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1. INTRODUÇÃO

• A Constituição Federal de 1988 inovou ao garantir a participação 
social na gestão das políticas sociais. O setor saúde destaca-se nesse 
processo, não apenas pelo aspecto da institucionalização dos espaços 
participativos como também pela sua ampliação para todo o 
território nacional.

• A saúde é objeto de ação e demanda dos movimentos sociais desde 
os anos 60, o que forneceu as bases para a cultura setorial de 
participação social.



• A institucionalização da participação social, que se materializa em Conselhos e
Conferências de Saúde, tem como intenção introduzir no interior do Estado uma
nova dinâmica de democratização da esfera pública, tornando-a mais permeável a
presença e ação da sociedade.

• Ao influir nas políticas e nas decisões de gestão, a sociedade e o Estado passam a
estabelecer uma corresponsabilidade para que, em tese, prevaleça o interesse
público.

• Para conferir sentido à esfera coletiva de decisão é necessário que seja preservada a
condição de igualdade e liberdade de opinião entre os atores e que deva ser
baseada na construção de consensos que visam o melhor para a coletividade.

• O modelo participativo em saúde não é exatamente o da democracia direta nos
moldes da polis da Grécia Antiga, na qual todos os cidadãos tinham direito a voz e
voto. O modelo adotado de participação utiliza elementos da teoria democrática
representativa na escolha de representantes e, para isso importa desse modelo a
iniciativa do processo eleitoral, geralmente realizado na forma do voto.



• Para assegurar que a pluralidade de atores da sociedade esteja presente no
processo de participação, esta não deve se limitar à ação dos
representantes, mas também criar oportunidades para que representados
possam agir no espaço público.

• O processo participativo difere do modelo democrático representativo
tradicional schumpeteriano (SCHUMPETER, 1984), caracterizado pela
aposta na apatia política dos integrantes da sociedade. Nesse caso, cabe
aos cidadãos somente a escolha entre alternativas para o governo.

• O novo modelo de democracia participativa que se configura com a
participação social privilegia a capacidade dos indivíduos e grupos sociais
se organizarem coletivamente e influírem constitutivamente no Estado.



2. PARTICIPAÇÃO SOCIAL, MOVIMENTO
SANITÁRIO: REVISITANDO AS BASES HISTÓRICAS

• A participação comunitária na saúde está na origem da reforma sanitária
brasileira perpassando duas ideias de participação: a vertente ideológica e a
pragmática (CARVALHO, 1997).

• A ideia de participação esteve presente na estratégia de implantação dos
centros comunitários de saúde norte-americanos no início do século XX e,
mais tarde, “desenvolvimento e participação da comunidade” passam a
integrar o conjunto das estratégicas políticas de cooperação dos Estados
Unidos para os países latino-americanos.

• No Brasil, os projetos Docentes-Assistenciais dos anos 60 e 70 caracterizam
bem esse processo.



• A partir da década de 50 o modelo de proteção social brasileiro apresentava
duas linhas principais de atuação, conforme destaca Fleury (2009). Uma delas
é de natureza assistencial, tendo por objetivo atender aos mais pobres, numa
perspectiva caritativa baseada no trabalho voluntariado, estruturado de
maneira pulverizada e descontínua.

• Para a autora, trata-se de uma relação que não configura um direito social,
mas tão somente medidas compensatórias que são definidas como uma
“cidadania invertida” já que os beneficiados só podem receber a proteção
social se fracassaram no mercado de trabalho.

• A outra linha é o modelo de seguro social, em que os beneficiários são
aqueles que estão inseridos na estrutura produtiva, de acordo com as
categorias profissionais, em um processo denominado por Santos (1979) de
“cidadania regulada”. O acesso aos benefícios, mesmo para esses grupos, era
diferenciado entre as diversas categorias profissionais, dependente das
relações corporativas e de pressão sobre o governo que determinavam
aqueles que recebiam mais ou menos benefícios.



• Nesse período se instala no país um modelo médico assistencial baseado no
exercício liberal da medicina, conferindo pouca importância à prevenção e
promoção da saúde.

• Em meados da década de 60 e mais fortemente na década de 70, começa a
reaparecer a preocupação com a saúde coletiva da população, influenciada pelo
conceito da determinação social da saúde.

• Em 1963, na 3ª Conferência Nacional da Saúde, foram retomados os debates
sobre a saúde pública. Como consequência, surgiram inovações nos currículos
de cursos de medicina e são criados primeiros departamentos de medicina
preventiva e social.

• Carvalho (2007) ressalta que, tanto no campo teórico, quanto no campo prático,
as correntes da Medicina Preventiva e da Medicina Comunitária tentam “romper
com a tradição higienista e curativa dominante”.

• O projeto para a saúde passa a ser a construção de um novo modelo que não se
restrinja aos aspectos relacionados à enfermidade-cura, mas abarca a
prevenção, incorporando a “atenção simplificada à saúde e a participação
comunitária” (CARVALHO, 2007).



• Em 1978, foi realizada a Conferência de Alma Ata que representou um
marco no campo da saúde, pois trouxe para o debate na Organização
Mundial da Saúde questões até então restritas a experiências
desenvolvidas em alguns territórios nacionais.

• As desigualdades na evolução dos índices relacionados à saúde entre os
países desenvolvidos e os em desenvolvimento passam a níveis extremos
no período. Na Conferência, os países membros das Nações Unidas
assumem uma série de compromissos tendo como meta garantir “Saúde
para todos até o ano 2000”.

• Com o intuito de alcançar os objetivos e metas estabelecidos em Alma Ata,
foi determinado o redirecionamento das ações desenvolvidas pelas
agências multilaterais de cooperação ao longo das décadas de 1970 e
1980.



• A orientação passa a ser promover a participação da comunidade
vinculada à extensão de cobertura de serviços às populações. Essas
orientações repercutiram no Brasil, de tal forma que em 1975, a 5ª
Conferência Nacional de Saúde, “(...) teve o efeito de legitimar, em uma
base suficiente e necessária, as propostas que envolviam a atenção à
saúde das populações marginais, com a participação dessas populações”
(ESCOREL, 1998: 61).

• No Brasil, o referencial para a construção da participação social na saúde
teve influência do debate e da conjuntura internacional. Entretanto, as
experiências e contexto interno conferiram particularidades as propostas
que foram implementadas.



• A década de 80 é marcada não só pela queda do regime militar, mas pela
efervescência dos movimentos sociais, tais como o movimento estudantil, o de
mulheres, o de moradores, bem como as experiências das Comunidades
Eclesiais de Base (CEBs) e o posicionamento de entidades de representação de
profissionais liberais, como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e a
Associação Brasileira de Imprensa (ABI) pelas liberdades democráticas, que
exigiam a redemocratização do Estado.

• Em consonância com isso, o movimento em prol de sistemas nacionais e
públicos de saúde se organizou no Brasil em torno do projeto política da reforma
sanitária, constituindo pela Reforma Sanitária.

• Desde sempre, pode ser identificado no setor Saúde, dois modelos, um
relacionado ao “modo liberal-privado” de cunho hospitalocêntrico que, segundo
Campos (2007: 1867), está no centro dos interesses dos prestadores privados de
Saúde e setores mais conservadores da sociedade, vinculados ao mercado e ao
capital. O outro modelo se baseia na Saúde Comunitária e Preventivista, ou seja,
a “Tradição dos Sistemas Nacionais e Públicos de Saúde” que tem seu apoio na
luta dos trabalhadores em prol de políticas públicas universais, nos moldes
socialistas (CAMPOS, 2007: 1868).



• Entre 1974 e 1988, os atores que integravam o movimento sanitário
começam a ocupar lugares estratégicos dentro e fora das instituições de
governo, com o objetivo de influenciar e promover a reorganização do
Estado e a reforma do sistema de saúde.

• Segundo Carvalho (2007), durante a década de 80, os “dirigentes do
campo progressista passam a ocupar postos de direção em instituições
governamentais, assumindo cargos de escalões superiores do Ministério
da Saúde e da Previdência Social” (p. 104).

• Desta forma, esses atores passam a influir significativamente na estrutura
burocrática a fim de trazer modificações para a forma de condução das
políticas de saúde. Além disso, a militância de médicos, sanitaristas e
demais profissionais da saúde foi ao encontro de um movimento maior de
mobilização social que estava sendo conduzido no interior da sociedade. O
resultado foi a produção de um pensamento crítico sobre saúde para
alicerçar as bases do novo projeto político da reforma sanitária.



• As polêmicas acerca das concepções sobre a participação social
desdobraram e incidiram nos debates sobre o tema que aconteceram na
7ª Conferência Nacional de Saúde em 1980, na qual podem ser
identificadas duas posições em disputa: a funcionalista que deposita na
participação comunitária a expectativa de resolver o problema dos grupos
que se mantêm marginais ao processo do crescimento do país, mantendo-
se intacta a questão do desenvolvimento sócia; e a participação como
instrumento de democratização a qual busca novos canais de expressão e
de oportunidades de confronto entre os grupos sociais, com a intenção de
influir no processo de contínua mudança a que está sujeita a vida e o
desenvolvimento social no país.

• O Movimento da Reforma Sanitária defendeu e incorporou a concepção de
participação comunitária vinculada à democratização. É por isso que a
participação social é tida como fundamental no processo de produção de
saúde, surge como um princípio para o novo modelo proposto aliada à
universalidade e integralidade, referida, respectivamente, a noção de
direito à saúde e de qualidade do processo de cuidado.



3. A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA SAÚDE NA 8ª 
CONFERÊNCIA NACIONAL 

• Considerada como marco das mudanças da saúde no Brasil, essa foi a primeira
conferência de saúde com participação e representação popular, antecedida por
ampla mobilização em todo o território nacional. Contou com mais de 4.000
participantes em Brasília, e propôs não só uma reforma administrativa e financeira
setorial, mas que a saúde fosse considerada como um direito universal e resultante
das condições de vida e do acesso às políticas sociais.

• Na 8ª Conferência Nacional de Saúde, em 1986, o então Ministro da Saúde,
Roberto Santos, afirma que a participação social vem em resposta “a concentração
de poder político, econômico e administrativo” de governos anteriores,
acentuando as expectativas em seu discurso das futuras mudanças que viriam na
ordem jurídicolegal, proporcionada pela assembleia constituinte, após a
prolongada permanência dos militares no poder.



• (...) com referência aos cidadãos, a noção de direito a saúde pode elevar a
sua consciência sanitária traduzindo-se em lutas pela sua inscrição no
texto constitucional e em legislação específica e pela redefinição das
políticas de saúde com vistas à equidade e a democratização. Dispõe ainda
de um potencial de mobilização de vontades no interior dos movimentos
sociais, do Parlamento, das instituições e de partidos políticos que
propugnam pela modernização da sociedade ou pela sua transformação.
(...) Para que o direito a saúde e a democracia não sejam palavras gastas e
vazias, o momento histórico requer a ação de um protagonismo
fundamental e insubstituível: o povo. (BRASIL, 1987).



• Bahia e al (2006) destacam que o Relatório Final da 8ª Conferência
Nacional de Saúde faz alusões à participação social em todos os temas
aprovados pelos delegados.

• No tema a “Saúde como Direito”, encontram-se trechos como “a
debilidade da organização da sociedade civil, com escassa participação
popular no processo de formulação e controle das políticas e dos serviços
de saúde; participação da população na organização, gestão e controle dos
serviços e ações de saúde” e recomendações tais como a “participação da
população, através de suas entidades representativas, na formulação da
política, no planejamento, na gestão, na execução e na avaliação das ações
de saúde” bem como o estímulo “à participação da população organizada
nos núcleos decisórios, nos vários níveis, assegurando o controle social
sobre as ações do Estado”.



• Na mesma direção, no relatório sobre a “Reformulação do Sistema
Nacional de Saúde”, sublinhou-se a forma institucional de participação:

• deverão também ser formados conselhos de saúde em níveis local,
municipal, regional e estadual, compostos de representantes eleitos pela
comunidade (usuários e prestadores de serviço), que permitam a
participação plena da sociedade no planejamento, execução e fiscalização
dos programas de saúde (BRASIL, 1987).



4. A PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE NA 
GESTÃO DAS POLÍTICAS SOCIAIS

• Não restrita ao setor Saúde, a participação social passa a representar um
elemento estruturante nas políticas sociais no período pós-constituinte e
sua análise oferece elementos relevantes acerca do debate atual sobre
políticas públicas, tanto no que se refere à sua institucionalização, execução,
ou como estratégia para o enfrentamento das desigualdades sociais. Além
da criação dos conselhos de políticas sociais, proliferam hoje no país outras
formas de participação social na prestação de serviços e na gestão do social
como resultado do fortalecimento de um movimento iniciado nos anos
oitenta (SILVA, JACCOUD & BEGHIN, 2005).



• Lei Orgânica da Saúde (LOS). É importante registrar que a LOS foi editada após
importantes vetos do governo em uma atmosfera muito nebulosa quanto à
efetivação das conquistas constitucionais. A lei n° 8.080/90 reafirma no seu
artigo 7° a participação social como um princípio para o SUS e a lei n° 8.142/90
no seu artigo 1° define, que sem prejuízo das funções do poder legislativo, sejam
criadas os conselhos e as conferências como forma de instituição de participação
da comunidade na gestão do SUS. O artigo 1° da lei 8142/90 afirma que:

• § 1o — A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e
propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por
esta ou pelo Conselho de Saúde. § 2o . — O Conselho de Saúde, em caráter
permanente e deliberativo, órgão colegiado composto por representantes do
governo, prestadores de serviço, profissionais de saúde e usuário, 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 serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em
cada esfera de governo. (BRASIL, 1990).



• O Conselho Nacional de Saúde (CNS) foi instituído pela Lei nº 378, de 13 de
janeiro de 1937, quando houve a reformulação do Ministério da Educação e
Saúde Pública. Constituído por membros de notório saber, indicados pelo
ministro de Estado, sua atribuição se restringia ao debate das questões internas
do ministério.

• Na separação ocorrida entre os ministérios da Saúde e da Educação, o CNS foi
regulamentado pelo Decreto n.º 34.347/54, com a função de assistir ao ministro
de Estado na definição das bases gerais dos programas de proteção à saúde1 .
No processo pós-Constituição, o CNS teve suas atribuições e o funcionamento
modificados, até atingir sua configuração atual.

• A década de 90 ainda é marcada por uma paulatina dispersão dos sindicatos
sobre as demandas que se referiam ao Sistema de Saúde. As centrais sindicais
passam a pressionar o governo e negociar com os patrões pela inclusão de seus
filiados em planos de saúde privados, o que os afasta e faz perder o interesse
pelo sistema de saúde pública (CAMPOS, 1992; CARVALHO, 2007).



• A década de 90 está associada ao processo de descentralização e
municipalização da saúde, em acordo aos preceitos do SUS. A
descentralização da responsabilidade por gerir o Sistema de Saúde é
realizada sem o correspondente repasse de recursos financeiros e na
ausência de uma política que acarretasse compromisso do Estado em
construir a infraestrutura necessária para a ampliação da cobertura do
atendimento, considerando as fragilidades conhecidas acerca da
capacidade da rede de serviços e agravadas pelo acelerado crescimento
populacional (MARQUES & ARRETCHE, 2003).

• Outra questão apontada por Marques & Arretche (2003) diz respeito ao
crescimento dos atendimentos realizados por meio de convênios com o
setor privado cujo papel é de caráter complementar à rede pública. O
baixo investimento na ampliação da rede das secretarias estaduais e
municipais faz com que os hospitais privados se transformem em
importantes prestadores de serviços de saúde.



5. CONFERÊNCIAS NACIONAIS DE POLÍTICAS 
SOCIAIS

• A realização de conferências nacionais não é um fenômeno novo na história
política do país. A primeira conferência nacional destinou se ao debate de
saúde e aconteceu em 1941.

• Paulatinamente, as conferências nacionais passaram a ser realizadas por
outros setores de políticas sociais e estabeleceram uma nova forma de
elaboração de políticas públicas no âmbito federal, na construção de
diretrizes para o setor correspondente. Convocadas pelo poder executivo,
são estruturadas em etapas municipal, estadual e nacional com participação
paritária de delegados de representação popular e de gestores públicos
setoriais.



• Nos últimos 30 anos, as conferências tornaram-se mais participativas e
ampliaram o caráter deliberativo. Particularmente, depois de 2003, as
conferências são mais frequentes e tem um formato mais inclusivo. Entre 1988 a
2010, foram realizadas no país 87 conferências nacionais, sendo que o setor
Saúde concentra o maior número, seja para debate amplo sobre saúde, seja
para abordar temas específicos como assistência farmacêutica, gestão do
trabalho, ciência e tecnologia em saúde, entre outros.

• A frequência de ocorrência das conferências nacionais, como modelo de
convocatória da sociedade civil para discutir de forma conjunta com o governo
as diretrizes para as políticas sociais, aumentou na gestão de Fernando Henrique
Cardoso, mas adquire dimensão maior nos dois governos Lula, que convocou e
realizou 62 conferências. É mérito desse último a ampliação da abrangência e da
heterogeneidade das representações da sociedade, incluindo movimentos
sociais, sindicatos, ONGs, empresários e entidades diversas. Da mesma forma,
são notoriamente ampliados os setores de políticas sociais que se serviram do
método das conferências para definição de suas diretrizes.



• O impacto das conferências não é homogêneo e alguns setores, como no
caso das secretarias de igualdade racial, direitos humanos e políticas para
as mulheres, destacam-se na atenção aos resultados das conferências para
o direcionamento de suas políticas.

• Entretanto, a influência das conferências nacionais não se limita ao poder
executivo como ficou demonstrado por meio do estudo que analisou o
impacto das conferências na produção legislativa brasileira ao longo do
período pós 1988, mostrando evidências de que a produção legislativa foi
acionada pelos resultados do processo participativo das conferências
nacionais (POGREBINSCHI & SANTOS, 2010).

• Para os autores, com a ampliação da prática participativa e deliberativa das
conferências, ocorre um fortalecimento da democracia representativa.



6. PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE: 
ASPECTOS DA EXPERIÊNCIA BRASILEIRA

• É consenso hoje entre gestores e lideranças populares de que as conferências
de saúde devem ser modificadas por diversas razões. A mais importante é que
a convocatória das conferências nacionais impõe aos municípios realizarem
conferências municipais no terceiro ano de suas administrações locais.
Idealmente essas conferências deveriam seguir o tempo político das eleições
municipais, antecedendo a realização do Plano Municipal de Saúde e os
respectivos desdobramentos do planejamento setorial.

• Para corrigir essa distorção, o Conselho Nacional de Secretários Municipais de
Saúde publicou um documento orientando sobre as mudanças para melhorar
a eficácia das conferencias intitulado “Participação Social no SUS: O Olhar da
Gestão Municipal”.



• A análise corrente é a de que o modelo atual que atrela conferências locais
às nacionais exacerba a disputa entre os delegados para serem eleitos para
as etapas estaduais e depois, na etapa estadual a preocupação passa a ser
a escolha da delegação para a etapa nacional.

• A acirrada disputa entre grupos não é entorno das ideias e propostas o que
esvazia de política o processo. Por outro lado, o debate das questões
locais, estratégico para provocar mudanças para os munícipes, vai
perdendo sua importância. A desarticulação e a ausência de debate para a
sistematização política sobre o sistema de saúde e das políticas sociais faz
com que os relatórios de conferências sejam compostos por uma
sequência repetitiva de demandas de caráter reivindicatório pontuais, cujo
impacto sobre a gestão do SUS é questionável.



• Sobre representatividade:

• Na prática, a literatura (MARTINS, 2008; GAZETA, 2005; TATAGIBA, 2007;
LIPORONI, 2006) indica que é frequente que as cadeiras da sociedade civil
sejam ocupadas por parentes de pessoas do legislativo ou do executivo,
com a intenção de evitar possíveis conflitos entre os interesses da
prefeitura. Nessa situação, a representatividade da população de usuários
do sistema fica prejudicada. O processo de representação também é
tolhido quando o conselheiro não mantém os seus vínculos com a base,
seja no processo de repassar as informações discutidas no pleno do
conselho, seja na articulação de posições com suas bases previamente
sobre aquilo que será debatido e decidido nas reuniões plenárias (VIEIRA,
2010).



• Se as disputas partidárias são constantes entre as organizações de
movimentos sociais e representantes da sociedade civil, isso ocorre
também no segmento dos profissionais de saúde.

• Os problemas relacionados às representações de trabalhadores dependem
do poder de interferência do governo em cada conselho e das relações que
as organizações de trabalhadores têm com os governos.

• Especialmente nos municípios menores frequentemente observa-se que o
trabalhador de saúde é levado a votar com o governo para manutenção de
seu emprego. Situação mais complexa ocorre quando as organizações de
trabalhadores são parte de partidos políticos e as decisões passam a ser
tomadas de acordo com as disputas que ocorrem entre partidos ou
centrais sindicais, havendo, pois, o deslocamento de contendas típicas da
ação sindical ou de outros espaços para os conselhos de saúde.



• O caráter de “controle” como papel principal dos conselhos foi se
instalando no início dos anos 90, quando o debate sobre o caráter
deliberativo dos conselhos de saúde passou a ter como referência uma
agenda de controle sobre o gasto público.

• A preponderância das acepções e práticas relacionadas com a fiscalização
direta da sociedade civil nos processos de gestão da coisa pública refletiu
nas deliberações da 9ª Conferência Nacional de Saúde. Desde então, o
termo controle social tem sido preferido pelos conselheiros para
denominar os próprios conselhos, certamente por suas atribuições mais
diretamente relacionadas ao “poder” do movimento social de reprovar e
sancionar atos governamentais.

• De certa forma, essa tem sido a tônica vocacional dos conselhos,
sustentada especialmente por aqueles que os integram, o que não significa
que esta função de controle seja desempenhada com eficiência.



• Os conselhos como espaço de negociação de interesses diversos
idealmente não deveriam eleger como tática o confronto. A experiência
acumulada mostra que há conselhos que se transformaram em espaço de
disputa entre os segmentos, seja por recursos, seja por interesses
particulares.

• Nestes casos, o que prevalece é o deslocamento do interesse público. Se a
função nobre dos conselhos é exercer influência nas decisões acerca das
políticas de saúde, a maior habilidade que deve ter um conselheiro é a
capacidade de negociação.

• Há um deslocamento que transforma a participação social em saúde em
um fim em si mesma, não vinculando a participação a outras instâncias
democráticas, como por exemplo, a participação ativa antes e depois das
eleições, ou na escolha de candidatos alinhados aos interesses coletivos.
Também não atuam na fiscalização e no acompanhamento do trabalho nas
instâncias de democracia representativa.



6.1  Gestão Participativa e Saúde

• Na saúde, a gestão participativa vem sendo encarada como um desafio
conceitual e prático. O compartilhamento do processo decisório está na base
do conceito da gestão participativa.

• A renovação e criação de instâncias mais flexíveis, porosas e efetivas às
complexas demandas sociais, coadunam-se com as evidências sobre as
limitações dos canais tradicionais de articulação no interior do Estado, entre
governo e sociedade.

• É importante destacar nesse processo, que a Gestão Participativa, nas bases
conceituais que vem sendo adotadas atualmente, extrapola a participação
institucionalizada em conselhos e em conferências, ampliando arenas de
interlocução, incluindo outras modalidades de participação.



• Isso se configura em um grande desafio para as instituições do SUS e
mesmo para a sociedade, já que as ciências sociais têm produzido
evidências que demonstram o enfraquecimento de espaços tradicionais de
participação, como por exemplo, o declínio da participação em sindicatos
ou mesmo nos partidos políticos (CARDOSO, 2003; LAMOUNIER &
MENEGUELLO, 1986).

• Por outro lado, a clara relação entre as promessas de participação na
gestão com os projetos de reforma do Estado, amplamente difundidos
pelos organismos internacionais, que pautam a descentralização como
estratégia de enfrentamento dos processos de exclusão social, expõe suas
reais intenções instrumentais.

• Adicionalmente, as críticas à noção de governabilidade, que confere
sentido à gestão participativa, em função de seu suposto caráter de
categoria estratégica e conteúdo normativo de princípios e critérios afeitos
a uma lógica de mercado, sinaliza a existência de contradições (SANTOS,
2004).



7. DELINEANDO TENDÊNCIAS E PERSPECTIVAS 
FUTURAS

• As entrevistas realizadas com os atores selecionados, a partir de distintos
lugares e papéis que ocupam no processo de participação e controle social em
saúde, permitiram por aproximação, o delineamento de duas vertentes de
análise sobre as tendências e perspectivas futuras para a questão.

• A primeira delas parte de uma avaliação positiva sobre a institucionalização que
conduz a participação social para os conselhos e conferências, valorizando esta
estratégia como caminho para as relações entre estado e sociedade.

• A outra tem uma avaliação crítica e identifica repercussões negativas sobre a
ação da sociedade nas instâncias institucionalizadas, propondo o ativismo e a
política como alternativa de mudança. As análises buscam, dentro de cada um
desses cenários, identificar os avanços, mas também os desafios para os
próximos anos.



• Ao longo dos anos de implementação do Sistema Único de Saúde (SUS), os
conselhos e as conferências de saúde tentam se consolidar como espaços de
mediação, participação e intervenção de interesses e valores diversificados e
plurais.

• Contudo, o desempenho desses fóruns para a garantia do direito universal e
efetivo à saúde foi bastante afetado pelos obstáculos fiscais e políticos. As
políticas de ajuste econômico e a focalização das políticas sociais, que
resultaram no subfinanciamento da saúde, conduziu os conselhos ao
permanente debate e negociação sobre o financiamento do sistema.

• Os conselhos e as conferências de saúde foram deslocados de seus papéis
originais de formulação das diretrizes políticas e de monitoramento dos
programas e metas sanitárias. Tais fóruns são assim transformados em locci de
resistência às restrições fiscais aos orçamentos públicos para a saúde e à
reapresentação de problemas de saúde não resolvidos que se acumulam. Nessa
condição, o papel decisório das instâncias de participação social tornou-se
menos relevante do que o do espaço de debate e articulação estratégica de
defesa dos princípios do SUS.



• Os fóruns de participação social na saúde, tanto os institucionalizados,
como os grupos organizados específicos, têm sido importante espaço para
representação e defesa de interesses sociais. Contudo, estudiosos
identificam que os grupos e seus integrantes envolvidos na participação
social na saúde são uma espécie de elite social pelas diferenças que trazem
em relação ao conjunto da população, quanto à participação social e
política (SANTOS, 2004).

• A avaliação positiva sobre a importância das conferências no alargamento
da democracia brasileira desdobra na afirmação prospectiva de que as
conferências nacionais, incluindo as de saúde, continuarão sendo
realizadas, independentemente dos partidos que sucederem os próximos
governos. Nessa perspectiva, a institucionalização das práticas
participativas nas instituições gestoras de políticas sociais pode significar
um cenário possível para que estas práticas passem a compor as estruturas
de poderes do Estado, com independência em relação a governos mais ou
menos favoráveis a elas (POGREBINSCHI & SANTOS, 2010).



• O acirramento da situação cada vez mais crítica da atenção à saúde, com
baixa qualidade e dificuldades no acesso, tem provocado o engajamento
crescente de setores da sociedade nas demandas por saúde. Ao mesmo
tempo, entidades históricas da luta pela saúde no Brasil, como é o caso do
CEBES, têm revigorado suas práticas de atuação para contribuir na
repolitização e ampliação da consciência sanitária.

• Na mesma direção, são iniciadas as articulações envolvendo a ABRASCO,
REDE UNIDA e outras entidades pela ação coletiva para a consolidação do
direito à saúde e da reforma sanitária. Entretanto, estas entidades
isoladamente não alcançarão mudanças caso não se mobilizem em outros
movimentos sociais para conformar base de pressão política sobre os
poderes constituídos.



8. ANÁLISES E CONSIDERAÇÕES FINAIS
• Nos últimos anos, as tensões entre o reposicionamento do papel do Estado

como propulsor do desenvolvimento econômico e social emolduram um novo
cenário para o debate, formulação e implementação de políticas de saúde,
ampliando as expectativas sobre possibilidades e limites da conquista de uma
cidadania para além da eleitoral, baseada no exercício pleno de direitos sociais,
entre os quais o de saúde.

• Hoje, a área da saúde serve como fonte de inspiração para a instituição dos
fóruns de participação social de outras políticas setoriais no Brasil. Todavia, os
desafios para os próximos 10 a 20 anos são incontornáveis se as mudanças
desejáveis têm na mira não reproduzira “paralisia hiperativa”, ou seja, uma
pletora de demandas geradas pela priorização de interesses de cunho
“paroquial e particularista”, que caracteriza as práticas institucionalizadas de
participação social, em detrimento dos temas nacionais, da macropolítica e do
desenvolvimento social com a inserção da saúde.



• As ameaças à democracia são concretas e, muitas vezes, imperceptíveis porque
nem sempre são provenientes de campos ideológicos conservadores e podem se
manifestar até mesmo em ambientes considerados democráticos. É preciso
reconhecer estas ameaças, estabelecendo permanentes atitudes e práticas para
salvaguardar e fortalecer a democracia. O modelo ideal de democracia prima
pela participação da sociedade nas decisões públicas, influenciando diretamente
às instituições.

• O modelo de democratização no Brasil já conta com instituições consolidadas,
tais como o voto e o parlamento, reconhecidos como legítimos e necessários,
mas também insuficientes.

• Conta também com as novas instituições e modalidades de participação que
estão surgindo e que não se limitam às formas tradicionais da democracia
representativa. Essas instituições inovadoras, que são a base de um projeto
maior de consolidação de mecanismos de democracia participativa com atuação
sobre a gestão de políticas públicas, aliadas às iniciativas autônomas de
organização da sociedade, poderão servir de base para impulsionar um processo
de maior mobilização e politização da sociedade na ampliação de seus direitos
sociais.


