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Trajetória, limites e desafios do

controle social do SUS
The course, limits and chal/enges 01the social

control 01 the SUS

RESUMO Analisam-se os sentidos do chamado controle social do SUS do

ponto de vista teórico e histórico. A polissemia do termo 'controle social' remete

ahistória recente da sociedade-Na~áo brasileira na qual redemocratiza~áo

política e neoliberalismo se entrecruzam como processos antitéticos. E apon

tam-se as limita~óes do controle social tal como concebidas na lei, procurando

se entender o papel efitivo das conferencias e dos conselhos de saúde. Em conse

qüencia, retoma-se o desafio proposto na 8 a Confirencia Nacional de Saúde

com o exame de algumas experiencias de participa~áopopular nas conferencias

de saúde.

PALAVRAS-CHAVE: Controle Social; Participa~áo Popular; Formula~áo

da Política; Democratiza~áo do EstLldo.

ABSTRACT This study analyses the meanings 01the so-called social control

01the SUS from a theoretical and historical perspective. The multiple meanin

gs 01 the term 'social control" are related to the recent history 01 Brazilian

society in which política! and neo liberal redemocratization are crossed as une

thical processes. The paper also indicates the limíts 01 social control as concei

ved in law, in an attempt to understand the actual role played by health

confirences and councils. Consequentially, the challenge proposed in the 8th

National Health Conference is recalled with the examination 01 some experi

ences 01popular participation in health confirences.

KEYWORDS: Social Control; Popular Participation; Policy Formulation;

Democratization 01the State.
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INTRODU<;ÁO

OS SENTIDOS

DO CONTROLE SOCIAL

Controle social é, originalmente, um conceito

das Ciencias Sociais elaborado por Emile Durkheim

com vistas a entender o problema da ordem e da

integra<;:áo social CALVAREZ, 2004). O conceito está

associado ao condicionamento ou limita<;:áo das a<;:óes

dos indivíduos, do ponto de vista dos valores, das

normas e dos comportamentos, pelos grupos sociais

e pela sociedade aos quais pertencem. Os mecanis

mos de tal condicionamento tem um caráter social

na medida que envolvem a participa<;:áo de outras

pessoas, a exemplo do uso de san<;:óes, do processo

de socializa<;:áo, a interioriza<;:áo e a marupula<;:áo de

liberada de símbolos (VELHO, 1987). A ciencia po

lítica incorpora estes significados, mas procura des

tacar sua rela<;:áo com a a<;:áo política: daí preocupar

se com as formas de controle social. N o Dicionário

de Ciéncia Política, Bobbio, Matteucci e Pasquino

(1986) destacam o controle social baseado na co

munidade, no mercado e no Estado.

Mas o conceito foi apropriado por outras tradi

<;:óes teóricas, a exemplo do pensamento social mar

xista. N esta concep<;:áo, o controle social é simulta

neamente urna forma de integra<;:áo social e um pro

cesso orientado para a reprodu<;:áo social que, numa

sociedade dividida em c1asses, tem o sentido da re

produ<;:áo dos interesses das classes dominantes.

Esta compreensáo foi companilhada pelos pen

sadores do campo da Saúde Coletiva que o incorpo

raram na perspectiva da teoria crítica, fundamenta

da no materialismo histórico de Marx e Engels. Na

obra 'Prevenir e curar: o controle social através dos

servi<;:os de saúde', Campos, Oliveira e Singer, (1988)

assumem tal perspectiva. De acordo com os autores,

ao exercer atividades de controle sobre o indivíduo

(a exemplo de avaliar a aptidáo para o trabalho), ao

estabelecer a saúde como estado normal e a doen<;:a

como patológico, ao colaborar no julgamento e re

pressáo de condutas desviantes e ao controlar amea

<;:as a saúde das popula<;:óes, os servi<;:os de saúde pro

duzem "condi<;:óes materiais e psicológicas indispen

sáveis ao desenrolar da vida política, social e econó

mica em determinados moldes" (CAMPOS; OLNElRA;

SINCER, 1988, p. 37).

Percebe-se, po rta nto , a convergencia das acep

<;:óes do conceito nas diferentes tradi<;:óes: controle

social diz respeito a ordem social.

Uma questáo interessante é saber por que houve

uma inversáo de sentido do controle social, ao ser

ressignificado como 'participa<;:áo da sociedade na

for m ula<;:áo, acompanhamento e verifica<;:áo das polí

ticas públicas'.

Ao nosso ver, o deslocamento semantico corres

ponde a uma das características do objeto das Cien

cias Sociais, isto é, o fato de se referir a processos

sociais companilhados por todos. A esse respeito Al

varez (2004, p.168) assinala que a:

{..} a relafáo entre as Ciéncias Sociais e seu objeto

é marcada por uma 'hermenéutica dupla; pois tanto

o desenvolvimento do pensamento sOCÚlI é influen

ciado pelas nOfóes produzidas pelos agentes sOCÚlis

quanto as 'nofóes cunhadas nas metalinguagens das

1 A referencia inicial da Coordena~áo estava calcada nos debates e discussóes travadas pda Rede de Educa~o Popular em Saúde.
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Ciencias Sociais retornam rotineiramente ao uni

verso das a~óes onde foram inicialmente formula
das para descreve-lo ou explicd-lo'[. ..] (GIDDENS,
1991, p. 24 apud ALVAREZ, 2004, p. 168).

Resgatar a trajetória da idéia do controle social

nos processos políticos da sociedade brasileira nos anos

1980-1990 significa referir-se ao processo de rede

mocratizaltao política, marcado pelo fim do regime

militar em 1984 e pela aprovaltao da Constituiltao

'cidada' de 1988. Nao se pode deixar de observar,

contudo, como o deslocamento se faz acompanhar

da perda do sentido crítico do conceito no ambito

das Ciencias Sociais.

É importante ressaltar que o controle social en

tendido como participa~o da sociedade no ambito

das políticas públicas ainda nao fazia parte da cons

ciencia política dos ativistas sociais, parlamentares,

técnicos e pesquisadores que realizaram a 8a Confe

rencia Nacional de Saúde (CNS). O Relatório final

desta conferencia recomenda a "participa~o da po

pulaltao na organiza~o, gestao e controle dos servi

lt0S e altóes de saúde". (CONFERENCIA NACIONAL DE

SAÚDE, 1986, p.5).

O texto da Constituiltao 'cidada' de 1988 é, a

propósito da participaltao, bastante limitado, e fica

aquém da formulaltao da 8a Conferencia: ao se referir

as diretrizes de organizaltao do SUS, menciona ape

nas 'participaltao da comunidade' que, na História

do Brasil, faz parte de um ideário de participaltao

limitada.
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O enfrentamento desta limitaltao do texto cons

titucional evidencia-se na Lei 8.142, de 28 de de

zembro de 1990, que "dispóe sobre a participaltao

da comunidade na gestao do Sistema Único de Saú

de (SUS) e sobre as transferencias intergovernamen

tais de recursos financeiros na área da saúde." (BRA

SIL, 2006, p. 29) O texto legal retoma a perspectiva

ideológica da 8a Conferencia. ao atribuir aos conse

Ihos de saúde a funltao de atuar

[..] na formula~áo de estratégias e no controle da

execu~áo da política de saúde na instancia corres
pondente, inclusive nos aspectos economicos e fi
nanceiros, cujas decisóes seráo homologadas pelo cheft

do poder legalmente constituído cm cada esftra do
governo. (BRASIL, 2006, p.29).

Este processo é, na verdade, a culminaltao das

lutas que caracterizaram o período da redemocrati

zaltao política, num amplo leque de experiencias e

refiexóes de profissionais de saúde e lideranltas po

pulares l
- a vertente popular da luta pelo direito a

saúde (STOTZ, 2005).

O nascimento do termo 'controle social' e a in

fiexao de seu significado virá em 1992, com a 9a

CNS (1992). Um aspecto importante neste proces

so histórico é a mudanlta observada no entendimen

to da participaltao popular: lembremos que, nos ter

mos propostos pela 8a CNS, a participa~o foi defi

nida "[... ] como controle do processo de formula

ltao, gestao e avalialtao das políticas sociais e econó

micas pela populaltao" (CONFERENCIA NACIONAL DE

SAÚDE, 1986, p.10). Contudo, a participaltao passou

1 Citemos a1guns: Movimenro de Saúde da Zona Leste, Sao Paulo (capital); Movimenro de Amigos de Bairro de Nova 19ua~u, Rio de Janeiro; Ibrro
Nacional, Goiás; Apucarana (Paraná); Araruba (C",rá); Perpétuo Socorro (Amapá). Bohadana (1982) menciona outras experiencias de trabaIho comu
nitário na saúde: do Bairro Ibiribeira, do Bairro do Coque e dos Coelhos (Recife); de Cangaiba (Sio Paulo); da Favda do J arrlim Londres (Campinas);
das Favelas do Chapéu Mangueira, dos Guararapes e do Vidigal (Rio de Jan ei ro); de Juquiá e Miracaru (Vale da Ribeira); e de Guaimbé (Noroeste
Paulista).
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a ser definida, a partir da 9' CNS, como "[...] con

trole social sobre políticas e atividades desenvolvidas

com a Seguridade Social" (CONFERf CLA ACIO AL DE

SAÚDE, 1992, p. 33 apud GUIZARDI et al., 2004, p.

22).

Esta mudan<;:a foi urna decorrencia do temor da

perda de autonomia dos movirnentos sociais diante

do governo neoliberal de Fernando Collor de Melo,

em plena ofensiva contra as organiza<;:áes populares e

a esquerda em geral. O texto do relatório final da 9'

CNS é explícito a este respeito:

[..} é importante que os movimentos populares cri
em e mantenham seus ftros independentes e auto
nomos, buscando a discussáo dos problemas e as
solUfóes para as questóes da saúde, numa perspecti
va transformadora. (. ..) A preservaráo da autono
mia e a independencia dos movimentos sociais é
fU ndamenúl! para impedir a sua instrumentaliza

ráo. (Co FERENCLA NACIONAL DE SAUDE, 1992, p.

33) .

A no<;:ao de controle social passou a ter o sentido

de um comrole da sociedade sobre o Estado. Contu

do, na prática, a enfase do controle social a ser exer

cido pelos conselhos de saúde sobre o SUS deslocou

se do :1mbito da formula<;:ao para o da fiscaliza<;:ao

das políticas e, principalmente, da gestao do sistema

de saúde.

AS LIMITA<;:ÓES DO

CONTROLE SOCIAL

Se tomarmos o marco da 9' CNS, passados 15

anos desde a instirucionaliza<;:ao das conferencias de

saúde e dos conselhos de saúde como insdincias do
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controle social do SUS, qual balan<;:o podemos esbo

<;:ar?

A propósito das conferencias de saúde, a histó

tia mosrrou que nao conseguiram se tornar instanci

as populares "[ ... ] para avaliar a situa<;:ao de saúde e

propor as direrrizes para a formula<;:ao da política de

saúde nos níveis corresponden tes" (BRASIL, 2006, p.

29), principalmente devido o processo de sua con

voca<;:áo e de encaminhamento.

A avalia<;:ao da sirua<;:ao de saúde, como ademais,

o conjunto das proposi<;:áes encaminhadas para o

debate foi quase sempre urna elabora<;:ao de grupos

técnicos do Ministério da Saúde e de atores instiru

cionais como o CONASS (Conselho Nacional de Se

cretarias Estaduais de Saúde), CONASEMS (Conselho

Nacional de Secretarias Municipais de Saúde) e a

ABRASCO (Associa<;:áo Brasileira de Pós-gradua<;:áo em

Saúde Coletiva). Houve algumas experiencias de

mobiliza<;:ao e participa<;:ao popular significativas,

poucas das quais foram sistematizadas, a exemplo do

caso de Pintadas, na Bahia (CONCEl<;:AO et al., 1992),

examinado na última se<;:ao deste artigo. Fato é que

as conferencias acabaram por se tornar momemos de

legitirna<;:áo do processo de implanta<;:ao do SUS, com

seus avan<;:os, limites e contradi<;:óes.

O ponto de partida das conferencias nao tem

sido a mobiliza<;:ao popular identificar e debater as

condi<;:áes de vida e de trabalho enquanto forma ini

cial de avaliar a situa<;:ao de saúde das popula<;:óes e

de desencadear a reflexao acerca das prioridades para

o planejamento da saúde. E, sirn, o credenciamento

das organiza<;:Óes populares para participar da confe

rencia com direito 11 indica<;:ao de delegados. A partir

deste processo de caráter organizativo tem ocorrido

um processo ascendente do nível disrrital ou muni

cipal para o estadual e deste para o nacional. A con-



vocas;ao política das conferencias, isto é, a 'agenda'

(questóes e temário) a ser debatida, tem sido enca

minhada de cima para baixo, a partir do Estado em

dires;ao aos representantes dos usuários.2

A venicalizas;ao do processo sob este duplo as

pecto, ascendente e descendente, criou outro pro

blema adicional: o excesso de proposis;óes, transferi

do de um nível de organizas;ao para outro, até lograr,

na conferencia nacional, algum grau de consenso ca

paz de ordenar o relatório final da conferencia.

Quanto aos conselhos de saúde, a maioria nao

conseguiu cumprir a funs;ao de atuar na 'formulas;ao

de estratégias e no controle da execus;ao da política

de saúde na instancia correspondente'. Esta foi es

sencialmente urna funs;ao dos secretários municipais

e estaduais de Saúde. Heleny Machado examinou, a

este respeito, a experiencia de um conselho com ampla

panicipas;ao popular e militancia política de esquer

da: constatou, de um lado, que o secretário era quem

mais apresentava questóes a serem debatidas e enca

minhadas; de outro, verificou que enquanto os inte

resses das organizas;óes beneficiárias de políticas es

pecíficas (movimento das mulheres, de portadores

de deficiencias) foram privilegiados na dinamica dos

conselhos, os interesses das associas;óes de moradores

e outras organizas;6es populares nao conseguiam ter

expressao nos processos decisórios (MACHADO, 1999).

Apesar da preocupas;ao com a mudans;a do mo

delo assistencial, a fiscalizas;ao enquanto instrumen

to de controle da execus;ao da política de saúde prio

rizou o funcionamento dos servis;os face as deman

das por atendimento. Diante da pressao gerada pe

las necessidades de atendimento as doens;as e inca

pacidades, de futo nao tem sobrado 'espas;o' na agen-
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da dos conselheiros para tentar modificar o modelo

predominantemente voltado para o indivíduo, com

ótica curativo-assistencial.

Por outro lado, os conselheiros, sempre as voltas

com urna agenda sobrecarregada pelas demandas por

atens;ao as doens;as e incapacidades, acabaram por se

transformar em 'carimbadores de despesas' no am

bito dos sistemas municipais e estaduais de saúde.

Em que pesem os interesses e tentativas de ca

pacitas;ao de conselheiros para a fiscalizas;ao das po

líticas, sobretudo no que diz respeito ao gasto em

saúde, ainda se trata de um tema fora do alcance dos

conselhos de saúde. Sabemos que a regulas;ao na saú

de, tanto do setor público, como do privado, se dá a

margem das instancias de controle social do SUS: é

urna atribuis;ao das comissóes intergestoras biparti

tes e tripartites (secretarias municipais e estaduais

de saúde) e tripartites (secretarias municipais e esta

duais e Ministério da Saúde).

As limitas;6es apontadas tem como pano de fun

do urna conjuntura adversa aos movimentos popu

lares. N os anos da década de 1990, houve urna des-

mobilizas;ao relativa desses movimentos num con

texto de fragmentas;ao das lutas e 'demissao' do Es

tado (BOURDIEU, 2001). Entretanto foi nesta con

juntura que acontece u a crias;ao de 90% dos conse

lhos de saúde no país, num processo de instituis;ao

do controle social de cima para baixo, a partir do

Estado. Lembre-se, a propósito, que a crias;ao dos

conselhos de saúde passou a ser uma condis;ao legal

para a municipalizas;ao dos servis;os com a transfe

rencia de recursos por meio dos fundos públicos

(CARVALHO, 1995).

2 AconvoGl~o política pelo Estado deixou de existir, ¡x;la primeira vez na história, no proresso de preparasáo, organiza~áo e realiza~áo da 13' CN5 (Brasília,
14 a 18/1112007).
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o debate sobre a relevancia política dos conse

Ihos de saúde para o SUS levou Soraya Cortes a refe

rir-se a urna polemica entre 'otimistas' e 'pessimis

tas', conforme a enfase nas possibilidades ou dificul

dades dos conselhos de saúde de se tornarem espa\=os

de decisao política (CORTES, 1998). O que estava em

pauta era o próprio entendimento sobre a panicipa

\=ao popular na saúde, algo que nao poderia estar dis

sociado de outros valores, como a democratiza~o do

poder e a justi\=a social. Em outros termos, estavam

em questao os rumos da Reforma Sanitária no Brasil,

um debate iniciado em pleno embate ideológico e

político da constituinte (BERLlNGUER; CAMPOS; TEI

XElRA, 1988; GALLO et al., 1988; OLNElRA, 1988).

AFINAL, O QUE TEM

SIDO DE FATO O CONTROLE

SOCIAL DO SUS?

A partir do início dos anos 1990, com a cria\=ao

dos conselhos e dos fundos públicos constituíram-se

arenas públicas de disputa pela destina\=ao dos re

cursos do fundo público da saúde. AIguns movimen

tos sociais e organiza\=óes dos portadores de cenas

patologias, incapacidades e problemas de saúde tive

ram bastante imponancia na organiza\=ao destas are

nas: vale citar os mais conhecidos, como o Movimento

de Reintegra\=ao dos Atingidos por Hanseníase e as

ONGs em defesa dos soropositivos ao HIV/Ams. A

produ\=ao e distribui\=ao de medicamentos, a prote

\=ao social dos incapacitados, a organiza\=ao de hemo

centros estatais como garantia da qualidade de san

gue, a distribui\=ao gratuita de preservativos foram

algurnas conquistas ou indu\=óes a partir da a\=ao de
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tais movimentos e organiza\=óes junto aos formula

dores de política e gestores do SUS.

O problema é que tais avan\=os ficaram limita

dos ao ambito das políticas especificamente voltadas

para estas popula\=óes específicas, quer dizer, insula

dos na rela\=ao imediata entre as agencias governa

mentais responsáveis pelas políticas e os atores nela

interessados como porta-vozes de seus beneficiários.

As dificuldades da generaliza\=ao dos avan\=os tem urna

de suas raízes nas limita\=óes intraburocráticas e nas

alian\=as políticas que permeiam o SUS, sustentadas

numa frente parlamentar em que os imeresses priva

dos se fazem representar. Nao se pode esquecer que a

8a CNS (1986) estabeleceu o compromisso, depois

consagrado na Constitui\=ao (1988), de preservar a

autonomia do setor privado, a par da exigencia, na

medida do interesse da participa\=ao deste setor no

SUS, de sua adequa\=ao as normas do direito públi-

co.

Do lado das organiza\=óes populares tem sido

observada urna tendencia ao continuísmo dos man

datos e dos delegados, simultaneamente a perda ou

esvaziamento de suas bases sociais. A crítica a um

novo tipo de corporativismo e a sua reprodu\=ao no

interior dos conselhos na figura do 'conselheiro pro

fissional' - opiniao corrente entre os técnicos, plane

jadores e gestores em todos os níveis de governo -,

pode até proceder em certos casos, mas é sempre bom

lembrar que a participa~o das organiza\=óes popula

res, além de relativamente recente, é insignificante

diante dos interesses do chamado complexo médico

industrial (CORDEIRO, 1984), o grande beneficiário

dos recursos financeiros arrecadados por impostos e

contribui\=óes destinados ao setor da saúde.

Ademais, numa outra leitura, os interesses 'neo

corporativos' apontados podem ser vistos como ex

pressóes da luta contra a desigualdade social na saú-



de, urna luta que apenas come<;:ou e requer o enten

dimento da política de saúde na perspectiva da se

guridade, isto é, de urna prote<;:áo social universal.

Neste sentido, deve-se observar que o direito a saúde

é colocado em xeque por programas de controle sani

tário estrito - de controle social no sentido socioló

gico do termo - sobre popula<;:óes miseráveis, como

sao os casos da administra<;:áo de doses supervisiona

das em troca de alimenta<;:áo para pacientes tubercu

losos e das palestras educativas como condi<;:áo de

acesso a medicamentos gratuitos no caso dos hiper

tensos.

Contudo, o insulamento destes avan<;:os na luta

contra a desigualdade social também deveria moti

var os conse!heiros de saúde, principalmente dos re

presentantes dos usuários, a refletir sobre as lirnita

<;:óes do controle social relativamente aos processos

de sua institui<;:áo e funcionamento, bem como so

bre os caminhos para superá-las.

A TÍTULO DE CONCLUSÁO:

OS DESAFIOS DA

PARTICIPA<;:ÁO POPULAR

Consideremos, entáo, duas experiencias, urna no

nível local, outra no nacional, para avaliar as possibi

lidades de superar as limita<;:óes apontadas: a de Pin

tadas (CONCEI<;:ÁO et al., 1993) e a do Projeto Saúde/

2004 (BRASIL, 2003).

A primeira experiencia acontece u em 1992,

numa pequena cidade do sertáo baiano, quando urna

prolongada luta pela terra culminou com a cria<;:áo

de um assentamento rural de cerca de 200 famílias.

Foi urna articula<;:áo entre 'a academia e os movirnen

tos populares' que resultou da demanda, pelo Cen-
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tro Comunitário de Servi<;:os de Pintadas, da Comu

nidade Eclesial de Base e pelo Sindicato dos Traba

!hado res Rurais, de urna assessoria técnica na área

da saúde feita ao Departamento de Medicina Pre

ventiva da Universidade Federal da Bahia no ano

anterior:

A proposta trazida pelas lideran~as populares para
o estdgio rural incluía o apoio para a realiz~áo de
diagnóstico e de plano de saúde para o município,
assim como um repasse de conhecimento específico
com enfase em aspectos preventivos. (CONCEI<;:ÁO et
al., 1993, p.15).

A equipe universitária propas a ado<;:áo da me

todo logia da estimativa rápida para selecionar somen

te dados pertinentes e necessários, identificar as in

forma<;:óes e adaptar as furmas de obte-las e envolver

a comunidade. É importante assinalar que o instru

mento para a coleta de dados:

foi discutido e modificado pelas lideran~as popula
res em oficina que durou dois dias, resultando numa
maioradequ~áo do mesmo arealidade local. (CON
CEI<;:ÁO et al., 1993, p. 16).

Mas o passo mais importante foi a op<;:áo de

"colher informa<;:óes diretamente em assembléias co

munitárias, ao invés de só se utilizar de informan

tes-chaves" tal como propugnada pela Organiza<;:áo

Mundial da Saúde, com o propósito explícito de "criar

condi<;:óes para o exercício do planejamento panici

pativo e democrático" (CONCEI<;:ÁO et al., 1993, p.

16) .

Os problemas ou agravos citados em maior nú

mero de reunióes foram considerados prioritários para

a popula<;:áo como um todo. Os problemas de saúde

foram c1assificados em assistenciais (carencia de mé

dicos, de pré-natal, etc.), de infra-estrutura (falta de
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água, saneamento básico e transporte), socioecono

mico (desemprego, migras;ao e carencia alimentar).

As principais causas dos problemas apontados foram:

o descompromisso das autoridades, a falta de infor

mas;ao, a distribuis;ao desigual da terra e a falta de

participas;a%rganizas;ao da comunidade. Quanto a
morbimortalidade foram referidos problemas por fai

xa etária e genero.

O momento subseqüente foi o da realizas;ao de

um curso para liderans;as em saúde escolhidas pelas

comunidades de origem, com uso de metodologia

participativa baseada em trabalhos de grupo e dis

cuss6es plenárias, e de diversas reuni6es com a po

pulas;ao, na sede do município e nas comunidades

locais.

No terceiro e último momento, as liderans;as se

prepararam para a elaboras;ao do Plano de Saúde para

o Município de Pintadas. Entao se aprofundou a re

fiexao e a discussao sobre como enfrentar os proble

mas identificados no ambito do sistema de saúde

(SUS). Mas o planejamento teria necessariamente de

envolver a participas;ao popular também nesta eta

pa. Assim, as liderans;as se propuseram a elaborar um

plano com base na discussao nas comunidades. Para

tanto se fez uso de urna matriz na qual, após a iden

tificas;ao dos problemas, se perguntava o que fazer,

do que se necessitava para isso e quem deveria ser

responsável pelas as;áes (WNCEIt;:ÁO et al., 1993).

Vejamos agora a segunda experiencia, o Projeto

Saúde/2004, pensado para subsidiar o planejamen

to da saúde no ambito do PPA 2004-2007, da for

mulas;ao de diretrizes para a elaboras;ao do Plano

Nacional de Saúde e da preparas;ao da l2a CNS. O

projeto teve por objetivo geral

[..] contribuir para a amplia~áo da visiio dos pro
blemas relativos ao cuidado asaúde do cidadáo bra-
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sileiro, explorando novos canais de interlocu~áo com
diferentes segmentos da sociedade civil e política,
para a re-qualifica~áo ou inclusáo de temdticas ain
da náo identificadas ou insuficientemente traba
lhadas na dindmica político-institucional do SUS,
a partir de urna perspectiva regional de problemas
nacionais e locais. (BRASIl, 2003, p. 3).

A escuta de atores sociais que, apesar de intera

girem com o sistema de saúde, "nao tem participa

s;ao direta nos espas;os institucionais furmais da ges

tao participativa do SUS" é urna das principais con

tribuis;áes dessa "metodologia participativa de for

mulas;ao de política", de modo a repensar a forma

como historicamente tem sido realizadas as confe-

rencias de saúde (BRASIL, 2003, p. 3).

O Projeto foi realizado em duas etapas de reu

niáes com diferentes grupos: ONGs voltadas para

populas;áes em diferentes ciclos de vida, Movimen

tos Sociais/ONGs em áreas setoriais relevantes para

a saúde, Auditores de Tribunais de Contas e Procu

radores do Ministério Público, Parlamentares das tres

esferas de governo e Gerentes de unidades de saúde

de referencia regional. Os atores dentro de cada gru

po pertenciam as cinco macrorregiáes (Norte, Nor

deste, Centro-Oeste, Sudeste e Su!) brasileiras.

Na primeira etapa foram realizadas cinco ofici

nas de trabalho organizadas por grupos para tratar

das seguintes quest6es:

1. qual é, em relas;ao a saúde, o principal pro

blema que atinge a populas;ao com a qual vace traba

Iha?

2. o que vace considera que é a causa mais lffi

portante desse problema?

3. o que precisa ser feito, em sua opiniao, para

enfrentar ou superar os problemas?



N a segunda etapa, os mesmos interlocutores,

reunidos por regiao de origem, debateram os resul

tados obtidos na primeira fase com o objetivo de hi

erarquizar e detalhar os problemas identificados e

apresentar propostas para seu enfrentamento.

Para tanto se perguntou:

1. qual é, dentre os problemas identificados, o

mais importante, aquele cuja superaltao significará

mudanlta decisiva na situaltao de saúde da regiao?

2. identifique tres situaltÓ es que caracterizem e

indiquem a ocorrencia do problema em sua regiao.

3. o que voce considera que é a causa mais im

portante desse problema?

4. quais sao as altóes mais relevantes para en

frentar ou superar este problema?

É importante destacar que a metodologia ado

tada permitiu unir a refiexao e a discussao sobre as

questóes a proposiltao para sua solultao, retomando,

no nível de urna anicula~o regional, a experiencia

de diagnóstico e planejarnento democrático relatado

no caso do município de Pintadas.

Ainda que o roteito nao tivesse contemplado a

pergunta 'quem deveria ser responsável pelas altóes

de saúde', furmulada pelos atores que vivenciaram a

experiencia de planejamento participativo de Pinta

das, vários representantes dos grupos participantes

da experiencia do Projeto apontaram a necessidade

da responsabilizaltao da 'autoridade sanitária'. Mas

esta responsabilidade nao deve excluir a panicipaltao

popular na formulaltao da política. A propósito, o

Projeto de Lei da Responsabilidade Sanitária, pro

posto na gestao de Humbeno Costa no Ministério

da Saúde, ignorou a atribuiltao da competencia, con

tida na Lei 8.142/90, da Conferencia de Saúde "pro-
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por as diretrizes para a formulaltao da política de

saúde nos níveis correspondentes" (BRASIL, 2006, p.

29). Assim, ao esclarecer o que sao e como deverao

ser elaborados os planos de saúde a equipe do Mi

nistério responsável assim se expressou:

Os planos nacionais, estaduais e municipais de saú

de sáo os documentos onde ficaráo definidas, em
deta/hes e de acordo com as necessidades locais ou

nacionais, as metas de aten~áo asaúde e os meios,

inclusive financeiros, para que elas sejam cumpri
das. A Lei de Responsabilidade Sanitdria estabele

cerd formas de monitoramento, fiscaliza~iiJJ e con
trole do cumprimento desses planos. Cada docu

mento serd elaborado pelos gestores de cada esfira

de governo e apresentado para aprecia~iiJJ dos con
selhos de saúde (nacional estaduais e municipais).

(lE!..., 2005).

A par de um consenso na identificaltao do aces

so as altóes e serviltos como urna grande dificuldade

vivida pela popula~o com a qual cada grupo (ONGs,

movimentos, parlamentares, Tribunais de Contas e

Ministério Público, gerentes de unidades de saúde)

trabalhava, bem como de urna avalialtao da qualida

de da atenltao a saúde matizada de acordo com o

tipo de medialtao desempenhado pelos diferentes

grupos, houve um destaque nas doenltas infecciosas

e parasitárias, determinadas pela situaltao de pobre

za e de falta de saneamento básico, enquanto impor

tante fator de morbidade nas camadas mais pobres

da populaltao que é acompanhada de fome e desnu

triltao.

O Projeto contribuiu para validar urna propos

ta de extrema relevancia para a elaboraltao de um

Plano Nacional de Saúde de caráter popular e de-

mocrático.

Ao nosso ver, as experiencias apresen tadas sao

relevantes para os movimentos e organizaltóes sociais

porque é possível extrair delas urna refiexao concei-
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tual e metodológica de significado político funda

menta1. Trata-se, como afirma Jara, de um exercício

voltado para a cria<;:áo de novos conhecimentos e para

fornecer explica<;:óes sobre mudan<;:as nos processos

vividos pelos m ovimen tos sociais e populares (JARA,

1998). Náo nos será possível, nos limites deste tex

to, avan<;:ar tal reflexáo, mas é importante assinalar

que os conceitos de participa<;:áo popular, de demo

cracia e de educa<;:áo envolvidos nas experiencias re

metem a outro modo de pensar e fazer política, o

modo próprio a urna alian<;:a entre as classes traba

Ihadoras das cidades e do campo.

Isto sign ifica deslocar a enfase da atua<;:áo dos

conselhos de saúde, em todos os níveis de organiza

<;:áo, do ambito da gestáo para o da formula<;:áo da

política e, logo, do planejamento em saúde. Deslo

car o ambito da atua<;:áo dos conselhos para o da for

mula<;:áo da política significa dar enfase a dinamica

da vida social e política, com a identifica<;:áo dos pro

blemas de saúde, de seus determinantes e dos meios

mais adequados para enfrentá-Ios pelos próprios in

teressados.

Esse deslocamento implica na ampla mobiliza

<;:áo popular e a garantia da panicipa<;:áo democrática

nas conferencias de saúde. Isso quer dizer: mobilizar

principalmente os segmentos sociais a margem da

sociedade civil, a margem da organiza<;:áo formal e

pensar nas formas da participa<;:áo de pessoas des ses

segmentos em termos de voz e poder deliberativo. A

eleva<;:áo do nível de consciencia das camadas mais

amplas das classes trabalhadoras acontece na própria

mobiliza<;:áo, como o exemplo de Pintadas aqui refe

rido mostra, na medida que as pessoas tem como

referencia a percep<;:áo dos problemas de saúde na

própria comunidade onde vivem e ou trabalham. Esta

percep<;:áo é, como vimos, apenas o ponto de partida

para a defini<;:áo dos 'temas' relevantes para se chegar,
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por meio da reflexáo e do debate, ao enfrentamento

da situa<;:áo de saúde, tanto do ponto de vista dos

problemas como de possíveis respostas.

A pergunta apresentada no encontro de atores

sociais, tal como relatada no projeto 2004 (BRASIL,

2004, p. 4), a saber:

qual é, dentre os problemas identifICados, o mais
importante, aquele ruja superarán signifICard mu

danra decisiva na situarán de saúde da regiáo?

Permite entrever res postas que impliquem o pró

prio desencadeamento de reivindica<;:óes e luta por

melhores condi<;:áes de vida.

As experiencias acima referidas permitem repen

sar o modo como vem sendo realizadas as conferen

cias de saúde. A propor<;:áo que as conferencias se for

talecerem como ins tancias populares e democráticas

de participa<;:áo social na saúde, conclamam as for<;:as

articuladas em torno do SUS a repensar os processos

e os mecanismos de controle e gestáo do Fundo Na

cional de Saúde, incorporando o financiamento como

dimensáo essencial do planejamento democrático na

saúde. Em síntese: as conferencias populares e de

mocráticas constituem o 'inédito viável' (FRElRE,

1974) na saúde.
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