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RESUMO 

 

 

Este trabalho tem como objetivo discutir a realidade dos espaços democráticos de controle 

social no município de Rio das Ostras, tendo como delimitação analisar os limites e 

atuação do Conselho Municipal de Saúde nas ações, fiscalizações das políticas de Saúde 

municipal. As discussões aqui abordadas abrangem a participação dos profissionais de 

saúde, dos assistentes sociais, gestores e usuários nesse espaço público, e se o conselho de 

Saúde do Município de Rio das Ostras é de fato democrático. 
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ABSTRACT 

 

 

 

This work has as objective to argue the reality of the democratic spaces of social control in 

the city of Rio das Ostras, being had as delimitation to analyze the limits and performance 

of the City council of Health in the actions, fiscalizations of the politics of municipal 

Health. The here boarded quarrels enclose on the participation of the health professionals, 

of the social assistants, managing and using in this public space, and if the advice of Health 

of the City of Rio das Ostras is in fact democratic. 
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INTRODUÇÃO 
 

Esta pesquisa tem como objetivo problematizar o potencial político dos 

Conselhos de Saúde no Brasil, tendo como foco o município de Rio das Ostras. 

Procura entender as razões que têm favorecido tendências conservadoras na formação, 

na representatividade desta instituição e qual tipo de participação ele possui. Além 

disso, procuramos conhecer de que forma o Conselho articula com o Estado, a 

sociedade civil organizada, as políticas públicas e os usuários.   

O interesse pelo tema surgiu através da minha observação enquanto 

ator participante na Área da Saúde, mais precisamente na Secretaria Municipal de 

Saúde de Nova Iguaçu, onde trabalhei durante três anos. Observei durante esse tempo 

que há certa despolitização e descrença da população sobre as políticas públicas e os 

serviços públicos. Notei, também, quanto o clientelismo na área da Saúde é utilizado 

como “barganha eleitoreira”. “Politiqueiros” se utilizam da saúde pública em trocas de 

votos. Neste contexto a maioria da população possui dificuldade no acesso às 

informações, ações e deliberações que ocorrem nos espaços de controle social (como 

no Conselho Municipal de Saúde, por exemplo).  

A partir de um trabalho de pesquisa sobre “espaços públicos 

democráticos” realizado na disciplina optativa Política Social, efetuei uma entrevista a 

uma assistente social que é Conselheira de Saúde e Servidora Pública da Prefeitura 

Municipal de Rio das Ostras. Na mesma, me informei do trabalho realizado pelo 

Conselho de Saúde através de seus conselheiros, identificando pontos positivos e 

negativos para o município. Verificando se de fato é um local onde há uma 

participação democrática, ou se é meramente uma formalidade para cumprir as leis 

8142/90 e Lei 8080/90, estas justificam a existência dos conselhos, regulamenta o 

Sistema Único de Saúde e a transferência dos recursos financeiros para Saúde.  

Neste aspecto, o trabalho da disciplina optativa foi também fruto deste 

Trabalho de Conclusão de Curso, proporcionando novos questionamentos sobre o 

Conselho de Saúde, como é estruturado, suas formas associativas e seus mecanismos 

políticos. 

Esta pesquisa foi estruturada em dois capítulos. No primeiro, é 

apresentado de forma ampla o desenvolvimento histórico de algumas formas de 

participação da sociedade civil nos espaços de controle social e as lutas dos 

movimentos sociais para uma construção democrática de políticas públicas; também, 

como o público e o privado são entendidos; o clientelismo.  
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Para se compreender o tema foi necessário pesquisar, inicialmente, a 

trajetória política do Brasil, partindo de uma análise sobre a ditadura militar; a 

Constituição de 1988 - que foi um marco histórico para a contribuição da democracia 

no país; nela encontram-se as referências que garantem a participação popular. Foi 

através dela também, que alguns dos desejos e projetos de uma “democracia 

participativa” das forças sociais foram confirmados através de lutas, durante o 

“momento constituinte”. 

Essa abordagem histórica faz-se necessária, pois os conselhos foram 

implantados precisamente na década de 1990, sustentados pela chamada “Constituição 

Cidadã”, e tornaram-se importantes espaços para a participação popular frente às 

instituições públicas. Ofereceram à sociedade a possibilidade de atuar amplamente nas 

ações do governo na área das políticas públicas e direitos sociais, através da 

fiscalização, do monitoramento e avaliação das políticas públicas oferecidas à 

população.  

Mas os conselhos não são os únicos meios de participação popular, há 

também os orçamentos participativos, os Fóruns temáticos, conferências, dentre outros 

espaços, que possibilitam uma participação democrática, com o objetivo de decidir  

questões inerentes à população, bem como o conjunto de necessidades e de 

reivindicações relacionados aos interesses mais abrangentes de uma coletividade. 

 A conquista desses espaços possibilitou a incorporação da 

representação de organizações da sociedade civil nos debates e deliberações dos 

“negócios públicos”. O controle social na Saúde reafirmou uma ampla definição sobre 

os direitos à saúde que o cidadão possui, e esses direitos ganharam destaque como uma 

conquista social.  

No segundo capítulo, é apresentado um panorama sobre os Conselhos 

Gestores, que são espaços de ampliação e conquista dos direitos sociais. Mais 

diretamente focado no objeto desta pesquisa: o Conselho de Saúde do município de 

Rio das Ostras. Para entender como estes foram instituídos, é importante discorrer 

sobre duas leis fundamentais que são seus pilares: a lei 8.080/90
1
 (19/09/1990), e a 

8.142/90 (28/12/1990);  

Tais leis, como já foram citadas anteriormente, instituíram o acesso 

universal à saúde pública para a população brasileira, garantiu a participação popular 

na gestão, implementação e fiscalização nos recursos destinados à saúde pública. 

                                                           
1
 A Lei 8080/90, também chamada de Lei Orgânica da Saúde, define princípios e diretrizes do SUS (Sistema Único 

de Saúde).   
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O Conselho de Saúde do Município de Rio das Ostras, e como são 

apresentadas as características da participação do profissional de Serviço Social no 

mesmo. Para tanto, foram realizadas observações de reuniões do Conselho e 

entrevistas. Nas observações enquanto ouvinte, pude realizar um estudo crítico do 

Conselho, como funciona e sua estrutura. Como é a participação nesta arena no 

município, ou seja, é uma participação democrática que objetiva reforçar os preceitos 

constitucionais de uma gestão democrática?  

Para isto, a metodologia utilizada para a pesquisa foram entrevistas 

semi-estruturadas com perguntas abertas, as quais foram gravadas, de modo a permitir 

que os entrevistados se colocassem com clareza diante das perguntas. As entrevistas 

abrangem duas assistentes sociais, sendo uma conselheira representante do governo, 

outra profissional da área da saúde e servidora pública do município de Rio das Ostras. 

Além das assistentes sociais, buscando a interdisciplinaridade, entrevistei uma 

profissional da área de enfermagem, professora da UFF e conselheira representante da 

Universidade no CMSRO. A escolha das assistentes sociais como entrevistadas, se deu 

devido ao objetivo e problematização do projeto de pesquisa para realização deste 

trabalho de conclusão de curso.  

Outra técnica para coleta de dados para pesquisa foi um questionário 

(em anexo) contendo cinco perguntas. Este foi entregue na reunião do conselho do dia 

30/08/2010, mas não obtive receptividade por parte dos conselheiros, não recebendo 

desta forma o questionário com as perguntas respondidas pelos mesmos.   

A partir dessa pesquisa, então, surgiu uma série de questionamentos; 

por exemplo, se o conselho municipal de Saúde de Rio das Ostras é de fato um espaço 

público democrático? E, se o assistente social participa dos Conselhos de forma 

efetiva, enquanto agente sócio-educador? Por fim, me perguntei sobre o tipo de 

participação da população no conselho. 

Em síntese, a pesquisa procurou evidenciar as características da 

participação no Conselho de Saúde do município; os limites e desafios vividos pelo 

profissional de saúde, nessas arenas, incluímos aí o assistente social. 

Esperamos que o conteúdo deste trabalho de conclusão de curso possa 

contribuir com o fortalecimento do controle social, como os conselhos de saúde, tendo 

como referência a construção de uma sociedade sem dominação e exploração. 
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CAPITULO I 

HISTÓRIA DO CONTROLE SOCIAL NO BRASIL 
 

 

1.1 –  Contradição entre o Público e o Privado  
                 

 

Desde a antiguidade que o “público” e “privado” são mencionados. São 

categorias de origem grega, da vida da “Pólis”, que era entendida como cidade, 

constituída por uma “comunidade organizada”, formada pelos cidadãos nascidos no 

local, livres e iguais. Vale ressaltar na Grécia antiga, mulheres, crianças e escravos eram 

privados de tomar qualquer tipo de decisão, ou opinar, pois, na Grécia antiga havia uma 

dicotomia entre cidadão e não-cidadão. Conforme cita Covre: 

A cidadania está relacionada ao surgimento da vida na cidade, à capacidade de 

os homens exercerem direitos e deveres do cidadão. Na atuação de cada 

indivíduo, há uma esfera privada (que diz respeito ao particular) e uma esfera 

pública (que diz respeito a tudo que é comum a todos os cidadãos). Na polis 

grega, a esfera pública era relativa à atuação dos homens livres e à sua 

responsabilidade jurídica e administrativa pelos negócios públicos. Viver numa 

relação de iguais como na pólis significava, portanto, que tudo era decidido 

mediante palavras e persuasão, sem violência. Eis o espírito da democracia. 

Mas a democracia grega era restrita, pois incluía apenas homens livres, 

deixando de fora mulheres, crianças e escravos. (COVRE, 2006, p. 16)   

 

 

A criação das cidades tornou possível ao homem o exercício de uma vida 

pública; a cidadania está intrínseca a esse fato, mas é notório que a cidadania está em 

permanente construção, ela é uma menção segundo Coutinho às conquistas da classe 

trabalhadora, está sempre presente nos períodos históricos, nas lutas pelos direitos. 

Segundo Raichelis, os cidadãos buscam desde sempre uma forma de 

obter liberdade e igualdade. 

Esse conceito de igualdade na esfera política é muito diferente do conceito 

moderno de justiça: ser igual significa viver entre pares e pressupunha a 

existência de desiguais, a maioria da população na cidade-estado. Para os 

antigos, portanto, igualdade e liberdade eram conceitos essencialmente 

políticos, pois só na polis o homem poderia ser livre, e a liberdade era a 

essência da cidadania. (RAICHELIS, 2007, p.48) 

 

 

Para os gregos a ascensão do homem na polis dependia da sua 

capacidade de suprir as necessidades da vida familiar. Para o cidadão era uma vitória 

conquistar a sua participação na polis, pois era lá que “os cidadãos se tornam visíveis, 

trocam como iguais, buscam proeminência.” (idem)  

Cidadania não é um conceito originado na contemporaneidade, embora 

seja um assunto atual. Coutinho (1997) coloca que a primeira teoria de cidadania se deu 
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na Grécia clássica. Naquele período histórico, os gregos obtiveram acesso às primeiras 

formas de democracia, onde um grande número de pessoas participava ativamente na 

esfera pública. Mas, a participação não era suficientemente democrática, e estava longe 

dos modelos da modernidade. Os escravos, as mulheres, crianças e os estrangeiros, 

como foi dito, não possuíam direito à cidadania (Cf. p. 146). 

O autor enfatiza que, na Grécia, os direitos de cidadania envolviam 

somente o que hoje chamamos de direitos políticos, ou seja, os direitos de participação 

no governo, mas não compreendiam ainda os modernos direitos civis - por exemplo, o 

direito a liberdade de pensamento e de expressão (Cf. idem, p. 147).  

Na modernidade a noção de público e privado tomou outro rumo. O 

público passa a se referir somente ao Estado, aos aparatos estatais, ao poder público; ao 

mesmo tempo, o privado se refere ao espaço de quem não possui cargos públicos ou 

cargos oficiais; tudo que não pertence ao Estado. Na sociedade burguesa o público é 

oposto ao privado, e ela é caracterizada por variados sujeitos sociais cada vez mais 

individualistas, preocupados em defender seus interesses pessoais, distanciando-se cada 

vez mais dos interesses coletivos.  

Nota-se, dessa forma, que público e privado possuem uma polissemia de 

significado. Essa ambigüidade de significados é o reflexo da ideologia que se formou 

em torno dos dois termos, reforçando a distorção de significados perante a sociedade.  

Segundo Raichelis, o público, anteriormente constituído pela burguesia, 

na contemporaneidade vai sendo sucedido por instituições como os partidos políticos, 

organizações sindicais, movimentos sociais, entre outros, esses espaços são novas 

arenas que a população trabalhadora passa a ocupar, que se constituem como mediação 

entre a sociedade civil e o Estado.  

Mas vale ressaltar que essas arenas de participação não são suficientes 

para assegurar as conquistas que ocorreram ao longo desse momento de efervescência 

da participação política no país, pois ainda estão enraizadas na cultura burguesa, para 

qual o público não funciona, e o que é funcional, é eficaz e eficiente está ligado ao 

Mercado, ou seja, ao privado. 

A autora enfatiza que “a estrutura social atravessada por antagonismos, 

típica do capitalismo, leva a que os sujeitos sociais tenham de se organizar na defesa de 

seus interesses”. Nessa direção, o Estado é pressionado a contrabalançar os interesses 

em luta e dar respostas à sociedade civil. Segundo ela, o Estado “passa a intervir cada 

vez mais diretamente sobre os mecanismos reguladores da vida econômica e social” do 

indivíduo (Raichelis, 2007, p.54). 
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Nesta perspectiva, a função do Estado é reproduzir a divisão de classes, 

assegurando que interesses particulares de uma classe prevaleçam sob o interesse 

universal da sociedade. Sobre isto, dirá Coutinho: 

A gênese do Estado reside na divisão da sociedade em classes, razão porque 

ele só existe quando e enquanto existir essa divisão (que decorre, por sua vez, 

das relações sociais de produção); e a função do Estado é precisamente de 

conservar e reproduzir tal divisão garantindo assim que os interesses comuns 

de uma classe particular se imponham como interesse geral da sociedade. 

(COUTINHO, 1997, p. 74) 

 

 

O Estado possui o papel de aparato da “ordem”, do “controle social”; 

ele assume esse papel interventivo com o objetivo de suprir ou amenizar os interesses 

em conflito em torno de uma maior justiça distributiva - o que dependerá da capacidade 

de organização popular. 

Neste sentido, além das adequações acima citadas, o Estado precisará do 

acréscimo da regulamentação do sistema social, onde se inclui a constante adaptação às 

mudanças das expressões da questão social, como por exemplo: a fome, o desemprego, 

falta de moradia, saúde precária, dentre outros fatores. Face a essas expressões, e a fim 

de amenizá-las, o Estado comportará a expansão dos direitos sociais que favorecem a 

classe trabalhadora, permitindo uma melhor condição de vida, bem como possibilitando 

uma maior participação nos espaços de socialização da política.      

Na mesma direção, Raichelis destaca que:  

Considerando as transformações do capitalismo contemporâneo, verifica-se 

enorme fragmentação e divisão no interior da classe trabalhadora, profunda 

segmentação do mercado de trabalho, que colocam poderosos desafios para a 

política da ação coletiva que pretenda a sua unificação. (RAICHELIS, 2007, 

p. 66) 

 

 

A partir da década de 1990, devido especialmente à reestruturação 

produtiva
2
, o coletivo está se fragmentando; exemplo disto é o trabalho precário, a 

terceirização e o desemprego.
3
 As políticas sociais que o Estado implementa, por sua 

vez, são direcionadas ao indivíduo (por exemplo, os programas de redistribuição de 

renda), a fim de zelar pela segurança nacional do território, mantendo sob controle os 

conflitos e as  lutas sociais. 

                                                           

2
  O termo reestruturação produtiva é discutido por vários autores. Resumidamente, de acordo com Serra 

(2001), são transformações que vêm ocorrendo nas sociedades capitalistas, há pelo menos três décadas, decorrem da 

crise iniciada na década de 70, com a queda da taxa de lucro do capital, nos países centrais, provocando baixo 

crescimento da produção e da produtividade, repercutindo no mundo do trabalho, com crescente desemprego. Para 
uma analise das metamorfoses no mundo do trabalho, conferir Antunes, Ricardo, Adeus ao trabalho). 
3
 Para Raichelis, a luta mais importante para a sociedade civil contemporânea é a luta pela “manutenção do 

emprego”; esta é a preocupação da maioria dos trabalhadores, pois o “fantasma” do desemprego assola a vida de 

muitas famílias no Brasil, tornando o cidadão cada vez mais vulnerável, ao tempo que o Estado se isenta das 

responsabilidades para com o trabalhador, assumindo as propostas de flexibilização do trabalho e a informalidade.  
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1.1.2 - Tensões entre Democracia – Cidadania – Cultura Política Brasileira 

  Para tratar de democracia, cidadania e cultura política, é necessário 

problematizar algumas questões como qual o significado e a relação entre elas. É 

fundamental compreender a cultura política que sempre marcou a sociedade brasileira, 

uma cultura política marcada pela desigualdade, poder na mão de poucos, na 

concentração de renda e na “política do favor”. 

Para Coutinho (1997) ocorre uma profunda articulação entre democracia 

e cidadania. E para ele, a democracia é sinônimo de “soberania popular”; ela possibilita 

a participação efetiva dos cidadãos na esfera pública, na formação de governos e, 

conseqüentemente, no controle social (idem, p.145). Para o autor, democracia não está 

ligada somente a aparatos eleitorais, onde a concepção do voto é a maior expressão; “a 

democracia é concebida como a construção coletiva do espaço público”, onde a 

participação popular tem como premissa a elaboração e o controle da esfera pública, 

como a maior forma de superar a alienação política (idem, p. 146).  

Dirá Coutinho: “cidadania é a capacidade conquistada por alguns 

indivíduos, ou (no caso de uma democracia efetiva) por todos os indivíduos, de se 

apropriarem dos bens socialmente criados, de atualizarem todas as potencialidades de 

realização humana abertas pela vida social em cada contexto historicamente 

determinado” (idem). 

 Para o autor, a cidadania é uma luta constante; não é concedida de cima 

para baixo, mas sim iniciada por baixo, pela pressão das classes subalternas, que lutam 

por melhorar suas condições de vida e conquistar direitos sociais. 

Os direitos sociais conquistados através das lutas são efetivados pelo 

Estado com intuito de atenuar os conflitos, conforme cita Coutinho: 

 

Através de suas lutas, os trabalhadores postulam direitos sociais que, uma vez 

materializados, são uma indiscutível conquista; isso não anula a possibilidade 

de que em determinadas conjunturas, a depender da correlação de forças, a 

burguesia use as políticas sociais para desmobilizar a classe trabalhadora, para 

tentar cooptá-los, etc. (COUTINHO, 1997 p.157) 

 

 

Por esse motivo é importante fortalecer as lutas por cidadania e 

intensificar os movimentos sociais para efetivação e ampliação dos direitos sociais, 

garantidos através de políticas públicas, que ofereçam uma melhor qualidade de vida 

para o cidadão. 

Mas, a sociedade do capital faz com que haja uma desmobilização dessas 

lutas, pois ela está cada vez mais particularista, preocupados com a defesa 
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corporativistas de seus seguimentos e com a lógica do capital, se afastando desta forma 

das lutas coletivas. Conforme afirma Coutinho: “a ampliação da cidadania – esse 

processo progressivo e permanente de construção de direitos democráticos que 

caracteriza a modernidade – termina por se chocar com a lógica do capital” (Cf. 1997, p. 

158)  

Ainda de acordo com Coutinho, a partir da socialização da política, ou 

seja, a participação de um grande número de pessoas que passa a fazer política, não só 

através do voto, mas também por meio do acesso e militância nos partidos políticos, 

sindicatos, movimentos, etc. Cria-se uma sociedade politizada, formadora de opinião, 

participante. Assim, o Estado deixa de ser restrito, unicamente coercitivo, e surgem 

espaços de construção da esfera pública; no país, esse fato só ocorre em meados da 

década de 1980.  

Para Coutinho: 

Com isso, desaparece progressivamente aquele Estado “restrito”, que exercia 

seu poder sobre uma sociedade atomizada e despolitizada. Em face do Estado 

– e formando um novo espaço de construção da esfera pública -, surge agora 

uma sociedade que se associa, que faz política, que multiplica os pólos de 

representação e organização dos interesses, frequentemente contrários àqueles 

representados no e pelo Estado. Configura-se assim uma ampliação efetiva da 

cidadania política, conquistada de baixo para cima. Foi precisamente esse 

novo espaço público que Gramsci chamou de “sociedade civil”. 

(COUTINHO, 1997 p. 162) 

 

 

Essa sociedade civil citada por Coutinho é a fusão da “sociedade 

econômica” com a “sociedade política”, é uma esfera que, não é governamental, mas 

possui incidências diretas sobre o Estado. O autor ainda enfatiza o fato de que o 

Estado, mesmo atendendo prioritariamente os interesses da burguesia, transforma-se 

numa “arena privilegiada da luta de classes”. 

Mas foi durante os anos 1980 que se produziu uma nova relação entre 

Estado e sociedade civil no Brasil, havendo um fortalecimento dos movimentos sociais 

para ampliação e efetivação dos direitos sociais, esse fato ocorreu devido às lutas 

contra a ditadura militar e os esforços pela redemocratização do país.  
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Na reflexão Raicheles,   

As lutas pela democratização da sociedade brasileira, protagonizadas por 

amplos movimentos sociais, são expressões da tentativa de constituir esferas 

públicas, quando a luta pela conquista e pela extensão de direitos associou-se 

à construção democrática do Estado e da sociedade Essa dinâmica inseriu-se 

nos processos econômicos e sociais relacionados com a crise brasileira dos 

anos 80. (RAICHELIS, 2007, p.30) 

 

 

A década de 1980 foi um período quando a desigualdade social se 

intensificou, e, também, quando avanços democráticos importantes na história da 

política do Brasil se concretizaram; foi um período decisivo para a redemocratização 

brasileira, quando a participação popular é constante nos espaços democráticos de 

decisão coletiva. A esse respeito, dirá Raicheles:  

Instrumentos de democracia direta como plebiscito, referendo e projetos de 

iniciativa popular foram instituídos como mecanismos de ampliação da 

participação popular nas decisões políticas. Nessa mesma perspectiva a 

Constituição Federal de 1988 estabeleceu os conselhos gestores de política 

pública que constituem uma das principais inovações democráticas neste 

campo. (RAICHELIS, 2007, p.5-6) 

 

 

A constituição de 1988 foi um marco para o ideário sócio político que 

pretendia que o Estado brasileiro constituísse um sistema integrado de proteção social. 

Conforme Raichelis, ”A Carta Constitucional definiu novos canais que apontam para a 

ampliação da participação popular nas decisões públicas.” (2007 p.39). A partir desta 

participação popular e da Costituição de 1988 são instituídos os Conselhos, enquanto 

instituição constituída por representantes da sociedade civil e do governo (Estado), com 

a finalidade de exercer um “controle social dos recursos públicos”.  

Confirmando o fato, Raichelis explica que:  

(....) a Constituição estabeleceu mecanismos de participação no campo de ação 

das políticas sociais, instituindo a criação de conselhos integrados por 

representantes dos diferentes segmentos da sociedade, para colaborar na 

implementação e no controle daquelas políticas. (RAICHELIS, 2007, p. 40) 

 

 

Segundo a autora, os conselhos obtiveram maior sustentabilidade a 

partir das eleições de 1988, quando algumas cidades do território nacional 

proporcionaram administrações populares, como por exemplo, cidades do Sul do País. 

Proporcionando a participação da população na gestão e implementação das políticas 

públicas.  
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Sobre este assunto, nos diz Neves: 

É sabido que se engendra uma nova relação entre Estado e sociedade civil no 

contexto da democratização nos anos 80, a partir de diferentes mecanismos, 

sobretudo, a politização da sociedade civil. A reforma democratizadora do 

Estado e seus modelos de gestão são fundamentais para entender quais são os 

instrumentos que estimulam a participação da sociedade civil na gestão das 

políticas públicas.(NEVES, 2008, p. 11) 

 

A democratização neste período torna-se mais sólida e ampla, fazendo 

com que a manifestação política seja expressiva nos anos 1980, e a participação 

popular é ampliada nos espaços públicos democráticos. Mas essa participação que foi 

tão árdua conquistar, hoje está sendo desmontada pela hegemonia neoliberal, 

tornando-se um dilema, um desafio constante, a consolidação desses espaços. 

Retomando a reflexão de Coutinho (2000), no projeto neoliberal 

concentra-se numa apologia à privatização, contribuindo desta forma com as lógicas 

do mercado, baseadas no interesse privado, que se contrapõem ao público – por isto, 

esse projeto acarreta despolitização da sociedade. 

Sendo assim, para Coutinho, as políticas do ideário neoliberal  

Estimulam a auto-organização da sociedade civil, mas buscam orientá-la para 

a defesa de interesses puramente corporativos, setoriais ou privatistas. Do 

ponto de vista ideológico, essa postura se manifesta, entre outras coisas, na 

tentativa teórico-prática de “despolitizar” a sociedade civil, transformando-a 

num suposto “terceiro setor”, o qual, situado para além do Estado e do 

mercado, seria regido por uma lógica pretensamente “solidarista” e 

“filantrópica” de resto uma vez construída tal setor, o Estado deveria transferir 

para o mesmo suas responsabilidades na gestão e implementação dos direitos 

e das políticas sociais (COUTINHO, 2000, p. 98).   

 

 

O neoliberalismo, adotado amplamente no país na mesma década da 

institucionalização dos Conselhos, gerou impasses na evolução do potencial 

democratizante desses espaços deliberativos, devido à “despolitização” e à falta de 

tradição participativa da sociedade brasileira no que tange à gestão pública. Com isso, 

grande parte da população não reconhece as possibilidades que os Conselhos oferecem 

para as manifestações das demandas populares.  

Sobre as conseqüências do neoliberalismo nesse sentido, Neves salienta 

que: 

O projeto neoliberal não só despolitiza as ações coletivas, como também 

desmobiliza a sociedade civil e desconstrói direitos e lutas até então 

conquistados pelas classes populares, pelos trabalhadores, em uma 

“privatização do espaço público” e em uma re-filantropização das questões 

sociais, em que direitos são travestidos em carências e favores. (NEVES,2008, 

p. 37) 
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Para a autora, essa “troca de favores” é o clientelismo, que é uma forma 

de despolitizar a sociedade, cada vez mais intrínseco ao Estado, que não aparta a 

relação pessoal e patrimonial entre o que se fixa como “interesse privado” e “interesse 

público”. É importante destacar, dirá autora, como elementos que transpõem as 

relações clientelísticas, o tipo de relação assimétrica (em termos de poder), fundada no 

favor, baseada na troca e/ou apoio pela ajuda recebida da parte do patrão. Mas o 

clientelismo vai além disso; não deve ser entendido somente como troca por bens 

econômicos e materiais, “uma vez que deve ser analisado também como troca 

simbólica, uma ajuda, um apoio e poder de influência” (NEVES, 2008, p. 38). 

O clientelismo é, portanto, uma relação de troca entre sujeitos que 

normalmente buscam um serviço público, sendo que um necessita do serviço e o outro 

detém poderes para consegui-los. Essa troca é utilizada como “moeda política” e 

provavelmente o débito será cobrado no próximo pleito eleitoral.  

Mas para compreender melhor como ocorrem as práticas clientelistas é 

interessante identificá-las. Segundo Neves, há dois tipos de clientelismo: o tradicional 

(ou diádico), e o partidário, ou seja, de massas. A autora analisa esses dois tipos de 

clientelismo da seguinte forma: O clientelismo tradicional ou diádico está ligado à 

troca de favores entre duas pessoas, favorecendo os interesses pessoais e privados; é 

mais comum nas sociedades rurais. Já o clientelismo partidário ou das massas é o 

clientelismo presente nas máquinas políticas, em especial, nos partidos – com 

destaque para a obtenção de cargos públicos (ou de confiança), secretarias em troca de 

favores, votos, etc. 

Para a autora, os clientelismos partidários são: 

Os mediadores políticos são os líderes partidários e seus representantes, que 

fazem política em nome da comunidade. Esses partidos controlam o governo 

local e funcionam como “pontes” entre o Estado e a população para os 

serviços que esta demanda. Os líderes partidários dariam continuidade a essa 

troca de modo que utilizariam seu poder, sua informação e sua influência para 

sustentar a base eleitoral dos partidos em troca de distribuição de favores à 

população. (NEVES, 2008, p. 43) 

 

 

 Assim os partidos políticos são caracterizados por relações de favor, do 

clientelismo, sendo desta forma um fraco instrumento mediador, descredibilizado pela 

sociedade. 

Essa “troca de favores” despolitiza a sociedade, e é cada vez mais 

comum entre os “políticos profissionais”. A autora enfatiza que o clientelismo estaria 

associado à idéia de que os novos patrões seriam os políticos e as lideranças partidárias, 

que se apropriam dos aparatos institucionais para reproduzir a lógica do cliente, 

prejudicando os direitos conquistados através das lutas sociais. 
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A autora afirma que vários estudos realizados constatam a aproximação 

do clientelismo com as classes menos abastadas. Esse artifício é utilizado entre os 

governantes como forma de barganha, em troca de votos. E os mais pobres aceitam 

essa “troca de favores” como estratégia de sobrevivência e, também, como alternativa 

à cidadania. “(....) o clientelismo é um meio para alcançar os benefícios e serviços que 

não são conquistados via trabalho, mercado ou Estado” (NEVES, 2008, p. 46). 

Essa estratégia política adotada pelos governantes torna-se cada vez 

mais comum e eficaz, pois o Estado neoliberal não cria e não implementa políticas 

sociais capazes de suprir todas as necessidades e direitos da população. 

Conforme elucida Neves: 

Essa associação entre clientelismo e pobreza é muito evidente e relevante, já 

que são nas lacunas do Estado, no tocante à implementação de políticas 

sociais, que se instala o clientelismo, persistindo, dessa forma, na cultura 

política brasileira. Logo, a ausência de Políticas Públicas e a do Estado, no 

trato das questões sociais, no contexto da hegemonia neoliberal, faz com que 

reste somente a política clientelista para os pobres, o que é o avesso da 

cidadania, efetivando uma lógica perversa que os coloca em condição não de 

cidadãos, mas de necessitados. (NEVES, 2008, p. 47) 

 

As práticas clientelistas são amplamente utilizadas no cenário político, 

mesmo diante do processo de redemocratização da sociedade brasileira, uma vez que 

clientelismo e “democracia” neoliberal não se excluem. Para Neves, o clientelismo 

passa a ter novas formas, mas não perde sua função legitimadora de troca, das 

assimetrias e das desigualdades nas relações sociais (Cf. 2008, p. 48). Essa cultura 

política clientelista está presente no país desde o século XIX, sendo utilizada pela elite 

e principalmente pelos latifundiários, na “troca de favores entre os dominantes".  

Segundo a autora: 

O clientelismo, portanto, existe desde a colonização e persistiu mesmo em 

contextos autocráticos que buscavam a “racionalidade técnica do Estado”, 

uma vez que ele seria mantido para conservar as elites no poder e, em 

particular, para perpetuar lideranças políticas através da distribuição de 

recursos em troca de apoio político. (NEVES, 2008, p. 49). 

 

 

Para Neves, três conceitos fazem parte da cultura política do país: o 

coronelismo, que, de acordo com Carvalho (1997, apud NEVES, 2008, p.49), finda 

simbolicamente com o início do Estado Novo; o mandonismo, e o clientelismo, estes 

ainda estão presentes no histórico da política nacional. 

Na mesma direção analítica, Martins afirma que clientelismo, 

mandonismo e patrimonialismo possuem as seguintes características (1994, apud 

NEVES, 2008, p.50): 

A) Coronelismo: A política do favor, não permitindo a distinção entre público 

e privado; 
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B) Mandonismo: O poder do mando pessoal e do patrimonialismo em sua fase 

burocrático – racional; 

C) Clientelismo: A mescla da dominação patrimonial e da oligárquica, para 

sustentar a governabilidade.  

Vários são os estudos no que tange ao clientelismo no Brasil; de um 

lado, apresenta-se a cultura política baseada na “troca de favores”, com características 

arcaicas; de outro, uma sociedade que luta pela democracia e pela efetivação dos 

direitos coletivos, formando uma contradição nesta cultura política nacional.  

Essa relação de troca é uma nova edição histórica de uma relação 

excludente e perversa, pois tira as boas qualidades das demandas sociais, bem como 

uma possibilidade de transformá-las em políticas sociais democratizantes e que 

assegurem a cidadania.  

 

1.2- Ditadura Militar e processo de Redemocratização Brasileira   

 

Para entender as contradições da cultura política nacional, é importante 

discorrer como foi o processo de redemocratização no Brasil, sendo assim, é 

fundamental partir de um breve histórico do período ditatorial, no qual vários 

movimentos sociais se intensificaram na luta pela redemocratização interrompida. 

Com base na análise de Bravo, o Golpe de 1964 foi uma estratégia 

política através da repressão para desmobilizar a democracia que vinha crescendo no 

país (2007, p. 39). Segundo a autora, “a instauração da ditadura militar expressou a 

derrota das forças democráticas, inviabilizando uma alternativa de desenvolvimento 

econômico-social e político através das reformas democráticas e nacionais”. Com o 

golpe militar, o Estado torna-se coercitivo e dominador, e voltado para os interesses 

exclusivos do capital. E a ditadura reforçou o poder do Estado, modernizando-o de 

acordo com as necessidades do capital financeiro, garantindo a dominação burguesa.  

 

Sobre isso, Bravo enfatiza: 

A ditadura promoveu uma crescente transformação do Estado em relação à 

sociedade civil, de forma abrupta e profunda. Houve o desenvolvimento de 

um Estado estranho, estrangeiro, inimigo, que anulou o cidadão, mantendo a 

grande maioria da sociedade civil sob controle e exploração. (BRAVO, 2007, 

p.40) 

 

Para a autora, com o golpe as lutas da classe trabalhadora engendradas 

no período anterior a 1964 são abolidas, recuperando espaço os banqueiros, os 

latifundiários, grandes comerciantes, investidores financeiros nacionais e estrangeiros.  
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No período em questão, o Estado se torna “burocrático-autoritário”, mantenedor da 

“ordem” social, que excluiu a participação da sociedade na política, sendo sua base 

social a burguesia e a pequena burguesia. 

O Estado, como alavanca fundamental do desenvolvimento da ordem, 

promoveu o crescimento econômico com forte inclinação internacional, claramente ao 

serviço do capital. Paralelamente, reprimiu toda e qualquer oposição popular aos atos de 

governo no país, dando acesso direto às forças armadas e às grandes empresas 

oligopólicas às questões políticas. Para a autora, a sociedade civil era representada 

como incompetente, imatura, revolucionária, sendo necessária a intervenção e o 

controle por parte do Estado. O exercício de cidadania e da política foram 

violentamente reprimidos pelo Estado “forte” ditatorial. 

No que tange à questão social no período de 1964 a 1974, a autora dirá 

que o Estado utilizou os seguintes mecanismos para enfrentá-la: a política social foi 

ampliada, burocratizada e modernizada, tendo como objetivo maior atenuar as tensões 

sociais e legitimar o regime, contribuindo para o desenvolvimento do capitalismo no 

Brasil.  

Um exemplo nítido disso é a criação, em 1966, do Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), para substituir o Instituto de Aposentadoria e Pensões, que 

congrega categorias de trabalhadores das indústrias, do comércio e de serviços, 

concentrando a arrecadação da classes trabalhista.  

 A criação do INPS, em 1966, ao unificar os antigos IAP’s constituiu-se na 

modernização da máquina estatal, aumentando o seu poder regulatório sobre a 

sociedade, além de representar um esforço de desmobilização das forças 

políticas estimuladas no período “populista”, trata-se, portanto, de uma 

reorientação das relações entre Estado e classes trabalhadoras. Os programas de 

saúde e educação se desenvolveram com base no privilegiamento do setor 

privado, reproduzindo na política social as tendências da nova política 

econômica implantada. (BRAVO, 2007, p. 42) 

 

 

O objetivo do Estado autocrático burguês era ampliar o setor privado, 

para o qual havia que desmobilizar as lutas sociais por direitos coletivos que estavam 

reverberando no país desde inícios da década de 1960. Para tanto, houve que instalar a 

repressão política e social. 
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1.2.1 - A Constituição de 1988 e Democracia Participativa 

 

 Dez anos passaram e o poder do Estado estabelecido em 1964 não 

conseguiu manter sua supremacia, fazendo necessário modificar gradativamente a sua 

relação com a “sociedade civil”, com grupos sociais, tendo que estabelecer novos 

meios de intervenção social para garantir a dominação burguesa. Nesse sentido, dirá a 

autora: 

O Estado favoreceu francamente a ampliação dos lucros dos monopólios, 

especialmente transnacionais. Com essa opção, a base de sustentação dos 

protagonistas do golpe perdeu alguns de seus aliados, isolando-se. O processo 

de resistência democrática se ampliou e se aprofundou, atraindo atores e 

setores antes vinculados ao movimento golpista ou por ele neutralizados. O 

regime precisou fazer concessões e negociar as vias de transição para outras 

formas de dominação. (BRAVO, 2007, p. 46) 

 

 

Para Bravo, o pleito de 1973, quando foi eleito presidente Geisel, deu 

início a um “processo de distensão política” no Brasil. Uma “distensão” contraditória, 

em que a insatisfação latente da sociedade civil foi se explicitando em lutas pela 

democratização, enfrentando aos grupos que buscavam tornar constitucional o regime 

ditatorial, afiançando o modelo econômico excludente adotado pelo mesmo. Todavia, a 

estratégia adotada para solidificar o regime não correspondeu ao que se esperava. 

Já para meados da década de 1970, devido à “crise do milagre 

econômico brasileiro”, a insatisfação da sociedade civil torna-se mais forte cada dia; a 

busca por retomar espaço no cenário político, clausurado pelo “golpe de 1964”, 

tornava-se cada vez mais intensa entre a população (Bravo, 2007, p. 46). As lutas 

sociais eram solidificadas pelos sindicatos de trabalhadores, profissionais da saúde, 

entidades da sociedade civil como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), a 

Associação Brasileira de Imprensa (ABI), os movimentos estudantis, de trabalhadores 

rurais, dentre outros. 

Conforme Bravo, as eleições de 1974 para o legislativo foram a 

expressão concreta da insatisfação da sociedade, pois o povo votou maciçamente contra 

o regime. O Movimento Democrático Brasileiro (MDB) elegeu mais senadores do que 

a Aliança Renovadora Nacional (ARENA). O regime autoritário não continha as 

manifestações da sociedade; as formas de regulação e legitimação adotadas pelo Estado 

não eram suficientes, e o regime recorre a torturas, prisões e mortes, a fim de conter os 

movimentos sociais. “A consolidação política do MDB fez com que a linha dura das 

Forças Armadas pressionasse para o retorno da repressão.” (BRAVO, 2007, p. 47). 

Mas, mesmo diante a repressão política, os movimentos e as lutas 

sociais foram se fortalecendo e surgem vários grupos sociais que se aliam com a 
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oposição parlamentar, questionando o regime militar, e exigindo o retorno ao estado de 

direito (idem, p.49). 

Uma classe operária fortalecida se opõe às políticas determinadas pela 

ditadura, e no período de 1978-79 explodiram greves massivas, especialmente no ABC 

paulista, lideradas pelo Sindicato dos Metalúrgicos. Nesse clima, dirá a autora: 

Outros movimentos sociais também começavam a se manifestar, a partir de 

meados da década de 70. Ligados à questão urbana, representam formas de 

expressão, mobilização, organização e luta dos setores populares. Os 

movimentos coletivos se expressaram através de fenômenos associativos, 

como as associações de moradores de bairros e favelas, e também na 

constituição de novas identidades culturais (como os movimentos feministas e 

o negro). (BRAVO, 2007, p. 51) 

 

Face a essas manifestações sócio-políticas, o governo responde 

ampliando as políticas sociais, no intuito de conter os conflitos decorrentes da 

desigualdade social, a qual aumentava vertiginosamente, fazendo que a miséria assole a 

classe trabalhadora. Assim, diante deste quadro, o período histórico em questão foi 

crucial para o fortalecimento da “sociedade civil” no Brasil, e para a ampliação do 

processo de controle social do Estado, na defesa dos direitos de cidadania.  

Aos poucos, a Ditadura Militar tornou-se instável; os períodos 

alternavam-se entre maior e menor violência política; as dificuldades políticas e 

econômicas assolavam grandes segmentos da sociedade, reclamando mudanças na 

estratégia política, onde aparentemente o governo parecia girar num sentido mais 

“liberal”. Com a “distensão” do presidente Geisel, as políticas de liberalização 

ganharam corpo e continuaram a se aprofundar no governo Figueiredo (1979-1985), sob 

o discurso de “abertura política”. 

Sobre a dita estratégia de transição na crise, diz Bravo: “a referida 

abertura não tinha o objetivo de entregar o poder à oposição democrática, mas sim foi 

uma estratégia a fim de manter-se no poder e zelar para que os interesses da classe 

dominante não fossem afetados” (BRAVO,2007, p. 52). Todavia, essa estratégia tornou-

se menos sólida quando a situação econômica se agravou, a classe operária retornou ao 

cenário político e os movimentos de oposição à ditadura se intensificaram. Sobre o 

referido período Bravo destaca que: 

O período do governo Figueredo teve como características centrais: 

aprofundamento da crise econômica, que se agravou a partir de 1980-81 e 

culminou com o Brasil recorrendo ao Fundo Monetário Internacional (FMI), 

em 1982; rearticulação partidária, nos marcos restritos pelo regime; movimento 

operário, começando a se expressar com independência de qualquer fração 

burguesa, tendo o proletariado urbano passado a ser um ator político 

importante, contribuindo para a organização e mobilização da sociedade civil; 

ampliação e maior visibilidade de outro movimentos sociais. Essas ocorrências 

influenciaram no processo de abertura política que não foi inteiramente 

controlado pelo governo. (BRAVO, 2007, p. 60) 
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Foi essa uma crise econômica importante para o Brasil, que se 

intensificou a partir de 1980, provocando um aumento do custo de vida da população 

trabalhadora - devido aos arrochos salariais – e uma queda pronunciada das vendas. A 

crise demandou mudanças urgentes de “abertura política”, pois o bom desempenho na 

economia já não ocorria mais. Conforme Bravo, “A legitimidade do regime, calcada no 

bom desempenho de sua gestão econômica, ocasionou críticas e oposição da burguesia” 

(idem, p. 61). 

Em meio a grandes tensões, em 1979 ocorre a “promulgação da Lei da  

Anistia, que consentia que os exilados políticos retornassem ao país e obtivessem 

novamente os direitos políticos. Mas haviam limitações na medida, pois havia um artigo 

na lei que “eliminava a possibilidade de denúncia criminal contra os acusados da prática 

de tortura” (BRAVO, 2007 p.62). Os grupos de oposição ganham força, questionando a 

legitimidade do Estado de Segurança Nacional; os movimentos se intensificam na luta 

contra a repressão e pela elaboração de uma nova Constituição. 

Segundo Bravo, o “movimento sindical” se consolidou neste período. 

Sobre esse fato ela aponta que: 

A oposição às políticas salarial e trabalhista do governo deixou de ser 

bandeira apenas das lideranças sindicais, atingindo milhares de trabalhadores. 

Em 1979, o movimento grevista iniciando no núcleo moderno do parque 

industrial brasileiro (ABC paulista) se espalhou para outras regiões do país e 

para fora do setor fabril, envolvendo diversos seguimentos das classes 

trabalhadoras, como a construção civil e a agroindústria o do setor terciário e 

profissionais assalariados de “classe média”, particularmente médicos e 

professores do serviço público. A grande reivindicação explícita dos 

trabalhadores era o fim da política salarial praticada desde 1965. Na agenda 

do debate, constavam a questão da cidadania e da democracia, com a 

constituição do movimento operário em ator coletivo e unificado que se 

opunha ao autoritarismo.(ALMEIDA, apud BRAVO, 2007, p.63). 

 

Juntamente com os movimentos sindicais, outros movimentos eclodiram 

na década de 1980 e se ampliaram. Esses movimentos, para autora, foram chamados de 

“movimentos sociais urbanos”, eram associações de moradores, movimentos feministas 

e movimento negro, entre outros. Esses reivindicavam melhores condições na saúde, no 

transporte coletivo, em fim, uma melhor condição de vida. “Expressavam, através do 

discurso, a consciência dos benefícios que um Estado moderno deveria oferecer” 

(BRAVO, 2007 p. 64). 

As manifestações da sociedade civil, que eclodiam nas grandes cidades 

nos anos 1980-81 geraram inúmeros atos de violência por parte das forças militares. Em 

1981 surge o Partido dos Trabalhadores (PT), originado dos sindicatos e de intelectuais 

que aderiam. Outros partidos de oposição também vieram à tona como: Partido Popular 

(PP), oriundo do antigo MDB; o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB); o Partido 
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Democrático Trabalhista (PDT), sua formação foi por membros exilados e era liderado 

por Leonel Brizola. 

Em 1983, se inicia um movimento social e político que reivindicará 

“eleições diretas” para a presidência da república. A campanha demonstrava a 

insatisfação popular; eram organizados comícios e passeatas com a participação de 

milhões de brasileiros. Todavia, em 1984 o sonho das eleições diretas frustrou-se, pois a 

ementa Dante de Oliveira que estabelecia as eleições presidenciais diretas, não obteve 

os votos suficientes no Congresso Nacional para ser aprovada. 

No período de transição da “República Nova” aflorou no cidadão 

brasileiro uma nova esperança de democracia no País, que tinha como maior 

protagonista o presidente eleito indiretamente Tancredo Neves, quem logo após a 

eleição adoeceu e veio a falecer subitamente.  

O vice-presidente José Sarney toma posse, mas teve que enfrentar 

divergências internas dos aliados políticos e de outros blocos, e a crise econômica que o 

país enfrentava no período em questão. Bravo sobre o assunto elucida que: 

José Sarney ao assumir a presidência da República, enfrentou as divergências 

internas dentro da própria aliança, dadas a composição do ministério de 

confiança de Tancredo, a reminiscência do autoritarismo, a 

reinstitucionalização do país via constituinte, a crise econômica e social, a 

vultosa dívida externa, a inflação, a deterioração dos salários, o desemprego e 

as expectativas populares de participação política e mudanças significativas. 

(BRAVO, 2007, p. 74) 

 

 

A mídia foi a grande responsável em ocultar o temor que o Governo 

Sarney transmitia não só a população como também as composições do governo, pois 

ele obtinha o apoio da imprensa,  a confiança que tinham em Tancredo agora teria que 

ser transferida à José Sarney. 

Para Bravo (2007) as negociações da “Nova República” se originaram 

“pelo alto”. A predominância era o pensamento conservador, este gerava desta forma 

divergências entre os atores do cenário da política brasileira. Duas tendências formavam 

a composição para um governo de primeiro momento em busca de equilíbrio, a de 

centro-direita e a centro-esquerda. 

Conforme Jaguaribe (apud BRAVO 2007, p. 75), a plataforma da 

Aliança Democrática era genérica, vaga e deliberadamente não-controversial, dadas as 

forças antagônicas e divergentes que compunham, incluindo no projeto de governo três 

prioridades: 

a) Plena restauração democrática, dentro de uma concepção liberal 

progressista da sociedade e do Estado; 
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b) Saneamento financeiro, com a contenção da inflação e o 

disciplinamento dos gastos da União, havendo a combinação de 

restabelecer o desenvolvimento e uma reorientação para o pleno emprego 

e o atendimento das necessidades básicas da população; 

c) Instauração de um regime de equidade social – novo pacto social- 

orientado para implantar um amplo sistema de “bem-estar social”. 

                 

Algumas etapas desse projeto de governo foram conquistadas, por 

exemplo, a autonomia política, que volta às capitais estaduais e aos municípios. 

Sinalizou-se, também, o objetivo de iniciar um processo de reforma agrária, tentando 

novas relações com os sindicatos do campo, buscando um melhor entendimento. Ainda 

conforme Bravo, uma das primeiras medidas do Governo em relação com o movimento 

operário, foi reconhecer e legitimar os direitos civis e políticos dos sindicalistas 

penalizados pelo regime anterior (idem, p.76). 

No início do Governo Sarney, no que tange à economia, não foram 

tomadas medidas importantes. O discurso do então presidente anunciava uma 

recuperação da economia e superação da recessão, e que os cortes nas despesas públicas 

seria sanada com uma maior arrecadação de impostos,  que cairia sobre os trabalhadores 

que obtivessem renda mais elevada. 

Para a autora, no ano de 1986 o governo apresentou um “Plano de 

Estabilização Econômica” - o denominado “Plano Cruzado” - que tinha por objetivo 

controlar a inflação, congelar os preços e fixar os juros. O referido plano teve apoio 

popular, mas não houve a participação efetiva do legislativo; em decorrência disso, o 

plano fracassou. 

Mas, sem duvidas, o fato mais marcante do período em questão foi a 

convocação da Assembléia Nacional Constituinte, posto que era necessário re-

institucionalizar o país, depois de mais de vinte anos de ditadura. Uma nova 

Constituição permitiria recompor a legitimidade da institucionalidade burguesa, 

necessária para avançar na “transição democrática” face aos “perigos de subversão da 

ordem” capitalista.  

A constituinte marcou um dos momentos mais significativos do processo de 

transição, pois se tratava da definição dos princípios políticos que dariam 

forma à organização do poder do Estado e às relações entre Estado e 

Sociedade Civil. O que estava por trás do processo constituinte era a 

construção da legitimidade institucional-política do país. (BRAVO, 2007, p. 

77) 
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Durante a elaboração da nova Constituição vários acontecimentos 

marcaram o período; o aumento da inflação, os arrochos salariais, o retorno ao FMI 

(Fundo Monetário Internacional) e a crise política, atingiram fortemente à população. 

Em decorrência disso, a população brasileira frustra-se novamente, fazendo com que os 

movimentos sociais, tão importantes para a redemocratização do país, se fragilizassem. 

A sociedade se tornou descrente da política e dos “políticos”. Dirá Bravo, “A visão da 

sociedade com relação à política e aos políticos era de descrédito, descaso, 

identificando-os como corruptos, interessados apenas nos seus interesses” (Cf. Idem, 

p.79). 

Assim, fica claro que o período da chamada “transição democrática” no 

Brasil foi conturbado; a população e os movimentos sociais viveram e enfrentaram uma 

relação de coibição ao longo desses anos. Todavia, mesmo diante de tantos obstáculos, 

foram as reivindicações e pressões populares do período de redemocratização do país  

que provocaram a incorporação de demandas sociais na Constituição Federal, na busca 

da  expansão dos direitos sociais da população. 

Em 1988, com a promulgação da “Constituição Cidadã”, estabeleceu-se 

a democracia representativa como a forma fundamental de participação política, sendo 

a resposta que prima às lutas por democracia participativa. O processo de difusão de 

informações e de formação de consciência sobre os direitos e políticas sociais se amplia 

junto ao surgimento da possibilidade de instalação de espaços de participação e 

controle social da coisa pública, como os conselhos, as conferências e demais fóruns de 

políticas sociais. 

A Constituição 1988 tendo como princípios básicos
4
: 

Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito e tem como fundamentos: 

 

I - a soberania; 

II - a cidadania; 

III - a dignidade da pessoa humana; 

IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

V - o pluralismo político. 

 

A Constituição de 1988 foi um marco na história nacional; sua 

importância e significado possibilitaram uma notória transformação societária; os 

                                                           
4
  Pesquisa realizada na Constituição da República Federativa do Brasil 1988. 
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novos princípios constitucionais são uma projeção sócio-política promissora na 

sociedade brasileira, embora de difícil materialização. 

Com a Constituição Federal de 1988, também, se consolida o marco 

legal do Sistema Único de Saúde (SUS), em quanto sistema de direito ao acesso à 

Saúde, descentralizado e participativo, voltado para as ações preventivas. Ela 

responsabiliza o Estado - e o fundamenta institucional e juridicamente - pelo sistema 

público de Saúde, estabelecendo novas ligações entre as diferentes esferas de governo, e 

atribuindo novos papéis aos atores do setor público. 

Importante notar que, na Saúde, as questões jurídicas institucionais da 

Constituição de 1988 foram complementadas através da Lei Orgânica da Saúde 

formulada a partir das Leis 8.080/90 e 8.142 de 1990, no que diz respeito às diretrizes 

do SUS. Estas tratam da organização dos serviços e da participação comunitária. Esses 

instrumentos legais contribuíram para a construção e implementação do controle social 

das políticas públicas, bem como para a fiscalização social. Os preceitos constitucionais 

contemplaram a participação popular no controle social, como forma de assegurar 

minimamente o interesse dos grupos e movimentos sociais que dependem das políticas 

públicas para reproduzir sua existência.  

 

 

1.2.2 – Desafios do controle social no período neoliberal 

 Sobre o significado do projeto neoliberal, é muito bem explicitado por 

Coutinho que: 

As propostas econômicas do projeto neoliberal (ou “liberal corporativo”), 

expressas com clareza no chamado “Consenso de Washington”, são bastante 

conhecidas: concentram-se numa apologia da privatização, que implica a 

atribuição do mercado e não a esfera pública, da tarefa de regulamentar os 

conflitos de interesses e de satisfazer as demandas sociais.” (COUTINHO, 

2000,p.98) 

 

Neste sentido, para o autor, o projeto neoliberal objetiva despolitizar a 

sociedade civil, transformando-a em um suposto “terceiro setor”, ou seja, uma 

sociedade “solidária”, onde o Estado transfere suas responsabilidades para a mesma. 

A Constituição de 1988 possibilitou uma demonstração de força 

democrática, mas neste mesmo período, precisamente em 1989, com a chegada de 

Collor de Mello ao governo nacional, o projeto neoliberal se instala solidamente no 

Brasil, objetivando despolitizar a população, se contrapondo a uma participação 

efetivamente democrática.  

E sobre este fato Neves explicita que: 
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Interessante notar que as experiências participativas ganham notoriedade com 

o início da implementação do projeto neoliberal. De um lado, o 

redirecionamento, a despolitização e a desmobilização da ação foram as 

marcas do processo neoliberal, enquanto de outro assistiu-se a um “boom” de 

experiências de gestão democrática e participativa por parte dos governos 

democrático-populares, em especial, nas prefeituras do Partido dos 

Trabalhadores ou naquelas em que este fazia parte da coligação partidária no 

poder. Surgem assim múltiplas experiências participativas que darão o tom ao 

debate e ao confronto desses projetos que disputam a hegemonia política na 

construção democrática da sociedade brasileira. (NEVES, 2008, p. 15) 

 

 

 Mesmo com a “onda neoliberal” e “desestatização” (desmonte do 

Estado) promovida pelo Presidente Collor de Mello, a participação popular se 

intensificou nos anos 90; uma participação de gestão compartilhada, em que os atores 

principais  nos espaços públicos democráticos são Estado e sociedade civil.  

Para Neves na década de 1990 ocorre um processo de institucionalização 

da participação popular, que reclama por uma nova forma uma organização dos espaços 

de controle social da coisa pública, reforçando os interesses coletivos, conquistando 

novos direitos e ampliando esses espaços. 

Todavia, pelo caráter do projeto neoliberal, se opera uma dicotomia no 

que se refere a essa participação. A esse respeito a autora sustenta que, no discurso 

neoliberal, a sociedade civil está associada ao mercado, e essa participação se distancia 

do significado político democratizante e liberador originário, dando lugar a outro tipo 

de  participação, a participação solidária. 

No entanto pode-se dizer que não necessariamente acontece desta forma, 

é preciso considerar que a sociedade civil ficou mais complexa, especialmente na 

década de 1990, com emergência de novas formas associativas e organizativa, que 

abarca um conjunto de diversas instituições sociais, organizações não governamentais 

(Ong’s) de variadas naturezas, organizações comunitárias e entidades assistenciais, que 

passaram a disputar os espaços públicos como novos atores políticos. 

Esse deslocamento tanto semântico quanto político da noção de participação 

da sociedade civil deve ser desvendado na prática política dos diversos atores 

na sociedade civil tão heterogênea. No Relatório do Banco Mundial de 2.000, 

intitulado “Do confronto a colaboração”, existe a aposta nesse processo de 

colaboração da sociedade civil com o Estado através de medidas voltadas para 

o que chama de políticas de participação do Banco Mundial no sentido de 

garantir a sustentabilidade e o desenvolvimento. (NEVES, 2008, p 18) 

 

 

O neoliberalismo, com um discurso modernizado, apresenta a relação 

Estado-sociedade como “transferência do poder do Estado para sociedade civil”. Ocorre 

desta forma, um incentivo para que haja uma maior participação das organizações da 

sociedade civil (as Ong’s) no que tange às políticas sociais, ou seja, elas irão assumir a 

execução de serviços a serem prestados à população, serviços estes que seriam de 
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competência do Estado, mas, no entanto, não é cumprido de forma abrangente, 

transferindo assim sua responsabilidade. 

Esta relação entre privatização e desestatização enfraquece a lógica do 

controle social, pois a “coisa” pública é transferida para privado, despolitizando desta 

forma a questão da importância da democracia participativa
5
 na luta pela ampliação dos 

direitos sociais. 

Nessa direção analítica, Neves defende que: 

A participação social e coletiva corre riscos ao enfrentar culturas políticas que 

colocam obstáculos ao processo de construção democrática, em especial, nos 

contextos em que a prática clientelista tem forte tendência, pois ocorre ai um 

processo de despolitização da participação. Nesse aspecto é que acreditamos 

que a participação pode caracterizar como assistencialista e negociada no 

fortalecimento de uma cultura menos democrática e voltada para interesses 

individuais reforçando a lógica neoliberal e mercantil proposta pelo Banco 

Mundial. (NEVES, 2008, p. 21) 

                

Nota-se mediante essas análises que a participação social foi se 

modificando, pois nos anos 1980 a participação ocorria de forma reivindicativa, quando 

os movimentos sociais e o restante da sociedade civil lutavam por direitos coletivos a 

serem implementados e executados pelo Estado. Já na década de 1990, essa participação 

é desviada pelo projeto neoliberal e a transferência de responsabilidade na execução de 

políticas públicas ao chamado terceiro setor
6
, através de uma “lógica solidária”, 

surgindo desta forma uma ideologia de “parcerias” entre sociedade civil e Estado. 

Nessa mesma lógica de raciocínio, Raichelis elucida que: 

No cenário social contemporâneo, a gestão da questão social assume novas 

dimensões no contexto da redução das ações reguladoras do Estado e 

acolhimento das suas funções sociais. Mais ainda, em nome do fortalecimento 

da sociedade civil e do estímulo às iniciativas autônomas, comparece com 

grande força o discurso da solidariedade que, no âmbito da crise do Estado 

contemporâneo, ganha contorno de desresponsabilização com as práticas 

sociais e repasse da sua execução para conjunto de serviços sociais públicos, 

que passam a ser intermediados pelo mercado. (RAICHELIS, 2007, p. 119) 

 

Mesmo com todas as questões apontadas sobre a influência do 

neoliberalismo no caráter de uma participação democrática, a década de 1990 

proporcionou uma revitalização na sociedade civil e avançou a democratização do 

Estado. De acordo com Neves, o processo possibilitou um fortalecimento dos 

mecanismos deliberativos de compartilhamento das decisões, instalando a possibilidade 

de participação da sociedade no controle social das questões públicas – o que de fato 

implica democratização da intervenção social do Estado. 

                                                           
5
  Essa questão é difundida por Angela Neves em seu livro “Cultura Política e Democracia Participativa: Um 

Estudo sobre o orçamento participativo”. 

 
6
  De acordo com Gohn, terceiro setor são as Organizações Não Governamentais (ONG’s).  Para uma maior 

análise sobre o tema, verificar em “Educação Não Formal e Cultura Política. Impactos sobre associativismo do 

terceiro setor” de Maria da Gloria Gohn.  
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CAPÍTULO II 

 

O Controle Social na Saúde 

 

2.1 - Os Conselhos Gestores: ampliação dos espaços democráticos de controle social  

 

E foi nesse cenário de ampliação das participações democráticas que 

emergiram os conselhos gestores. Eles são espaços de exercício de pôr em prática uma 

democracia direta, sendo desta forma uma alternativa ao domínio da chamada 

“democracia representativa” tão intrínseco na história do país. 

Nota-se nos últimos anos no Brasil, uma ampliação no que tange à 

participação da sociedade civil, e muitos procuram inserir nesses espaços de 

participação democrática em foro de deliberações, na elaboração das políticas públicas, 

bem como no acompanhamento, na fiscalização e na execução dessas políticas, sendo o  

objetivo desta inserção, buscar uma aplicação adequada dos recursos públicos e também 

na qualidade dos serviços prestados e dos investimentos. Porém não se pode dizer que 

seja sempre desta forma, pois isso dependerá da atuação dos sujeitos ou interlocutores 

envolvidos no determinado espaço deliberativo, pois conforme cita Raichelis “nem 

sempre tais atores dispõem e são portadores da representatividade e legitimidade 

necessárias, como também não detém o poder de decisão requerido” (Gomes, apud, 

Raichelis, 1998, p. 166)   

Mas para discutir a ampliação dessa participação da sociedade civil 

nesses espaços deliberativos, se faz necessário um breve histórico de como foram 

formados esses espaços, especialmente os Conselhos. 

Conforme cita Gomes: 

A conjuntura da crise econômica dos anos 80, no Brasil, e a ebulição dos 

movimentos sociais, que aprofundam a luta pela democracia e por direitos de 

cidadania, constituem o cenário de debate e de formulação da Constituição de 

1988. Esta, chamada Constituição Cidadã, expressa e responde a estes anseios 

democráticos. Ao lado da diretriz da descentralização e municipalização das 

políticas públicas, concretizadoras dos direito, é afiançada a participação da 

população no controle e gestão destas políticas (Constituição Federal, art. 10; 

194, inciso VII; 198, inciso III; 204, inciso II; 206, inciso VI, 1988). 

(GOMES, p. 165/166). 

 

 

Desta forma, compreende-se que a chamada “Constituição Cidadã”, ou 

seja, a Constituição de 1988 clama a população para participar do controle e gestão das 

políticas públicas, não uma participação pura e simples, mas uma participação 

democrática.                          
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Sobre o termo participação, Gohn sustenta que: 

Existem diversas formas de participação. Algumas já são consideradas 

“clássicas” e deram origem a interpretações, significados e estratégias 

distintos, a saber: a liberal, a autoritária, a revolucionária e a democrática. 

Não se tratam de interpretações monolíticas; elas geram, historicamente, 

outras interpretações a partir de composições tais como: liberal/comunitária, 

liberal/corporativa; autoritária (de direita e da esquerda); revolucionária 

(gradual ou por ato de força); democrática/radical etc. (GOHN, 2007, p. 15) 

  

Segundo a autora, a participação liberal objetiva o fortalecimento da 

sociedade civil, não para que esta participe da vida do Estado, mas para fortalecê-la e 

evitar as ingerências do Estado, seu controle, sua “tirania” e interferência na vida dos 

indivíduos. A participação autoritária, é aquela orientada à integração e o “controle 

social” da população e da política – como ocorre nos regimes políticos autoritários 

inspirados no fascismo. Já a participação democrática tem à soberania popular
7
 como 

princípio fundamental; a participação é concebida como um fenômeno que se 

desenvolve tanto na sociedade civil – em especial entre os movimentos sociais e as 

organizações autônomas da sociedade -  quanto no plano institucional. Por fim, a 

participação revolucionária se formula e estrutura em coletivos organizados para a luta 

contra as relações de dominação; pela repartição do poder político. 

No Brasil, os movimentos sociais da década de 1980 foram os 

precursores da participação democrática, visto que a sociedade transitava por regimes 

ditatoriais responsáveis pela democracia inconclusa
8
 que se vivia no país. O exemplo do 

Movimento pela Saúde Pública no Brasil
9
, que foi capaz de resistir à onda repressiva 

instrumentada pelo Estado Ditatorial, com os meios de comunicação e publicidade 

usados para alienar as massas, intervindo agressivamente na sua subjetividade, estes 

movimentos passam à ofensiva na reivindicação de políticas sociais, postulando os 

                                                           
7
 Para Coutinho, o termo “soberania popular” significa a plena participação consciente de todos na gestação e no 

controle da esfera política. COUTINHO, C.N. Notas sobre Cidadania e Modernidade. Disponível no site 

WWW.assistentesocial.com.br 

8
 Termo utilizado pela autora Silvia Gershman em seu livro: “Democracia Inconclusa: Um Estudo da  Reforma 

Sanitária Brasileira. O livro Trata do papel dos movimentos sociais em saúde no processo de reformulação da política 

de saúde, plasmado na Constituição de 1988 e denominado de Reforma Sanitária brasileira. Os percalços da sua 

implementação são analisados no contexto do processo de democratização do País ocorrido nos últimos 10 anos. A 

autora contribui para a interpretação da problemática da saúde no Brasil contemporâneo, sem a qual não se pode falar 

em democracia e cidadania. Através da leitura deste trabalho, os cientistas políticos e os profissionais de saúde 

poderão refletir acerca do lugar que ocupam no sistema e nos serviços de saúde, bem como das articulações de suas 

representações com a política de saúde. 

 
9
 Nas décadas de 1960/1970 e início dos anos 1980, que nasceu e desenvolveu o chamado “Movimento Sanitário que se consolida 

em meados da década de 1970 e, progressivamente, politiza a questão da saúde, procurando agrupar a oposição com base em uma 

proposta reformadora para o setor. Este Movimento amplia sua proposta, evoluindo para um projeto de sistema de saúde em que o 
princípio central é “saúde: direito de todos e dever do Estado”, envolvendo a universalização, integração, equidade, 

descentralização, com efetiva participação do Estado. Surge então a proposta da Reforma Sanitária. (AROUCA, COHN, FLEURY 

& CORDEIRO, Apud ANDRADE, 2007, p. 35) 
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critérios de equidade e universalidade para as mesmas. Essas lutas, materializadas na 

Constituição de 1988, tornaram possível a participação da sociedade na elaboração, 

fiscalização e até mesmo na gestão dessas políticas públicas, e foi nesse cenário político 

que surgiram os Conselhos.  

Conforme a Constituição Federal de 1988 se prevê no capítulo da 

Seguridade Social, como um dos objetivos, “o caráter democrático e descentralizado da 

gestão administrativa, com a participação da comunidade, em especial de trabalhadores, 

empresários e aposentados” (Brasil, 1988). 

Para Gomes, os conselhos são considerados instituições formais de 

participação, são reconhecidos com atribuições definidas legalmente. Tem por objetivo 

fazer com que ocorra de forma democrática o controle social das políticas públicas. 

“Sua função é garantir, portanto, os princípios da participação da sociedade nos 

processos de decisão, definição e operacionalização das políticas públicas, emanados da 

Constituição.” (GOMES, 2000, p. 166) 

Os Conselhos teriam que ser instituições democráticas onde se possibilita 

que a sociedade exerça a participação no que se refere ao controle da gestão das 

políticas públicas. Esse fato se torna histórico para a democratização do País. Mas é 

necessário que a sociedade saiba de fato o quão importante é essa participação e de 

como se dará esse monitoramento das políticas públicas. Esse fato é importante, pois o 

conhecimento do papel desses instrumentos de gestão poderá garantir (ou não) a 

democratização dessas políticas. Mas para isto, a participação popular deverá ser de 

forma democrática e não como uma mera formalidade no cumprimento de Leis, onde 

uma minoria participa das decisões.  

Neste mesmo raciocínio Gohn enfatiza que:  

Os conselhos poderão ser tanto instrumento valioso para a constituição de 

uma gestão democrática e participativa, caracterizada por novos padrões de 

interação entre governo e sociedade em torno de políticas sociais setoriais, 

como poderão ser também estruturas burocráticas formais e ou simples elos de 

transmissão de políticas sociais elaboradas por cúpulas, meras estruturas para 

transferência de poucos recursos para a comunidade, tendo o ônus de 

administrá-los; ou ainda instrumentos de acomodação dos conflitos e de 

integração dos indivíduos em esquemas definidos previamente. (GOHN, 

2007, p. 108) 

 

 

Para autora, os conselhos no Brasil no século XX podem ser 

diferenciados por três tipos:  
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a) O conselho criado pelo poder público Executivo, sendo o seu 

objetivo mediar sua relação com os movimentos e com as organizações 

populares, que tem como exemplo os conselhos comunitários; 

Como por exemplo, os conselhos escolares. 

b) Os populares, esses são formados pelos movimentos populares ou 

setores organizados da sociedade civil em suas relações de negociações 

com o poder público; 

Podem-se citar como exemplo, os conselhos de moradia, que são 

oriundos de movimentos populares e lutam por moradias junto ao poder 

público. 

c) E por fim os institucionalizados, que possui a possibilidade de 

participar da gestão dos negócios públicos criados por leis originadas do 

poder Legislativo. (GOHN, 2007, p. 70) 

 

E os institucionalizados, por exemplo, os conselhos de saúde, alvo da 

pesquisa em questão. 

Os conselhos comunitários surgiram no final dos anos de 1970 e tinham 

o objetivo de atuar junto às administrações municipais, fazendo a mediação entre 

população e governo local. 

Os Conselhos populares são oriundos dos movimentos populares os 

quais lutaram e reivindicaram a participação da sociedade civil nas decisões, 

formulações e fiscalização das políticas públicas. Esses conselhos foram também uma 

proposta dos setores de esquerda e de oposição ao regime ditatorial. 

E um exemplo de conselho institucionalizado, são os conselhos gestores, 

que são contemporâneos. Esses conselhos estão inscritos na Constituição de 1988 e 

possuem caráter institucional, “eles tem o papel de instrumento mediador na relação 

sociedade/Estado”. (GOHN, 2007, p. 83) 

Os Conselhos Gestores possuem um papel extremamente importante, 

pois possuem o poder de participar da formulação e execução das políticas públicas, 

visando satisfazer as necessidades da população, políticas essas que poderão amenizar 

os impactos causados pela “questão social”. 

 Nessa direção, Gohn explicita muito bem como são os conselhos 

gestores na sociedade contemporânea, se cumprirem corretamente o seu papel: 

Os conselhos gestores são novos instrumentos de expressão, representação e 

participação; em tese, eles são dotados de potencial de transformação política. 

Se efetivamente representativos, poderão imprimir um novo formato às 
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políticas e tomada de decisões. Com os conselhos, gera-se uma nova 

institucionalidade pública. Eles criam uma nova esfera social-pública ou 

pública não-estatal. Trata-se de um novo padrão de relação entre Estado e 

sociedade, porque eles viabilizam a participação de segmentos sociais na 

formulação de políticas sociais e possibilitam a população o acesso aos 

espaços nos quais se tomam as decisões políticas. Se o Estado e as políticas 

neoliberais desconstroem o sentido público, retirando sua universalidade e 

remetendo para o campo do assistencialismo e da lógica do consumidor 

usuário de serviços, os conselhos tem a possibilidade de reaglutinarem esses 

direitos fragmentados, reconstituindo os caminhos de construção da cidadania 

que está sendo esfacelada. (GOHN, 2007, p. 87/88) 

 

A autora coloca que os conselhos gestores só vão ser criados 

efetivamente no Brasil a partir de 1996, quando a legislação irá recomendar que os 

municípios deverão criar seus conselhos, pois esses seriam necessários para que os 

municípios recebessem as verbas destinadas a cada área em específico. 

Gohn também coloca que “nas leis federais as áreas básicas dos 

conselhos gestores são: educação, assistência social, saúde, habitação, criança e 

adolescentes e emprego.” (GOHN, 2007, p. 88)  

De acordo com a autora, destaca-se para esse fato, os conselhos para a 

Lei Federal, deverão ser deliberativos e paritários, sendo que há pareceres oficiais onde 

destacam que há vários conselhos no país que não possuem o poder de decisão ou 

deliberação, sendo somente um organismo para formalizar as leis, fugindo desta forma 

do seu papel democratizante. 

Para a representatividade nos conselhos aconteça de forma democrática, 

se faz necessário que os conselheiros estejam preparados e conforme cita Gohn: 

Os conselheiros devem ter cursos de formação e atualização enquanto sujeitos 

políticos, que precisam ter como referência um modelo de participação social 

cidadão – com pluralidade e que respeite as diversidades culturais e as 

diferenças de raça, etnia, sexo, geração etc. respaldado por um projeto 

emancipatório, que vislumbre mudanças na sociedade a médio e longo prazo, 

e não se circunscrevam às ações imediatistas da conjuntura; deve-se também 

criar algum tipo de pré-requisito mínimo para que um cidadão se torne um 

conselheiro, principalmente no que se refere ao entendimento do espaço que 

ele vai atuar, assim como um código de ética e posturas diante dos negócios 

públicos. (GOHN, 2007, p. 111) 

 

Em suma, para que os conselhos funcionem como instituições 

democratizantes e de fortalecimento da cidadania, é necessário que seja construído uma 

representação, onde o objetivo de sua intervenção seja na defesa de interesses coletivos 

e não de interesses particulares. Desta forma é indispensável à participação dos cidadãos 

nas decisões do conselho e sua representatividade deverá ser pautada na transparência, 

bem como representantes deverão conhecer a real necessidade e as demandas postas 

pela população. 



39 

 

2.2 – Os conselhos de Saúde no Brasil 

 

Para que se faça uma maior reflexão sobre o tema, é necessário um breve 

histórico de como se formaram os Conselhos de Saúde no Brasil. 

Como foi dito no Capítulo I, o controle social no Brasil tornou-se visível 

mais precisamente na década de 80, devido ao processo democratização ocorrido no 

período, e principalmente com a promulgação da Constituição Cidadã de 1988, foram  

institucionalizados os mecanismos de participação popular nas políticas públicas. 

E conforme cita Correia, a área da Saúde foi precursora nos mecanismos 

de participação no controle social das políticas públicas. 

A área da saúde foi pioneira neste processo devido à efervescência política 

que a caracterizou desde o final da década de 70 e a organização do 

Movimento da Reforma Sanitária, que congregou movimentos sociais, 

intelectuais e partidos de esquerda na luta contra a ditadura com vistas às 

mudanças do modelo “médico assistencial privatista” para um Sistema 

Nacional de Saúde universal, público, participativo, descentralizado e de 

qualidade.” (CORREIA, apud MOTA, 2009, p. 111/112) 

 

Desta forma, para a autora, a Reforma Sanitária que tinha como proposta 

um modelo de saúde universal, ou seja, o Sistema Único de Saúde (SUS), obteve sua 

legitimação na VIII Conferência Nacional de Saúde que ocorreu no ano de 1986, esta 

conferência foi muito importante, pois contou com a participação de diversos segmentos 

e setores organizados da sociedade civil que lutavam por um bem comum, coletivo: a 

saúde pública. 

E a autora enfatiza ainda que: “O controle social do sistema é apontado 

como um dos princípios alimentadores da reformulação do Sistema Nacional de Saúde, 

e como via imprescindível para sua democratização.” (CORREIA, apud MOTA, 

2009,p. 124). 

De acordo com Andrade (2007), em 1990 duas Leis são fundamentais 

para regulamentação do SUS e para a participação popular no que tange às decisões de 

saúde pública, a 8.080/90 (de 19/09/1990) e a 8.142/90 – Dispõe sobre as condições 

para a promoção, proteção e recuperação da saúde, organização e funcionamento dos 

serviços correspondentes.  

Para o autor, essas leis proporcionaram mais transparência e maior 

visibilidade no acompanhamento dos gastos públicos no setor da saúde, disciplinaram a 

descentralização político–administrativa do SUS e os conselhos de saúde foram 

regulamentados para fiscalizar os recursos destinados à saúde.  
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A Lei 8142/90 foi sancionada pelo Presidente da República Fernando 

Collor, e decretada pelo Congresso Nacional. Ela foi publicada no Diário Oficial da 

União em 31 de dezembro de 1990.  Dispõe sobre a participação da comunidade na 

gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na 

área da saúde. 

Resumidamente a Lei 8142/90 prescreve que os conselhos de saúde 

deverão ser permanentes e deliberativos, compostos por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, atuar na formulação de 

estratégias e no controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 

inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo 

chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. 

Com a descentralização
10

 da política de saúde no País, os Conselhos de 

Saúde surgem como exigências feitas por lei para que os repasses das verbas do 

Governo Federal sejam transferidas para Estados e municípios.  

 

 

A participação social na área da saúde foi concebida na perspectiva do 

controle social, no sentido de os setores organizados na sociedade civil 

participarem desde as suas formulações, planos, programas e projetos, 

acompanhamento de suas execuções, até a definição da alocação de recursos 

para que estas atendam aos interesses da coletividade. Esta participação foi 

institucionalizada na Lei n. 8142/90, através das Conferências, que tem como 

objetivo avaliar e propor diretrizes para a política de saúde nas três esferas de 

governo, e por meio dos Conselhos, que são instâncias colegiadas de caráter 

permanente e deliberativo, com composição paritária entre os representantes 

dos seguimentos dos usuários, que congregam setores organizados na 

sociedade civil, e os demais segmentos (gestores públicos e privados e 

trabalhadores da saúde), e que objetivam tal controle. (CORREIA apud 

MOTA, 2009, p. 125) 

 

A autora relata que hoje o Brasil possui aproximadamente 5.537 

Conselhos de Saúde, e para a formação dos mesmos existem cerca de 87.212 

conselheiros, sendo 798 estaduais e 8.814 municipais. Esses conselheiros são 

considerados para autora como “novos sujeitos políticos do Sistema Único de Saúde”.  

Vale ressaltar que os conselhos foram formados devido à exigência 

instituída por lei, sendo desta forma um desafio para que estes não se tornem meros 

cumpridores dos mecanismos de gestão das esferas de governo, o qual serão aprovados 

                                                           
10

  A descentralização político administrativa, segundo Neves (2000) foi proposta na Reforma do Estado e iniciada no 

Governo Collor, mas se aprofundou com o Governo Fernando Henrique Cardoso, sendo entendida como instrumento de 

privatização do Estado e desconcentração das ações sem um processo de democratização da coisa pública. A nova gestão pública 
preocupava-se com a criação de um Estado gerencial  em que os governantes detinham o controle sobre os resultados, a eficácia e 

eficiência nos diferentes governos municipais. (Artigo: “Poder Local e cultura política: uma análise dos novos instrumentos de 

gestão). 
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documentos que são necessários para os repasses das verbas. Os Conselhos de Saúde 

deverão usar esses espaços com o objetivo de lutar  por uma saúde coletiva e não pelos 

interesses individuais e principalmente dos dominantes, devem ser locais onde se fará o 

exercício da democracia participativa, e como expressou Raichelis (2007):  

“constituem espaços de construção do público, tão ausente entre nós, com o fim de 

tornar a gestão da coisa pública, de fato, pública.”  

Correia enfatiza que a efetivação do controle social nos conselhos é 

limitada, tanto do lado dos gestores quanto dos usuários, pois no primeiro as 

informações da gestão não são passadas de forma transparente, tanto nas informações 

em saúde quanto no que se refere ao uso dos recursos do fundo de saúde e a má 

escolha dos conselheiros e também a manipulação destes na aprovação das propostas. 

E na maioria dos conselhos, os usuários e as entidades no qual cada um representa são 

despolitizados, não há uma defesa pelo coletivo e sim cada um defende os interesses 

individuais de cada entidade representativa, não possuem acesso às informações, e 

ainda desconhece o seu papel dentro do conselho e a realidade da saúde no seu 

município, desta forma o controle social na saúde funciona como mera formalização da 

lei.(p.135). 

 

E a autora tenta desmistificar esse fato elucidando o quão importante é a 

efetivação dos conselhos de saúde. 

O acompanhamento e a participação da sociedade na definição da alocação 

dos recursos destinados às políticas sociais, que estão sendo descentralizados 

para os estados e municípios através dos fundos específicos, são de grande 

importância para que estes sejam gastos com o atendimento às demandas reais 

da maioria da população e não fiquem a mercê dos interesses clientelistas, 

privatistas e/ ou de “currais eleitorais”. O conselho pode ser um instrumento 

para este fim, já que planos, programas, projetos, relatórios financeiros, entre 

outros, tem que passar pela sua aprovação. É um espaço que não pode ser 

desprezado numa realidade como a brasileira, em que o público é tratado com 

descaso, os recursos para as políticas sociais são escassos e o controle sobre 

estes, em sua maioria, ainda está na mão dos gestores, tratando-os com sigilo 

como se fossem privados. (CORREIA apud MOTA, 2009, p. 135) 

 

 

 

Os Conselhos de Saúde precisam ser potencialmente efetivados de 

forma democrática e participativa, e ser um espaço de decisão onde os gestores e os 

representantes da sociedade civil irão pleitear recursos para saúde local de acordo com 

as necessidades coletivas, estabelecer prioridades para sua distribuição e como será 

distribuído, fiscalizará esses recursos, exigirá transparência nas informações sejam elas 

referentes à saúde pública ou financeiras.  
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Em entrevista com uma profissional assistente social, que é 

representante da Prefeitura no Conselho de Saúde, perguntei o que havia motivado a 

sua participação no Conselho de Saúde do município de Rio das Ostras? Respondeu 

que a motivação para participar desse espaço, foi a importância da participação do 

cidadão frente às decisões da saúde no município. 

Mas, o conselho é mais do que participar das decisões, é também 

fiscalizar, monitorar e planejar ações e políticas públicas a serem implementadas em um 

dado município. Participar qualquer indivíduo pode participar, mas essa participação 

não deve ser pura e simples, deverá ser representativa, comprometida. O conselho deve 

ser um local para os encontros, a explicitação, as disputas e as negociações entre os 

indivíduos que defendem posições diferentes, mas que encontrem soluções que sejam 

coletivas, que busquem partilhar a riqueza social transferida pelas políticas públicas. 

Para que isso ocorra, os conselhos devem ser formados por membros 

engajados nas questões da saúde pública, devem obter capacitação onde possibilitará 

uma democratização de fato no que tange ao controle social da saúde, e não deixar que 

esse espaço se torne um mero divulgador das realizações da saúde por parte do governo 

e pautas pouco relevantes para a saúde dos munícipes. 

2.3 – Algumas observações sobre o Conselho de Saúde em Rio das Ostras 

 

No sentido de ampliar o estudo e delimitar o tema em questão será 

analisado o Conselho de Saúde de Rio das Ostras, enfocando sua composição, 

Regimento Interno, estrutura, participação nas reuniões no ano de 2010, entrevistas 

com profissionais de saúde, usuários e conselheiros. 

Rio das Ostras é um Município, recém emancipado de Casimiro de 

Abreu, em 10 de Abril de 1992, apresenta alto índice demográfico e conforme a 

estimativa de contagem populacional, realizada pelo IBGE no ano de 2007, seriam 

74.789 o número de habitantes, que  no ano anterior 2006 a população totalizava em 

49.868. Hoje, possui 101 mil habitantes. 

O crescimento acelerado devido aos “royalties” do petróleo
11

, ao grande 

número de pessoas que migram para a cidade em busca de emprego na área petrolífera, 

turismo e comércio. Esses fatores acarretam um enorme desafio para os governantes 

                                                           
11

  O conceito de “royalties” na indústria do petróleo está ligado à compensação financeira pela sua exploração. Sobre a 

lavada de petróleo, xisto e a extração de gás já existem indenizações dos Estados, Territórios e Municípios desde a vigência da lei 

que instituiu o monopólio do petróleo e criou a Petrobrás (LEI nº 2004/53). Por Luiz Cézar Pazos Quintans (Elaborado em 03/2001) 

HTTP://jus.uol.com.br  
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locais, quanto à elaboração e aplicação das verbas públicas a serem destinadas não só 

para a Saúde, mas para vários outros segmentos públicos ou privados, como educação, 

transporte e comércio. 

A história da criação do Conselho Municipal de Rio das Ostras não se 

difere da maioria dos municípios do País, onde está estreitamente ligado com a 

Constituição de 1988, e posteriormente a Lei 8.142, que definiu a exigência da 

participação popular, os municípios tiveram que cumprir e se adequar as novas leis.  

Perguntei à mesma Assistente Social quais os avanços que o conselho 

proporcionou  para o município de Rio das Ostras? Ela respondeu que toda estrutura 

existente hoje do sistema de saúde, 90 % foi produto de deliberações das conferências, o 

hospital, por exemplo, e votadas pelo conselho. 

Segundo a mencionada servidora esse foi criado pela Lei Municipal nº 

0235/97, de 22 de maio de 1997. A referida Lei regulamenta o Conselho de Saúde de 

Rio das Ostras. Em seu primeiro artigo a lei cita que:  

Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde de Rio das Ostras criado por força 

do artigo 268 da lei orgânica do município é órgão colegiado de caráter 

permanente e deliberativo, composto por representantes do governo, 

prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuários, para atuar na 

formulação de estratégias da política de saúde e no controle da execução da 

política de saúde no município, incluídos os aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo Secretário Municipal de 

Saúde. 

 

 Esta lei ainda regulamenta que o Presidente do conselho será o Secretário 

Municipal de Saúde, não sendo desta forma eleito pelo voto dos conselheiros, e a 

composição será paritária composta por 12 membros e o mandato desses membros será 

de 02 anos. A substituição dos membros e suplentes do conselho poderá acontecer a 

qualquer tempo, mas deverá ser através de prévia manifestação dos órgãos e entidade à 

qual este pertencer e ainda obter autorização do Secretário Municipal de Saúde, 

Presidente do Conselho. 

A atual gestão do Conselho Municipal de saúde possui a seguinte 

formação com titulares e seus respectivos suplentes: 

 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO DAS OSTRAS – CMS/RO (Gestão: 2009/2011) 

25% GESTORES 25% PROFISSIONAIS DE SAÚDE 

TITULARES SUPLENTES TITULARES SUPLENTES 

SEMUSA SEMUSA COREN-RJ                                                                                             CRO-RJ                                                                                                                           

SEMUSA SEMOC CRF-RJ                                                                                                  CRESS-RJ                                                                                         

SECPLAN SEMFAZ CREFITO 2-RJ CRN-4                                                                                            

50% USUÁRIOS 

TITULARES SUPLENTES TITULARES SUPLENTES 
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ACUCA     CGU – Nova Cidade APAE-RO ASSUFASME-RO    

Bloco Ouriço Rio das Ostras Moto Clube                                                         AMPECAN ACRA 

Grupo Renascer da 3ª Idade                                                            CREA-RJ                                                                                                ASSOMERO PURO/UFF                                                                                 

 

Nº CONSELHEIRO SEGMENTO ÓRGÃO 

01 Adriana Teixeira Lima  Profissional titular CRF-RJ 

02 Aline Marília Ferreira Ventura de Souza Usuário suplente CREA-RJ 

03 Arinelson Figueira do Nascimento Usuário titular APAE-RO 

04 Cláudio Alencar do Rego Barros Usuário suplente CERRO/ACRA 

05 Elizabeth Carla Vasconcelos Barbosa  Usuário suplente PURO/UFF 

06 Fátima da Silva Cruz  Profissional titular COREN-RJ 

07 Fernando Dias dos Santos Profissional titular CREFITO 2-RJ 

08 Getúlio Cabral Usuário titular ASSOMERO 

09 Iranete Antunes Gestor suplente SEMOC 

10 Kátia Íris Marro Profissional suplente CRESS-RJ 

11 Manuel Manteiga Suarez Usuário titular AMPECAN 

12 Maria da Glória Anastácio da Conceição Usuário suplente ASSUFASME-RO 

13 Maria Lúcia da Silva Pimentel Usuário titular BLOCO OURIÇO 

14 Marta Bastos Pinto Farpa de Oliveira Gestor suplente SEMFAZ 

15 Milva Magali Sabino de Lima Silva Usuário suplente CGU-Nova Cidade 

16 Naja Botelho Thomé Usuário titular ACUCA 

17 Rafael Wermelinger de Onofre  Profissional suplente CRO-RJ 

18 Regina Glória Ramos Profissional suplente CRN-4 

19 Rosa Maria Nicolau Barbosa Usuário titular RENASCER 

20 Roselene Batista Jesus de Melo  Usuário suplente R.O. MOTO CLUBE 

21 Rosemarie da Silva e Souza Teixeira Gestor titular SECPLAN 

22 Rosimeri de Souza Azevedo Gestor titular SEMUSA 

23 Sérgio Luiz Carvalho Manhães Gestor titular SEMUSA 

24 Therezinha Loureiro Alves Ferreira Gestor suplente SEMUSA 

 

 

De acordo com informações colhidas no Conselho Municipal de Saúde de 

Rio das Ostras, após a Conferência Municipal de Saúde (2009), os respectivos órgãos 

eleitos encaminham ao CMS/RO os nomes de seus representantes, que têm como 

função a fiscalização das ações de saúde e todos os conselheiros possuem o direito de 

voz nas reuniões.  

 As sessões ordinárias do CMS/RO (Conselho Municipal de Saúde de Rio 

das Ostras) acontecem na segunda segunda-feira de cada mês, exceto quando anteceder 

ao feriado, pois ocorrerá na semana posterior, às 18h e as sessões extraordinárias 

quando necessárias. 
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De acordo com a Secretária executiva do CMS/RO (Conselho Municipal 

de Saúde de Rio das Ostras), Sra. Sônia Regina Macedo Pessanha, a Secretaria 

Municipal de Saúde (SEMUSA) é responsável pela elaboração e implantação das 

políticas públicas de saúde.  

E ela relata ainda que, nas reuniões são apresentadas propostas anuais 

para Pactuação, que são as metas definidas com os demais órgãos relacionados à saúde, 

visando estabelecer entre outras coisas, os setores de investimentos. Também é 

apresentado o Relatório Anual de Gestão – RAG, uma síntese das atividades realizadas 

no município referente ao ano anterior. Nas reuniões do dia 25/02/2010 foram 

apresentadas e aprovadas metas para a Pactuação 2010 e no dia 31/05/2010 foi 

apresentado e aprovado o RAG 2009, instrumentos importantes na avaliação do perfil 

municipal, visando manter e/ou melhorar o quadro da saúde. 

A Secretária Executiva informou através de entrevista realizada, que o 

Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, é um órgão colegiado 

composto por representantes do governo, dos prestadores de serviço/profissionais de 

saúde e usuários e atua na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões são homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído 

em cada esfera de governo (art. 1º, parágrafo 2º, da Lei 8142/90). 

A cada dois anos, o Conselho Municipal de Saúde de Rio das Ostras – 

CMS/RO realiza uma Conferência Municipal de Saúde
12

 com a representação de vários 

segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a 

formulação da política de saúde nos níveis correspondentes. Durante o evento são 

formadas alianças e no último dia acontece a eleição dos novos conselheiros, sempre 

respeitando a paridade de representantes: 50% de usuários, 25% profissionais de saúde e 

25% de gestores (em cumprimento da Lei nº 8.142/90). No município já aconteceram 

dez conferências municipais de saúde, sendo a última em julho de 2011. 

É necessário estabelecer os critérios e prioridades para aplicação das 

verbas, a participação popular nos espaços públicos precisa ser significativa, para 

fortalecimento dos projetos apresentados de maneira a que possibilitem atingir as 

necessidades reais e emergenciais da população do Município de Rio das Ostras, mas 

                                                           
12

  As Conferências de Saúde são foros com representação dos vários segmentos sociais que se reúnem a cada dois anos 

para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde. Devem ser realizadas em todas as 

esferas de governo, convocadas pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esse ou pelo Conselho de Saúde. As resoluções 

das Conferências de Saúde devem servir de orientação para as decisões dos gestores e dos Conselhos de Saúde.(p.68 Curso básico 
de regulação, controle, avaliação e auditoria do SUS / Ministério da Saúde, Departamento de Regulação, Avaliação e Controle de 

Sistemas, Departamento Nacional de Auditoria do SUS. – Brasília : Ministério da Saúde, 2006.256 p. – (Série A. Normas e Manuais 

Técnicos) 
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também auxiliem no fortalecimento do exercício da cidadania. O processo de 

democracia é um exercício constante e neste movimento é fundamental que as pessoas 

se sintam inseridas e motivadas a participar das Conferências, OP (Orçamento 

Participativo), reuniões enfim da administração do seu Município.  

Em entrevista a outro profissional da área de saúde (que solicitou não ser 

identificado) perguntei: 

Você considera o conselho um instrumento que possibilitou maior 

democratização da gestão do seu município?  O profissional respondeu que pode vir a 

possibilitar maior democratização; isso dependerá da efetiva participação da população 

nas reuniões, de capacitação dos conselheiros e da população em geral. 

Para a conselheira titular representante da Secretaria Municipal de 

Saúde, o conselho de saúde de Rio das Ostras é deliberativo, fiscaliza todas as ações 

saúde e essas ações passam pelo crivo do conselho, e cabe a esse aceitar ou não as 

contas e gastos, os programas e demais ações da saúde no município. A mesma 

acrescentou que o conselho é extremamente democrático, e que todo o sistema de saúde 

hoje existente, 90% foram deliberações das conferências e aprovadas pelo conselho, 

como o hospital municipal por exemplo. 

Já a professora da Universidade Federal Fluminense, representante do 

pólo de Rio das Ostras no CMSRO, cuja leitura se contrapõe  à opinião da conselheira 

anteriormente citada, destaca que esse conselho não é democrático. Segundo a 

professora:  

“No Conselho não existe voto, as coisas, ou seja, os documentos, as ações já 

vem prontas da Secretaria Municipal de Saúde, o direito à voz não acontece 

democraticamente, pois o secretario é o presidente do conselho, e ele aponta 

quem deve falar, quando nós temos uma fala mais política, sentimos um 

desconforto por parte das pessoas, o conselho já é pronto, as decisões só vão 

como ciência, é essa a palavra que eles usam, “para dar ciência”, o conselho 

não contribui na melhoria da saúde do município, ele é como se fosse uma 

extensão da SEMUSA, no sentido de aprovar as ações, de apoiar, e não ser o 

que deve ser, um órgão fiscalizador.”  

 

O profissional de saúde antes mencionado, que não é conselheira, possui 

a mesma opinião da professora da Universidade, sobre o processo de decisão e 

encaminhamento das demandas do conselho quanto a influência da prefeitura sobre o 

mesmo. 

“Penso que a influência da gestão é muito maior, com algum exagero poderia 

dizer que absoluta. A gestão praticamente "dá ciência" das decisões aos 

conselheiros. Alguns dos membros do Conselho, que representam a população 

e os profissionais, detêm cargos de confiança na gestão. Isso dificultaria a 

expressão e defesa de posições divergentes, caso as tivessem.” 
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Observa-se que há controvérsias no que tange à democratização do 

Conselho de Saúde de Rio das Ostras, o exercício de cidadania ainda está enfraquecido 

nesses espaços, pois o clientelismo e o paternalismo ainda estão muito presentes na 

sociedade local, os artifícios eleitoreiros ainda são usuais nos políticos do município, 

como,  por exemplo, facilitar o acesso ao serviço de saúde em troca de votos e favores.   

Ao final de uma reunião do conselho, que acontece no Posto de Saúde do 

Bairro Âncora em Rio das Ostras, uma usuária moradora do Bairro Cidade Praiana, me 

relatou que precisava urgente de um serviço de fisioterapia no município, mas pelas vias 

normais não estava conseguindo, e como o problema dela estava se agravando, ela 

resolveu procurar um cabo eleitoral de um vereador e este em troca de colocar uma 

placa de candidato em sua residência conseguir-lhe-ia. Ela aceitou e na semana seguinte 

estava fazendo sua fisioterapia. 

É preciso consolidar na população a importância do público e da 

legitimidade dos seus direitos, deve-se lutar para que os usuários se fortaleçam e sejam 

capazes de participar ativamente da agenda governamental, para que como “sujeitos 

sociais passem a disputar lugares de reconhecimento social e político” (RAICHELIS, 

2007). 

Ângela Neves, em seu artigo “Poder Local e cultura política” (2008), 

destaca que nos espaços públicos podem ser observadas “múltiplas expressões sociais 

de poder”. Este contexto pode ser observado na Conferência Municipal de Rio das 

Ostras, as expressões do poder através das articulações para representação dos digamos 

“poderes” que representaram as entidades e movimentos durante a Conferência. 

A professora conselheira pela UFF (Universidade Federal Fluminense),  

elucida muito bem este fato, quando menciona sobre como se articulam as eleições para 

conselheiro nas conferências. Ela ainda coloca a dificuldade que a universidade 

enfrentou para fazer parte do conselho. 

“Nós participamos das conferências de 2007 e 2009, pois entendíamos que a 

participação da Universidade no Conselho de Saúde era muito importante, 

mas em 2007 não conseguimos entrar nem nas chapas e nem como delegadas, 

lutamos para isso, pois entendemos que a universidade pode contribuir muito 

na política de saúde do município. Em 2009 voltamos à conferência, 

conseguimos ter uma delegada e fizemos um movimento para fazer parte da 

chapa do conselho, conseguimos, estamos na grade do conselho, mas como 

suplente, não temos direito a voto.” 

 

Por outra parte, através da experiência na observação da 8ª Conferência 

de Saúde de Rio das Ostras em 2009, pude observar que este espaço é certamente 
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político e construído através de articulações onde se podem perceber relações de 

clientelismo presentes dos diferentes atores. Pude observar, também, a possibilidade de 

articulação para uma participação popular, mas que ainda não ocorre de maneira efetiva 

no município. Para este fato dou exemplo das articulações na votação para os delegados, 

pude observar que há forte indicação do poder público para quem será indicado. 

Conforme a professora da UFF colocou, sobre a participação popular no 

Conselho Municipal de Saúde,  

“A população não participa porque não é publicado, a maioria dos 

conselheiros participam como gestão, os conselheiros não tem formação, a 

grande maioria está ali pelo vínculo com o governo, e não através de uma 

representatividade popular, dos usuários, por exemplo, o conselho de farmácia 

é representado pela conselheira que é responsável pela farmácia no 

município.” 

 

Na minha perspectiva, no CMSRO a participação popular é pequena, e 

quando há uma movimentação como a da universidade para participar do Conselho, se 

consegue de forma árdua, e quando o objetivo é atingido, a participação se torna efetiva, 

mas a pela forma em que  são conduzidas as questões da saúde no conselho, de maneira 

clientelista e antidemocrática, essa participação perde o sentido, desmotivando as 

pessoas envolvidas e engajadas com a efetivação do controle social de fato. Por 

exemplo: ocorreu um fato de uma denuncia feita pelo Conselho de Enfermagem, que 

havia caso de irregularidades de higiene, negligencia no atendimento, entre outros em 

uma clínica particular aqui em Rio das Ostras. Assim, foi decidido no conselho que, 

como era particular, não caberia ao conselho averiguar a denuncia. Mas na verdade é de 

responsabilidade do conselho todas as ações de saúde realizadas no município, sejam 

elas privadas ou públicas. 

Perguntei a essa professora se de alguma maneira ela, enquanto 

conselheira, mobiliza a participação popular nas reuniões do conselho; faz algum tipo 

de movimentação para modificar as ações que ocorrem no conselho, afim de que esse 

espaço seja democrático no município de Rio das Ostras. Ela respondeu que:  

“Nós convidamos os professores, mandamos e-mails comunicando as 

reuniões. Estamos fazendo um movimento para fazer uma revisão do 

regimento interno, e dando sugestões para que o conselho seja efetivamente 

um conselho de fato, vamos tentar não sei se vamos conseguir.” 

Um dos desafios dos conselhos é modificar a forma na qual são regidos, 

como por exemplo, o Secretário de Saúde ser o presidente do conselho, o presidente 

deve ser eleito pelos conselheiros, e estes deverão ser eleitos pela comunidade. Há 

também a pouca ou nenhuma representatividade e consequentemente o pouco poder 
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decisório dos representantes governamentais (ocupantes de cargos de confiança e 

funcionários do governo) devido a sua ligação com o governo local, esses utilizam o 

espaço para divulgar projetos e realizações da prefeitura e a definição de pautas de 

discussão pouco relevantes no que tange às necessidades dos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil.   

A professora desabafou quando perguntei se ela participa efetivamente 

das reuniões do conselho. Diz: “Eu participava, mas depois eu comecei a me sentir mal, 

pois eu me sentia como objeto de manipulação, quando contestávamos, não era bem 

visto, é como se eu tivesse assinando em baixo de um conselho que não é como deveria 

ser.” 

Procurei obter mais informações por parte dos conselheiros, através de 

questionário, mas estes não se mostraram interessados em responder prontamente, não 

obtendo êxito nessas informações, as mais específicas do conselho consegui com as 

entrevistas que explicitei no trabalho.  

As reuniões do Conselho de Saúde dos quais participei, enquanto 

observadora, pude ver que há pouca participação popular, o Secretário de Saúde (que é 

o Presidente), assume o controle total das reuniões, aproveita as reuniões para destacar 

suas ações bem sucedidas na saúde e também as ações do governo no município. Esses 

fatos reduzem assim a participação efetiva dos conselheiros.  

As propostas de execução na Saúde no município são formuladas e 

expostas por membros da Secretaria Municipal de Saúde, não havendo desta forma um 

processo de negociação que pode ser um espaço de qualificação da comunidade no 

exercício da gestão democrática.  

Não existindo assim, formulação de opiniões e argumentos defensivos da 

qualidade dos direitos e dos atendimentos ao cidadão no município. 

As forças políticas, como por exemplo, o poder público local, gravitam 

em torno do Conselho manifestando diferentes formas de pressão sobre os temas como: 

as ações, os projetos e propostas na área da saúde a serem implantados e implementados 

no município de Rio das Ostras. Essas temáticas que são objetos de intervenção do 

conselho devem ser debatidas e discutidas explanando a necessidade de cada 

seguimento para se chegar a um senso comum. Mas os representantes concordam com 

as ações em saúde como se fossem igual para todos os seguimentos, sendo que a 

necessidade de cada um se difere, por exemplo: um projeto qualquer proposto no 
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conselho pode não ser bom para um determinado movimento social, mas para um 

conselho de profissional da saúde pode ser. 

Desta forma os conselhos podem vir a ser, simultaneamente, arenas para 

a representação e para propostas totalmente diferentes, mas também podem ser um local 

utilizado para a preservação do tipo da gestão política que seja mais adequado conforme 

os interesses dos governantes.  

O interesse entre os representantes dos segmentos, como os conselhos 

dos profissionais de saúde, representantes dos movimentos sociais e associação de 

moradores, entre outros, deveriam ter proposições contrárias para se considerar que a 

questão de paridade não esgota-se na divisão para garantir uma participação política. 

Esta questão da paridade compromete, muitas vezes, a estrutura da 

representação dentro dos conselhos, caracterizando profundas desigualdades e reposição 

de hierarquias. Assim, a afirmação dos Conselhos nas políticas públicas, como espaços 

públicos e democráticos, é importante para as práticas políticas e sociais, as ações que 

produzem as condições de existência da vida humana, seja na sua dimensão material, 

como trabalho social, seja na sua dimensão político-cultural, que produzem os meios de 

validação e legitimidade dessas ações, nelas a sociedade projeta sua intencionalidade e 

finalidade, bem como elaboram meios e estratégias para alcançá-los. 

Sendo assim, os conselheiros deveriam ter um maior comprometimento 

com interesse das coletividades e de suas relações com a população, organizações e 

usuários de políticas públicas. 

Para finalizar, Raichelis (2007) traz elementos que considero centrais 

para intervenção da sociedade civil nos espaços públicos; eles são: 

a) Ampliar os fóruns da sociedade civil, estimulando a participação do 

movimentos sociais e das organizações populares em especial dos 

usuários das políticas sociais públicas, ainda fragilmente representados 

nos conselhos e demais espaços públicos de deliberação; 

b) Contrapor-se à tendência de despolitização da sociedade civil, com 

base numa intervenção pública que conduza à explicitação das diferenças 

entre os projetos políticos em disputa, à diferenciação entre as 

organizações civis e seus interesses ao apresentarem-se na cena pública, 

para que seja possível estabelecer alianças em torno de uma agenda de 

interlocução e articulação; 

c) Estabelecer um processo de interlocução entre sociedade civil e 

Estado, que possa fortalecer as iniciativas democratizantes existentes no 



51 

 

interior dos aparatos governamentais, favorecendo a construção de 

alianças em direção a uma nova institucionalidade pública; 

d) Colaborar para superação de visões reducionistas da sociedade civil, 

desencadeando ações nos espaços públicos que estimulem o 

desenvolvimento da sociabilidade pública, capaz de refundar a política 

como espaço de criação e generalização de direitos. 

 

Para desmistificar essa cultura de divisão entre sociedade civil e Estado, 

é necessário investir em outros projetos, cujo objetivo seja permitir que os espaços 

públicos obtenha inserção de diferentes atores e também de outros tipos de instituições 

objetivando o aperfeiçoamento da construção democrática.   

 

 

2.4 – Desafios da participação do Assistente Social nos espaços de controle social 

 

Para Gomes (2000), os assistentes sociais participam com destaque nos 

Conselhos de Saúde, dos direitos da saúde e do adolescente e de assistência social.  

As transformações sócio-políticas ocorridas no decorrer dos anos 

1980/1990, possibilitaram ao assistente social um novo espaço de atuação, político e 

profissional. De acordo com Gomes (2000), isto se deu mais amplamente quando a 

Constituição de 1988 estabeleceu como princípio a descentralização e a 

municipalização das políticas públicas, desta forma os espaços de atuação do 

profissional de Serviço Social foram ampliados. 

A participação dos assistentes sociais nos Conselhos é política, bem 

como de qualquer outro profissional, e ocorre quando este participa seja como 

conselheiro, como profissional de forma a fornecer assessoria técnica e política. 

 

 

Conforme Gomes: 

O assistente social compõe Conselhos de políticas e de defesa de direitos, seja 

na condição de gestor, trabalhador, prestador de serviço, pesquisador/assessor 

ou, ainda que mais raramente, como usuário. Sua presença é maior nos 

conselhos de assistência social, de saúde, de direitos e tutelares da criança e 

do adolescente e nos de direitos de idosos e portadores de deficiência. Os 

assistentes sociais participam também de conselhos locais de habitação, de 

comunidade (penitenciária), da mulher, de política urbana, de transporte e de 

colegiados de orçamento participativo. (GOMES 2000, p. 168) 
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O assistente social, por ser um profissional comprometido com a 

efetivação e ampliação dos direitos das classes subalternas, é de suma importância a 

sua atuação nos espaços públicos, neste caso em especial os conselhos. 

Retomando a conversa com o profissional da área da saúde, é pertinente 

trazer informações obtidas
13

, no que se refere a sua opinião sobre a participação do 

assistente social nos conselhos. Ela declarou que o assistente social tem um papel 

importante no sentido de incentivar a população usuária a ocupar esse espaço e 

também de discutir com ela a questão de seus direitos e deveres em relação ao SUS.  

No meu entendimento, o profissional de Serviço Social é formado para 

exercer papel sócio-educativo e mobilizador
14

, principalmente nos trabalhos 

desenvolvidos em comunidades. Esses trabalhos objetivam a abrangência de um 

coletivo, os interesses não são individuais a necessidade de um sujeito tem que ser de 

todos, sendo assim, essa é a prioridade. Para esse fato pode-se citar como exemplo o 

movimento pelo SUS, onde o desejo de obter uma saúde universal e equânime era o 

objetivo de todos que participaram deste movimento, esse foi um desejo que se tornou 

real através da força de um coletivo. E são em movimentos como este que o assistente 

social incentiva a população à participação popular, mas para isso o profissional deverá 

obter uma maior conscientização política e estar sempre atento às “metamorfoses das 

expressões da questão social” 
15

. 

Bravo assinala sobre a atuação do assistente social da seguinte forma: 

Os assistentes sociais atuam junto a sujeitos sociais que guardam, na sua 

história de vida, as dimensões universais e particulares da questão social. 

Questão social cujas expressões históricas e contemporâneas personificam o 

acirramento das desigualdades sociais e da pobreza na sociedade capitalista 

brasileira.(BRAVO, 2001) 

 

O assistente social, pelo menos alguns, atuam de forma crítica e 

propositiva diretamente com as expressões da questão social. O profissional no seu 

campo de atuação, procura formular e implementar propostas para enfrentar essas 

expressões, objetivando uma melhor qualidade de vida para a população usuária, mas 

para que isso ocorra, as políticas públicas deverão, ou deveriam funcionar de forma 

equânime. 

                                                           
13

  Este entrevistado solicitou para não ser identificado devido ao receio de sofrer retaliações no seu emprego. 
14

  Expressões retiradas da Revista Temporalis “Desvendando as determinações sócio históricas do instrumental técnico 

operativo do Serviço Social na articulação entre demandas sociais e projetos profissionais” de dezembro/2001. 
15

  Ver “Serviço Social, das tradicionais formas de regulação sociopolítica ao redimensionamento de suas funções sociais” 

SARMENTO, Helder Boska de Moraes. 
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Um dos princípios fundamentais inscritos no Código de Ética dos 

Assistentes Sociais
16

 cita que o profissional deverá ter: “Posicionamento em favor da 

equidade e justiça social, que assegure universalidade de acesso aos bens e serviços 

relativos aos programas e políticas sociais, bem como sua gestão democrática.” 

Bravo (2001) explicita muito bem que para o profissional que assume 

esse perfil se faz necessário uma capacitação teórico-metodológica, ético política e 

técnico-operativa que possibilite ao assistente social: 

a) Apreensão crítica dos processos sociais numa perspectiva de 

totalidade; 

b) Análise do movimento histórico da sociedade brasileira, apreendendo 

as particularidades do desenvolvimento do capitalismo no país; 

c) Compreensão do significado social da profissão e de seu 

desenvolvimento sócio-histórico – (nacional/inter) desvelando as 

possibilidades de ação contidas na realidade; 

d) Identificação das demandas presentes na sociedade, visando formular 

respostas profissionais para o enfrentamento da questão social, 

considerando as novas articulações entre o público e o privado. 

 

E ainda para autora os assistentes sociais podem contribuir para os 

conselhos da seguinte forma: 

Incentivar e/ou criar espaços de capacitação de conselheiros: representantes 

dos usuários e de profissionais de saúde com criação de espaços nos locais de 

trabalho e/ou encaminhamento para cursos de capacitação, etc. Para qualquer 

encaminhamento, exige-se a atualização dos dados sobre os recursos 

disponíveis. Dinamizar e ocupar os espaços dos Conselhos de Política e de 

Direitos assegurados aos profissionais de saúde na Constituição – nas suas 

diferentes instâncias – concebendo os Conselhos – um dos instrumentos de 

controle social - como espaços contraditórios de disputa e de negociação e não 

de reprodução de consenso e consentimento. Contribuir – com estrutura, 

capacitação e assessoria – para que os conselheiros – nos conselhos de política 

e de direitos - assumam seu papel de fiscalizador do sistema e mantenham sua 

autonomia frente ao executivo. Criar mecanismos e canais para a 

democratização das informações com planejadores, gestores, órgãos de 

representação dos usuários, profissionais, conselhos de política e de direitos e 

usuários (reuniões, cartilhas, folders, trabalhos em congressos, artigos, planos 

e programas...). (BRAVO, 2001) 

 

Um dos desafios da participação do assistente social nos espaços de 

controle social é fortalecer nos usuários a idéia de que eles são detentores dos seus 

direitos, não sendo necessário se submeter ao favor e ao paternalismo, tão intrínseco na 

sociedade brasileira. O profissional deverá aproveitar o potencial sócio-educativo que 
                                                           
16

   Resolução instituída pelo Conselho Federal do Serviço Social (CFESS) Nº 273/93 de 13 de março de 1993. 
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possui e mostrar que o melhor caminho é reivindicar as ações no que se refere à política 

pública. 

Mas não é só através desse caráter pedagógico que o assistente social 

estará preparado para participar dos espaços de controle social. Para que isto ocorra, e 

propicie o exercício do seu papel sócio-educativo, é necessário que haja capacitação 

através de qualificações continuadas, dos trabalhadores do Serviço Social, bem como 

uma democratização e socialização das informações relacionadas ao controle social. 

É indispensável repensar o papel dos assistentes sociais no que se refere 

ao seu papel sócio-educador, essa é uma dimensão ampla, que poderá assumir um 

caráter disciplinador, como poderá também fortalecer as lutas em prol dos direitos das 

classes subalternas, rumando para uma organização coletiva, e os interesses coletivos 

das camadas populares prevalecerão.  

A Conselheira representante da SEMUSA, que é assistente social da 

Prefeitura de Rio das Ostras, expôs a sua opinião sobre a participação da categoria 

profissional expressando que o serviço social é uma categoria muito politizada, que tem 

conhecimento dos direitos e dos deveres; isso é muito forte na profissão, ela pode dar 

uma contribuição enorme e sua importância radica no conhecimento das políticas como 

um todo. 

O assistente social, de acordo com o código de ética profissional, deve 

democratizar as informações inerentes ao controle social com os usuários no seu campo 

de atuação profissional. Ele poderá também incentivar a participação da população não 

só nos conselhos como também, nas conferências, nos Fóruns dentre outros espaços 

públicos democráticos. 

Nesta direção o assistente social enfrenta um grande desafio de romper 

com as veias conservadoras da profissão. A atuação profissional nos conselhos e em 

outros espaços de controle social visa a construção da cidadania junto as classes 

populares, instrumentalizando a população na luta por direitos, visto que o Serviço 

Social é uma profissão que prima pela garantia de tais direitos. 

A intervenção dos assistentes sociais nos espaços de controle social é 

muito pequena ainda, mas possui em si um potencial que necessita ser consolidada pela 

profissão na afirmação de uma nova práxis, uma nova forma do fazer profissional que 

fortaleça o projeto ético político. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao longo desta pesquisa, pude observar que o debate sobre o controle 

social no Brasil, mais especificamente os conselhos são encarados como um 

instrumento que tem a possibilidade de se construir mudanças sociais, no sentido de 

democratizar as relações entre Estado e sociedade. Esta idéia ainda está sendo 

amadurecida, pois há certo descrédito perante a população no que se refere às políticas 

públicas. 

Porém essa descrença sobre o que é público e a falta de conhecimento 

perante a sociedade sobre os espaços públicos democráticos, é a demonstração de como 

a sociedade brasileira é marcada por diversos processos de “exclusão social” e de 

“pouca participação política”.  

Neste sentido é importante motivar a população para que tenham uma 

visão crítica e participativa, reconhecer o quanto é importante para o futuro a 

participação da sociedade nos espaços democráticos, sendo um lugar onde eles terão a 

possibilidade de lutar pelos direitos sociais, participar ativamente na construção e 

implementação de políticas públicas. 

Em uma maior análise, vimos como os espaços públicos democráticos na 

atualidade são importantes para a democratização do controle social e para uma 

modificação na cultura política da sociedade - cultura esta pautada no favor, que produz 

clientelismo político, e também no populismo. Tais práticas, herança do autoritarismo 

que marcou fortemente o Estado brasileiro, bloqueiam as possibilidades de uma 

participação mais efetiva dos grupos e movimentos da sociedade civil, especialmente a 

daqueles que dependem das políticas públicas, no processo de formulação, gestão e 

fiscalização dos serviços sociais públicos. 

No contexto das lutas pela democracia no país depois de quase 25 anos 

de cerceamento das liberdades políticas e de forte repressão social, nascem como 

instrumentos para a consolidação de uma gestão democrática e participativa das 

políticas públicas; emergem como proposta progressista de conceber a  relação 

recíproca entre governantes e governados, a partir da gestão coletiva e democrática do 

Estado. Todavia, podem se tornar estruturas meramente burocráticas, que “formalizam” 

o cumprimento das exigências legais, onde as políticas sociais são formuladas por uma 
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minoria, sem uma efetiva participação dos interesses dos movimentos e organizações da 

sociedade civil que são “alvo” das mesmas.  

É importante destacar que os Conselhos são espaços de disputa de 

projetos e propostas. As negociações, articulações de alianças e embates políticos 

devem ocorrer e os conflitos não devem ser encobertos e sim publicizados, pois são 

através desses debates que as decisões e os interesses da maioria irão prevalecer e não 

interesses particulares.  

Em suma, os conselhos possuem uma contradição: de um lado há uma 

ampliação do espaço público, que irá atuar como mediador de conflitos rumando contra 

as políticas neoliberais que objetiva-se suprimir esses espaços. E de outro lado, poderá 

de fato ser uma arena que proporcionará o exercício da democracia, mas isso dependerá 

de como será a sua formação (quais os representantes que serão eleitos), a sua 

composição. 

Com uma efetiva participação democrática dos conselheiros, ou seja, 

efetivar o objetivo principal dos conselhos que é discutir, elaborar e fiscalizar as 

políticas públicas em cada esfera de governo (federal, estadual e municipal), se tem a 

oportunidade de fazer com que o poder público adote outra atitude política face esses 

espaços. Assim, como agentes fiscalizadores das ações do governo, lutando pelos 

direitos sociais, os conselheiros desenvolveriam uma participação orientada pelo 

interesse universal da comunidade.  

Focando no Município de Rio das Ostras,  observamos que o Conselho 

de Saúde precisará passar por uma transformação na sua concepção e composição (vide 

Regimento Interno em anexo), pois a participação dos representantes da sociedade civil 

não se dá de forma satisfatória. As reuniões do Conselho não são publicizadas; não há 

conhecimento prévio das pautas das reuniões; as ações da Saúde não são articuladas 

junto ao Conselho e de acordo com a necessidade do usuário; antes, são formuladas 

somente pelos gestores da Secretaria Municipal de Saúde. Percebe-se também que, 

muitas vezes, os diretos dos munícipes são confundidos com “benefícios” concedidos 

particularmente. 

Pelas observações realizadas, vimos que, ao início de cada reunião, o  

presidente do Conselho solicita que alguém (visitante ou conselheiro) faça uma oração 

antes de começar os trabalhos. Tal atitude, não nos parece adequada para um Conselho, 

que é um espaço público laico, e não um local para manifestações religiosas. Observo 
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que esta prática despolitiza e desmobiliza aos conselheiros, uma vez que “lava” os 

debates e atrapalha a livre expressão dos diversos interesses que alimentam as disputas 

sobre decisões fundamentais para a coletividade.  

Como vimos, essa é a função essencialmente democrática dos 

Conselhos; um espaço de debate e formulação coletiva regido pelo interesse geral, e 

iniciar com uma oração pode transmitir a idéia de um local onde reina a harmonia, a 

calma, ou seja, onde não há conflito de interesses. Certamente, posto que há sempre 

interesses particulares se confrontando com o interesse geral, no intuito de administrá-

lo, foi que surgiram as instâncias de “controle social”, e não porque exista equilíbrio na 

sociedade. 

  Pudemos perceber, também, a falta de formação e capacitação em 

vários conselheiros sobre o significado social e político do “controle social” da 

intervenção estatal, assim como da forma que esse deve ser efetivado. Uma consciência 

mais esclarecida do representante da comunidade, dos conselheiros, da concepção de 

controle social, como conceito amplo que abrange tanto a elaboração e definição de 

prioridades das políticas públicas, quanto o controle propriamente dito, ou seja, o 

monitoramento da implementação das mesmas. 

Outro resultado da pesquisa mostra que o conhecimento dos conselheiros 

em relação à sua função no Conselho Municipal de Saúde de Rio das Ostras, se limita a 

uma participação muito restrita, muitos deles estando presentes nas reuniões, mas sem 

participação efetiva nos debates de idéias, na construção e formulação das políticas e 

ações de Saúde que ocorrem ou irão ocorrer no município. Isto os coloca como 

espectadores no Conselho, facilitando e legitimando a “apropriação” que os gestores 

fazem do mesmo, desvirtuando sua função de representante dos interesses da 

comunidade. 

Registramos, ainda, que os profissionais da área da Saúde que participam 

do Conselho e trabalham nas instituições públicas de governo, muitos deles com 

contratos precariamente para intervir na prestação de serviços, vêem dificultada sua 

participação democrática, posto que a estabilidade laboral está em risco, pois se esse 

profissional tiver uma posição contrária à chefia pode sofrer retaliações. Assim, as 

condições atuais do mundo do trabalho, marcadas pela precarização das condições de 

contratação e a instabilidade no emprego, favorece um tipo de participação restringida, 

de “baixa intensidade” nos espaços de controle social. 
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Segundo a nossa análise, o funcionamento do Conselho no município 

tem mais um caráter de “foro consultivo” e “opinativo”, que de instituição com 

capacidade de elaborar coletivamente decisões junto aos grupos sociais, acompanhar e 

fiscalizar as políticas públicas de Saúde no município. Dizemos consultivo e opinativo, 

no sentido de que as políticas públicas não são formuladas no conselho; antes, são 

articuladas pela Secretaria Municipal de Saúde e expostas aos conselheiros, os que 

opinam, na maioria das vezes, favoravelmente. Não se constrói a política nesse foro; 

não se verifica se aquela irá suprir as necessidades dos usuários. Quando há alguma 

opinião contrária, o poder executivo acena como se fosse acarretar prejuízo para 

população.   

Concluindo, vale ressaltar a necessidade de aprofundar o conhecimento 

sobre esses mecanismos de gestão democrática da coisa pública entre os diferentes 

atores que participam do Conselho, objetivando fortalecer um exercício do “controle 

social” da intervenção estatal mais direcionado à defesa da garantia dos direitos sociais. 

Esse conhecimento por parte dos conselheiros, sobre sua função de representação social 

e seu significado, bem como o reconhecimento do Conselho como arena de 

manifestações de interesses sociais e políticos diferentes existentes na sociedade, é 

fundamental na busca do interesse comum, de todo o universo social. 

Quanto à participação de assistentes sociais no Conselho, através das 

entrevistas pude observar que é restrita. Quando ocorre, é tolhida pelas condições 

precárias em que desenvolve sua atividade assalariada. Muitas vezes, esse profissional 

não consegue exercer sua ação conforme o Código de Ética Profissional, pois se depara 

com obstáculos mais estruturais, como as políticas de austeridade do “gasto social”, e o 

clientelismo. Esses, como já dissemos, se expressam suas idéias livremente e elas forem 

contrárias ao interesse do poder local podem sofrer represália, ou certas formas de 

perseguição profissional como a transferência de lotação ou de local de atuação, 

exoneração de cargos, caso esses sejam contratados ou cargos comissionados.   

Diante estas dificuldades, o profissional de Serviço Social pode, através 

de sua atuação sócio-educativa, possibilitar ações para além da distribuição e 

administração da prestação de bens e serviços. Mediante um processo educativo, pode 

propor ao usuário esclarecimento sobre seus direitos e encaminhamentos ao respeito de 

como garanti-los, incentivando à participação nos espaços públicos na busca por 

democratizá-los e garantir direitos sociais. Desse modo, as dificuldades encontradas na 
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caminhada profissional devem ser encaradas como aprendizados que contribuem na luta 

por uma sociedade mais igualitária.  

Por tudo isso, considero que é de suma importância a participação do 

assistente social nos espaços de “controle social”, e especificamente no conselho de 

saúde, seja como profissional de saúde, como assessor técnico às instâncias públicas, 

como usuário ou ligados a movimentos sociais. A participação do assistente social pode 

contribuir muito para o fortalecimento de lógicas democráticas entre os sujeitos 

políticos que compõe o Conselho, na expectativa de garantir um efetivo processo de 

participação social nas ações de governo.  
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ANEXOS 

 

 

 

ANEXO I – Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Rio     

das Ostras; 

ANEXO II – Ata das Reuniões do Conselho dos dias: 30/08/2010 e 

27/09/2010. 

ANEXO III – Questionário de Perguntas entregue aos conselheiros de 

saúde do CMSRO. 

 

 

 

 


