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Introdução: 

 

Este ensaio remete-nos a uma investigação no âmbito da reforma da política 

pública de saúde no Brasil. 

 A ênfase dada neste ensaio é em relação à descentralização das políticas sociais 

proposta pela reforma do Estado. Tal reforma faz parte da agenda neoliberal de 

minimização do Estado no que se refere ao seu papel e responsabilidade frente às 

políticas sociais. 

Caracterizar tal reforma é fundamental para o entendimento do seu significado e 

reflexos no âmbito do ordenamento do território. 

Desde o início da reforma, o caminho é trilhado rumo á descentralização, que 

remete a responsabilidade da implantação e implementação das políticas públicas ao 

poder local, aqui  municipalização, pois no Brasil a descentralização ocorre nas três 

esferas do Governo (Federal, Estadual e Municipal) respectivamente. 

Acompanhado da descentralização então, está a municipalização, que se 

responsabilizará pela gestão das diferenças socioculturais, expressas no território, sob a 

justificativa de que os governos locais, dada a sua flexibilidade e a maior proximidade 

com os seus munícipes. Portanto, o ordenamento de território deverá ter como principal 

objetivo, a aplicação ao solo de políticas públicas, designadamente econômico-sociais, 

urbanísticas e ambientais, visando à localização, organização e gestão correta das 

atividades humanas, de forma a conseguir um desenvolvimento regional harmonioso e 

equilibrado. 

No âmbito da reforma da política pública de saúde,  suscita-nos algumas 

questões que buscaremos responder no decorrer deste ensaio tais como: como a reforma 
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neoliberal das políticas públicas afeta a cidadania dos brasileiros?  a descentralização é 

o instrumento efetivo para o funcionamento da política pública de saúde em âmbito 

Local? Qual o conceito de território e territorialidade que os neoliberais definem para a 

proposição da municipalização? 

Nossa preocupação na elaboração deste ensaio foi de contextualizar a reforma da 

política pública e identificar a forma de aplicação desta política e seus reflexos na vida 

da população. Pretende-se assim contribuir para a compreensão da reforma da política 

pública de saúde no Brasil de forma descentralizada, bem como, pensar a governação da 

saúde no ordenamento do território levando em consideração as especificidades 

individuais e colectivas da cada território, através da busca do conceito de totalidade 

 

1 - Os Caminho da Reforma: contextualização histórica. 

 

 A saúde pública a partir de 1930 do século XX foi predominante individualista e as 

ações do Estado pautavam-se no combate a epidemias, com ênfase nas campanhas 

sanitaristas, com características de ações emergenciais e paliativas. Essas ações foram 

consolidadas até 1964. Outro fator relevante é o caráter de contributivo. 

 Nos últimos dez anos posterior (1964 a 1974), o Estado passa a intervir na “questão 

social” por meio da repressão e assistência e ainda tornando a maquina estatal 

burocrática e modernizando-a para aumentar sua regulação sobre a sociedade; reduzir 

tensões e conquistar sua legitimidade. No âmbito da saúde privilegia-se o setor privado. 

Período de muita perda para o cidadão brasileiro, aliá esse período o termo cidadania 

não existia no conceito dos dirigentes políticos da época. 

 Posteriormente a 1974, o bloco de poder não conseguindo consolidar a sua 

hegemonia ao longo de dez anos, modifica gradualmente suas relações com a sociedade 

civil, e no âmbito da saúde os interesses estatais e privados enfrentam grandes tensões 

emergindo assim a reforma sanitária. A reforma sanitária passa a representar nesse 

momento um passo para a população brasileira fazer valer o seu caráter de cidadão do 

país. 

 No que se refere aos anos de 1980 a 1990, o país passa por um período de grandes 

mobilizações, e mais ainda, pelo aprofundamento da crise econômica – resquício da 



ditadura militar. Neste período ocorre um movimento na área da saúde coletiva 

culminando na realização da 8ª Conferência Nacional de saúde em 1986, que segundo 

Bravo (2009, p.33):  

[...] é o marco histórico na trajetória da política pública de saúde neste 

país. Reuniu-se 4.500 pessoas, sendo 1.000 delegados, para discutir  

os rumos da saúde no país. O temário teve como eixos: “Saúde como 

direito e cidadania”, “Reformulação do Sistema Nacional de Saúde” e 

“ Financiamento Setorial”. Foi aprovada nesta conferência a bandeira 

da reforma sanitária, bandeira esta configurada em proposta, 

legitimada pelos segmentos sociais representativos presentes ao 

evento. O relatório desta conferência, transformado em 

recomendações, serviu de base para a negociação dos defensores da 

Reforma sanitária na reformulação da Constituição Federal.  

 

 Cabe observar que a organização da saúde, não ocorreu isolada do processo 

econômico, político, cultural e social que o país estava vivenciando. Início da 

redemocratização, abertura política e econômica que culminou no grande avanço da 

década de 1980 do século XX e da própria história brasileira – a promulgação da 

Constituição Federal de 1988. 

 Assim, a partir da Constituição de 1988 foi definido o Sistema Único de Saúde 

(SUS), com suas diretrizes expostas no artigo 198. Porém, o mesmo só foi 

regulamentado em 19 de setembro de 1991, através da Lei Orgânica da Saúde (LOS), lei 

8.080, que reforça no seu artigo 7º os princípios de: 

 
Universalidade de acesso aos serviços de saúde; integralidade de 

assistência; igualdade da assistência à saúde; direito de informação as 

pessoas assistidas sobre sua saúde; utilização de epidemiologia para 

estabelecimento de prioridades; participação da comunidade; 

descentralização político administrativa, com direção única em cada 

esfera de governo; ênfase na descentralização dos serviços para os 

municípios. (LOS, 1990). 

 
 Nesse sentido, o contexto histórico brasileiro vem marcado de grandes 

transformações principalmente no âmbito socioeconômico. A transição do modelo 

econômico agro-exportador para o modelo urbano-industrial e a ditadura militar vivida 

pela sociedade brasileira gera uma demanda emergente das seqüelas da “questão 

social”, demandas estas distintas, com realidades diversas em cada período histórico. 

Mediante este contexto o Estado passa a assumir um papel funcional como regulador, 

com a finalidade de promover o desenvolvimento econômico e o bem estar social, 



instaurando assim, um sistema de proteção social, baseado em um conceito de 

“‘cidadania regulada’” (SANTOS, 1987, apud SILVA E SILVA,YASBEK & 

GIOVANNI, 2008, P.26, grifo do autor). 

Os anos de1980 do século XX foram momentos de grandes confrontos entre 

governo e sociedade civil, momento em que se pôde sentir uma mudança no quadro das 

políticas sociais, sob o contexto de redemocratização do país. A desestruturação do 

mercado de trabalho, o agravamento das condições socioeconômicas, as dificuldades 

dos segmentos pobres de acessarem os bens e serviços sociais, a falta de interação entre 

os setores governamentais, entre governo e sociedade, e a dificuldade em se manter as 

ações desenvolvidas, passam a ter uma maior percepção, gerando assim, um marco 

essencial no reordenamento do conceito de cidadania com a Constituição brasileira de 

1988.    

No entanto, em meio a esse processo de luta pela democratização, onde a 

política social caminhava para a perspectiva do direito e a Saúde, Assistência Social e 

Previdência Social passam a formar o tripé da seguridade social brasileira, adotada pela 

Constituição Federal de 1988, que para Paulo Netto (1999), “a Constituição de 1988 

impôs, ainda que tardiamente, o “pacto de classes”, garantindo direitos e proteção social 

pública aos trabalhadores, que, mesmo “sem interferir na ordem burguesa [...]”, ela 

assentou os fundamentos a partir dos quais a dinâmica capitalista poderia ser 

direcionada de modo a reduzir, a níveis toleráveis, o que os próprios segmentos das 

classes dominantes então denominavam ‘divida social’”.  

O modelo de proteção social brasileiro estava por modificar em atendimento aos 

proclames da ofensiva neoliberal, trazendo em seu bojo um profundo processo de 

reformas pautadas por forte apelo à tecnologia institucional. Isso significou, não só para 

o Brasil, a diminuição das atividades convencionalmente colocadas nas “saias” do setor 

público (BEHRING, 2003), restringindo a atuação do Estado àquelas ações que lhe são 

“próprias”, ou seja, colocando ao Estado reformas no que diz respeito à proteção social.  

A elaboração dessas propostas de reforma tende a centrar sua crítica no lado da 

oferta de serviços e benefícios, com especial ênfase naqueles vinculados à proteção 

social, isto é, no questionamento do Estado “provedor” ou do Estado de bem-estar 

keynesiano, Montaño (2010). 



As premissas centrais que fundamentam essa perspectiva referem-se, por um 

lado, à sobrecarga estatal frente às demandas exacerbadas pela crise econômica e pela 

força dos grupos de interesse, derivando daí as avaliações dos efeitos danosos sobre as 

economias nacionais da excessiva intervenção do Estado nos negócios privados e dos 

altos impostos necessários para sustentar a política social. Por outro lado, ressaltam que, 

em termos gerais, as decisões do Estado refletem as preferências dos políticos e 

burocratas, que são movidos fundamentalmente por objetivos particulares, voltados para 

a obtenção ou manutenção do poder.  

Nessa perspectiva, essa onda generalizada de reformas contemporâneas toma 

características de uma “revolução global” (de idéias e de políticas), cuja novidade está 

não apenas na generalização mundial de uma mesma agenda de reforma, mas também 

no foco central no “gerencialismo”, advogando que as estruturas burocráticas 

hierárquicas tradicionais, com seus procedimentos normativos e rigidez inerente, são 

danosas aos interesses públicos, ineficientes e inefetivas. Os reformistas constroem sua 

“revolução” principalmente sobre a afirmação da erosão das teorias da autoridade 

hierárquica burocrática, que foram à base de sustentação do gerenciamento do Estado 

moderno por mais de um século (BEHRING, 2003). 

A despeito desse apelo e dinâmica universal, dois dilemas permanecem no 

centro do debate: o primeiro se refere à construção de administrações governamentais 

que funcionem melhor e com menos recursos (isto é, mais eficientes); o segundo diz 

respeito a quais seriam as funções precípuas do Estado, ou seja, refere-se a uma 

necessária “refundação” das responsabilidades estatais com a respectiva reestruturação 

organizacional, segundo Montaño (2010). 

Os modelos reformadores que emergem nos anos 90 do século XX suavizam o 

discurso ideológico, exacerbado nos 80 do mesmo século, partindo mesmo da crítica 

das propostas neoliberais, sem, entretanto significar um “retorno” às premissas do 

Estado providência anterior. Na realidade, as reformas em curso tentam lidar com os 

“novos” problemas que as políticas restritivas da década anterior maximizaram, 

jogando-os no centro das diferentes arenas setoriais, recuperando, sob novas bases, a 

perspectiva do Estado minimalista.  

Na América Latina os ajustes macroeconômicos induziram efeitos sérios e 

perturbadores, de longo prazo, na estrutura e financiamento do setor público, além de 



que, os reformadores dedicaram pouca atenção à reestruturação administrativa e nada 

fizeram contra a deterioração dos recursos do setor público. 

Sendo assim, a questão central na agenda pública em tempos de reforma para o 

Brasil é: como reconstruir a capacidade do Estado, e ao mesmo tempo reestruturando-o 

para implementar as políticas de reforma necessárias para enfrentar os problemas 

exacerbados desde a última década?. Para Fiori (1993),Sobrepõem-se, nesse processo, 

as duas problemáticas – construção e reestruturação – que, para além das dificuldades 

inerentes, requer também aumento de investimentos. 

Segundo Montaño (2010) esta reestruturação obriga o capital e o Estado a criar 

mecanismos neutralizadores da crise nos seguintes aspectos: a) criação de áreas de 

superlucros fundamentalmente via privatizações de empresas estatais; b) extrema 

centralização do capital acentuando os domínios dos monopólios no mercado, via 

fusões, c) a delegação de funções regulatórias a agências independentes encarregadas 

de monitorar os prestadores de serviços e de lidar com as externalidades associadas à 

privatização, flexibilização, desregulação e outras reformas orientadas ao mercado e d) 

a criação de um quadro restrito de funcionários públicos “essenciais”, mais capazes, 

com considerável poder operacional, que seriam recrutados através de critérios 

meritocráticos e avaliados segundo específicos padrões de desempenho.  

Estas ações refletem certeiramente nos países periféricos, no Brasil, apesar das 

grandes conquistas alcançadas com a promulgação da Constituição Federal de 1988, 

conquistas estas que anunciavam uma reforma democrática do Estado brasileiro e da 

política social, assim a agenda neoliberal significou para o Brasil, e não só ele, um 

retrocesso no processo de democratização no país, bem como, no âmbito das políticas 

sociais. 

Acontece a privatização das empresas estatais, com a entrega de parcela 

significativa do patrimônio público ao capital estrangeiro; o desemprego e o 

desequilíbrio da balança comercial. Para Behring (2007) a privatização gerou uma 

dualidade discriminatória entre os que podem e os que não podem pagar por serviços, 

ao mesmo tempo em que possibilita a ampliação de lucro aos capitais privados 

promovendo assim uma universalização excludente das políticas gestadas na 

Constituição Federal de 1988. E os trabalhadores que outrora compunham o exercito de 



reserva transformam-se agora num contingente do desemprego estrutural. Ou seja, esse 

exércio não será mais utilizado pelo capital. 

O sistema público cada vez mais sucateado, em detrimento de planos privados 

que incorpora cada vez mais a classe trabalhadora, e a saúde pública dispõe apenas do 

mínimo de recursos, e em serviços pobres para pobres, demora no atendimento, falta de 

leitos, medicação entre outros. Para Boaventura de Sousa Santos (1987) “o direito à 

saúde e as política de saúde são parte integrante dos direitos sociais e das políticas 

sociais pelo que os estudos dos direitos e políticas de saúde têm que ser feitos no 

contexto dos direitos e políticas sociais”. 

O que se promulga é o contexto do não direito e da política reduzida, pois a  

falência dos sistemas públicos de saúde levou á privatização e submeteu o atendimento 

da saúde à lógica do mercado. Na proposta neoliberal, o Estado é ineficiente no 

atendimento da população, ou seja, com a privatização, ele fica responsável pelo 

atendimento básico e pelas medidas de saúde pública. O restante é assumido pelo setor 

privado e controlado pelas regras de mercado e não mais pela população, resultando no 

“oculatmento ou invisibilidade das populações vulneráveis, ou melhor, vulnerabilizadas 

(PORTO, 2011). 

Deste forma se fez a reforma das políticas públicas no Brasil e em especial a 

política pública de saúde. Frente a essa reforma surgem legislações que vai definir as 

repsonsabilidades pela execução, implantação e  implementação da política pública de 

saúde. Essa responsabilidade passa a ser descentralizada, tema que nos propomos a 

discutir no item que se segue. 

2 – O  caminho da descentralização: reforma do quê e para quê? 

 

No âmbito da política pública de saúde, como forma de regulamentar a transição 

entre o antigo modelo organizacional e o SUS, o Ministério da Saúde se utiliza de 

instrumentos normativos que são publicados com o objetivo de regular as transferências 

de recursos financeiros da União para os Estados e Municípios, o planejamento das 

ações de saúde e os mecanismos de controle social. Estes instrumentos são as Normas 

Operacionais Básicas (NOB). Para Souza (2003, p.70): 

  



As normas operacionais consistem em instrumentos de regulação do 

SUS, incluindo as operacionais do sistema propriamente ditas e 

explicitando e conferindo consequência prática aos princípios e 

diretrizes do sistema, consubstanciado na Constituição Federal e nas 

leis ordinárias. Em ambas, o mecanismo privilegiado de participação 

e controle social é a existência e funcionamento regular dos 

conselhos de saúde paritários e deliberativos. 

 

 Até o momento foram publicadas quatro NOB: 01/91, 01/92, 01/93 e 01/96. As 

NOBs vêm criando condições privilegiadas de negociação para viabilizar a 

descentralização e construção do SUS. 

A NOB em vigor atualmente é a 01/96, que estabelece como uma das 

finalidades prioritárias a transformação do modelo de atenção à saúde que até então era 

hegemônico. Isso implicou no aperfeiçoamento da gestão dos serviços de saúde no país 

e na própria organização do sistema, visto que o município passou a ser, de fato, 

responsável imediato pelo atendimento das necessidades e demandas de saúde de sua 

população. Como tema principal estabeleceu a “Gestão plena com responsabilidade 

pela saúde do cidadão”, buscando construir a plena responsabilidade do poder público 

municipal sobre a gestão de um sistema de saúde, e não somente sobre a prestação de 

serviços de saúde. Para isso, criou duas categorias de gestão: a Gestão Plena da 

Atenção Básica e a Gestão Plena do Sistema Municipal. 

 A primeira credencia o gestor municipal na elaboração da programação 

municipal dos serviços básicos, a gerir unidades ambulatoriais próprias e contratar, 

controlar, auditar e pagar aos prestadores de serviços, procedimentos e ações de 

assistência básica. A segunda propicia ao gestor a possibilidade de elaborar toda a 

programação municipal, inclusive a de prestação de assistência ambulatorial 

especializada e hospitalar, conferindo assim aos municípios a ampliação de sua 

responsabilidade em relação às necessidades da população, resultando, assim, com a 

NOB 01/96 na introdução da idéia de municipalização do SUS. 

 Portanto, frente aos aspectos apresentados acima, o Estado implanta a 

descentralização e a municipalização, que vai redesenhar a política social, nas palavras 

de Teixeira (2001), a descentralização e municipalização “começam a mudar as 

relações entre Estado e sociedade, surgindo novos atores sociais (ONGs, associações, 

redes) com papeis diferenciados, inseridos em arranjos institucionais descentralizados e 

novos espaços de participação social e política” (p.55).  



A descentralização pressupõe então a desresponsabilização do governo central 

pela execução das políticas socais, uma vez que acaba por repassar para as coletividades 

locais, e ao mesmo passo, o governo estadual repassa a desresponsabilização ao governo 

local, na justificativa de que o mesmo está mais próximo das necessidades de seus 

munícipes, ou seja, conhece a realidade de seus munícipes, portanto, pode melhor gerir 

a demanda da população local. Nesse sentido, para Teixeira (2001, p.58) “a gestão das 

diferenças sócio-culturais expressas no território pode ser mais bem implementadas 

pelos governos locais, dada a sua flexibilidade e maior proximidade com esses grupos”. 

E ainda para Teixeira (2007, p. 157), a descentralização que se tenta hoje 

implementar, busca transferir encargos e, ao mesmo tempo, co-responsabilizar a 

sociedade civil na gestão de políticas sociais, redefinindo as estratégias de controle 

social, em colaboracionismo, em novas formas de legitimação das ações e iniciativas do 

Estado. É a solidariedade como efeito de poder, parafraseando Pedro Demo (2002). 

Isso significa que estamos dizendo que o município a partir de então, fica 

responsável pelo desenvolvimento socioeconômico do seu território e de sua 

comunidade como um todo, e de cada indivíduo em particular. E no atendimento às 

determinações da municipalização, no ambito da saúde, são executadas medidas 

racionalizadoras da assistência médica, na tentativa de reduzir gastos hospitalares e 

redirecionar as ações de saúde para práticas extra-hospitalares como: atenção 

ambulatorial, atendimento domiciliar ( através do Programa Saúde da Família- PSF) 

privilegiamento da atenção primária ou da atenção básica e de saúde pública. 

Outro fator preponderante é a utilização de subsídios e incentivos os mais 

diversos, visando a reestruturação do Estado com os agentes privados na prestação e no 

investimento que se faz no sistema de saúde, com quebra do “monopólio” estatal. Isso 

consequentemente faz com que a os princípio da equidade não seja efetivado. 

Portanto, o município  é responsável então pelo ordenamento  do território, 

sendo assim, frente a agudização da crise econômica aliadas às decisões políticas do 

governo federal terá que buscar soluções para as políticas sociais, inclusive a política de 

saúde. 

Consideramos o municipio como um espaço geográfico, portanto, múltiplo e 

contraditório e corresponde à espacialidade das relações sociais, e nele se articula a 



dimensão da prática social, espaço de sociabilização, humanização/desumanização. 

Nesse sentido, o município não está isento de relações de poder, sejam relações 

deterministas ou aleatórias, definidas por Galvão et al (2009, p.37): 

Relações deterministas ocorrem nos sistemas físicos, existindo uma 

dependência entre dois sistemas. As aleatórias acontecem quando um 

sistema é autônomo em relação ao outro. Dseta forma, as relações 

políticas são sempre aleatórias, pois, por mais que se inscreva uma 

situação trágica, sempre haverá um grau de autonomia. 

A enfase dada ás relações de poder acima, é para justificar que entendemos o 

municipio enquanto um espaço, espaço de poder e portanto um território. Comungando 

portanto, com o conceito de território desenvolvido por Raffestin (1993), o autor irá 

dizer que o território é espaço político por excelência, o campo da ação do poder. Ora, 

então se território é o espaço da ação, então o que é territorialidade? Ainda para o 

mesmo autor, é o espaço tomado como produto, é o espaço modificado pelo trabalho e 

revelam-se as relações de poder, ou seja, reflete a multidemencionalidade do “vivido” 

territorial pelos membros de uma coletividade, pela socidades em geal. Os homens 

“vivem” ao mesmo tempo o processo territorial por intermédio de um sistema de 

relações existenciais e produtivas.(idem 1993). 

Acontece que, ainda para Raffestin, todas as escalas sociais e espaciais 

representam uma territorialidade que se manifesta no conjunto da produção, da troca e 

do consumo das coisas, e, portanto cada território possui sua territorialidade única. A 

municipalização idealizada na reforma das políticas públicas em nosso caso, a política 

de saúde a territorialidade defendida por Raffestin não está sendo levada em 

consideração. O conceito de território defendido é o “território utilizado para conter ou 

restringir, bem como, para excluir pessoas”, e portanto, territorialidade para Sack “é 

uma estratégia para estabelecer graus diferentes de acesso às pessoas, coisas e relações” 

(Sack, 1986 apud Plein et al. 2009). Ideologia de exclusão utilizada pelo ideário 

neoliberal, se resulta na privatização e minimização da política pública. 

É dentro destes parâmetros que o município vai ter que administrar as 

desigualdades sociais e buscar uma gestão voltada á inclusão social e municipal frente 

aos processos de segmentação sócio-territorial em curso, que separam as classes e 

grupos sociais em espaços de abundância e da integração virtuosa e em espaços de 

concentração da população vivendo simultâneos processos de exclusão social. 



Algumas Considerações. 

Com base nos aportes dos autores  discutidos neste ensaio pôde-se  desenhar o 

significado da reforma da política pública de saúde para o Brasil de forma crítica, 

apontando a desfecho e a investida da ideário neoliberal no tocate a instituição da 

democracia no país, frente às conquistas de direitos iniciadas no período da 

redemocratização. 

Há que se registrar que o presente texto está longe de encerrar o debate sobre a 

problemática levantada, mas nos propussemos a apresentar que a descentralização da 

política pública exigida através da reforma do Estado necessita ser analisada em uma 

dupla perspectiva do ponto de vista conceitual e do ponto de vista cotidano dos 

territórios,  pois a municipalização é considerada um eixo estruturante do pacto de 

gestão e é uma diretriz do SUS. 

Nesse sentido, pensar a descentralização no ordenamento do território frente às 

reformas do Estado, é entender que os Estados têm uma obrigação de adotar e manter 

medidas adequadas a nível nacional, nos domínios da política social, com vista à 

promoção e proteção dos direitos das pessoas pertencentes a setores vulneráveis das 

suas populações, e a garantir a participação das que, de entre elas, se mostrem 

interessadas em encontrar uma solução para os seus próprios problemas.  

 Acontece que não podemos deixar de levar em consideração que diante da 

complexidade do mundo contemporâneo, a tentação da solução autoritária estará sempre 

presente, e esse autoritarismo impede de visualizarmos que o caminho mais promissor é 

o da alternativa delineada na conferência de Viena: não insistir na tradicional gestão 

centralizada, de comando e controle, mas avançar na decentralização. Um Estado 

autoritário e patrimonialista, sustentado pela demagogia, o marketing e a intimidação, 

onde apenas as aparências democráticas são respeitadas, é o caminho mais rápido para 

volta ao subdesenvovimento. Resende (2013). 

Outra observação realizada sobre o plano municipal é a sua característica, ou 

melhor a sua essência, que se vincula ás determinações reformistas tendo seu foco no 

“gerencialismo” de um Estado moderno, ou seja, apenas cumpre/obedece aos 

instrumentos normativos estabelecidos. Protanto acontece a reforma para os neoliberais 

e para a população a desrreforma dos direitos já conquistados outrora e que vão se 

definhando nas ações minimalistas do Estado. 



Bibliografia  

 

BRASIL. Constituição Federal de 1988. Impressão Oficial. 1988. 

 

________ LEI Nº.8080/1990. Dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e 

recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes e 

das outras providências. In: Legislações: Direitos de cidadania. Curitiba: CRESS-PR, 

2003. 

________ Ministério da Saúde. Norma operacional básica do sistema único de saúde 

– publicada no D.O.U. de 06/11/1996. Brasília, 1996. 

 

BEHRING, E.R e BOSCHETTI, I. Política Social: Fundamentos e história. 3ª ed. São 

Paulo: Cortez, 2007 (biblioteca básica do serviço social; v. 2). 

BRAVO, Maria Inês souza [et al.], (org). Saúde e serviço social. São Paulo: Cortez; 

Rio de janeiro: UERJ, 2009. 

 

DEMO. P. Solidariedade como efeito de poder. São Paulo: Cortez, 2002. 

FIORI JL. Ajuste, transição e governabilidade: o enigma brasileiro. In MC Tavares & 

JL Fiori – (Des)ajuste Global e Modernização Conservadora. Paz e Terra, Rio de 

Janeiro. 1993. 

GALVÃO, A.R.G. et al. O território e a territorialidade: Contribuições de Claude 

Raffestin. In SAQUET, M.A. e SOUZA, E.B.C de (Orgs.) Leituras do conceito de 

território e de processos espaciais. São Paulo: Expressão Popular, 2009, pg. 33-46. 

MONTAÑO, C. DURIGUETTO, M.L. Estado, Classe e Movimento Social, São 

Paulo: Cortez, 2010. (biblioteca básica do serviço social v. 5). 

PAULO NETTO, J. FHC e a política social: um desastre para as massas trabalhadoras. 

In: LESBAUPIN, I. (Org.). O desmonte da nação: balanço do governo FHC. 

Petrópolis: Vozes, 1999. p. 75-89. 

 

PLEIN, I.T.T. et al. Território e territorialidade na perspectiva de Robert David Sack. In 

SAQUET, M.A. e SOUZA, E.B.C de (Orgs.) Leituras do conceito de território e de 

processos espaciais. São Paulo: Expressão Popular, 2009, pg. 47-56. 

PORTO. M. F. de S. Complexidade, processos de vulnerabilização e justiça ambiental: 

um ensaio de epistemologia política. In Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 93 

(2011) – Risco, vulnerabilidade social e cidadania. 

 

RAFFESTIN, Claude. Por uma Geografia do Poder. Crítica da Geografia política 

clássica. São Paulo: Ática, 1993. 

 



RESENDE, A.L. Capitalismo de Estado Patrimonialista. Disponível em 
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,capitalismo-de-estado-
patrimonialista,1111446,0.htm. Acessado em 21 de fevereiro de 2013. 
 
 

SANTOS. B.de S. Reinventar a democracia. O  Estado, a sociedade e as políticas 

sociais. O caso das políticas de saúde. In Revista Crítica de Ciências Sociais, nº 23, 

setembro de 1987. 

 

SOUZA, Rosângela Maria Sobrinho. Controle social em saúde e cidadania. In Serviço 

Social & Sociedade. São Paulo, n. 74, p. 68-83. Junho 2003. 

 

TEIXEIRA. E. O local e o Global: limites e desafios da participação cidadã. Editora 

Cortez, 2ª edição, 2001. 

 

TEIXEIRA.S.M. Descentralização e participação social: o novo desenho das políticas 

sociais. In Revista Katálisis. Florianópolis. V. 10, nº 2, p. 154-164. Jul-Dez 2007. 

http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,capitalismo-de-estado-patrimonialista,1111446,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/impresso,capitalismo-de-estado-patrimonialista,1111446,0.htm

