 

argumento é que essas atividades não são exclusivas do Estado, são competitivas e 

                                                 
120 Bresser Pereira nomeia de Estado Social-Liberal o Estado da reforma pós-90, em substituição ao 
Estado Social-Burocrático, atribuindo-o maior eficiência, parceiro da sociedade, com maior capacidade de 
competição. Um Estado que tem seus burocratas para executar os serviços sociais e científicos, e que 
contrata organizações públicas não-estatais. 
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que podem ser controladas através da administração pública gerencial e pelo controle 

social. Construída esta idéia, modifica-se a atuação do Estado, pois “não há razão para 

que estas atividades permaneçam dentro do Estado, sejam de monopólio estatal. Mas 

também não se justifica que sejam privadas – ou seja, voltadas para o lucro e o 

consumo privado” (BRESSER PEREIRA, 1997, p. 25). 

No Estado bresseriano proposto, expressões como privatização, publicização e 

terceirização são componentes básicos para a reforma por delimitarem a sua área de 

atuação e o tamanho principalmente de pessoal (servidores públicos). Nesse sentido, a 

privatização é a transformação de uma empresa estatal em privada. O termo 

publicização foi usado para significar uma situação intermediária de propriedade, 

diferente da pública (sentido de estatal) e da privada, definindo-se como pública pelo 

seu financiamento estatal e consumo não privado. O significado da publicização diz 

respeito à transformação de uma organização estatal em uma organização de direito 

privado, mas pública não estatal. A terceirização é a transferência para o setor privado 

os serviços auxiliares ou de apoio. 

Diante da crise fiscal do Estado, Bresser Pereira defende que é conveniente 

privatizar porque as empresas se tornam mais eficientes e menos sujeitas a fatores 

políticos. A publicização é apropriada para as atividades que são competitivas e que 

podem ser controladas através da administração pública gerencial, do controle social e 

da constituição de quase-mercados. E a terceirização destinadas às atividades-meios, 

com substancial economia para o tesouro.  

No Governo de Lula, a reforma do Estado tem sido declarada como antineoliberal 

e oposta ao que foi praticado pelo governo que lhe antecedeu, principalmente no que 

diz respeito à gestão dos serviços públicos. Reforça a necessidade de o Estado atuar 

em áreas não exclusivas de sua responsabilidade, propondo a desprivatização para dar 

operacionalidade ao serviço público e a desprecarização do trabalho.  

É no âmbito da política de saúde que a reforma do Estado empreendida pelo 

Governo Lula mais avançou. Para Pinto, Franco e Merhy  
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a Fundação Estatal é Estado, não tem nada que ver com privatização e 
terceirização. Sua propriedade é pública, sua direção e gestão são 
públicas, está subordinada aos órgãos públicos de sua área de atuação, 
aos controles públicos externos e internos, às leis que regulamentam as 
instituições públicas de seu setor de atuação (leis 8.080 e 8.142 no caso 
da saúde), aos princípios da administração pública, seus recursos são 
públicos e seus trabalhadores são servidores públicos.  

Além disso, estuda-se a possibilidade de ter isenção de renda e 
patrimônio e de não ser considerada para fins da lei de responsabilidade 
fiscal, o que é importantíssimo em áreas como a saúde, que tem sua 
expansão pública bloqueada pela LRF por ser um setor de capital-
trabalho intensivo em que 70% dos gastos em média são em pessoal 
(2007, s/p). 

 

 

A participação dos representantes históricos do Movimento da Reforma Sanitária e 

a insistência da celebração da Fundação Estatal como antineoliberal são importantes 

instrumentos de “destituição da fala”, de “anulação da política” para usarmos uma 

expressão de Oliveira (2000). A desnecessidade do público, mostrada a partir de uma 

melhoria no público é uma artimanha na qual o limite entre o público e o privado se 

torna mais tênue. 

A Fundação Estatal que foi inicialmente pensada para os hospitais, é hoje 

proposta para a Atenção Básica e as Escolas Técnicas do SUS. Juridicamente as 

Fundações Estatais se inscrevem no âmbito da administração indireta, com 

personalidade jurídica de direito privado. Diferente da empresa estatal, a fundação não 

deverá atuar no mercado como no caso da Petrobrás e Correios, mas a eficiência 

dessas empresas é a meta da Fundação Estatal. 

A defesa da criação das Fundações Estatais é, segundo o Secretário de Saúde de 

Sergipe121, perseguir a eficiência das empresas estatais, pois ele acredita que   

 

ninguém questiona hoje a Caixa Econômica, o Banco do Brasil, a 
Petrobrás como empresas públicas. Elas são empresas públicas, mas 
também são empresas que estão demonstrando eficiência. Têm um 
desempenho econômico igual às empresas privadas. A Petrobrás é hoje 

                                                 
121O Secretário de Estado da Saúde (Rogério Carvalho) faz parte do Governo estadual eleito pelo Partido 
dos Trabalhadores em 2006 (Marcelo Déda) e também exerceu a mesma função no Governo municipal 
(eleição de 2000) quando o atual governador de Sergipe foi eleito prefeito de Aracaju.  



302 
 

a empresa de melhor desempenho no Brasil e é uma empresa pública. É 
atrás desta eficiência que nós estamos correndo. A fundação Estatal de 
saúde é imune a tributação, por isso é uma fundação e não é empresa. 
Vai ter um debate provocado pelos que criticam a criação das 
Fundações Estatais e que vão formar a opinião pública, dizendo que é 
privatização, não vai ser feita licitação e que o servidor vai ficar 
fragilizado. O funcionário da Petrobrás não é fragilizado, nem o do 
Banco do Brasil, nem o da Caixa Econômica, muito pelo contrário, são 
os mais fortes dentro do mercado (entrevista em programa de rádio, abr. 
2007). 

 

 

Pelo exposto, a argumentação utilizada pelo Secretário de Saúde de Sergipe para 

a criação das fundações estatais se pauta no entendimento de que empresas estatais e 

fundações são indistintas porque orbitam na esfera pública. No entanto, mesmo na 

administração pública, as empresas estatais têm sua lógica diferente dos serviços 

públicos. O fato de essas empresas pertencerem ao Estado e serem públicas não 

significa que sua lógica de gestão e funcionamento possa ser estendida aos demais 

setores do Estado que também são públicos, uma vez que atuam como atividade 

econômica, vinculadas à atuação do mercado e valorizadas por gerarem lucro. Para as 

atividades de serviços públicos, a exemplo da saúde, a criação das Fundações Estatais 

introduz o gerenciamento dos serviços de saúde para as entidades públicas não-

estatais com o gozo de imunidade tributária.  

Para Luís Moura, representante do DIEESE (Departamento Intersindical de 

Estatística e Estudos Socioeconômicos) em Sergipe  

 

há um problema financeiro na área da saúde pública. Em parte esta 
lógica de fundação pode estar vindo para resolver não um problema de 
gestão, mas sim um problema financeiro. Ao fazer isso, o problema 
original não é totalmente de gestão, mas isso não significa que precisa 
de uma Fundação Estatal para resolver (palestra sobre a Fundação 
Estatal em out. 2007). 

 

As medidas restritivas da política de saúde (o SUS) têm sido sempre 

apresentadas como inovadoras e resolutivas e para apresentá-las ao público são 

utilizadas estratégias de marketing (encontros em hotéis, propaganda nos diversos 
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veículos de comunicação, depoimentos de pessoas com um passado ligado à luta 

democrática). O poder de convencimento é dissimulado de maneira tal que se torna 

fácil acreditar na inovação que muda a aparência, mas que na sua essência representa 

a retirada de direitos que foram duramente conquistados.  

No discurso de melhorar a gestão de pessoal, o vínculo celetista é apresentado 

como a garantia de direitos trabalhistas, assim como o concurso público é a segurança 

de transparência e eliminação das relações patrimonialistas que existem através das 

indicações pessoais e políticas. Assim, o destaque é para  

 

fazer planos de emprego, carreira e salários específicos e adequados 
tanto ao serviço prestado quanto às características dos profissionais 
necessários; ajustar a remuneração, as avaliações de desempenho e a 
gestão do trabalho de modo ágil de acordo com as negociações 
realizadas com os trabalhadores; realizar concurso público num tempo 
muitíssimo inferior ao necessário na administração direta, por não ter 
que prever gasto no orçamento global do respectivo ente federado e 
nem pedir autorização à respectiva casa legislativa, ou seja, se tem 
recurso suficiente, pode fazer imediatamente o concurso (PINTO; 
FRANCO; MERHY, 2007, s/p). 

 
 

Em defesa de uma maior aproximação com os princípios do SUS e estabelecer 

uma reforma no modelo organizacional de gestão, se elimina a categoria dos servidores 

públicos, na medida em que age sobre sua relação de trabalho. Os efeitos são 

perversos, pois ao destruir os recursos políticos dos servidores públicos se exclui o 

discurso reivindicativo, desmobilizando a organização dos trabalhadores, o que 

repercute sobre a militância sindical e a adesão ao sindicato. Assim, a prática dos 

governantes tem sido obstruir o dissenso, desmoralizar os funcionários públicos para 

esconder a realidade de seu orçamento comprometido com os serviços da dívida e a 

estabilidade monetária. 

Foi nessa circunstância que no final do ano de 2007, o Governo estadual de 

Sergipe enviou o projeto de Reforma Sanitária e Gerencial do SUS à Assembléia 

Legislativa que foi aprovado e, criadas as leis que definem a organização e 
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funcionamento122 do SUS, a criação do Conselho Estadual de Saúde123, do Fundo 

Estadual de Saúde124 e as Fundações Estatais125. Com isso, instituiu-se legalmente 

uma apropriação privada dos conteúdos do público e sua redução aos interesses 

privados, na medida em que age, principalmente sobre a relação de trabalho (elimina a 

presença do servidor público) e financia o setor privado através dos contratos firmados 

entre o Governo do estado e a Fundação. 

As três fundações criadas possuem personalidade jurídica de direito privado, com 

autonomia gerencial, orçamentária e financeira, sob o regime celetista, relação 

contratual de serviços com o estado e estão submetidas ao controle através de 

conselho curador126. A Fundação Hospitalar de Sergipe (FHS) tem a finalidade de 

prestar serviços de assistência hospitalar, o atendimento móvel e de urgência, além de 

desenvolver atividades de ensino, pesquisa científica e tecnológica na área da saúde. 

Para o os serviços laboratoriais e relativos aos cuidados com o sangue e seus 

derivados, o governo estadual criou a Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH) e 

para prestar serviços de atenção básica, promoção, prevenção, proteção da saúde 

tanto coletiva como individual e ainda de formação profissional permanente, foi criada a 

Fundação Estadual de Saúde (FUNESA). 

A afirmação dessas mudanças na condução da política de saúde é feita com a 

anuência dos “cidadãos”. Neste setor, a busca do consentimento se dá pelo uso de 

instrumentos patrimonialistas como a sedução de categorias de trabalho (as que estão 

mais próximas da população). São oferecidos empregos a parentes, assim como são 

planejadas conferências em lugares de ambiente confortável, como hotéis e resorts nas 

quais o debate e os diferentes interesses dão lugar à ratificação das propostas 

apresentadas pelos representantes dos governos locais e estadual. Além disso, a 

instância de controle social (os conselhos de saúde) está diretamente vinculada às 

secretarias de saúde municipais e do estado, dependendo delas para funcionar (espaço 
                                                 
122 Lei n. 6.345 de 2 jan. 2008 
123 Lei 6.300, de 19 dez. 2007 
124 Lei 6.303, de 19 dez. 2007 
125 Lei 6.346 que cria a Fundação de Saúde Parreiras Horta. Lei 6.348 que cria a Fundação Estadual de 
Saúde. Lei 6.347 que cria a Fundação Hospitalar de Saúde (aprovadas em 02 jan. 2008) 
126 O Conselho Curador é o órgão competente para administração, controle e fiscalização. Composto pelo 
Secretário de Estado da Saúde, 3 membros indicados pelo governador na área de gestão hospitalar, um 
membro com conhecimento na área orçamentária e financeira e um secretário de saúde municipal. 
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físico, recursos materiais, verbas). Alguns conselheiros (representantes dos 

trabalhadores) gozam também de privilégios, como o afastamento das suas atividades 

laborais enquanto estiverem com mandato. Tais circunstâncias comprometem a 

autonomia dos conselhos, sua condição primeira de exercer o controle social porque se 

assemelham a órgãos/repartições das secretarias de saúde. 

França (2005) apesar de considerar a possibilidade de participação efetiva da 

comunidade nas decisões num processo de governança urbana, reconhece o que 

estudiosos apontam sobre a cooptação dos conselhos, através de conselheiros e 

políticos que fragilizam a prática participativa.  

A existência legal dos conselhos não assegura sua participação e o seu 

desempenho tem sugerido uma contribuição muito modesta tanto para atendimento das 

demandas de saúde quanto para a ampliação do controle social. Em contrapartida, têm 

contribuído para a assunção de formas fisiológicas de poder.  

O conteúdo espacial das práticas estruturadas para desenvolver a política de 

saúde aparece sob a forma de problema de superlotação de hospitais, nas filas 

virtuais127, reclamações na mídia e manipulação política. Desse modo,  

 

é na vida cotidiana como um todo, que essas contradições se 
manifestam mais profundamente, nas diferenciações entre os modos de 
morar, o tempo de locomoção, o acesso à infra-estrutura, ao lazer, à 
quantidade e tipos de produtos consumidos, etc. (CARLOS, 2007, p. 79). 

 

 

A vida cotidiana ao mesmo tempo em que é determinada pela reprodução da 

sociedade de classes, impõe à classe hegemônica e ao seu representante, o Estado, 

que sejam tomadas medidas dissimuladoras das tensões e conflitos. As várias edições 

das normas de operacionalização do Sistema Único de Saúde são sintomáticas da 

contradição existente entre a realização dos interesses de reprodução do capital e as 

necessidades da sociedade como um todo. Desse modo, a vivência do SUS extrapola 

                                                 
127 A marcação das consultas e dos exames é feita pela internet, através do TAS (Terminal de 
Atendimento SUS). Os pacientes esperam vários meses a depender do tipo de exame e da especialidade 
médica requerida. 
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os dispositivos legais e impõe que se observe na política de escala o processo de 

igualização e diferenciação, responsável pelo desenvolvimento desigual que produz nas 

escalas espaciais as condições de sua existência.  

As intervenções do Estado oscilam entre centralização/descentralização, mas 

nunca para colocar no centro dessas políticas territoriais as necessidades da classe 

trabalhaora e para isso, no espaço da produção das carências de saúde se constitui o 

território do poder de mando/obediência que encontra sua força na conformação de 

uma rede, cujos nós veiculam o poder que nas palavras de Raffestin “um poder que 

nem sempre quer se mostrar e, mesmo quando o faz, é sem o desejar” (1993, p. 2002). 

No estreitamento da relação público/privado, na tênue delimitação da esfera 

pública e esfera privada, o sistema do capital vai postergando a sua derrocada final 

através da condução de políticas, elaboradas pelo Estado a fim de promover o controle 

do trabalho. No entanto, as limitações impostas à reprodução da vida e o “colapso das 

válvulas de segurança que cumpriam um papel vital na perpetuação da sociedade de 

mercado” (MÉSZÁROS, 2004, p. 984) impõem a construção de um sistema alternativo 

no qual a saúde/vida/doença não seja comercializada. 
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7 – REFLEXÕES FINAIS: O TECIDO DA TRAMA: A IDEOLOGIA NA 

(DES) CONSTRUÇÃO DO CONSENSO   

 

 

 

 

A emergência e o fortalecimento dessa 
reciprocidade mutuamente benéfica 

(entre os indivíduos sociais e sua 
sociedade) estariam completamente 

fora de questão se alguma autoridade 
designasse que os vários aspectos da 

ordem hegemônica alternativa, 
incluindo suas determinações 

estruturais mais importantes, 
devessem permanecer além do alcance 

dos indivíduos sociais. 
Sua autonomia, nesse caso, equivaleria 

a nada, como de fato, significa nada, no 
caso das postuladas “escolhas 

soberanas” feitas pelos indivíduos na 
sociedade de mercadorias 

 (István Mészáros, Em ‘O Desafio e o 
Fardo do Tempo Histórico’, 2007, p. 

302). 
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7 – O TECIDO DA TRAMA: A IDEOLOGIA NA (DES) CONSTRUÇÃO DO 

CONSENSO   

 

As contradições e os conflitos resultantes da relação capital/trabalho são 

postergados com sucesso através da ideologia que funciona produzindo um 

determinado modo de pensar, cuja eficácia tem a ver com a capacidade de criar um 

consenso em relação às práticas sociais produzidas de maneira desigual. O poder da 

ideologia dominante é mais forte quando mobiliza aqueles que lhe são contrários 

porque os conflitos se tornam dissimulados. É nesse sentido que Mészáros esclarece 

que “um dos estratagemas favoritos é mobilizar o exército ideológico daqueles que 

outrora pertenceram ao ‘outro lado’ e depois ‘viram a luz’ (2004, p. 542).  

A ideologia impede que a dominação e exploração sejam percebidas, ocultando e 

escamoteando as contradições da sociedade de classes. As idéias da classe dominante 

são as que dominam a maneira de pensar em cada época através do controle das 

instituições culturais e políticas da sociedade. Interiorizado o modo de pensar, se 

produz uma forma específica de consciência social (uma falsa consciência) que ignora 

as razões pelas quais as idéias da classe dominante são assimiladas como se fossem 

as únicas possíveis para estabelecer as relações sociais.  

A ideologia exerce um poder de mascaramento através de diferentes meios que 

vai desde a ação mais coercitiva, a formas de sociabilidade baseada na igualdade entre 

os socialmente desiguais. São as aspirações consensuais uma estratégia mais 

conveniente do que a repressão por envolver o consentimento e interiorização do modo 

de ser e viver da classe dominante, experenciado como se fosse o de todas as classes. 

Nesse sentido, a necessidade da ideologia é indispensável na sociedade de classe, 

“relacionada com a articulação de conjuntos de valores e estratégias rivais que tentam 

controlar o metabolismo social em todos os seus principais aspectos” (ibid., p. 65).  

O Estado e as diversas instituições a ele associadas são os principais veículos da 

ideologia e desde quando a proposta neoliberal se instalou no Brasil, é permeado por 

novos atributos, como novas formas de gestão que trazem no discurso de reforma, a 

redução de seu tamanho, mas com a legitimidade dada pela participação da sociedade 
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civil nos processos pseudo-decisórios. O Estado neoliberal é o garantidor dos truques 

articulados para manter a ordem do sistema do capital através da incorporação dos 

objetos das lutas da classe que vive do trabalho, como a luta por participação, por 

relações mais democráticas e menos verticalizadas entre os entes federados, 

centralmente colocadas nas políticas públicas.  

A pretensa participação na definição dos caminhos da sociedade brasileira que 

destaca o papel do controle social e o exercício da cidadania é a nova roupagem 

presente na relação entre o Estado e a sociedade, definida por um poder global que 

toma as decisões, através de instituições e organismos multilaterais que interferem na 

vida social de todos os indivíduos. Localmente, aparecem os discursos de autonomia e 

participação, com a adoção de políticas descentralizadoras que racionalizam recursos e 

promovem um “pseudopoder de decisão” para as esferas administrativas mais próximas 

do cidadão. 

Os projetos assumidos pela governança local são direcionados para a valorização 

cultural, regeneração de economias debilitadas que dão identidade ao local, 

desenvolvendo inclusive na população, um sentimento de pertença, de participação de 

todos. Na interpretação de Harvey (2005a), a famosa fórmula romana – pão e circo – 

candidata-se a ser reinventada e revivida, conforme a ideologia da localidade, do lugar 

e da comunidade.   

A promessa de participação encanta parcelas de segmentos sociais que se vêem 

“ouvidos”, próximos dos gestores e protagonistas das políticas públicas, mas na 

verdade, os consensos são obtidos sem a vontade128 deliberada dos cidadãos e sem 

que haja uma simetria na participação. Essas são estratégias novas de anulação da 

                                                 
128 Conforme Dussel, no livro 20 teses de política (2007), o ser humano é um ser vivente e a vontade-de-
vida é a tendência originária de todos os seres humanos, mas essa vontade é fetichizada, corrompida e 
desnaturalizada quando associada com dominação. A vontade-de-viver é essência positiva, que nos 
empurra para evitar a morte e por isso, o ser humano desenvolve meios de sobrevivência para satisfazer 
suas necessidades que são negatividades (fome é falta de alimento, ignorância é falta de saber 
cultural...). O poder diz respeito a cumprir os meios para a sobrevivência e àquele que não-pode falta a 
faculdade de poder reproduzir a vida pelo cumprimento das mediações. Assim, “quanto ao conteúdo e à 
motivação do poder, a ‘vontade-de-vida’ dos membros da comunidade, ou do povo, já é determinação 
material fundamental da definição de poder político”. Nesse entendimento, Dussel define política como a 
atividade que dá sustentação à manutenção da vida e por isso, a política poderia ser denominada como 
“vontade geral”, em um sentido mais radical e preciso que o de Rosseau.  



310 
 

política e do dissenso, conduzindo à desnecessidade do público, através de sua 

privatização que  

 

se objetiva pela chamada falência do Estado, pelo mecanismo da dívida 
pública interna, onde as formas aparentes são as de que o privado, as 
burguesias emprestam ao Estado: logo, o Estado, nessa aparência, 
somente se sustenta como uma extensão do privado. O processo real é 
o inverso: a riqueza pública, em forma de fundo, sustenta a 
reprodutibilidade do valor da riqueza, do capital privado. Esta é a forma 
moderna de sustentação da crise do capital (OLIVEIRA, 2000. p. 68). 

 

O poder da ideologia consiste na representação do real de maneira invertida, o 

que torna a desqualificação do público como a questão fundamental para a saída da 

crise estrutural que o sistema do capital enfrenta, pois a falsa consciência da 

desnecessidade do público é necessária ao processo de reprodução do capital. Essa 

desnecessidade, mostrada a partir de uma melhoria de gestão no público é uma 

artimanha na qual o limite entre público/privado se torna mais tênue. Com isso, instituiu-

se legalmente uma apropriação privada dos conteúdos do público e sua redução aos 

interesses privados. 

A forma democrática que realiza a transferência da esfera pública para a esfera 

privada é a participação da sociedade por dentro do Estado, sob as suas diretrizes, 

jamais no engajamento capaz de imprimir a vontade da maioria. O consentimento dos 

“cidadãos” reproduz estruturalmente em um ato contínuo, a preservação das 

debilidades sociais, os mecanismos da ignorância política e a desmobilização social. 

As práticas participativas desencadeadas a partir dos anos 1990 não ultrapassam 

uma participação formal, burocrática e escassa (MONTENEGRO GOMÉZ, 2006). Para 

este autor, o panorama é desalentador e provoca ceticismo quando se examina a 

formação das relações horizontais que envolvem grupos sociais de uma comunidade. 

Ao desconstruir o discurso sobre o desenvolvimento entendido como controle social a 

partir de a perspectiva escalar, Montenegro Goméz constatou que a falta de identidade 

social e territorial, assimetrias de poder e renda entre grupos, conflitos ligados à 

concentração fundiária (ibid., p. 273) são aspectos fundamentais não contemplados na 
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construção do território, especificamente no caso da sua pesquisa, dos Territórios 

Rurais. 

Além disso, se pode acrescentar que as instâncias participativas que são 

instituídas nas diversas políticas setoriais, como os conselhos de saúde, orçamento 

participativo, entre outras têm contribuído para formas fisiológicas de poder. Os velhos 

traços patrimonialistas que definiram a sociabilidade brasileira são reeditados, pois é 

comum conselheiros serem eleitos sob influência político-partidárias, assim como, 

representantes do executivo e legislativo vencem pleitos eleitorais “facilitando” a 

realização de alguma necessidade básica da comunidade ou mesmo de grupos de 

pessoas.  

A valorização da participação e do controle social que aparecem como resultado 

das conquistas democráticas no país desde o final dos anos de 1980 faz parte das 

estratégias dos organismos internacionais de promover o desenvolvimento a partir da 

escala local. A ideologia perpassada é de que  

 

a noção de desenvolvimento local aparece relacionada à capacidade de 
organização social de uma comunidade de atores sociais, cujo potencial 
e exercício da autonomia para a tomada de decisões levam a 
mobilização gerando idéias e projetos de desenvolvimentos alternativos 
(LISBOA, 2007, p. 28). 

 

Na agenda dos últimos governos brasileiros, a promoção do desenvolvimento via 

planejamento localizado territorialmente é defendida pela possibilidade de uma maior 

flexibilidade, adaptabilidade e capacidade de atender as demandas e ofertas de um 

mundo cada vez mais interconectado. Acata-se o receituário definido pelo Banco 

Mundial e outras instituições multilaterais de estabelecer o elo entre desenvolvimento, 

poder local e gestão participativa através de um novo papel atribuído às políticas 

públicas.  Desse modo, redefinem-se as relações escalares e impõem-se mudanças no 

jogo de poder, pois ao se olhar para a história da constituição/consolidação do 

capitalismo no Brasil perceber-se-á que as políticas desenvolvimentistas operaram na 

escala nacional, transformando o Brasil no território da intervenção estatal e de 
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crescimento “voltado para fora”, mas com um núcleo de acumulação endógeno, via 

projeto de modernização pela industrialização. Esgotado este padrão de acumulação, 

foram os espaços subnacionais (a escala local) que passaram a ser os territórios de 

operacionalização das políticas pensadas nacionalmente. Destarte, no jogo das escalas 

se conhece a arquitetura escalar desenhada pelas instituições que detêm o poder ao 

produzir um novo arranjo espacial com o fim de lhe fortalecer e dar sustentação.   

Neste viés se inscreve a descentralização da saúde, elaborada como política de 

gestão e ordenamento das relações entre municípios, estados e união. Com a força da 

bandeira do Movimento pela Reforma Sanitária, o SUS corresponde ao bem 

engendrado sistema que realiza no local (os municípios) as políticas pensadas em 

outras instâncias (nacional e global). Obedece a um plano global que se materializa no 

movimento escalar ora concentrando as ações no local (o município), ora direcionando 

para outras escalas (a regional e a nacional).  Essa dança das escalas revela que mais 

do que elaborar uma política de redefinição da ação dos entes federados, o que se 

elegeu na política de descentralização e de fortalecimento dos espaços locais (os 

municípios) não foi somente uma resposta à crise fiscal de governos centralizados ou a 

problemas de governabilidade. Tratou-se de buscar nos municípios as condições 

necessárias para que o capital continue a se reproduzir num novo contexto político-

econômico-financeiro em que a intencional perda da centralidade dos estados nacionais 

é acompanhada pelo despertar da capacidade empreendedora de cidades/locais, na 

qual formas precarizadas de trabalho129 são ressignificadas, aparecendo sob manto 

ideológico da inovação e de valorização da identidade local.  

Com descentralização, via a municipalização da saúde se percebe que a 

fragilidade do Estado é a sua força para continuar o favorecimento da classe 

hegemônica, desta vez ancorado no fetiche da democratização em que o município se 

tornou a contrapartida da centralização e do autoritarismo. Produz-se a partir da 

municipalização um reordenamento territorial em que o par localização/distribuição dos 

                                                 
129 Entre as formas de precarização do trabalho estão incluídos a exploração da força de trabalho 
feminina (sistema de trabalho doméstico e familiar), o ressurgimento de práticas de trabalho de cunho 
patriarcal realizadas na própria casa. Este tipo de atividade aparece muitas vezes, associado a idéia de 
emancipação e autonomia, pois no ambiente familiar não há patrão e a rigidez da fábrica. 
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serviços de saúde é como afirma Moreira (2002) regulado por normas “que diz o que 

deve ser” e regras que agem pela sanção e o interdito, proíbem ou permitem.   

A localização/distribuição dos serviços de saúde é desse modo, uma referência do 

poder do Estado, uma vez que a decisão de localizar uma unidade de saúde é 

resultado da pressão social exercida sobre o Estado e da intencionalidade do Estado de 

ordenar o território em favor da racionalidade dos grupos e empresas ligadas ao setor 

de saúde. Pelo exposto, se torna importante considerar que há uma disputa de poder 

entre os diferentes sujeitos sociais na conformação do território da saúde.  Um território 

em que o poder é legitimado pelo consentimento conseguido à custa de um processo 

de alienação no qual a consciência que se produz é a da saúde como coisa exterior, 

algo que se consegue trocando, seja sob a forma de dinheiro (assume um valor de 

troca), seja através do favor que alimenta o uso público com um fim privado.  

Na leitura da espacialidade de um capitalismo em crise e de reificação do 

mercado, marca do momento atual, se identifica uma nova racionalidade na 

espacialização das políticas, notadamente, a de saúde. Como o discurso do SUS define 

os princípios de universalidade, equidade e a municipalização para a garantia da 

integralidade dos serviços e ações de saúde o mais próximo do cidadão foi criada uma 

rede, cuja existência envolve um conjunto de relações conflituosas, uma vez que a 

(des) funcionalidade da rede representa o domínio e poder dos atores políticos com 

maior força.  

A rede de saúde é seletiva e heterogênea por estar organizada segundo um 

padrão hierárquico que desconsidera a diferença espacial e por estruturar-se segundo a 

centralidade dos serviços e ações de saúde. Além disso, a necessidade de articulação 

entre os três níveis de governo é problemática por envolver interesses divergentes dos 

governos municipais e estaduais. A rede é uma prática espacial que materializa as 

práticas sociais e os nós que a formam são atravessados por conflitos que impõem 

mudanças constantes sem, contudo, alterar as relações entre os seus nós. Assim, é 

como afirma Castells (2002, p.503), que “as funções a serem preenchidas por cada 

rede definem as características dos lugares que se tornam seus nós privilegiados”. Daí 

porque para o conjunto das pessoas que precisam do SUS, a dificuldade na solução 
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dos seus problemas de agravos à saúde corresponde a uma verdadeira “via crucis”, 

pois para os que tecem a rede de saúde, a lógica de localização e distribuição dos 

serviços e ações de saúde é a racionalidade técnica, uma justificativa de demanda de 

escala.  

A hierarquia dos serviços e ações de saúde é um elemento constitutivo para 

organizar a rede de saúde, cuja construção se dá para exercer o controle e intervenção 

sobre o espaço, destituído do que lhe é fundamental: o próprio homem. Organiza-se o 

espaço a partir de localidades centrais, nas quais a oferta de bens e serviços de saúde 

segue o princípio da racionalidade econômica.  Esta é a lógica para organizar a rede de 

saúde desde que o SUS foi implantado e a edição das várias normas para sua  

operacionalização (NOB 91, 93, 96, NOAS 2001, 2002) mostra os estrangulamentos da 

política de saúde, entre os quais, o tratamento personalista da coisa pública, a 

apropriação indevida dos recursos, dos serviços e ações de saúde como se fosse 

patrimônio dos gestores. O tratamento patrimonial desencadeia disputas e 

desresponsabilização dos municípios e estado para atendimento das necessidades de 

saúde da população. Mas isso é também um reflexo da política de financiamento para o 

setor saúde que condiciona os recursos ao número de habitantes, através de 

programas específicos (como o Programa de Saúde da Família), determinados pela 

União.  

A (des) funcionalidade da rede explicita as fronteiras entre o federalismo e a 

descentralização posto que,  

 

do ponto de vista histórico, o ordenamento estatal federalista significa 
sempre um equilíbrio precário num campo de tensão entre forças 
centrífugas e centrípetas, ou integrativas e desintegrativas. Dessa forma, 
sob o aspecto de objeto complexo, o federalismo encerra uma série de 
‘contradições em processo’: ‘unidade x diversidade’, ‘poder local’ x 
‘poder geral, ‘união’ x ‘autonomia’, não sendo possível defini-lo somente 
a partir do atributo da ‘descentralização’. Da mesma forma, tampouco é 
condição suficiente apenas a unidade sob alguma forma de ‘pactuação 
territorializada’ (AFFONSO, 2000, p. 130). 
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Dessa maneira, a rede de saúde organizada pelo princípio da hierarquia e 

densidade tecnológica é a representação espacial das relações de poder entre os entes 

federados e expressa, sobremodo, o processo de barganhas pragmáticas que 

conformam os pactos federativos, com arranjos espaciais que possuem conteúdos 

sociais e políticos diferenciados. Entre esses arranjos, está a conformação de um 

sistema de saúde, cujo modelo de atenção está centrado na oferta pulverizada dos 

serviços básicos nos municípios, centralização dos serviços especializados nas capitais 

e centros regionais (no caso da pesquisa desenvolvida nesta tese, a centralização se 

dá em Aracaju) e na expansão da rede privada que descobriu um novo mercado: a 

oferta de serviços de saúde para um consumo mais popular, alimentado pelo setor 

público. 

O SUS, cujas raízes históricas estão nas lutas sociais dos anos de 1970 e 1980, é 

associado às conquistas dos movimentos populares, trabalhadores em saúde, usuários 

e intelectuais engajados na luta por democracia e por direitos de cidadania. Entretanto, 

as constantes respostas que o Estado propõe para o setor saúde não ultrapassam a 

visão setorial que reforçam as velhas marcas da dependência, desigualdade e o uso da 

saúde como moeda de troca. Mudar sem alterar a essência da orientação da política de 

saúde através da incorporação de novos elementos, novas ações funciona 

ideologicamente como uma nova roupagem, novo projeto. Isto acontece com 

regularidade na condução da política de saúde do SUS. 

O caminho percorrido nas duas décadas de existência do SUS demonstra o que 

Sader (2003) chama de política de sedução por substituir o raciocínio pela sedução e 

por promover o triunfo dos interesses privatistas sobre o interesse público. Para este 

autor 

 

a crise do público e, com ela, da democracia, se reflete na prioridade do 
local, do urgente, do ‘concreto’, em detrimento dos princípios; no declínio 
dos sindicatos e dos partidos em benefício de ‘redes’ e lobbies; no 
emperramento das formas públicas de representação, substituídas por 
radiografias de supostas ‘opiniões públicas’ e pesquisas qualitativas; na 
eliminação, seguindo o modelo norte-americano, das fronteiras entre o 
público e o privado; no poder de arbitragem que a mídia privada se 
atribui [...] na degradação do serviço público e da idéia de esfera e 
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interesses públicos, a favor da ‘filantropia’, das campanhas televisivas, 
das ‘parcerias’, com empresas privadas, do ‘voluntariado’ (ibid.,) 

 

 

O favorecimento do setor privado é tradição na sociedade brasileira, 

principalmente porque entre nós, a noção de público foi inaugurada acolhendo práticas 

patrimonialistas, na medida em que a gestão da coisa pública foi tratada como de 

interesse particular. Nesse sentido, a promoção da desnecessidade do público é 

atualmente empreendida por estratégias de reestruturação do Estado pelo aumento da 

governança e governabilidade, o que significa atribuir, no caso da saúde, os problemas 

a uma questão de gerenciamento. Por trás dessa idéia se esconde um entendimento de 

que o público diz respeito ao atendimento dos interesses públicos, escamoteando que 

desde a implantação do SUS, o mercado é legítimo para satisfazer as necessidades da 

saúde.  

Na Reforma do Estado dos últimos governos, a ideologia da necessidade de 

reestruturação do Estado tem sido declarada como essencial e, ao mesmo tempo, 

antineoliberal, principalmente no que diz respeito à gestão dos serviços públicos de 

saúde. O discurso “antineoliberal” da proposta do Governo Lula é preenchido por 

expressões menos desgastadas como desprivatização (presente no discurso dos que 

julgam o neoliberalismo como algo já passado e fazem a crítica ao modelo de reforma 

do Estado bresseriana), a desprivatização do Estado (usada para oferecer eficiência e 

capacidade de gestão, qualificando o serviço público de capacidade operacional). Há 

ainda a expressão desprecarização do trabalho (usada para a administração de pessoal 

segundo a CLT, com educação permanente e salários pagos de acordo com o 

mercado).  

A execução da reforma do Estado pelo viés “antineoliberal”, empreendida pelo 

referente governo, principalmente em seu segundo mandato (reeleito em 2006) tem 

encontrado na política de saúde rápida difusão. Este setor que ganhou status de mais 

avançado no que diz respeito às conquistas sociais, com a consolidação do SUS e a 

inclusão de pessoas destituídas legalmente do direito à saúde, passou a pioneiro no 

trato da reforma do Estado, através das Fundações Estatais de Direito Privado. 
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As Fundações Estatais130 como são chamadas compreendem o modelo de gestão 

do SUS sob a ótica da governança e visam sobremodo, atribuir ao espaço público a 

conotação de não-estatal e de controle social. Foram propostas como uma nova 

tecnologia organizacional que não precisa ser submetida à Lei de Responsabilidade 

Fiscal e por isso, escapa dos limites dos gastos públicos, principalmente no que diz 

respeito aos salários dos servidores. Apresentam uma racionalidade administrativa 

diferenciada, pois a contratação de pessoal se realiza de acordo com regras 

trabalhistas, regidas pela CLT.  

As Fundações Estatais atingem, portanto, a classe que vive do trabalho, 

eliminando a estabilidade e comprometendo a carreira do serviço público ao deixar de 

garantir a segurança de trabalho tão preciosa no momento atual de luta por emprego. 

Além disso, há uma conotação negativa do servidor público na medida em que a falta 

de estabilidade é justificada pelo argumento de que  

 

não podemos tirar o direito da massa de trabalhadores usuários dos 
serviços de saúde de poder, em último caso, demitir o trabalhador 
servidor público que não cumpre a função para a qual fez o concurso: 
servir ao público (PINTO; FRANCO; MERHY, 2007, s/p). 

 

A proposta veicula que o engessamento burocrático que envolve as questões da 

saúde obstrui e cria barreiras ao bom desempenho do Estado na condução das ações e 

serviços. Com a Fundação Estatal, o arranjo gerencial “limpa” as gorduras do Estado, 

liberando-o da gestão e gerência dos serviços públicos. Dessa maneira, institui-se 

legalmente uma apropriação privada dos conteúdos do público e sua redução aos 

interesses privados. 

 As Fundações Estatais de Direito Privado são uma proposta de resolução de um 

problema financeiro da saúde com o uso de uma solução na mudança de gestão. Ao 

contrário das empresas estatais, a razão de ser das Fundações Estatais de Saúde é 

encontrar a saída para a crise que não é do setor, apenas nele se torna visível 

                                                 
130 Foi apresentado pelo Executivo federal o Projeto de Lei Complementar nº 92/2007 que cria as 
Fundações Estatais de Direito Privado e define em quais as áreas elas podem ser criadas: saúde, 
assistência social, cultura, desporto, lazer, ciência e tecnologia, meio ambiente, previdência 
complementar do servidor público, comunicação social e turismo.  
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(problemas crônicos de superlotação dos hospitais, ausência de leitos, obras 

paralisadas). Representam a obediência dos governos às orientações do Banco 

Mundial que apresenta proposta de redução da responsabilidade do Estado no 

financiamento dos serviços e ações de saúde. 

As diretrizes do Banco Mundial para o setor saúde têm sido conduzidas para a 

redução dos investimentos públicos no campo da assistência e atenção médica; 

focalização dos serviços públicos; ênfase nas ações preventivas; utilização de recursos 

públicos em programas que representam bens públicos; estabelecimento de prioridades 

a partir da equação custo/benefício; introdução de reformas institucionais e no sistema 

de financiamento do setor saúde que incluiria a descentralização com dotação de 

recursos prioritariamente para os pobres; mobilização de recursos privados. 

A retórica dos representantes dos governos estaduais em consonância com os 

projetos do governo federal na defesa das fundações estatais está baseada na 

apresentação do caos na saúde, no esgotamento dos modelos, instrumentos jurídicos 

de gestão pública e a ineficiência da gestão pública hospitalar. Expostas as feridas da 

saúde, a Fundação Estatal aparece como positividade e capaz de vencer os desafios 

impostos ao setor. As primeiras ações tentam promover o convencimento de melhoria 

nas relações de trabalho, recuperando os males provocados pelas práticas neoliberais. 

Desse modo, “investir nos trabalhadores, desprecarizando as relações de trabalho, 

reconhecendo e garantindo todos os direitos trabalhistas, produzindo mais segurança 

institucional” (Diretor da Atenção Básica da Bahia, palestra em out. 2007131). 

As reformas do/no Estado aprofundam e agudizam as tensões sociais impostas 

pelas limitações à reprodução da vida e ao contrário da afirmação do fim das “energias 

utópicas”, com o fim da sociedade do trabalho, um novo modo de controle social se 

gesta. Esse novo controle social não admite sucessos parciais isolados, a não ser como 

estratégia para uma reestruturação radical do sistema global. Nesse sentido, políticas 

                                                 
131 Heider Aurélio Pinto é sanitarista e diretor da Atenção Básica da Secretaria da Saúde do estado da 
Bahia e participou ativamente na criação das Fundações Estatais. Defende que o Estado deve exercer 
suas funções exclusivas (definidas em lei); atuar economicamente na produção de bens e serviços; 
buscar a proteção e a equidade social através da expansão, qualificação e forte presença dos serviços 
públicos 
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setorizadas, como o SUS, apesar de todo o manto emancipatório que as envolve, não 

conseguem se realizar mesmo promovendo mudanças como foi a inclusão do direito à 

saúde de maneira universal. 

Para a política que se quer é necessária uma mudança radical que subverta e 

requeira  

o mais ativo envolvimento de toda a comunidade de produtores, 
ativando energias criativas reprimidas dos vários grupos sociais a 
respeito de questões incomparavelmente mais relevantes do que decidir 
a cor dos postes locais às quais está confinado em dia seu ‘poder’ de 
decisão (MÉSZÁROS, 2002, p. 1010).  

 

A afirmação do dissenso implica que os espaços de participação não sejam 

“dados” pelos governos, mas construídos e abertos como o lócus de ação política na 

medida em que signifique a realização humana. Para tanto, é mister a emancipação do 

homem, esta que só existirá, segundo Karl Marx, quando houver “uma restituição do 

mundo humano e das relações humanas ao próprio homem” (2004, p. 37).  

A construção dessa emancipação em um contexto de extrema desigualdade social 

determinada pela reprodução do capital que se dá socialmente, mas com uma 

apropriação privada requer o cultivo da “consciência crítica associada a um intenso 

compromisso com os valores de uma humanidade socialista” (MÉSZÁROS, 2004. p. 

1011). Na leitura da Geografia, significa que os novos arranjos espaciais obedeceriam à 

lógica genuína da escolha social e não mais a do capital, reestruturando a base política 

da sociedade e estabelecendo novas regras nas relações sociais. O interesse 

econômico suplantado pelo interesse social determinaria o limite à competitividade 

como padrão de relacionamento entre os e nos países, cedendo lugar a autonomia 

na/da gestão dos territórios. 

A autonomia pensada a partir de uma compreensão de polis que não reconheça a 

liberdade para apenas alguns poucos considerados como cidadãos. Tal realização 

exige “o reconhecimento de que a liberdade e autonomia pessoal real só são possíveis 

nos seio da comunidade que se libertou do antagonismo interno das classes em 

disputa” (MÉSZÁROS, 2004, p. 490). Disto resulta uma organização espacial que 

reconheça o que Lefebvre denomina de política do espaço, pois 
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el espacio es político e ideológico. Es uma representación literalmente 
plagada de ideologia. Existe uma ideologia del espacio, por qué motivo? 
Porque este espacio que parece homogéneo, hecho de uma sola pieza 
dentro de su objetividad, em su forma pura, tal como lo constatamos, es 
um produto social (1976, p. 46). 

 

Como ciência do espaço socialmente produzido, a tarefa da Geografia deve ser 

política, jamais neutra e dissimulada.  Se desde sua gênese, o conhecimento produzido 

serviu para fazer a guerra e dominar, neste momento de incertezas e complexificação 

das relações hierarquicamente globalizadas, sua atuação exige a crítica do presente, 

seu desvendamento e um pensar/fazer que oriente os sujeitos sociais para uma práxis 

revolucionária. A Geografia não poderá se furtar de tecer a trama desse novo tecido.  
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ANEXO 1  

PROCEDIMENTOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE  

 

 

ELENCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE I 

 

07 - PROC.ESP.PROF.MÉD. OUTROS N/ SUPER.E DE N/MÉDIO 
07 B1 - ATENDIMENTO MÉDICO EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA (PRONTO-
SOCORRO) 
 
08 - CIRURGIAS AMBULATORIAIS 
08 A1 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS GERAIS 
 

10 - AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA 
10 A1 - AÇÕES EM ODONTOLOGIA 
 

11 - PATOLOGIA CLÍNICA 

11 A1 – BIOQUÍMICA 
11 B1 – COPROLOGIA 
11 C1 – HEMATOLOGIA 
11 D1 – IMUNOLOGIA 
11 E1 – MICROBIOLOGIA 
11 F1 – URINA 
11 G1 – MICOLOGIA 
 
13 – RADIODIAGNÓSTICO 
13 A1 – RADIODIAGNÓSTICO 
  

14 - EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 
14 A1 - EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 
 

18 - FISIOTERAPIA (POR SESSÃO) 
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ELENCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE II 

 

07 - PROC.ESP.PROF.MÉD. OUTROS N/ SUPER.E DE N/MÉDIO 

07 A2 - PROCEDIMENTOS REALIZADOS P/ PROFISSIONAIS MÉDICOS, OUTROS 
PROF. DE NÍVEL SUPERIOR E PROF DE NÍVEL MÉ 
07 B2 - ATENDIMENTO MÉDICO ESPECIALIZADO EM URGÊNCIA/EMERGÊNCIA 
(PRONTO-SOCORRO) 
07 C2 - CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADAS 
 

08 - CIRURGIAS AMBULATORIAS 

08 A2 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS GERAIS 
08 B2 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO GENITAL FEMININO 
08 C2 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DA MAMA 
08 D2 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO SISTEMA OSTEOARTICULAR  I 
08 E2 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO SISTEMA OSTEOARTICULAR II 
08 F2 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO SISTEMA OSTEOARTICULAR III 
08 G2 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO VISUAL 
 

09 - PROCEDIMENTOS TRAUMATO-ORTOPÉDICOS 
09 A2 - PROCEDIMENTOS  TRAUMATO-ORTOPÉDICOS 
 

10 - AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA 

10 A2 - AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA 
10 B2 - PRÓTESES ODONTOLÓGICAS 
 

11 - PATOLOGIA CLÍNICA 

11 AA2 - BIOQUÍMICA I 
11 AB2 - BIOQUÍMICA II 
11 B2 - COPROLOGIA 
11 C2 - HEMATOLOGIA 
11 DA2 - IMUNOLOGIA I 
11 DB2 - IMUNOLOGIA  II 
11 DC2 - IMUNOLOGIA  III 
11 E2 - MICROBIOLOGIA 
11 F2 - URINA 
11 H2 - HORMÔNIOS 
11 I2 - LÍQUIDO CEFALO-RAQUIDIANO ( LÍQUOR ) 
 

13 - RADIODIAGNÓSTICO 
13 A2 - RADIODIAGNÓSTICO 
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14 - EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 
14 A2 - EXAMES ULTRA-SONOGRAFICOS 
17 - DIAGNOSE 
 
17 A2 - DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA 
17 B2 - DIAGNOSE EM GINECOLOGIA 
17 C2 - DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA 
17 D2 - PROCEDIMENTOS DE DIAGNOSE GERAIS 
 

18 - FISIOTERAPIA (POR SESSÃO) 

18 A2 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM DISFUNÇÕES 
NEUROFUNCIONAIS, CENTRAIS E PERIFÉRICAS 
18 B2 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM  DISFUNÇÕES DE ORIGEM 
VASCULAR 
18 C2 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO  EM DISFUNÇÕES CARDÍACAS E DO 
SISTEMA  RESPIRATÓRIO 
18 D2 - ATENDIMENTO FISIOTERAPÊUTICO EM DISFUNÇÕES DO SISTEMA 
MUSCULO ESQUELÉTICO 
 

 

19 - TERAPIAS ESPECIALIZADAS (POR TERAPIA) 

19 A2 - ATENDIMENTO EM NÚCLEOS/CENTROS ATENÇÃO PSICOSSOCIAL 
19 B2 - TERAPIA EM GINECOLOGIA 
19 C2 - TERAPIA EM OFTALMOLOGIA 
19 D2 - PROCEDIMENTOS TERAPÊUTICOS  GERAIS 
19 E2 - ATENDIMENTO EM PNEUMOLOGIA 
 

 

ELENCO DA MÉDIA COMPLEXIDADE III 

 

07 - PROC.ESP.PROF.MÉD. OUTROS N/ SUPER.E DE N/MÉDIO 

07 B3 - ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR EM URGÊNCIA E EMERGÊNCIAI 

07 C3 - ATENDIMENTO/CONSULTA EM SAÚDE OCUPACIONALI 
07 D3 - CONSULTAS MÉDICAS ESPECIALIZADASI 
 

08 - CIRURGIAS AMBULATORIAS 

08 A3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DE GLÂNDULAS ENDÓCRINASI 
08 B3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS EM PNEUMOLOGIAI 
08 C3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DE PELE, TECIDO SUBCUTÂNEO E  
MUCOSA I 
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08 D3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APAR. DIGESTIVO/ORG. 
ANEXOS/PAREDE ABDOMINALI 
08 E3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO GENITAL FEMININO I 
08 F3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO SISTEMA OSTEOARTICULAR I 
08 G3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO CIRCULATÓRIO I 
08 H3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO SISTEMA NERVOSO I 
08 I3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO AUDITIVO E VIAS AÉREAS 
SUPERIORES II 
08 J3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO AUDITIVO E VIAS AÉREAS 
SUPERIORES III 
08 K3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO GENITO-URINÁRIO II 
08 L3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO GENITO-URINÁRIO III 
08 N3 - PROCEDIMENTOS/CIRURGIAS DO APARELHO VISUAL I 
 
10 - AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA 

10 A3 - AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA II 
10 B3 - AÇÕES ESPECIALIZADAS EM ODONTOLOGIA III 
10 C3 - PRÓTESES ODONTOLÓGICASI 
10 D3 - OUTRAS PRÓTESES  DE FACE E CABEÇAI 
10 E3 - ODONTORADIOLOGIAI 
 
11 - PATOLOGIA CLÍNICA 

11 AA3 - BIOQUÍMICA II 
11 AB3 - BIOQUÍMICA III 
11 AC3 - BIOQUÍMICA IV 
11 AD3 - BIOQUÍMICA V 
11 AE3 - BIOQUÍMICA VI 
11 AF3 - BIOQUÍMICA VII - CONTROLE DE DROGAS 
11 BA3 - COPROLOGIA II 
11 BB3 - COPROLOGIA III 
11 CA3 - HEMATOLOGIA II 
11 CB3 - HEMATOLOGIA III 
11 CC3 - HEMATOLOGIA IV 
11 CD3 - HEMATOLOGIA V 
11 CE3 - HEMATOLOGIA VI 
11 CF3 - HEMATOLOGIA VII 
11 DA3 - IMUNOLOGIA II 
11 DB3 - IMUNOLOGIA III 
11 DC3 - IMUNOLOGIA IV 
11 EA3 - MICROBIOLOGIA II 
11 EB3 - MICROBIOLOGIA III 
11 EC3 - MICROBIOLOGIA IV 
11 FA3 - URINA II 
11 FB3 - URINA III 
11 FC3 - URINA IV 
11 G3 - MICOLOGIAI 
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11 HA3 - HORMÔNIOS II 
11 HB3 - HORMÔNIOS III 
11 I3 - LÍQUIDO CEFALO-RAQUIDIANO ( LÍQUOR )I 
11 JA3 - ESPERMA II 
11 JB3 - ESPERMA II 
11 K3 - LÍQUIDO AMNIÓTICOI 
11 L3 - LÍQUIDO SINOVIAL E DERRAMESI 
11 M3 - SUCO GÁSTRICOI 
11 N3 - EXAMES DIAGNÓSTICOS EM GENÉTICAI 
11 O3 - PATOLOGIA CLÍNICA OCUPACIONALI 
11 P3 - MEDICINA NUCLEAR "in vitro"I 
 

12 - ANATOMOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA 

12 A3 - ANATOMOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA II 
12 B3 - ANATOMOPATOLOGIA E CITOPATOLOGIA III 
 

13 - RADIODIAGNÓSTICO 

13 A3 - RADIODIAGNÓSTICO I 
13 B3 - RADIODIAGNÓSTICO II 
13 C3 - MAMOGRAFIAI 
13 D3 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE RADIOLOGIA I 
13 E3 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE RADIOLOGIA II 
13 F3 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE RADIOLOGIA III 
13 G3 - PROCEDIMENTOS ESPECIAIS DE RADIOLOGIA IV 
 
14 - EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS 

14 A3 - EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS - ECOCARDIOGRAFIAI 
14 B3 - EXAMES ULTRA-SONOGRÁFICOS GERAISI 
 

17 - DIAGNOSE 

17 A3 - DIAGNOSE EM ALERGOLOGIAI 
17 B3 - DIAGNOSE EM ANGIOLOGIAI 
17 C3 - DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA II 
17 D3 - DIAGNOSE EM CARDIOLOGIA III 
SUBGRUPO 
17 E3 - DIAGNOSE EM NEUROFISOLOGIA CLÍNICAI 
17 F3 - DIAGNOSE EM GINECOLOGIAI 
17 G3 - DIAGNOSE EM OBSTETRÍCIAI 
17 H3 - DIAGNOSE EM NEUROLOGIAI 
17 I3 -  DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA II 
17 J3 - DIAGNOSE EM OFTALMOLOGIA III 
17 K3 - AUDIOLOGIA II 
17 L3 -  AUDIOLOGIA  III 
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17 M3 - DIAGNOSE EM OTORRINOLARINGOLOGIAI 
17 N3 - FONOAUDIOLOGIAI 
17 O3 - DIAGNOSE EM  PNEUMOLOGIA II 
17 P3 - DIAGNOSE EM  PNEUMOLOGIA III 
17 Q3 - DIAGNOSE EM UROLOGIAI 
17 R3 - DIAGNOSE EM GASTROENTEROLOGIA II 
17 S3 - DIAGNOSE EM GASTROENTEROLOGIA  III 
 

19 - TERAPIAS ESPECIALIZADAS (POR TERAPIA) 

19 A3 - TERAPIA EM ALERGOLOGIAI 
19 B3 - TERAPIA EM ANGIOLOGIAI 
19 C3 - TERAPIA EM CARDIOLOGIAI 
19 D3 - TERAPIA EM DERMATOLOGIAI 
19 E3 - TERAPIA EM GINECOLOGIAI 
19 F3 - TERAPIA EM OFTALMOLOGIAI 
19 G3 - TERAPIA EM PNEUMOLOGIAI 
19 H3 - TERAPIA EM UROLOGIAI 
19 I3 - ENDOSCOPIA DIGESTIVA TERAP-UTICAI 
19 J3 - TERAPIA EM OTORRINOLARINGOLOGIAI 
19 K3 - IMUNOTERAPIAI 
 

21 - PRÓTESES E ÓRTESES 

21 B3 - PRÓTESES/ÓRTESES  OFTALMOLÓGICASI 
21 C3 - BOLSAS DE COLOSTOMIA/ILEOSTOMIA/UROSTOMIAI 
21 D3 - PROTESE /ÓRTESE DISPOSITIVO AUXILIAR DE LOCOMOÇÃOI 
21 E3 - PRÓTESES EXTERNASI 
 

22 - ANESTESIA 

22 A3 - ANESTESIA GERALI 

 

Fonte: SES - Plano Diretor de Regionalização, 2002 

 
 


