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Introdução 
 

O Programa “Sistema de Saúde e Educação: estreitamento dos laços e ações 
conjuntas” (Laços e Ações)1 tem como objetivo debater com a comunidade acadêmica, 
órgãos públicos, entidades representativas e com a população da cidade de São João Del 
Rei e região, temas de saúde coletiva e de saúde mental. O Programa Laços e Ações 
nasceu de debates em sala de aula (cf. MELO et al, 2006a; 2006b; 2006c), privilegiando 
questões referentes à saúde pública, à história da saúde no Brasil, à construção do 
Sistema Único de Saúde (SUS), à legislação de saúde do país2 e às diretrizes do SUS. 
 Em 2008, foi efetuado contato com o Conselho Municipal de Saúde (CMS) de 
São João Del Rei, no qual fizemos a proposta de acompanhar as reuniões mensais e as 
extraordinárias, entrevistar os conselheiros e organizar uma capacitação para os 
mesmos. A proposta foi aceita e, então, foram iniciadas as observações. Nas reuniões 
são observados os temas discutidos, a organização das reuniões, a freqüência dos 
conselheiros, a dinâmica grupal e a correlação de forças. Paralelamente foi elaborado 
um roteiro de entrevista com importantes temas referentes ao SUS (como legislação e 
diretrizes) e às atribuições dos conselheiros. No final de 2008 entrevistamos doze 
conselheiros. As entrevistas foram transcritas e analisadas pelo método de Bardin 
(1977). Em seguida foi realizada uma reunião devolutiva para os conselheiros. 
 Os resultados apresentados através da análise das entrevistas e da observação das 
reuniões apontam a incongruência entre as atribuições do CMS e a atuação dos 
conselheiros, principalmente no que se refere ao caráter deliberativo do CMS. Outro 
fator a ser destacado é a falta de comunicação entre os conselheiros, entre o CMS e a 
Secretaria Municipal de Saúde, e entre o CMS e a população. 
   
 
1. Participação Comunitária e Controle Social 

 
Ao elaborar um levantamento histórico da implementação do SUS no Brasil, 

Eugênio Vilaça Mendes (1999) afirma que as reformas sociais democráticas são lentas, 
não sendo possível, então, esperar a estruturação do sistema de saúde no país a partir de 
rápidas mudanças. O processo social deve ser abordado em sua complexidade, levando-
se em consideração a diversidade de interesses que se apresenta num determinado 
campo. 
 Nesse sentido, pode-se considerar que o SUS possui três dimensões: política, 
ideológica e tecnológica. A dimensão política é constituída por diferentes atores sociais 
com projetos divergentes para o campo da saúde, muitas vezes contrários. A dimensão 
ideológica configura-se como mudanças de caráter cultural que, pouco a pouco, 

                                                 
1 O Programa Laços e Ações está vinculado ao Laboratório de Pesquisa e Intervenção Psicossocial 
(LAPIP) do Departamento de Psicologia (DPSIC) da Universidade Federal de São João del-Rei (UFSJ). 
2 Principalmente os artigos 196 a 200 da Constituição Federal de 1988; a lei 8.080/90; a lei 8.142/90; a lei 
10.216/01; a lei 10.708/03; e a portaria 336/02. 



transformam as mentalidades3. A dimensão tecnológica deve estar coerente com os 
pressupostos das duas dimensões anteriores, produzindo e utilizando conhecimentos e 
técnicas (cf. MENDES, 1999).  
 Os embates travados pelo movimento de reforma sanitária no Brasil nas 
dimensões política, ideológica e tecnológica, constituem a base para a processual 
construção do SUS no país. Ocorreu, assim, uma gradual transição do sanitarismo 
campanhista ao sistema público de saúde, passando pelo modelo médico-assistencial 
privatista (cf. MENDES, 1999). A tabela abaixo resume as propostas dos três modelos:  
 

Concepções do Sistema de Saúde 
Modelo Sanitarista 

Campanhista 
Modelo Médico-

Assistencial Privatista 
Reforma Sanitária 

Brasileira 
início do século XX até 
1965 

1965 até o final da década 
de 1980 

final da década de 1980 em 
diante 

economia de monocultura 
cafeeira 

ditadura militar; processo 
de industrialização 

fim da ditadura militar e 
proposta de crescimento 
econômico e distribuição 
de renda 

ações de saneamento de 
inspiração militar, 
combatendo doenças de 
massa 

ações sobre o corpo do 
trabalhador mantendo-o 
produtivo 

ações descentralizadas, 
universalização, 
integralidade, eqüidade, 
participação comunitária 

concepção de saúde 
fundamentada na teoria dos 
germes 

criação do INPS: cobertura 
previdenciária; privilégio 
da prática médica curativa 
individual; capitalização da 
medicina 

ampla concepção de saúde, 
determinada por fatores 
como alimentação, 
moradia, trabalho, lazer 
etc. 

  
Como podemos observar, a criação do SUS acompanha o processo de abertura 

política do país. Os debates suscitados pelo movimento sanitarista em muito 
contribuíram na elaboração dos textos concernentes à saúde que resultaram na 
Constituição de 1988, na qual se afirma: “a saúde é direito de todos e dever do Estado” 
(art. 196). Neste sentido, o SUS é concebido como um processo social em construção, 
que não se iniciou em 1988, com a promulgação da Constituição, e nem terminou em 
1990, com a aprovação da Lei nº 8.080 (Lei do SUS).  
 A Constituição determina a criação de um sistema único de saúde, 
implementando uma rede regionalizada e hierarquizada, com as seguintes diretrizes: “I 
– descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento 
integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços 
assistenciais; III – participação da comunidade” (art. 198). A Lei 8.080/90 consolida a 
proposição constitucional acerca da saúde, estabelecendo os princípios e as diretrizes do 
SUS. 
 A Lei do SUS amplia a concepção de saúde, que deixa de ser mera remoção de 
sintomas. Viver de maneira saudável, de acordo com a Lei do SUS, depende de fatores 
determinantes da saúde, tais como: alimentação, moradia, saneamento básico, meio 

                                                 
3 De acordo com Fernand Braudel, “nada há mais importante, no centro da realidade social, do que essa 
viva e íntima oposição, infinitamente repetida, entre o instante e o tempo lento no decorrer” (1972, p. 10). 
A partir desta perspectiva, temos três modalidades de tempo: a curta duração (que trata dos eventos 
voláteis); a média duração (que aborda os acontecimentos econômicos e sociais); e a longa duração (que 
se pauta por questões geográficas e de estruturas mentais). 



ambiente, trabalho, renda, educação, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços 
essenciais. Ainda de acordo com a Lei da SUS, “os níveis de saúde da população 
expressam a organização social e econômica do País” (art. 3º). A partir desse 
posicionamento muda-se toda a política privatista em relação à saúde que caracterizou 
as ações anteriores, principalmente na década de 1970. A saúde passa a ser afirmada, 
então, como um direito fundamental do cidadão, sendo dever do Estado prover as 
condições necessárias para que a população, de maneira universal, equânime e integral, 
possa viver de maneira saudável (cf. PINHEIRO & MATTOS, 2001). 
 De forma coerente com a visão de saúde instaurada, as disposições encontradas 
na Lei nº 8.142 de 20 de dezembro de 1990, prevêem a participação da comunidade na 
gestão e no controle dos Serviços Públicos de Saúde. O controle social está 
regulamentado em todas as esferas de gestão do SUS, operando a partir das 
Conferências (Nacional, Estaduais e Municipais) de Saúde e dos Conselhos (Nacional, 
Estaduais, Municipais e locais) de Saúde.  

Segundo a referida Lei, o Conselho de Saúde constitui-se como um colegiado 
deliberativo e permanente do SUS, atuando na formulação e proposição de estratégias, 
assim como no controle da execução das Políticas de Saúde, inclusive nos seus aspectos 
econômicos e financeiros.  

Os interesses dos usuários do SUS são protegidos pela composição dos 
Conselhos, que contam com 50% das possíveis cadeiras de conselheiro. O caráter 
deliberativo do CMS diz respeito às seguintes medidas: reorganização administrativa, 
aprovação do plano de saúde, fixação de critérios e diretrizes da política de saúde, 
modificação de programas e prestação de contas. As deliberações referentes a esses 
temas são obrigatoriamente homologadas pelo chefe do poder constituído em cada 
esfera de governo, pois dizem respeito às “medidas administrativas da alçada privativa 
do dirigente do SUS” (BRASIL/MINISTÉRIO DA SAÚDE, 1991, p. 31). 

As questões referentes ao manejo dos recursos, estrutura e acesso aos serviços de 
saúde são pauta de discussão dos Conselhos Municipais de Saúde, sendo de sua 
competência mobilizar e articular a sociedade, de maneira contínua, na defesa dos 
princípios constitucionais que fundamentam o SUS e no controle social deste sistema.  

Está prevista, ainda, a articulação do Conselho com a educação, nas formas de 
promoção de ações de informação, comunicação e divulgação das funções e 
competências do CMS.  

As ações de informação e formação para o controle social do sistema de saúde 
são propostas pelo Programa Laços e Ações da UFSJ. As ações a serem implementadas 
estão em conformidade com diversos tópicos da Resolução 333/03, como pode ser 
demonstrado, no quadro abaixo, pela Quinta Diretriz em seus incisos XX a XXII, que 
indica as competências dos Conselhos Municipais de Saúde: 

 
XX – Estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área 
de saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde – SUS. 
XXI – Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e divulgar 
as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões por todos os 
meios de comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das 
reuniões. 
XXII – Apoiar e promover a educação para o controle social. Constarão do conteúdo 
programático os fundamentos teóricos da saúde, a situação epidemiológica, a 
organização do SUS, a situação real de funcionamento dos serviços do SUS, as 
atividades e competências do Conselho de Saúde, bem como a Legislação do SUS, suas 
políticas de saúde, orçamento e financiamento.  



 
O estreitamento dos laços e a criação de ações conjuntas entre a UFSJ e o CMS 

podem possibilitar a maior eficácia do controle social. Para tanto, devemos conhecer as 
atribuições do CMS, as ações de seus conselheiros, a articulação do CMS com a 
Secretaria Municipal de Saúde e com a população, a maneira de divulgação das políticas 
públicas de saúde no município de São João Del Rei e região, para, então, de maneira 
co-participativa com os conselheiros, criar estratégias de potencialização das ações dos 
conselheiros, como: capacitação de pessoas que queiram participar dos debates acerca 
das políticas públicas de saúde; e criar, juntamente com usuários da rede de saúde, um 
observatório das ações políticas, administrativas e técnicas. 

 
1.1 Conhecer para Agir 
 
             Através da participação nas reuniões mensais do CMS, observamos que 
diversas reuniões não atingem o quorum, não sendo possível deliberar acerca de 
nenhum assunto. Outra importante observação é a de que o Conselho está, na maioria 
das situações, simplesmente homologando as propostas governamentais, quando deveria 
cumprir a função deliberativa. Nesse sentido, ocorre uma não efetiva atuação dos 
conselheiros.  

Nossa opção foi de trabalhar para o fortalecimento da efetiva participação dos 
conselheiros, através de ações educativas. Pretendemos ampliar a participação popular 
nas reuniões do Conselho mapeando lideranças comunitárias junto ao GT de Projetos de 
Extensão da UFSJ, criado pelo Programa Laços e Ações. As pessoas indicadas por cada 
projeto de extensão para participar das reuniões mensais do Conselho também serão 
convidadas a participar das palestras e oficinas de saúde que estão sendo criadas para 
capacitar os conselheiros, tendo em vista que, numa próxima gestão, poderão pleitear 
uma cadeira de conselheiro. 

Através das entrevistas pudemos corroborar as observações acima citadas, assim 
como destacar, na literatura específica, semelhantes empecilhos para o exercício do 
controle social, como nos foi apresentado por Correia (2005).  

Uma primeira questão diz respeito à falta de quorum em várias reuniões e o não 
envolvimento no processo deliberativo. Esse último ponto se deve, por um lado, por 
ações da Secretaria Municipal de Saúde, quando leva ao CMS importantes assuntos para 
serem deliberados sem que haja tempo suficiente para debates; e, por outro lado, pela 
falta de ações deliberativas dos próprios conselheiros. Esses aspectos evidenciam que a 
criação do SUS e a idéia de controle social na saúde nascem na contramão dos 
processos neoliberais da macropolítica brasileira a partir do início da década de 1990: 
“Também esse sistema – o SUS – tem sido alvo das reformas neoliberais que têm 
atacado seu caráter universal, visando ao seu desmonte” (CORREIA, 2005, p. 34). 

Nas entrevistas, as respostas dadas as seguintes perguntas evidenciam esses 
dados: 6) Qual o papel do CMS?; 7) Qual a sua atuação enquanto conselheiro? Essas 
duas perguntas possibilitam inferir, quando analisadas em conjunto, a distância ou a 
proximidade existente entre os conhecimentos das normas que regulamentam o CMS e 
as ações que são efetivamente implementadas pelos conselheiros. Eis as respostas: 

 



  

 
 
Foram dadas 23 respostas à pergunta 6, sendo que apenas duas de representantes 

de usuários, uma de representante de trabalhadores da saúde e uma de representante da 
esfera governamental salientam o caráter deliberativo do CMS. Essas respostas 
equivalem a 17%. Se esses dados em si já são alarmantes, quando cotejados com as 
respostas dadas à pergunta 7 ficam ainda mais assustadores. Das 15 respostas à pergunta 
7, nenhuma afirma a atuação deliberativa dos conselheiros. 

Seguindo o pensamento de que as políticas neoliberais interferem de maneira 
negativa na construção do SUS e na proposta da participação comunitária no controle 
social, pode-se observar nas reuniões que as preocupações dos conselheiros, na maior 
parte das vezes, não dizem respeito à estruturação das políticas públicas da saúde do 
município e da região, mas a interesses privados ou, no máximo, de pequenos grupos. 
Com isso ocorre a fragmentação do CMS, chegando mesmo a individualização dos 



conselheiros, dificultando o controle social, além de desvincular os conselheiros de suas 
bases, sejam elas associações, sindicatos, entidades filantrópicas etc. 

Além de a política neoliberal fortalecer a idéia de individualização, esvaziando 
ações comunitárias e participativas, acaba por pender a balança da complementaridade 
entre o público e o privado para a saúde privatista. Esse, por sinal, foi um dos principais 
aspectos combatidos pelo Movimento de Reforma Sanitária na formulação das 
proposições do SUS. Dessa maneira, um dos princípios básicos para a construção do 
SUS (a universalização) é colocado em xeque, pois ocorre “a precarização dos serviços 
de saúde da rede pública, a ‘expulsão’ das camadas médias e do operariado melhor 
remunerado, os quais passaram a recorrer à rede privada da saúde” (CORREIA, 2005, p. 
35). 

Retornando às perguntadas aos conselheiros de saúde de São João Del Rei, 
podemos verificar essa universalização excludente a partir das respostas a seguinte 
pergunta: 8) Você utiliza o SUS no município? Das 12 respostas dadas, apenas duas são 
negativas, perfazendo 17%. Esses dados vistos de maneira crua poderiam indicar uma 
prioridade da saúde pública em relação à privada. No entanto, essas respostas foram 
dadas por dois dos cinco representantes dos usuários entrevistados, confirmando, assim, 
as análises empreendidas por Correia (2005). 

A anulação do sujeito político pode ser evidenciada através de respostas nas 
quais um conselheiro diz que entrou para o CMS simplesmente pelo fato de ter sido 
levado por um amigo na Conferência Municipal de Saúde e, mesmo sem saber 
exatamente do que se tratava, foi eleito. Ou então, quando outro conselheiro afirma 
gostar das reuniões do CMS, pois lá ele aprende muito. Esse não comprometimento com 
as ações que devem e podem ser efetivadas no e pelo CMS é resumido através das 
respostas à seguinte pergunta: 5) Como você avalia o funcionamento do SUS em São 
João Del Rei? Das 21 respostas dadas, oito afirmam que deixa a desejar, constituindo 
38%; uma afirma que deixa muito a desejar (5%); oito dizem da má administração 
(38%); e uma diz que falta participação popular (5%). Somando todas as respostas 
negativas em relação ao funcionamento do SUS no município, temos dezoito respostas 
(86%). Apenas um conselheiro diz que o funcionamento é bom, sendo esse 
representante da esfera privada. Esses fatos são bastante significativos, pois em São 
João Del Rei não há hospital público e a rede de atenção primária está em processo 
gradual de construção. 

 
 



 
 
 
             Como podemos observar no gráfico acima, a outra resposta refere-se ao fato de 
que, no funcionamento do SUS em São João Del Rei, falta a participação popular, sendo 
que o próprio CMS é um dos meios de participação. No entanto, não podemos esquecer 
que “as instâncias de participação estão condicionadas pelo regime político da 
sociedade em que se inserem” (ESCOREL & MOREIRA, 2008, p. 983). 
 Nesse caso, temos indivíduos que, ao assumirem uma cadeira no CMS, tentam 
interferir nas políticas públicas de saúde, posicionando-se como sujeitos sociais. 
Entretanto, existem diversos empecilhos para que os conselheiros assumam o papel que 
lhes é garantido por lei, principalmente deliberar sobre as políticas públicas de saúde do 
município. Esses fatores que dificultam e até mesmo impedem o controle social 
referem-se tanto à política neoliberal, como citado acima, quanto à dinâmica inerente ao 
CMS, como foi observado nas reuniões, analisado nas entrevistas e corroborado na 
revisão bibliográfica. 
 A diversidade de representantes no CMS é, ao mesmo tempo, um fator que 
caracteriza o papel democrático dos debates acerca da saúde no Brasil, e possibilita a 
fragmentação de um sistema de saúde descentralizado, mas único. Os interesses 
divergentes dos diversos conselheiros e dos segmentos que eles representam não são, 
portanto, impedimentos para se exercer o controle social, dado que fazem parte, 
exatamente, do processo democrático. O que impede a efetiva participação popular é a 
alternância de posicionamento dos gestores e dos trabalhadores da área da saúde que, 
dependendo das propostas do governo municipal em vigor, pode defender interesses 
corporativos ou políticas públicas de saúde. No entanto, “a autonomia da gestão local 
não deveria pressupor o direito de cada nova gestão municipal mexer com a organização 
dos serviços de saúde por inteiro” (CAMPOS & CAMPOS, 2007, p. 682). 



 Outro fator que dificulta o controle social é que, por parte dos representantes dos 
usuários, falta “um projeto comum para a Saúde e para a sociedade, que permita um 
posicionamento em bloco mais efetivo dentro do Conselho” (CORREIA, 2005, p. 88). 
Uma melhor organização por parte dos usuários é possível a partir de debates que 
estabeleçam prioridades para as políticas públicas de saúde do município que estejam 
em consonância com as diretrizes do SUS e que se coloquem além da saudável 
divergência de opiniões e mesmo que se sustentem neste campo multifacetado de idéias. 

A participação pode se dar pela simples presença, na qual se assume uma 
postura passiva, pela ativação, quando assume ações que lhe são delegadas ou através 
da efetiva e eficaz participação, “quando o indivíduo contribui direta ou indiretamente 
para uma decisão política” (ESCOREL & MOREIRA, 2008, p. 982). 
 A participação comunitária deve estar pautada em debates de idéias, propostas, 
deliberações, comunicação das ações a toda população e fiscalização, e não na simples 
presença que “engloba comportamentos essencialmente receptivos ou passivos, 
situações em que o indivíduo não dá qualquer contribuição pessoal” (ESCOREL & 
MOREIRA, 2008, p. 982). A participação pela simples presença evidencia-se no CMS 
de São João Del Rei quando os conselheiros respondem que homologar as decisões da 
gestão municipal é papel do CMS. Dessa forma, “negam o caráter crucial do CMS que é 
deliberar ações sobre a saúde do município e outorgam esse papel ao gestor municipal, 
servindo o CMS apenas para assinar as decisões autocráticas do gestor” (LOPES et al, 
2009, p. 6). 
 Essa passividade frente ao gestor talvez se deva, também, pelo fato de os 
usuários (ou parte deles) verem o CMS subordinado à Secretaria Municipal de Saúde, 
quando se trata de um órgão autônomo. Ao abrir mão do caráter deliberativo do CMS e 
simplesmente homologar as propostas do gestor municipal, cria-se uma dicotomia que 
estabelece funções específicas para cada segmento de representantes. Nesse sentido, 
caberia aos usuários a função de fiscalizadores, ou seja, não participam dos debates, não 
formulam propostas, não deliberam, não comunicam as ações à população, mas 
fiscalizam: das 23 respostas obtidas à pergunta 6, onze dizem que o papel do CMS é de 
fiscalizar (47%); e das 15 respostas à pergunta 7, seis afirmam que a atuação como 
conselheiros é de fiscalizar (40%). 
 Podemos concluir que a matriz cultural brasileira, pautada numa hierarquia de 
saberes e de poderes, aliada à política neoliberal que contradiz o SUS e privilegia ações 
individuais e privatistas, negligenciando as ações coletivas e públicas, são os principais 
fatores de desarticulação do CMS. 
 
Conclusão 
 
 O Programa Laços e Ações da UFSJ, através de suas pesquisas e projetos de 
extensão, tem como proposta estreitar laços entre a universidade e o sistema de saúde de 
São João Del Rei e região e, assim, criar ações conjuntas. A co-participação da 
universidade, agentes de saúde e população pode produzir novos conhecimentos e criar 
estratégias de enfrentamento para os empecilhos que impedem e/ou inviabilizam a 
construção do SUS. 
 Dessa forma, após as observações das reuniões do CMS, entrevistas com os 
conselheiros, análise desse material e entrevista devolutiva ao CMS, estão criadas as 
condições necessárias para a elaboração de um curso de capacitação para os conselheiros 
atuais e integrantes dos grupos que atuam na área da saúde no município. Para a elaboração 
dessa capacitação, algumas ações são necessárias: criação de uma comissão composta pela 
equipe do Programa Laços e Ações e conselheiros do CMS; visita a diversos projetos de 



extensão da UFSJ que trabalham na área da saúde ou com temas que interferem na saúde 
para debater a importância da participação comunitária nas políticas públicas de saúde e 
para convidá-los para a capacitação e atuação junto ao CMS, talvez até mesmo como 
futuros conselheiros; articulação com a Escola de Saúde Pública de Minas Gerais, situada 
em Belo Horizonte, para que nos auxiliem na elaboração do curso de capacitação; e 
articulação com o Departamento de Comunicação da UFSJ para criar estratégias de 
comunicação entre a Secretaria Municipal de Saúde, o CMS, a população e a universidade. 
 Após a conclusão dessas ações, iniciaremos o curso de capacitação, previsto para 
abril de 2010. Em seguida, teremos a Conferência Municipal de Saúde e a eleição dos 
novos conselheiros. Com esse conjunto de laços e ações desenvolvidos, esperamos 
contribuir para o fortalecimento da participação popular nas políticas públicas de saúde de 
São João Del Rei. 
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