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Participação sociopolítica na 
estratégia saúde da família: 
análise das práticas de gerentes 
no território, Sobral – Ceará
O estudo objetiva analisar o processo de trabalho do gerente no território da Estratégia Saúde da Família (ESF) no com-
ponente da participação sociopolítica. Pesquisa com abordagem qualitativa; realizada em Sobral – Ceará, com 28 ge-
rentes de território na ESF, no período de novembro de 2006 a junho de 2007. A técnica utilizada para coleta de dados 
foi a entrevista semi-estruturada e análise a partir de categorias. A prática da participação social e política dos gerentes 
está limitada às demandas que vão surgindo e a ações pontuais, e não como algo próprio do processo de trabalho. Em 
alguns momentos, a participação se centra no ordenamento de terceiros para a resolução das demandas e problemas 
surgidos no território. Os gerentes apresentam certa articulação intersetorial e utilizam-se dos prefeitinhos – agente de 
desenvolvimento local, nomeado pelo prefeito municipal – para resolver os problemas do território. A participação não 
constitui objetivo fim do agir em saúde dos gerentes. Apesar das equipes nos territórios utilizarem estratégias/metodo-
logias de gestão participativa, não há uma concepção clara do que seja, fato percebido em diversas falas dos gerentes. 
Descritores: Estratégia saúde da família, Gestão participativa, Processo de trabalho, Território.

The study aims to analyze the managers working process in the area of the Family Health Strategy (FHS) in the social 
and political participation component. Research with qualitative approach; accomplished in Sobral - Ceará, Brazil, 
with 28 territory managers in the FHS, from November 2006 to June 2007. The technique used for collecting data was 
the semi-structured interview and an analysis based on the categories. The managers’ social and political participa-
tion practice is limited to the demands that appear gradually with time, and to punctual actions, and not as something 
proper from the work process itself. Sometimes, the participation is centered on the ordering of thirds for the resolu-
tion of demands and problems emerged in the territory. The managers present certain intersected articulation and use 
the “little mayors” – a local development agent, nominated by the Municipal Mayor - to solve the territory problems. 
The participation does not constitute a final acting objective among the health managers. Although the teams use  
strategies/methodologies for a participative management, there is no clear conception of what that is, a fact that was 
noticed in several managers’ speeches.
Descriptors: Family health strategy , Participative conduct, Process of work, Territory.

El estudio objetiva analizar el proceso de trabajo de los gerentes en el territorio de la Estrategia Salud de la Familia-ESF 
en el componente de la participación socio-política. Investigación con abordaje cualitativo; realizada en Sobral – Ceará, 
Brasil,  con 28 gerentes de territorio en la ESF, en el periodo de Noviembre de 2006 a Junio de 2007. La técnica utili-
zada para la colección de datos fue una entrevista semi-estructurada y análisis a partir de categorías. La práctica de la 
participación social y política de los gerentes está limitada a las demandas que van surgiendo, a acciones puntuales y 
no como algo propio del proceso de trabajo. En algunos momentos, la participación se centra en el ordenamiento de 
terceros para la resolución de demandas y problemas surgidos en el territorio. Los gerentes presentan cierta articula-
ción intersectorial y se valen de los prefectitos - agentes de desarrollo local nominados por el Alcalde Municipal – para 
resolver problemas del territorio. La participación no constituye objetivo final de la práctica de los gerentes en salud. A 
pesar que los equipos del territorio utilizan estrategias/metodologías de gestión participativa, no hay una concepción 
clara de lo que sea, hecho percibido en diversos discursos de los gerentes. 
Descriptores: Estrategia salud de la familia, Gestión participativa, Proceso de trabajo, Territorio.

Artigo extraído da dissertação de Mestrado intitulada: “Gerenciamento no Território da Estratégia Saúde da Família: análise do processo 
de trabalho dos gerentes” do Programa de Pós-Graduação em Saúde Pública, da Universidade Estadual do Ceará-UECE/Fortaleza/Brasil, 
defendida em 28 de junho de 2007.
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INTRODUÇÃO

A universalização da atenção à saúde, garantida pelo Siste-
ma Único de Saúde (SUS) e, consequentemente, pela Es-

tratégia Saúde da Família (ESF), vem permitindo que milhões 
de brasileiros indígenas, pardos, negros, miseráveis ou ricos, 
afortunados ou não, tenham acessibilidade e acesso ao Siste-
ma Nacional de Saúde Brasileiro. A ESF é o modelo de aten-

ção à saúde que resulta na maior inclusão social, política e 
econômica proporcionada a uma política sanitária brasileira. 
Atualmente, a ESF, segundo o Ministério da Saúde, assiste 
em todo Brasil, 85.737.789 milhões de indivíduos, com uma 
cobertura de 46,19% da população, por meio de 221.854 
ACS e 26.729 equipes de saúde da família1.

Apesar do grande avanço da ESF e da contribuição à me-
lhoria dos indicadores de saúde e ao incremento da descen-
tralização, Brêda e Augusto apontam que há uma dicotomia 
e uma tensão não superada entre o modelo biomédico e o 
modelo comunitário, integral, popular de atenção2.

Em vivências nos territórios sani-
tários, percebe-se o convívio da ESF 
e suas práticas de promoção da saú-
de e de educação popular em saúde, 
com práticas hegemônicas, biologi-
cistas, focadas na doença, em ações 
programáticas de saúde e na oferta 
organizada; de práticas gerente cen-
tradas e de outras com a participação 
de todos os trabalhadores de saúde 
e comunidade. No entanto, a gestão 
participativa, cada vez mais, tem se 
apresentando como um modelo de 
gestão apropriada aos territórios da 
ESF, que busca organizar o processo 
de trabalho da equipe com referência 
na gestão coletiva.

Para o Ministério da Saúde a ges-
tão participativa “[…] é a participa-
ção ativa da sociedade na formula-
ção, implantação e avaliação da polí-
tica de saúde, ampliação de espaços 
públicos e coletivos sociais para o 
exercício do diálogo entre gestores 
do SUS e a população, negociação e 
pactuação entre as três esferas de go-
verno e aprimoramento do controle 
social, além de permitir a construção 
de uma cultura de participação de-
mocrática na gestão de ações, servi-
ços, redes e sistemas de saúde. Um 
estimulante desafi o para a construção 
do SUS”3.

Já segundo Lück, a gestão parti-
cipativa caracteriza-se, por ser uma 
“[...] administração profundamente 
democrática, permitindo aos mem-
bros de toda organização manifestar 

suas opiniões em relação aos caminhos a serem seguidos. 
[...] Este estilo de administração prioriza a tomada de de-
cisões por consenso, procurando contemplar todas as opi-
niões e pontos de vista dos integrantes de uma equipe de 
trabalho. Para isto, estimula a exposição constante de razões, 
argumentos, críticas, sugestões e ideias por parte de todos 
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Minayo7. Para preservação dos sujeitos do 
estudo, os nomes dos gerentes foram subs-
tituídos por nomes marianos e bíblicos.

Para a realização do estudo foi busca-
da, inicialmente, a permissão da Comissão 
Científi ca da Secretaria da Saúde e Ação 
Social do Município de Sobral-CE. Por 
conseguinte, o protocolo de pesquisa foi 
encaminhado ao Comitê de Ética e Pes-
quisa da Universidade Estadual do Ceará-
UECE, sendo o mesmo aprovado. 

RESULTADOS
Participação sociopolítica dos gerentes 
no território 
A organização do trabalho em saúde para 

Franco, é um elemento na formulação das políticas de saúde 
e defi nição do modelo de atenção. Segundo o autor, é a partir 
do trabalho que “[...] gradualmente, vão sendo encontradas 
saídas para uma profunda mudança no modo de produção da 
saúde. O processo de trabalho passa a ser, então, categoria 
analítica fundamental sobre a qual esses estudos se debru-
çaram e desvendaram tecnologias articuladas pela atividade 
humana, subjetividades e processos de subjetivação como 
um elemento que compõe o complexo cenário de produção 
da saúde, com suas determinações culturais, sociais, econô-
micas e políticas. Um mundo complexo e disputado, rico em 
saberes e fazeres com alto grau de produção/criação no pro-
cesso produtivo do cuidado”8. 

O processo de trabalho dos profi ssionais de saúde, se-
gundo Pires “[...] tem como fi nalidade – a ação terapêutica 
de saúde; como objeto – o indivíduo ou grupo de doentes, 
sadios ou expostos a risco, necessitando medidas curativas, 
preservar a saúde ou prevenir doenças; como instrumental 
de trabalho – os instrumentos e as condutas que representam 
o nível técnico do conhecimento que é o saber de saúde e o 
produto fi nal é a própria prestação da assistência de saúde 
que é produzida no mesmo momento que é consumida”9.

Utilizando a categorização de Pires9 para análise das falas 
dos gerentes, acerca de seu processo de trabalho no território 
da ESF no componente da participação sociopolítica, com-
preende-se que sua fi nalidade é a gestão do território sanitá-
rio a partir da mobilização comunitária; como objeto tem-se 
as famílias, sujeitos, comunidades e lideranças comunitárias; 
como instrumental de trabalho utiliza-se a legislação sanitá-
ria e a mobilização comunitária; o produto fi nal é a resolução 
dos problemas sanitários, com a superação das necessidades. 
Assim, a seguir, estão descritas as falas dos gerentes a partir 
de seu processo de trabalho:

“[...] Quando a gente tem alguma demanda, a gente vai e 
repassa para eles, vê se realmente essa demanda é o que eles 
também estão sentindo [...]. A gente acaba conseguindo mui-
tas coisas com essa parceria (Maria dos Remédios)”.

“[...] Temos envolvimento com algumas lideranças comu-
nitárias, como a Pastoral da Criança, com os prefeitinhos, que 
sempre estão lá na unidade trabalhando em conjunto com a 
gente [...]” (Maria do Bom Parto).

“A gente tenta ter participação com o PET [o Programa de 
Erradicação do Trabalho Infantil], com as escolas. No momen-

os membros, inclusive dos mais introver-
tidos. Esta proposta busca um permanente 
envolvimento mental e emocional, apon-
tando para a motivação e a assunção de 
maiores responsabilidades por parte dos 
integrantes do grupo. Pressupõe ampla li-
berdade de ação e pensamento, tanto nos 
relacionamentos humanos dentro do local 
de trabalho, quanto na forma de levar a 
cabo as diversas tarefas”4. 

A gestão participativa, de acordo com 
a Política Nacional de Humanização-
PNH da Atenção e da Gestão em Saúde é 
o modelo de gestão “centrado no trabalho 
em equipe, na construção coletiva (plane-
ja quem executa) e em colegiados que ga-
rantem que o poder seja de fato compartilhado, por meio de 
análises, decisões e avaliações construídas coletivamente”5. 

Para Campos a gestão participativa é um “[...] sistema de co-
gestão em que cabem vários tipos de arranjos institucionais, 
ou várias modalidades de espaços coletivos, ou seja, várias 
rodas de análise e co-gestão. Isto, tanto em instituições como 
em organizações, quanto em movimentos sociais”6.

Entende-se a gestão participativa em saúde como uma 
prática de gestão democrática, em que todos os agentes – 
gestores, trabalhadores de saúde, famílias, sujeitos e comuni-
dades, e mesmo as instituições formadoras de saúde – de um 
determinado território sanitário, utilizando-se dos princípios 
da participação popular com controle social e da equidade, 
organizam-se para defi nir os caminhos a serem trilhados no 
território, a partir de um sistema de construção de consensos 
que contemple as opiniões e os interesses da coletividade, 
na tentativa de resolver os problemas/necessidades de saúde 
e planejar um futuro com vistas à qualidade de vida, numa 
perspectiva ecológica e do desenvolvimento e exercício co-
letivo da cidadania integral. Assim, o presente estudo busca 
analisar o processo de trabalho do gerente no território da ESF 
no componente da participação sociopolítica.

METODOLOGIA
A pesquisa de abordagem qualitativa desenvolvida em Sobral 
– Ceará, com 28 gerentes de território na ESF, estando os mes-
mos, distribuídos geografi camente, 14 na zona urbana e igual 
número na zona rural. A pesquisa foi realizada no período de 
novembro de 2006 a junho de 2007. Os sujeitos do estudo 
são 100% enfermeiros. Após os devidos esclarecimentos, os 
sujeitos assinaram o Termo de Consentimento Livre e Escla-
recido.

A coleta de dados foi realizada por meio de entrevista 
semi-estruturada, com agendamento prévio e hora marcada, 
nos Centros de Saúde da Família (CSF), como também nos 
espaços da Escola de Formação em Saúde da Família Viscon-
de de Sabóia, de modo que preservasse a privacidade dos 
gerentes. As cinco primeiras entrevistas foram gravadas, com 
o consentimento dos sujeitos. Porém, nove dos entrevistados 
não aceitaram a gravação das entrevistas; por conta disso, 
optamos por não gravar as demais, por perceber que estes 
estavam fi cando inibidos. Os dados das entrevistas estão ana-
lisados a partir do processo de categorização proposto por 

"A PRÁTICA DA PARTICIPAÇÃO 
SOCIAL E POLÍTICA DOS 

GERENTES PARECE SER MUITO 
LIMITADA ÀS DEMANDAS QUE 

VÃO SURGINDO E A AÇÕES 
PONTUAIS, E NÃO COMO ALGO 

PRÓPRIO DO PROCESSO DE 
TRABALHO"
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to não tem Conselho Local de Saúde, por 
falta de presidente que tenha uma visão 
boa para assumir“ (Maria de Lourdes).

“A gente está articulando com as reza-
deiras, com a escola, que é uma parceira 
[...]” (Maria da Assunção).

“A gente trabalha com grupos, o con-
selho é atuante, é participativo, [...] há en-
volvimento da liderança local, o vereador 
que é o atual Presidente da Câmara [de 
Vereadores] [...]” (Maria Aparecida).

“Participo do Conselho Local de Saú-
de, representando a Unidade Básica de 
Saúde [...]” (Maria dos Navegantes).

“Encaminho as pessoas para aposen-
tadoria, para a delegacia da mulher [...]” 
(Maria Imaculada).

“[...] Acho uma coisa difícil! Não é em 
todo território que a equipe exerce bem 
essa ação” (Jesus).

“[...] Há três meses tento criar o CLS e a própria equipe 
rejeita. Eles entendem que o conselho seja um órgão fi scaliza-
dor, eles não querem. Temos um vínculo bom com as associa-
ções. Nós nos reunimos uma vez por mês com o Prefeitinho, 
em que trabalhamos as demandas da comunidade” (Maria 
dos Impossíveis).

“O Conselho Local está desativado. Te-
nho articulação com a Secretaria de De-
senvolvimento Urbano e Meio Ambiente-
SDUMA, para fazer limpeza de terreno 
baldio, e o com o a gente local, o chamado 
“prefeitinho”, a gente leva as necessidades 
para ele, e ele vai a prefeitura tentar resol-
ver” (Maria de Fátima).

“A gente não tem muita atuação. Nosso 
trabalho se direciona a gerenciar a unida-
de como todo [...]” (Maria Aparecida).

“[...] Tenho tentado trabalhar com as 
escolas, com os adolescentes. No mais...”  
(Maria das Graças).

“[...] a gente tem um trabalho com a 
Pastoral da Criança, com o colégio, com 
a comunidade, com as rezadeiras, a gente 
sempre pode contar com a ajuda deles” 
(Maria das Dores).

“É pontual! Quando a gente chama o prefeitinho [...]. Na 
escola não tenho acesso. Não possui Conselho Local de Saú-
de”  (Maria Estrela do Mar).

“[...] não fui convidado para nenhuma reunião do conse-
lho. Não fui informada da reunião. [...] Acho que tenho que 
procurar mais. A gente dá um suporte para os ‘risca-faca’ (ca-
sas de prostituição) [...]” (Maria do Bom Conselho).

"O EXERCÍCIO DA 
PARTICIPAÇÃO POPULAR 

E A CAPACITAÇÃO DA 
COMUNIDADE PARA O 

CONTROLE SOCIAL DEVE 
SER UMA PRÁTICA NÃO 

SÓ DOS GERENTES DA ESF, 
MAS  TAMBÉM, DE TODOS OS 
TRABALHADORES DE SAÚDE 

QUE ATUAM NO TERRITÓRIO"
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“Não gosto muito desse lado político. ‘Político’ de politi-
cagem. Participo do Conselho Local. Procuro trabalhar com a 
comunidade, questões de cidadania. Eu também preciso tra-
balhar isso em mim” (Maria de Nazaré).

A prática da participação social e política dos gerentes 
parece ser muito limitada às demandas que vão surgindo e 
a ações pontuais, e não como algo próprio do processo de 
trabalho. Em alguns momentos, a participação se centra no 
ordenamento de terceiros para a resolução das demandas 
e problemas surgidos no território. Os gerentes apresentam 
certa articulação intersetorial e utilizam-se dos prefeitinhos 
(agente de desenvolvimento local) nomeados pelo prefeito 
para resolver os problemas do território.

A prática da participação, seja ela social ou política, para 
qualquer trabalhador da área social, deve ser condição sine 
qua non para o exercício de seu processo de trabalho, prin-
cipalmente no contexto do setor saúde, pois um dos princí-
pios do SUS é a participação da comunidade com controle 
social. Na ESF, o exercício da participa-
ção se torna mais proeminente, por exigir 
que trabalhadores de saúde estejam mais 
próximos de sua clientela nos territórios 
sanitários, e a participação deixa de ser 
uma teorização política e passa a uma 
ferramenta fundamentalmente necessária 
ao trabalho das equipes. Pois, segundo o 
Ministério da Saúde, a participação social 
permite a “atuação dos vários segmentos 
sociais na formulação, na organização e 
na vigilância de políticas de saúde públi-
ca”10. Participação para Cataneli na “[...] 
perspectiva do controle social permite à 
população interferir na gestão da saúde, 
colocando as ações e os serviços na di-
reção dos interesses da comunidade e 
estabelecendo uma nova relação entre o 
Estado e a Sociedade [...]”11.

Todavia, de acordo com Luck, para que ocorra a ação 
participativa como prática social, deve-se seguir o espírito 
de equipe, com base em valores orientadores da ação parti-
cipativa, como prática social, que são: “a ética é representa-
da mediante a ação orientada pelo respeito ao ser humano, 
às instituições sociais e aos elevados valores necessários ao 
desenvolvimento da sociedade com qualidade de vida, que 
se faz traduzir nas ações de cada um. De acordo com esse 
respeito, a ação participativa é orientada por cuidado e aten-
ção aos interesses humanos e sociais mais elevados. [...] A 
solidariedade é manifestada mediante o reconhecimento do 
valor inerente a cada pessoa e o sentido de que como se-
res humanos nos desenvolvemos em condições de troca e 
reciprocidade, para cuja efetivação são necessárias redes 
abertas de apoio recíproco. [...] A equidade é representada 
pelo reconhecimento de que pessoas e grupos em situações 
diferenciadas ou desfavoráveis necessitam de atenção e con-
dições especiais, a fi m de que possa colocar-se em paridade 
com seus semelhantes no processo de desenvolvimento. Vale 
dizer que os benefícios da atenção são distribuídos de forma 
diferente, de modo a possibilitar, aos que apresentam maior 
difi culdade de participação, as condições mais favoráveis 

para superar essa difi culdade. [...] O compromisso se traduz 
na ação dos envolvidos no processo pedagógico, focada e 
identifi cada com os seus objetivos, valores, princípios e estra-
tégias de desenvolvimento. Pressupõe o entendimento pleno 
dessas questões e o empenho para sua realização, traduzido 
em maior e melhor aprendizagem pelos alunos, assim como 
sua formação sólida e segura”4.

A partir da análise das falas dos gerentes, percebe-se que 
a participação no Conselho Local de Saúde (CLS) é limitada, 
pois, dos 28 territórios, apenas em cinco territórios o proces-
so está funcionando e em dois em processo de instalação. 

Segundo Andrade et al., em Sobral no ano de 2004 exis-
tiam 22 CLS em funcionamento, com representação paritá-
ria. Nos CLS, conforme os autores “[...] são discutidas ne-
cessidades e as potencialidades das comunidades e de seus 
atores para resolução dos problemas enfrentados. Trata-se de 
uma instância de participação da comunidade, portanto, com 
grande poder de mobilização, de organização e de regulação 

social”12.
O exercício da participação popular e 

a capacitação da comunidade para o con-
trole social deve ser uma prática não só 
dos gerentes da ESF, mas, também, de to-
dos os trabalhadores de saúde que atuam 
no território. Tal prática leva ao exercício 
efetivo do princípio da participação popu-
lar. Os Conselhos de Saúde são arenas de 
tensão políticossocial, em que estão em 
jogo diferentes interesses. São baseados 
na participação social e democrática, em 
busca de direitos sociais e da cidadania 
integral por meio do controle social.

Os CLS, de acordo com Bravo, são 
“[...] lócus do fazer político, como espaço 
contraditório, como uma nova modalida-
de de participação, ou seja, a construção 
de uma cultura alicerçada nos pilares da 

democracia participativa e na possibilidade de construção da 
democracia das massas” 13. Para Costa, os Conselhos “[...] são 
espaços de interação que se caracterizam por um tipo de dis-
tribuição do poder justifi cada pela realização de uma tarefa 
comum, de interesse comum, para o cumprimento de uma 
responsabilidade comum”14.

De acordo com Brasil e Ximenes Neto “em cada território 
da ESF existente no município, pode ser implantado o CLS, 
de caráter consultivo, com a fi nalidade de elaborar e reme-
ter demandas da população para o Conselho Municipal de 
Saúde (CMS), com o intuito propositivo de contribuição na 
formulação de políticas públicossociais de saúde [...]. A com-
posição do CLS deverá levar em conta os grupos organizados 
da sociedade, os órgãos governamentais e a organização dos 
trabalhadores em saúde, existentes nos territórios”15.

Segundo Bravo et al. a VIII, a IX e a X Conferência Na-
cional de Saúde apontaram os CLS como espaços de imple-
mentação da gestão democrática e de exercício do controle 
social, apesar de não serem reconhecidos ofi cialmente em 
lei federal. Para que os CLS sejam reconhecidos, as mesmas 
sugerem que estes tenham sua aprovação no CMS e constar 
na Lei Orgânica da Saúde (LOS) do município. As autoras su-

"É IMPORTANTE VALORIZAR 
O PAPEL DOS CONSELHEIROS 

NO NÍVEL LOCAL, POIS OS 
MESMOS SE APRESENTAM 
COMO SUJEITOS SOCIAIS, 
POLÍTICOS E DE GESTÃO, 

POR ATUAREM NA 
FORMULAÇÃO DE POLÍTICA 
E FISCALIZAÇÃO DA ESF"
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gerem para os referidos Conselhos, as seguintes atribuições: 
“[...] fi scalizar, acompanhar, controlar, avaliar e orientar a 
política de saúde da unidade local, conforme normatização 
do SUS; planejar ações individuais e coletivas da unidade, a 
partir da realidade local onde estejam implantadas; estabe-
lecer e aplicar critérios de avaliação e controle do trabalho 
desenvolvido pela unidade de saúde, deliberando sobre me-
canismos corretivos, tendo em vista o atendimento às priori-
dades da população local; estabelecer canais de comunica-
ção com a comunidade”16.

Na fala da gerente Maria dos Impossíveis fi ca evidente que 
há certa resistência da equipe da ESF quanto ao funciona-
mento do CLS, em que os trabalhadores de saúde compreen-
dem que o mesmo será um fi scal de seu processo de trabalho. 
Tal compreensão da equipe mostra o desconhecimento da le-
gislação sanitária brasileira, principalmente no que concerne 
ao princípio da participação comunitária com controle social 
do SUS. É sabido que o CLS tem o poder de exercer o contro-
le social sobre a organização da atenção 
à saúde no território, mas a equipe deve 
compreender esta prática não como fi sca-
lização, mas como um meio de busca pela 
qualidade da atenção.

Bravo e colaboradores sugerem que os 
trabalhadores de saúde e suas entidades 
incorporem a ideia-força que o Conselho 
de Saúde é um espaço de legitimação da 
participação social17. 

A gerente Maria do Bom Conselho 
afi rma que não está participando do CLS 
por falta de convite. A referida gerente 
apresenta desconhecimento acerca da le-
gislação sanitária e uma incompreensão 
sobre sua participação no CLS, supondo 
a formalidade do convite. É sabido que o 
gerente do território tem assento garantido 
no Conselho, sendo que este tem que as-
sumir um papel de grande articulador desta instância colegia-
da e que as deliberações devam ser pactuadas na roda local 
da ESF, para posterior resolução.

O CLS deve ser visto pelos trabalhadores da ESF e famílias, 
sujeitos e comunidades como um espaço de participação e 
exercício do poder local, que busca a resolução dos proble-
mas/necessidades de saúde e a melhoria da qualidade de vida 
naquele território. 

Quanto a esta situação, Bravo e colaboradores afi rmam 
que “somente a partir da clara compreensão do espaço do 
Conselho enquanto uma arena de disputa de diversos inte-
resses é que se pode avançar na implementação do projeto 
de Reforma Sanitária, que tem como uma de suas propostas a 
gestão democrática” 17. 

Faz-se mister reforçar, que é importante para o desenvol-
vimento da gestão participativa e o alcance dos princípios da 
ESF e, conseqüente, os do SUS, que nos territórios da referida 
estratégia, as equipes de saúde busquem a promoção solidá-
ria da participação de todos agentes–gestores, trabalhadores 
de saúde, famílias, sujeitos e comunidades, com o exercício 
de uma prática democrática que vise à melhoria dos níveis 
sanitários e o exercício, tanto da gestão coletiva como da 

cidadania integral. É importante valorizar o papel dos conse-
lheiros no nível local, pois os mesmos apresentam-se como 
sujeitos sociais, políticos e de gestão, por atuarem na formu-
lação de política e fi scalização da ESF.

Pois, as “[...] ações desenvolvidas pelo PSF devem seguir 
as diretrizes estabelecidas pela legislação no que se refere à 
participação popular. Muito mais do que apenas segui-las, o 
PSF tem uma profunda identidade de propósitos com a de-
fesa da participação popular em saúde, particularmente na 
adequação das ações de saúde às necessidades da popula-
ção”18.

Muitas são as ações, leis e até mesmo políticas que vêm 
buscando a consolidação do SUS, por meio da efetivação 
de seus princípios e diretrizes. A atualidade coloca na arena 
das políticas de saúde o desafi o da implementação, e conse-
qüentemente, da efetivação dos princípios da integralidade e 
da participação comunitária com controle social. Apesar do 
grande amadurecimento político que a população brasileira 

vem demonstrando, neste campo, ainda 
não foi possível o pleno exercício do con-
trole social sobre as políticas sociais do 
país, mesmo sobre a de saúde. 

A implantação da Política Nacional de 
Humanização (PNH) tem reforçado e re-
qualifi cado a construção de dispositivos 
produtores de cidadania, a exemplo do 
CLS e das ouvidorias. São reconhecíveis 
os desdobramentos da PNH e suas infl uên-
cias na gestão da saúde, pela articulação 
de integralidade, equidade, acolhimento, 
inclusão de sujeitos, de analisadores so-
ciais e de coletivos em uma nova clínica, 
mas é notório que apenas uma política não 
será sufi cientemente forte para efetivação 
de tais princípios. Precisa-se, porém, o or-
denamento de todas as políticas, ações e 
vontades de trabalhadores de saúde, ges-

tores e, principalmente, da clientela para o alcance destas19. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A participação social e política para o desenvolvimento do 
controle social é componente importante do processo de 
produção sanitária dos trabalhadores de saúde, que contri-
bui com a reforma sanitária brasileira e com a consequente 
consolidação do SUS e amadurecimento político da comu-
nidade.

As falas dos gerentes do estudo, acerca de sua participação 
social e política no território da ESF, apresentam-se limitadas 
às demandas emergentes e às ações pontuais. A participação 
não constitui objetivo fi m do agir em saúde destes atores. 
Percebe-se que, apesar das equipes nos territórios utilizarem 
estratégias/metodologias de gestão participativa, não há uma 
concepção clara do que seja, fato percebido em diversas falas 
dos gerentes e em vivências nos territórios.

Faz-se mister a qualifi cação do coletivo de gerentes no 
que concerne à legislação do SUS; à gestão participativa, 
com uso de metodologias e ferramentas próprias desse mode-
lo de gestão, para uma melhor apropriação da co-gestão, com 
possibilidades de construção das Rodas de Gerentes e dos 

"FAZ-SE MISTER A 
QUALIFICAÇÃO DO COLETIVO 

DE GERENTES NO QUE 
CONCERNE À LEGISLAÇÃO 

DO SUS; À GESTÃO 
PARTICIPATIVA, COM 

USO DE METODOLOGIAS E 
FERRAMENTAS PRÓPRIAS 

DESSE MODELO DE GESTÃO"
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saúdecoletiva

Territórios, mais competentes e eficientes; e ao protagonismo 
de todos no CLS, como instância colegiada de efetiva parti-
cipação popular com controle social, impactando de modo 
crítico na deliberação de políticas e ações de saúde de nível 

local. Sugere-se que os gerentes assumam a gestão participa-
tiva, a co-gestão, como desenho de uma práxis gerencial, não 
só para com os trabalhadores de saúde, mas também com a 
clientela do território.
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