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RESUMO 

 

 

Os conselhos municipais têm sido a maior expressão da democracia deliberativa no Brasil. 

Esta dissertação tem como objetivo verificar a importância desse modelo democrático nas 

gestões municipais de saúde, por meio de uma análise da importância atribuída pelos 

secretários aos conselhos de saúde e sua relação com o perfil do gestor. Consiste-se em uma 

investigação de âmbito nacional, que tem como principal fonte de informação questionários 

respondidos pelos gestores à pesquisa “Municipalização da Saúde: inovação na gestão e 

democracia local no Brasil”. As categorias de análise utilizadas foram o perfil do gestor e a 

importância do conselho na gestão. Foi comprovada a hipótese de que na gestão cujo 

secretário municipal de saúde é considerado progressista o peso atribuído ao conselho é 

maior do que nas gestões dos tradicionais. Percebeu-se que os gestores atuais estão mais 

abertos à participação social e esta está tornando as gestões de saúde mais transparentes e 

susceptíveis ao controle social. Portanto, a perspectiva é que se caminhe para uma 

democracia deliberativa, pois houve um crescimento da importância dos conselhos 

municipais de saúde nas gestões. No entanto, um fator que vem limitando o avanço da 

democracia deliberativa é a assimetria de poder entre os atores envolvidos na tomada de 

decisão.  
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ABSTRACT 

 

 

Local councils have represented the greatest expression of deliberative democracy in Brazil. This 

study aims to verify the importance of this democratic model of local health care management, 

through a significance analysis given to the health councils by the secretaries and their relationship 

with the manager profile. It consists of a nationwide investigation, based mainly on information 

acquired through the questionnaires completed by managers as part of the survey “Municipalization 

of health care: innovation management and local democracy in Brazil.” The categories of analysis 

used were the manager profile and the importance of the council in the management structure. It 

was confirmed the hypothesis that the management whose local health secretary is 

considered progressive the significance given to the health councils is higher than in the 

traditional managements. It was felt that current managers are more open to social 

participation and this is making the health management more transparent and susceptible to 

social control. Therefore, the perspective is that it leads to a deliberative democracy, due to 

there was a growing of the importance in local health councils in the managements. 

However, one factor that has been limiting the deliberative democracy advancement is the 

asymmetry of power between the actors involved in the decision-making. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

No Brasil, a Constituição Federal de 1988 abriu espaço para a construção de uma 

nova institucionalidade democrática onde a participação social ganha papel de destaque. 

Trata-se de uma ampliação do modelo hegemônico de democracia, a democracia 

representativa, que apresenta seus limites frente aos problemas de exclusão e desigualdade 

social. A proposta é de consolidação de uma democracia deliberativa que, ao lado de 

algumas instituições formais básicas da democracia representativa, possui uma nova forma 

de conceber a relação entre o Estado e a sociedade, com a participação ativa dos cidadãos 

na esfera pública. Nessa nova concepção democrática, os mecanismos institucionais de 

participação são introduzidos para alterar a estrutura de poder e criar um espaço de co-

gestão das políticas públicas.  

Atualmente, a maior expressão da democracia deliberativa no Brasil tem sido os 

conselhos gestores, notadamente em nível local, onde ocorre uma estreita vinculação entre 

participação social e descentralização, contribuindo não só para a democratização do poder 

público como também para o fortalecimento de uma cidadania ativa. Nesses conselhos, 

Estado e sociedade se encontram no mesmo espaço de deliberação onde todos são 

reconhecidos como politicamente iguais. São, portanto, espaços públicos, deliberativos, 

inclusivos, de composição plural e paritária entre Estado e sociedade.  

O setor saúde foi pioneiro no desenvolvimento desse novo formato de democracia 

ao implantar um Sistema Único de Saúde que privilegia a descentralização do nível central 

para o local e do Estado para a sociedade. Ao pressupor que o fortalecimento do poder 
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público local, ligado ao fortalecimento da sociedade civil e sua participação nas decisões 

públicas gera novas condições de governança local, emergem-se no cenário político dois 

importantes atores: o Secretário Municipal de Saúde e o Conselho Municipal de Saúde. Por 

isso, conduziu-se esta dissertação, com o objetivo verificar a importância da democracia 

deliberativa nas gestões municipais de saúde por meio de uma análise do peso que os 

secretários atribuem aos conselhos municipais de saúde na sua gestão e em que medida esse 

peso está relacionado com o perfil do gestor.  

Nesses 17 anos de atuação dos conselhos municipais de saúde, diversos estudos vêm 

sendo realizados com o objetivo de compreender a dinâmica de funcionamento e atuação 

desses mecanismos de participação. No entanto, a maioria se limita a estudos de casos de 

municípios ou regiões e tem como universo de trabalho de campo os conselheiros de saúde. 

Esta dissertação se diferencia, principalmente, por dois motivos: por ser uma investigação 

de âmbito nacional e por utilizar como principal fonte de informação, na análise da 

importância do conselho na gestão de saúde, os secretários municipais de saúde.  

A realização desta dissertação nessas dimensões foi possível por ter sido construída 

a partir de uma pesquisa mais ampla denominada Municipalização da Saúde: inovação na 

gestão e democracia local no Brasil, pesquisa da qual participo. Essa pesquisa teve início 

em fevereiro de 2006 e seu término está previsto para fevereiro de 2008. Ela faz parte do 

Programa de Estudo sobre Esfera Pública da Fundação Getulio Vargas, coordenado pela 

professora doutora Sonia Fleury, e está sendo financiada pelo CNPq (Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico). 
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Portanto, lançou-se um novo olhar sobre a participação social, a partir da gestão de 

saúde. Assim, buscou-se verificar se a participação social através dos conselhos municipais 

de saúde está possibilitando reverter o padrão de planejamento e execução das políticas 

públicas de saúde no Brasil e se, para isso, a participação está tornando as gestões públicas 

mais transparentes, mais suscetíveis ao controle social e mais compartilhadas com a 

sociedade. Acredita-se que a divisão de poder é fundamental para a governabilidade social, 

por isso, é importante que a esfera estatal esteja aberta à participação efetiva da sociedade 

nas decisões públicas, criando um processo democrático de co-gestão. 

Esta dissertação está estruturada da seguinte forma: após essa introdução, no 

Capítulo 2, apresenta-se o estudo teórico sobre os principais modelos de democracia. Em 

um primeiro momento aborda-se a questão da democracia liberal como um modelo 

hegemônico, porém marcado por muitas limitações e, em seguida, apresenta-se a 

democracia deliberativa como proposta de ampliação do modelo democrático, por meio da 

incorporação de novos sujeitos, valores democráticos e mecanismos de participação. Nesta 

parte, expõem-se ainda os desafios da democracia deliberativa, a importância da 

participação cidadã para a consolidação do modelo e o surgimento dos conselhos gestores 

como expressões da democracia deliberativa. O Capítulo 3 é um pouco mais prático, pois 

discorre sobre a participação e controle social no Brasil, tendo como foco o processo de 

democratização do setor saúde.  

Por fim, no Capítulo 4, após apresentar a pesquisa Municipalização da Saúde: 

inovação na gestão e democracia local no Brasil e expor a metodologia, realizaram-se as 

análises, descritiva e comparativa, das informações a respeito da importância/peso que os 

gestores de saúde atribuem ao conselho municipal de saúde nas suas gestões e verificou-se 
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em que medida esse peso está relacionado com o perfil do gestor. Por considerar os 

conselhos municipais a maior expressão da democracia deliberativa no Brasil, pretende-se, 

portanto, contribuir com algumas considerações a respeito da importância da democracia 

deliberativa para as gestões municipais de saúde.  

 

2. A DEMOCRACIA REPRESENTATIVA E A DINÂMICA DA 

DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

O desenvolvimento da democracia do início do século XIX1 aos dias de hoje tem 

coincidido com a progressiva extensão dos direitos políticos, isto é, do direito de participar. 

Marcam essa extensão, principalmente, a conquista do direito de voto, o desenvolvimento 

do associacionismo político e a formação dos partidos políticos de massa, entre outros.  

Na medida em que um número sempre maior de indivíduos conquista o direito de 

participar da vida política, a autocracia retrocede e a democracia avança. Ao lado do 

argumento ético em favor da democracia entendida como a realização sobre o terreno 

especificamente político do valor supremo de liberdade, a avaliação positiva da democracia 

frente à autocracia vale-se geralmente de um argumento, no qual quem detém o poder tende 

a dele abusar. Com isso, o método democrático seria uma forma de limitar o poder, “pois o 

                                                 

 
1 Este debate inicia-se no século XIX, pois é nesse século que a democracia ganha relevância no cenário 

político. Segundo Dahl (2001) a origem da democracia é rodeada de incertezas, podendo até imaginar sua 

existência antes mesmo da história registrada como, por exemplo, em governos tribais. Porém, foi por volta 

de 500a.C. que foram estabelecidos, pela primeira vez na Grécia clássica e em Roma, os sistemas de governo 

que permitiam a participação popular de um significativo número de cidadãos em bases tão sólidas que 

resistiram por séculos, com algumas mudanças ocasionais. O termo democracia vem do grego, demokratia: 

demos, o povo e Kratos, governar. 
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povo não pode abusar do poder contra si mesmo, ou dito de outra forma, onde o legislador 

e o destinatário da lei são a mesma pessoa, o primeiro não pode prevaricar sobre o 

segundo” (BOBBIO, 2001, p. 146).  

Foi durante o século XX que a questão da democracia assumiu um lugar central no 

campo político, principalmente ao final de cada uma das guerras mundiais e ao longo do 

período da guerra fria.  Para Santos e Avritzer (2002), a disputa em torno da questão 

democrática, nesse período, envolveu dois debates principais: na primeira metade do 

século, o debate centrou-se em torno da desejabilidade da democracia como forma de 

governo e o segundo debate, no pós-Segunda Guerra Mundial, acerca das condições 

estruturais da democracia. Porém, segundo os autores, ao final das duas guerras mundiais, a 

proposta que se tornou hegemônica implicou em uma restrição das formas de participação e 

soberania popular em favor de um consenso em torno de um procedimento eleitoral para a 

formação de governos.  

Diante da limitação prática das principais premissas e procedimentos propostos pelo 

modelo hegemônico de democracia – podendo-se citar a regra da maioria, democracia 

representativa e elites competitivas no mercado político – viu-se necessário discutir 

modelos de democracia alternativos a esse modelo liberal, que serão apresentados aqui 

como modelos de democracia radical.  

Convencionou-se dividir este capítulo em duas partes principais. A primeira parte 

aborda a questão da democracia liberal, como um modelo hegemônico, porém com muitas 

limitações. Já a segunda parte discorre sobre a necessidade de uma radicalização da 
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democracia, que seja capaz de incorporar valores como o reconhecimento e a redistribuição 

e que garanta o direito à participação como parte da condição de cidadania.  

 

2.1 A DEMOCRACIA LIBERAL: O MODELO E SUAS LIMITAÇÕES 

 O termo democracia, da Idade clássica até hoje, sempre esteve ligado a uma das 

formas de governo no qual o poder político é exercido pelo povo. Jean-Jacques Rousseau, 

considerado o pai da democracia moderna, afirmou: 

 

a soberania não pode ser representada pela mesma razão que ela não pode 

ser alienada, consiste essencialmente na vontade geral e a vontade 

absolutamente não se representa. [...] Os deputados do povo não são, nem 

podem ser seus representantes; não passam de comissários seus, nada 

podendo concluir definitivamente. É nula toda lei que o povo diretamente 

não ratificar; em absoluto, não é lei. (ROUSSEAU, 1968, p. 108). 

 

A análise de Rousseau enfatiza a autoridade soberana do povo em decidir o que é 

melhor para a coletividade. “No momento em que o povo se dá representantes, não é mais 

livre; não mais existe” (ROUSSEAU, 1968, p. 110). Nesta concepção, a democracia passa a ser 

identificada com o tema do autogoverno. Porém, essa forma ampliada de participação e 

tomada de decisão, por parte do povo, não se caracterizou como forma hegemônica de 

soberania, no interior da modernidade ocidental. Houve uma forte rejeição desse ideal 

clássico de democracia por muitos teóricos antigos e modernos, que consideram como 

sendo este um modelo insustentável e incompatível com as profundas mudanças 

institucionais que tornaram o Estado extremamente complexo. Dessa forma, o modelo 
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hegemônico de democracia, no século XX, afasta-se dessa concepção clássica do conceito e 

se funda numa forma de democracia representativa, em que as decisões são tomadas por um 

grupo de representantes eleitos pela coletividade e não diretamente por aqueles que dela 

fazem parte.   

O criticismo de Schumpeter (1961) evidencia a impossibilidade de uma democracia 

constituída na realização do bem comum. Para o autor, a administração pública “requer 

qualidades e técnicas especiais e terá, conseqüentemente, de ser confiada aos especialistas”. 

Assim, a filosofia da democracia passa a ser definida em termos procedimentais, como um 

método: “o método democrático é o arranjo institucional para chegar a decisões políticas – 

legislativas e administrativas – em que os indivíduos adquirem poder de decidir por meio 

de uma luta competitiva pelo voto do povo” (SCHUMPETER, 1961, p. 305). 

Segundo FLEURY (2006a, p.35) “o esvaziamento do conteúdo moral da 

democracia absolutiza os aspectos formais e procedimentais em detrimento dos valores 

relacionados ao bem comum, à igualdade e à participação ativa dos cidadãos”. Na 

concepção de Schumpeter (1961), o cidadão não tinha capacidade ou interesse político 

senão para escolher os líderes aos quais caberia tomar decisão. Não haveria como supor um 

comportamento racional dos indivíduos na esfera política. Estes na política cedem a 

impulsos irracionais e extra-racionais e agem de maneira quase infantil ao tomar decisões. 

A participação da sociedade, na teoria de Schumpeter, é extremamente limitada. O processo 

de formação da opinião e da vontade política era marcado pela concorrência de indivíduos 

que fazem parte da elite para adquirirem o poder e se manterem nele. Assim, os únicos 

participantes plenos são os membros de elites políticas em partidos e em instituições 
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públicas. Cabia ao cidadão apenas escolher a partir de um conjunto limitado de candidatos 

que se apresentava.  

A escolha, glorificada idealmente como o chamado do povo, não é 

iniciativa deste último, mas criada artificialmente. E essa criação constitui 

parte essencial do processo democrático. Os eleitores não decidem casos. 

Tampouco escolhem com independência, entre a população elegível, os 

membros do parlamento. Em todos os casos, a iniciativa depende do 

candidato que se apresenta à eleição e do apoio que possa despertar. Os 

eleitores se limitam a aceitar essa candidatura de preferência a outra, ou a 

recusar-se a sufragá-la (SCHUMPETER, 1961, p. 343). 

  Bobbio (2000) compartilha dessa teoria de Schumpeter ao afirmar que a proposta de 

participação de todos os cidadãos em todas as decisões a ele pertinentes é uma proposta 

insensata. Para o autor, em uma sociedade complexa como são as modernas sociedades 

industriais é impossível que todos decidam sobre tudo. O próprio Rousseau estava 

convencido de que “uma verdadeira democracia jamais existiu nem existirá”, pois requer 

muitas condições difíceis de serem reunidas, tais como: um estado muito pequeno, grande 

simplicidade de costumes que impeça a multiplicidade dos problemas e uma grande 

igualdade de condições e fortunas. “Quanto mais se estende o liame social, tanto mais se 

afrouxa, e em geral um Estado pequeno é proporcionalmente mais forte do que um grande” 

(ROUSSEAU, 1987, pág. 62). 

 A representatividade é tida, portanto, como a única solução possível para 

democracias em grande escala, sendo Robert Dahl o grande defensor dessa posição. Para 

Dahl (2001, p.46), 
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quanto menor for uma unidade democrática maior será o potencial para a 

participação cidadã e menor será a necessidade para os cidadãos de 

delegar as decisões de governo para os seus representantes. Quanto maior 

for a unidade, maior será a capacidade para lidar com problemas 

relevantes para os cidadãos e maior será a necessidade dos cidadãos de 

delegar decisões para os seus representantes. 

 

Segundo Avritizer (1996), Dahl ocupa um lugar intermediário entre o “elitismo 

democrático” e uma concepção normativa e participativa da democracia. Esse é 

provavelmente um dos motivos pelo qual ele é visto com simpatia por ambas as vertentes 

de democracia. 

A contribuição de Dahl e dos demais pluralistas à teoria elitista, segundo Faria 

(1996), diz respeito à atenção que eles dispensam à necessidade de um reforço pluralista da 

competição entre elites, para a existência de vários grupos competindo pelo poder. Essa 

competição proporciona a base do equilíbrio e da estabilidade da democracia. Ou seja, é a 

exigência de múltiplos grupos ou minorias em competição que influenciam e selecionam 

líderes políticos e asseguram, assim, o caráter democrático de um regime. 

 Na concepção de Dahl (1991 e 2001) para que um país seja democraticamente 

governado ele terá de ter no mínimo determinados arranjos, práticas ou instituições 

políticas que estariam muito distantes de corresponderem aos critérios democráticos ideais. 

Assim, para o autor, a democracia em grande escala exige: funcionários eleitos, eleições 

livres, justas e freqüentes, liberdade de expressão, fontes de informação diversificadas, 

autonomia para as associações e cidadania inclusiva. Esse conjunto de instituições políticas 

permitiu a construção de um sistema político denominado por Dahl de poliarquia – 
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democracia poliárquica. Sistema esse que permite a ampliação do número, do tamanho e da 

diversidade das minorias que podem mostrar sua eficiência nas decisões políticas.  

 Dahl resgata, no interior da teoria democrática, o problema da participação para a 

avaliação da qualidade da poliarquia existente. Dahl (1989) enumera oito condições 

necessárias para a existência da poliarquia2. Dentre essas condições, a questão da 

participação pode ser percebida nas condições 4 e 5 que qualificam a poliarquia na medida 

em que abordam a possibilidade de os indivíduos apresentarem alternativas políticas e se 

informarem a respeito delas. É nesse aspecto que Dahl se diferencia da concepção elitista 

de democracia, introduzindo, assim, um elemento ausente desde Schumpeter.  

Dahl ao relacionar as características necessárias no nível da sociedade para o 

desenvolvimento das poliarquias aponta na direção dos limites da sua teoria. O primeiro 

limite refere-se à falta de clareza quanto aos tipos de práticas necessárias para se alcançar o 

tipo de sociedade empiricamente constatada enquanto favorecedora da democracia 

(AVRITZER, 1996). Um outro problema é que a teoria dahlsiana não consegue converter a 

sua teoria da democracia em uma teoria da democratização em conseqüência da ausência de 

uma concepção sobre as práticas capazes de tornar uma sociedade normativamente 

desejável. Ambos os problemas apontam para a incapacidade da teoria dahlsiana de 

                                                 

 
2 As oito condições que definem a Poliarquia são: 1) “todos os membros da organização votam (manifestam 

sua preferência); 2) na tabulação dessas manifestações (votos), é idêntico o peso atribuído à escolha de cada 

indivíduo; 3) a alternativa com maior número de votos é declarada vencedora; 4) qualquer membro que 

percebe um conjunto de alternativas, pelo menos uma das quais acha preferível a qualquer das alternativas 

apresentadas, pode inseri-la (s) entre a (s) apresentada (s) à votação (direito de vocalização universal); 5) 

todos os indivíduos devem possuir informações idênticas sobre as alternativas; 6) as alternativas (líderes ou 

políticos) que tiverem o maio número de votos substituem quaisquer alternativas que recebem um número 

menor; 7) as ordens dos servidores públicos eleitos são executadas; 8) as decisões tomadas entre as eleições 

são subordinadas ou executórias àquelas tomadas durante o período de eleição, isto é, as eleições são em certo 

sentido controladoras; ou, as novas decisões, tomadas durante o período entre eleições, são pautadas pelas 

sete condições precedentes, operando, no entanto, sob circunstâncias institucionais muito diferentes, ou ambas 

as coisas” (DAHL, 1989, p. 70-74). 
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tematizar a dimensão coletiva ou intersubjetiva da democracia, limitando a reintrodução da 

normatividade na teoria democrática à idéia da auto-realização moral dos indivíduos. Desta 

forma, a teoria de Dahl não enfoca a dimensão normativa da democracia enquanto valor 

coletivo compartilhado por uma associação de indivíduos capazes de estabelecer formas 

comuns de ação (AVRITZER, 1996). 

Embora Dahl tenha oferecido um enfoque mais amplo da democracia dentre as 

teorias liberais, há um crescente descrédito em relação a esse modelo hegemônico de 

democracia, quanto ao seu caráter eficaz de agregação de interesses e resolução de 

conflitos, inclusão e reconhecimento do multiculturalismo. A democracia representativa 

proporciona, também, níveis muito baixos de prestação de contas pelo governo e de 

participação dos cidadãos no processo de tomada de decisão. Conforme Hirst (1992, p.12),  

 

as democracias representativas ocidentais são uma curiosa mistura de 

sucesso e fracasso. São bem-sucedidas no nível da legitimação da 

autoridade governamental, mas ao preço de um baixo nível de 

participação do cidadão e de um baixo nível de efetiva fiscalização do 

processo de tomada de decisão governamental. Seu sucesso se deve em 

parte ao fato de que pedem pouco do eleitor comum – mínimo esforço e 

mínimo conhecimento -, ao mesmo tempo em que põem nas mãos do 

eleitorado um poder de veto muito real e valioso. 

 

 O autor afirma que a democracia representativa tem funcionado predominantemente 

como um meio de legitimar o poder governamental, e não como meio de obrigar 

efetivamente o governo a prestar contas e a se abrir à influência da população. Hirst 
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defende o corporativismo como forma de representação dos interesses no sentido de 

aumentar a influência popular sobre o governo. Dessa forma, o autor propõe descentralizar 

o Estado e introduzir, na classe política, pessoas que não são puramente políticos 

profissionais. Com o corporativismo pretende-se aumentar o papel da coordenação, da 

negociação e da influência, que só existiria para os grupos mais poderosos. No entanto, 

Hirts (1992, pág.37) alega que a “democracia representativa pode apenas ser suplementada, 

não suplantada”.  

 A democracia representativa apresenta, portanto, seus limites. Questiona-se a 

capacidade desse modelo de representar as diferentes culturas e as identidades de novos 

sujeitos políticos, que ao longo dos anos foram se afirmando principalmente devido ao 

papel ativo dos movimentos sociais. Diversos teóricos políticos desconstroem, com novo 

olhar, os discursos negadores do multiculturalismo e propõem uma radicalização da 

democracia, capaz de introduzir o direito à participação como parte da condição de 

cidadania. 

 

2.2 A CONCEPÇÃO REPUBLICANA DE DEMOCRACIA 

 Tendo em vista a recuperação da dimensão normativa da democracia, desenvolve-

se, a partir dos anos de 1960, a concepção republicana de democracia, ou neo-

republicanismo, como forma de resgatar a cidadania e ampliar a participação dos cidadãos 

nos assuntos de interesse da coletividade.  

 Essa concepção republicana de democracia tem nas idéias de teóricos clássicos 

como Rousseau sua representação mais direta e acabada, na medida em que estes enfatizam 
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a autoridade soberana do povo em decidir o que é melhor para a coletividade. De acordo 

com Faria (1996), para os republicanos clássicos, a maximização da liberdade individual 

requer uma devoção total à vida pública, na qual o ideal do bem comum sobressai aos 

interesses individuais. Nesse sentido, o autor define cidadão como sendo “aquele que, 

voluntariamente, se une aos demais para formarem uma comunidade de co-associados 

livres e iguais cujo objetivo é a busca do bem comum” (FARIA, 1996, p. 27). 

 A partir das contribuições da teoria republicana clássica, alguns autores buscam 

uma alternativa à abordagem liberal de democracia, para assim superar o caráter 

instrumental, individualista e competitivo dos modelos elitistas e pluralistas. 

 Segundo Mouffe (1996), a questão da identidade política é fundamental, sendo a 

tentativa de constituir identidade para o cidadão uma das tarefas importantes da política 

democrática. Porém, a autora problematiza a concepção republicana clássica de democracia 

por acreditar que todo o interesse normativo tem sido crescentemente relegado ao campo da 

moralidade privada e a política tem perdido seu componente ético. Luchmann (2002) alega 

que, de maneira geral, o republicanismo clássico tem como base uma concepção de política 

apresentada como um fim em si mesma, uma vez que se preocupa com a generalização e 

aprofundamento da cidadania enquanto auto-determinação da população na definição e 

construção da vida e do interesse comum.  

É preciso restabelecer a ligação perdida entre a ética e a política, afirma Mouffe 

(1996). Para tanto, a autora declara ser necessário ir além das concepções de cidadania 

tanto da tradição democrática (democracia liberal) como da tradição do republicanismo 

cívico (republicanismo clássico), ao mesmo tempo em que se desenvolvem as respectivas 
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forças. A escolha não é apenas entre um agregado de indivíduos sem um interesse público 

comum e uma comunidade pré-moderna organizada em torno de uma única idéia 

substantiva de bem comum. Para Mouffe (1996, p.91), 

 

precisamos de conceber um modo de associação política que, embora não 

postule a existência de um bem comum substantivo, implique a idéia de 

comunalidade, a existência de um elo ético-político que crie ligação entre 

os participantes da associação, permitindo-nos falar de uma “comunidade” 

política, ainda que não no seu sentido mais forte. 

 

 Esta forma moderna de comunidade política proposta por Mouffe é sustentada, 

segundo ela, não por uma idéia substantiva de bem comum, mas por um elo comum, um 

interesse público. Dessa maneira, a cidadania passa a ser compreendida como uma 

identidade política comum de pessoas, criada por meio da identificação com a respublica. 

Entendendo a cidadania dessa forma, Mouffe (1996) acredita tornar-se possível uma nova 

concepção de cidadão, não como sucede no liberalismo, agora a ênfase é colocada na 

identificação com a respublica, na qual as pessoas são ligadas por um conjunto de valores 

ético-políticos. Nesse caso, Mouffe conclui que 

 

a cidadania não é apenas uma identidade entre outras, tal como no 

liberalismo, ou a identidade dominante que se sobrepõe a todas as outras, 

como no republicanismo cívico. É um princípio articulador, que afeta as 

diferentes posições de sujeito do agente social [...], ao mesmo tempo que 

permite uma pluralidade de compromissos e o respeito pela liberdade 

individual (MOUFFE, 1996, p. 96). 
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Na concepção de Mouffe, o ideal de cidadania poderá contribuir para uma 

significativa extensão dos princípios da liberdade e da igualdade. Ao conjugar o ideal dos 

direitos e do pluralismo com ideais de diligência pública e de preocupação com valores 

ético-políticos, “uma nova e moderna concepção democrática de cidadania poderá restituir 

a dignidade à política e facultar um meio para a construção de uma hegemonia democrática 

radical” (MOUFFE, 1996, p. 99). 

 Touraine (1996), contribuindo para a desconstrução da hegemonia democrática 

liberal, discute em seu livro - O que é a Democracia? –  o conteúdo social e cultural da 

democracia defendendo a necessidade de consolidação de uma democracia de libertação.   

 O que define a democracia, segundo Touraine (1996), não é somente um conjunto 

de garantias institucionais ou o reino da maioria, mas antes de tudo o respeito pelos projetos 

individuais e coletivos, que combinam a liberdade pessoal com o direito de identificação 

com uma coletividade social, nacional ou religiosa particular. Assim, a cultura democrática 

tem sido, freqüentemente, definida por Touraine, como um esforço de combinação entre 

unidade e diversidade, liberdade e integração. 

 O autor acredita que a democracia é uma “luta de sujeitos” impregnados de sua 

cultura e liberdade, contra a lógica dominadora dos sistemas. Touraine define sujeito como 

sendo: 

 a construção do indivíduo (ou grupo) como ator, através da associação de 

sua liberdade afirmada com sua experiência de vida assumida e 

reinterpretada. O sujeito é o esforço de transformação de uma situação 

vivida em ação livre; introduz a liberdade no que aparece, em primeiro 
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lugar, como determinantes sociais e herança cultural (TOURAINE, 1996, 

p. 23-24). 

 

Nessa concepção de democracia o Estado deve reconhecer aos seus cidadãos menos 

favorecidos o direito de agir contra uma ordem desigual de que o próprio Estado faz parte. 

Dessa forma, “a igualdade política – sem a qual a democracia não existe – não é somente a 

atribuição dos mesmos direitos a todos os cidadãos; é também um meio de compensar as 

desigualdades sociais, em nome de direitos morais” (TOURAINE, 1996, p. 37). 

Touraine (1996) define três dimensões da democracia: o respeito pelos direitos 

fundamentais, a cidadania e a representatividade dos dirigentes políticos. Porém, ele alega 

que a justaposição dessas dimensões não basta para constituir, em todos os casos, a 

democracia. Assim, são definidos três tipos principais de democracia e conforme a posição 

predominante é ocupada por uma ou outra dessas três dimensões. O primeiro tipo dá uma 

importância central à limitação do poder do Estado pela lei e pelo reconhecimento dos 

direitos fundamentais – uma concepção liberal de democracia.  O segundo tipo dá a maior 

importância à cidadania, à Constituição ou às idéias morais ou religiosas que garantem a 

integração da sociedade e fornecem um sólido fundamento para as leis. Por fim, o terceiro 

tipo insiste mais na representatividade social dos governantes e opõe a democracia à 

oligarquia.  

Portanto, a concepção republicana de democracia proposta por Chantal Mouffe e 

Alain Touraine, vai além do modelo tradicional de democracia e também da teoria 

republicana clássica. Esses autores acreditam que ao se definir a democracia como o reino 
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da maioria, no qual a comunidade política democrática é organizada em torno de idéias 

substantivas simples de bem comum, tem como conseqüência o empobrecimento do 

conteúdo normativo da política. Assim, o conceito de democracia deve contribuir para a 

expansão dos princípios de liberdade e igualdade, respeitando, os projetos individuais e 

coletivos.  

No entanto, o reconhecimento do pluralismo cultural e social, bem como dos 

conflitos de interesses sociais estimula outros autores a redefinirem a democracia, 

deslocando o foco para os espaços públicos e para os procedimentos comunicativos.  

 

2.3 DEMOCRACIA DELIBERATIVA: UMA PROPOSTA DE RADICALIZAÇÃO 

DEMOCRÁTICA 

O modelo de democracia deliberativa surge, a partir dos anos 70, como uma 

tentativa de superar os limites do modelo da democracia liberal, incorporando alguns 

elementos ou idéias do modelo republicano. Vários autores vêm contribuindo para a 

construção de uma democracia deliberativa, porém, merece destaque a contribuição de 

Jürgen Habermas que, segundo Santos e Avritzer (2002, p. 52), “foi o autor que abriu 

espaço para que o procedimento passasse a ser pensado como prática social e não como 

método de constituição de governos”.  

Em Habermas (1995), a concepção radical de democracia foi elaborada a partir de 

uma crítica ao modelo liberal e ao modelo republicano de democracia. Não os desprezando 

totalmente, a concepção de democracia deliberativa toma elementos de ambos os modelos e 
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os articula de forma nova e distinta, com conotações normativas mais fortes do que o 

modelo liberal, porém mais fracas do que o modelo republicano. 

Segundo Habermas (1995, p.42), na concepção liberal “a política é essencialmente 

uma luta por posições que assegurem a capacidade de dispor de poder administrativo”. 

Nessa concepção a cidadania está ligada aos direitos subjetivos, liberdades negativas do 

cidadão das quais só se pode fazer uso como pessoa privada, limita-se a participação ao 

direito ao voto. Há uma concorrência entre atores coletivos, que agem estrategicamente 

com o objetivo de conservar ou adquirir posições de poder, tendo por meio a barganha, não 

o argumento e por resultado uma soma vetorial num campo de força que não representa um 

juízo coletivo da razão. 

Já na concepção republicana, de acordo com Habermas (1995, p. 40), a política “é 

um elemento constitutivo do processo de formação da sociedade como um todo”. O direito 

de participação e comunicação política é mais bem entendido como liberdades positivas, 

“cujo exercício é o que permite aos cidadãos se converter no que querem ser: autores 

políticos responsáveis de uma comunidade de pessoas livres e iguais [...], espera-se dos 

cidadãos republicanos muito mais do que meramente orientarem-se por seus interesses 

privados” (HABERMAS, 1995, p. 41). O paradigma da política passa não mais a ser 

orientado pelo mercado, mas pelo diálogo, por uma concepção dialógica que entende “a 

política como um processo de argumentação racional e não exclusivamente de vontade, de 

persuasão e não exclusivamente de poder” (HABERMAS, 1995, p. 43).  

Diante dessas duas concepções de democracia, uma com uma política dialógica e 

outra com uma política instrumental, Habermas (1995) defende a hipótese de que essas 
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podem entrelaçar-se no campo das deliberações quando as correspondentes formas de 

comunicação estão suficientemente institucionalizadas. Dessa forma, é proposto um 

terceiro modelo de democracia que se apóia precisamente nas condições de comunicação, 

pois, segundo Habermas, sob estas condições o processo político pode gerar resultados 

racionais, já que o modo e o estilo da política deliberativa realizam-se em toda a sua 

amplitude. Habermas elabora, portanto, sua teoria crítica da sociedade onde a razão é 

implementada a partir do consenso alcançado por uma ação social do tipo comunicativo, e 

não por uma ação social do tipo estratégico, que busca os interesses individuais. A ação 

estratégica atende a razão instrumental. Já a ação comunicativa, segundo Habermas (1987), 

pressupõe a linguagem como um meio dentro do qual tem lugar um tipo de processo de 

entendimento, em que o transcurso dos participantes se apresenta uns frente aos outros com 

pretensões de validade que podem ser reconhecidas ou postas em questão.  

Na concepção de democracia deliberativa em Habermas, os conceitos de sociedade 

civil e esfera pública tornam-se centrais e ganham novas dimensões. Para Habermas (1997), 

“a esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de 

conteúdos, tomada de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais são filtrados e 

sintetizados a ponto de se condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas 

específicos”. Fleury (2006c) acredita que na esfera pública os indivíduos se encontram 

igualados na condição de cidadãos. “A esfera pública, como ordem simbólica relacional, é 

o espaço em que os sujeitos assim constituídos afirmam sua identidade e intercambiam 

significados que dão sentido e direção às suas ações. Na relação entre discurso e ação 

encontramos o lugar do sujeito” (FLEURY, 2006c, p. 72). 



 

 

31 

Luchmann (2002) destaca duas características centrais no conceito de esfera 

pública. A primeira é a participação igualitária e pública de um sujeito plural que discute os 

problemas a partir de um processo comunicativo ou dialógico, prevalecendo a autoridade 

do melhor argumento. A segunda característica central é a idéia de ampliação do domínio 

público, incorporando novos temas, problemas e questões que passam a ser objeto de uma 

discussão pautada na argumentação racional de caráter público, e não mais tratadas ou 

relegadas ao âmbito do espaço privado. 

Já o conceito de sociedade civil, recuperado em Habermas, não está mais centrado 

no “sistema de necessidades” como em Marx e Hegel3, mas sim em um conjunto de 

“associações e organizações livres, não estatais e não econômicas, as quais ancoram as 

estruturas de comunicação da esfera pública nos componentes sociais do mundo da vida4” 

(HABERMAS, 1997). 

 

A sociedade civil compõe-se de movimentos, organizações e associações, 

os quais captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas 

privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública 

política. O núcleo da sociedade civil forma uma espécie de associação que 

institucionaliza os discursos capazes de solucionar problemas, 

transformando-os em questões de interesse geral no quadro de esferas 

públicas (HABERMAS, 1997, p. 25). 

                                                 

 
3 Ver Bobbio (2001). 
4 Habermas utiliza a expressão mundo da vida para se distinguir do mundo do sistema. Sendo este o mundo 

formal, das regras, das leis, das normas, um mundo ‘artificial’ criado pelo próprio homem visando ao êxito e 

ao domínio sobre a natureza a partir de um determinado paradigma dominante em determinada época, onde 

toda a organização social é moldada a partir deste paradigma. O mundo da vida é aquele mundo das 

necessidades reais do sujeito, seus sentimentos, percepções, entendimento, liberdade e autonomia reflexiva, 

que o ‘mundo do sistema’ tenta controlar (TENÓRIO, 2002).  
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 No debate sobre democracia deliberativa alguns autores propõem uma concepção 

que pretende ir além da perspectiva procedimentalista habermasiana. Young (2001) 

identifica dois problemas com a maneira pela qual o ideal de democracia deliberativa é 

habitualmente articulado: 

 

em primeiro lugar, ao restringir seu conceito de discussão democrática 

estritamente à argumentação crítica, a maioria dos teóricos da democracia 

deliberativa supõe uma concepção de discussão carregada de viés cultural, 

o que tende a silenciar ou desvalorizar determinadas pessoas ou grupos. 

Os teóricos deliberativos tendem, além disso, a supor incorretamente que 

os processos de discussão que visam ao entendimento entre as partes têm 

necessariamente de partir de um elemento comum de entendimento ou de 

ter como objetivo um bem comum (YOUNG, 2001, p. 364). 

 

 Para Young (2001), deliberação é competição, da qual muitos tendem a ser 

desvalorizados e prejudicados, uma vez que a deliberação não se abre, igualmente, a todas 

as maneiras de se apresentar reivindicações e motivos. A partir dessas considerações, 

Young propõe uma ampliação das formas de estilos de discurso que envolva a discussão 

política adotada pelos teóricos deliberativos. Essa teoria ampliada, a autora prefere chamar 

de democracia comunicativa, ao invés de “deliberativa”, para indicar a atribuição igual de 

privilégios a qualquer forma de interação comunicativa em que os indivíduos objetivam 

chegar um entendimento.  

 Portanto, o ideal de democracia comunicativa, proposto por Young (2001, p. 385), 

“reconhece que, quando o diálogo político visa a solucionar problemas coletivos, este 
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requer uma pluralidade de perspectivas, estilos de discurso e maneiras de expressar a 

particularidade de situações sociais, bem como a aplicabilidade de princípios”. Dessa forma 

essa teoria de democracia “requer uma ampla e plural concepção de comunicação, que 

inclua tanto a expressão e a extensão de entendimentos comuns, onde existem como o 

oferecimento e o reconhecimento de significados não compartilhados” (YOUNG, 2001, p. 

385).   

 Na luta por um modelo de democracia que seja capaz de reconhecer as diferenças 

culturais encontra-se também Nancy Fraser. Para Fraser (2001), a justiça requer hoje tanto 

reconhecimento cultural quanto igualdade social, porém, de forma que ambos se sustentem 

e não enfraqueçam um ao outro. A autora acredita que só por meio da reintegração do 

reconhecimento e da redistribuição pode-se chegar a um quadro adequado às demandas 

atuais e obter os requisitos de justiça para todos. 

 A autora se propõe a distinguir duas compreensões de injustiça e os dois tipos 

correspondentes de remédio. Uma é a injustiça socioeconômica, enraizada na estrutura 

político-econômica da sociedade e a outra é a injustiça cultural ou simbólica, arraigada a 

padrões sociais de representação, interpretação e comunicação. O remédio para a injustiça 

socioeconômica é a “redistribuição”5 e o remédio para a injustiça cultural é o 

“reconhecimento”6. Assim, Fraser (2001, p. 245) defende a tese de que o “reconhecimento 

cultural desloca a redistribuição socioeconômica como o remédio para injustiças e objetivo 

                                                 

 
5 Termo genérico, utilizado pela autora, que engloba redistribuição de renda, reorganização da divisão do 

trabalho, sujeitar investimentos à tomada de decisão democrática ou transformar outras estruturas econômicas 

básicas. 
6 Termo genérico que envolve reavaliação positiva de identidades desrespeitadas e dos produtos culturais de 

grupos marginalizados; reconhecimento e valorização positiva da diversidade cultural; e mais radicalmente, 

poderia envolver a transformação geral dos padrões societais de representação, interpretação e comunicação, a 

fim de alterar todas as percepções de individualidade.  
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da luta política”. A autora ressalta que os remédios culturais estão em constante tensão 

entre si. Já que uma coisa é reconhecer as identidades existentes atualmente desvalorizadas 

e outra é transformar estruturas simbólicas e, assim, as identidades das pessoas.  

O reconhecimento do outro, a redistribuição, a igualdade e a inclusão social são 

valores da democracia deliberativa que precisam ser aderidos pelos participantes e se tornar 

práticas concretas. Para tanto, o modelo democrático deliberativo pressupõe a existência de 

espaços públicos onde os sujeitos plurais possam participar de forma igualitária das 

decisões coletivas. O processo de discussão é orientado pela argumentação racional de 

caráter público (não pela vontade política e poder) e a capacidade de deliberação é a 

principal característica desse processo.  

Em uma democracia deliberativa há uma nova forma de conceber a relação entre o 

Estado e a sociedade, com a participação ativa dos cidadãos na esfera pública. Os 

mecanismos institucionais de participação são introduzidos para alterar a estrutura de poder 

e criar um espaço de co-gestão das políticas públicas. 

Na tomada de decisão prevalece o consenso, que, segundo Habermas (1987), é 

orientado por meio de uma ação comunicativa. No entanto, essa ação comunicativa, na 

opinião de Young (2001), precisa ser ampliada para incluir uma pluralidade de 

perspectivas, estilos de discurso e maneiras de expressar a particularidade de situações 

sociais.  

É nesse sentido que Cohen (1998) apud Fleury (2006b) define a democracia 

deliberativa como um processo de decisão coletiva que emerge de arranjos capazes de 

agregar escolhas coletivas estabelecidas em condições de livre e pública argumentação 
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entre iguais. Para Luchman (2002), na democracia deliberativa, a legitimidade das decisões 

políticas advém de processos de discussão que, orientados pelos princípios da inclusão, do 

pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem-comum, conferem um 

reordenamento na lógica de poder tradicional.  

 

2.4 OS DESAFIOS DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA  

 Se por um lado a democracia deliberativa é uma forma de inclusão social e 

expansão da cidadania, por outro lado, esse também é o seu maior desafio, principalmente 

em países que, como o Brasil, ainda preservam um dos mais elevados padrões de 

desigualdade e exclusão social. A persistência desses padrões torna-se o fator central para a 

fragilização das instituições democráticas. Por isso, é necessário compreender esses 

fenômenos e suas conseqüências para a governabilidade democrática e o porquê da 

cidadania ser, conforme Fleury (1994), a mediação mais importante na reconstrução da 

totalidade (comunidade) necessária para a integração social. 

 Segundo Fleury (2003), a exclusão social, uma condição social que sempre existiu e 

com a qual a sociedade latino-americana convive como algo natural, aparece agora como 

uma questão social, ou seja, uma problemática que demanda uma resposta por parte do 

governo e da sociedade. Para Jamur (1997), a questão social quando colocada representa a 
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emergência de uma ordem democrática que manifesta o político e o social, a fim de 

assegurar a credibilidade da ordem política e a estabilidade da ordem social 7. 

 FLEURY (2003) considera a exclusão como um processo cultural que implica o 

estabelecimento de uma norma que proíbe a inclusão de indivíduos, grupos ou populações 

em uma comunidade sócio-política.  

 

La exclusión se refiere a la no incorporación de una parte significativa de 

la población a la comunidad social y política, a la negación sistemática de 

sus derechos de ciudadanía – despojándola de derechos o encubriendo la 

desigualdad de tratamiento ante la ley y las instituciones públicas – y a los 

impedimientos para su acceso a la riqueza producida en el país (FLEURY, 

2003, p. 170). 

 

 A exclusão não possibilita aos indivíduos se construírem como sujeitos políticos, 

impedindo, dessa forma, sua participação na esfera pública. A construção do sujeito e sua 

inclusão social passam necessariamente pelo resgate do exercício de cidadania. Em Fleury 

                                                 

 

7 Para Jamur (1997), a questão social é uma designação que aparecera por volta de 1830 como a “constatação 

de um déficit da realidade social”. Com o desenvolvimento do Welfare State, principalmente em países 

europeus, a questão social ficou desaparecida da literatura das ciências sociais, por cerca de 50 anos, só 

retornando à cena política com o esgotamento desse modelo. Jamur (1997) afirma que a coesão social e o 

vínculo social que esteve presente no imaginário social e político das sociedades capitalistas desde o século 

XIX são ameaçados pelo que Castel (1995) chama de “a nova questão social”. Para o autor, a questão social 

sofre uma metamorfose e surge uma nova questão social.  Segundo Castel, a questão social, tal como se 

manifesta hoje, é interpretada a partir do enfraquecimento da condição salarial. Para o autor, a importância do 

trabalho transcende a esfera econômica, fazendo com que a precarização do trabalho afete a integração, a 

inserção social e a identidade, onde o outro passa a ser visto como objeto e não aceito como sujeito. Ou seja, a 

perda da possibilidade de exercer um trabalho, qualquer que seja, joga os indivíduos num processo de 

desafiliação (termo que Castel prefere ao de exclusão), na medida em que, com isso se rompe um conjunto de 

elementos por meio dos quais constituem vínculos sociais, estruturadores de identidades pessoais e sociais. 
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(1994), a cidadania é vista “como um processo no qual se estabelece uma certa relação 

social entre Estado e classes dominadas e que ademais toma parte na constituição da 

identidade social e política destas classes vis-à-vis os demais componentes da sociedade” 

(FLEURY, 1994, p. 60).  

 A cidadania implica no estabelecimento de uma pauta de direitos e deveres entre o 

cidadão e seu Estado, no reconhecimento da igualdade humana básica e até mesmo na 

busca de uma participação integral do indivíduo na comunidade (MARSHALL, 1967). 

 Marshall (1967), com o objetivo de traçar o desenvolvimento da cidadania na 

Inglaterra, definiu três elementos que compõem a cidadania: o civil, o político e o social. 

Para cada um desses elementos o autor identificou uma instituição pública mais 

intimamente associada, onde se implementam esses elementos de cidadania: 

 

O elemento civil é composto dos direitos necessários à liberdade 

individual – liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, 

o direito à propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça. 

Este último difere dos outros porque é o direito de defender e afirmar 

todos os direitos em termos de igualdade com os outros e pelo devido 

encaminhamento processual. Isto nos mostra que as instituições mais 

intimamente associadas com os direitos civis são os tribunais de justiça. 

Por elemento político se deve entender o direito de participar no exercício 

do poder político, como um membro de um organismo investido da 

autoridade política ou como um eleitor dos membros de tal organismo. As 

instituições correspondentes são o parlamento e conselhos do Governo 

Local.  
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O elemento social se refere a tudo o que vai desde o direito a um mínimo 

de bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por 

completo, na herança social e levar a vida de um ser civilizado de acordo 

com os padrões que prevalecem na sociedade. As instituições mais 

intimamente ligadas com ele são o sistema educacional8 e os serviços 

sociais (MARSHALL, 1967, p. 63)9. 

 

 De acordo com Marshall (1967, p. 76), “a cidadania é um status concedido àqueles 

que são membros integrais de uma comunidade. Todos aqueles que possuem o status são 

iguais com respeito aos direitos e obrigações pertinentes ao status”10. Dessa forma, o 

direito de cidadania está relacionado a igualdades básicas e ao conceito de participação 

integral na comunidade.  

 Para Fleury (2006c), a existência de um sistema político baseado no suposto de uma 

igualdade básica dos cidadãos e sua inclusão ativa na comunidade política é a essência da 

democracia. A autora acrescenta ainda que “o enfrentamento da exclusão só se dará em um 

                                                 

 
8 Segundo Marshall (1967, p. 73), “a educação das crianças está diretamente relacionada com a cidadania, e, 

quando o Estado garante que todas as crianças serão educadas, este tem em mente, sem sombra de dúvida, as 

exigências e a natureza da cidadania. Está tentando estimular o desenvolvimento de cidadãos em formação. O 

direito à educação é um direito social de cidadania genuíno porque o objetivo da educação durante a infância 

é moldar o adulto em perspectiva”.  
9 Segundo o autor, nos velhos tempos, esses três direitos estavam fundidos em um só. Os direitos se 

confundiam porque as instituições estavam amalgamadas. O divórcio entre os três elementos da cidadania 

possibilitou a cada um seguir seu próprio caminho. Esse divórcio era tão completo que é possível, sem 

destorcer os fatos históricos, atribuir o período de formação da vida de cada um a um século diferente – os 

direitos civis ao século XVIII, os políticos ao XIX e os sociais ao XX. Além da perspectiva histórica existe 

também uma relação causal entre os três elementos – os direitos políticos seriam um produto do exercício dos 

direitos civis, da mesma forma que os direitos sociais foram o resultado da participação política na sociedade 

democrática. Nesse sentido, precisou-se de três séculos para se construir na Inglaterra o direito de cidadania. 
10 No entanto, Marshall (1967) acredita que esse conceito não é inconsistente com as desigualdades que 

diferenciam os vários níveis econômicos na sociedade. O surgimento da igualdade jurídica rompeu com os 

padrões tradicionais de relações sociais, fazendo-se, pois acompanhar do aumento da desigualdade social e 

econômica. A igualdade política legitimou a desigualdade econômica, ou seja, ao mesmo tempo em que a 

política social reforma a sociedade ela também legitima a questão da desigualdade social. Segundo FLEURY 

(1994), este é o aparente paradoxo corretamente assinalado por Marshall - a igualdade de cidadania e a 

desigualdade de classe se desenvolveram juntas. 
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novo formato de democracia, capaz de reconhecer os excluídos como cidadãos, gerar 

espaços públicos de participação, controle social e concertação, além de implementar 

políticas públicas efetivamente redistributivas” (FLEURY, 2005, p.30). O combate à 

exclusão, como nova questão social, permite ainda o desenvolvimento de novos saberes e 

tecnologia, a construção de novos sujeitos e arenas políticas, uma transformação tanto da 

sociedade quanto do Estado. 

 O resgate do multiculturalismo, da diversidade e da pluralidade, fortalece cada vez 

mais a sociedade civil, que passa a reivindicar novos espaços de participação e controle 

social. A inclusão ativa dos cidadãos em uma esfera pública e plural requer, portanto, uma 

nova institucionalidade democrática, com formas inovadoras de participação e co-gestão, 

em estruturas governamentais descentralizadas. Nessa nova concepção de democracia o 

cidadão participa ativamente das funções e decisões que tradicionalmente cabiam apenas ao 

Estado. 

 

2.5 A PARTICIPAÇÃO CIDADÃ  

 A participação cidadã é impulsionada pela necessidade de se enfrentar a crise de 

representatividade do Estado e ampliar a concepção de democracia vigente. Para Tenório e 

Rozenberg (1997) a participação integra o cotidiano de todos os indivíduos que, por desejo 

próprio ou não, são, ao longo da vida, levados a participar de grupos e atividades. Segundo 

os autores, esse ato revela a necessidade que todos têm de se associar para buscar objetivos, 

que seriam de difícil consecução ou mesmo inatingíveis se procurassem alcançá-los 



 

 

40 

individualmente. Assim, a participação e a cidadania, para os autores, referem-se à 

apropriação pelos indivíduos do direito de construção democrática do seu próprio destino.  

 

Sua concretização [destino] passa pela organização coletiva dos 

participantes, possibilitando desde a abertura de espaços de discussão 

dentro e fora dos limites da comunidade até a definição de prioridades, a 

elaboração de estratégias de ação e o estabelecimento de canais de diálogo 

com o poder público (TENÓRIO e ROZENBERG, 1997, p. 103). 

 

 Cunill (1991) afirma que não é qualquer tipo de intervenção dos indivíduos na 

órbita pública que se expressa como uma participação cidadã. Para a autora, a participação 

cidadã refere-se à intervenção dos participantes em atividades públicas enquanto portadores 

de determinados interesses sociais. Assim definida, ela implica em uma primeira instância 

na criação de novas formas de relação entre a sociedade civil e a esfera pública. Cunill 

(1991) define quatro modalidades de participação: consultiva, resolutiva, fiscalizadora e na 

execução de ações. A participação consultiva e/ou assessora se expressa como opinião ou 

manifestação de conhecimento que não resulta na obrigatoriedade de adotar a decisão. Ela 

ocorre normalmente na fase de planejamento ou definição de políticas públicas. A 

participação resolutiva e a participação fiscalizadora implicam em intervenção no curso 

da atividade pública – participação decisória – e, portanto, ambas têm um caráter de 

obrigatoriedade para a administração. Por fim, a participação na execução supõe a atuação 

direta na realização de uma atividade e/ou na prestação do serviço.  
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 Assim para que haja uma gestão participativa é preciso, conforme Dantas (1991), 

uma conduta ativa dos cidadãos nas decisões e ações públicas, na vida da comunidade e nos 

assuntos de interesse das coletividades de que sejam integrantes.  

 Participar é visto como criar uma cultura de dividir as responsabilidades na 

construção coletiva de um processo, ou seja, é dividir responsabilidades com a comunidade, 

que é vista como parceira, como co-responsável permanente, não apenas um ator 

coadjuvante em programas esporádicos (GOHN, 2003). A autora acrescenta que a 

participação envolve também lutas pela divisão das responsabilidades dentro do governo. 

Essas lutas possuem várias frentes, tais como a constituição de uma linguagem democrática 

não-excludente nos espaços participativos criados ou existentes, o acesso dos cidadãos a 

todo tipo de informação que lhe diga respeito e o estimulo à criação e ao desenvolvimento 

de meios democráticos de comunicação.  

Para Gohn (2003), existem diversas formas de se entender a participação. Algumas 

já são consideradas “clássicas”, como: a liberal, a autoritária, a revolucionária e a 

democrática. Na concepção liberal, dado os pressupostos básicos do liberalismo, busca-se 

sempre assegurar a liberdade individual, na qual a participação objetiva o fortalecimento da 

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

as ingerências do Estado. A forma autoritária é aquela orientada para a integração e o 

controle da sociedade e da política. Ocorre em regimes políticos autoritários de massa de 

direita, como o fascismo, e de esquerda, como nos regimes socialistas. Na forma 

democrática a participação é concedida como um fenômeno que se desenvolve tanto na 

sociedade civil quanto nas instituições formais políticas. Essa concepção opõe-se ao 

corporativismo e demarca posição entre a sociedade civil e o sistema político. Já nas formas 
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revolucionárias, a participação estrutura-se em coletivos organizados para lutar contra as 

relações de dominação e pela divisão do poder político. 

Assim, compartilhando da discussão sobre democracia apresentada neste capítulo, 

Gohn (2003, p. 18) defende o conceito de participação em sua concepção democrático-

radical, pois, acredita que “a concepção democrático-radical sobre a participação objetiva 

fortalece a sociedade civil para a construção de caminhos que apontem para uma nova 

realidade social, sem injustiças, exclusões, desigualdades, discriminações etc” (GOHN, 

2003, p.19).  

Em uma democracia deliberativa, ao pressupor a existência de espaços públicos e 

plurais onde ocorra uma participação social, no sentido de partilha de poder envolvendo a 

formulação e a implementação de políticas públicas, torna-se necessário encontrar 

mecanismos capazes de institucionalizar os processos participativos e fortalecer os canais 

de participação, de forma a garantir os interesses de todos os cidadãos. Para tanto, é 

importante que as estruturas e Estatais estejam abertas à participação efetiva da sociedade 

nas decisões públicas, criando assim um processo democrático de co-gestão, pois, a divisão 

de poder é fundamental para a governabilidade social.   

A criação de novos espaços institucionais de participação social, além de 

possibilitar maior eficiência da gestão pública, expande as oportunidades de acesso ao 

poder de novos sujeitos sociais, favorecendo a ampliação do espaço público. Nas palavras 

de Renata Villas Boas (1994, p. 56),  
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a abertura de canais de participação, mais do que uma formalidade, deve 

contar com forte determinação e vontade política do governo para 

deflagrar a construção conjunta de uma nova cultura política, que faça 

avançar a consciência de cidadania e traga resultados concretos para a 

melhoria da qualidade de vida da população [...] a combinação de 

iniciativas e ações políticas, tanto no sentido de estimular a organização 

popular como de criar canais  institucionais que viabilizem a participação 

da população nas decisões, exige um investimento das administrações 

democráticas e populares que traspassa todas as instâncias de governo, no 

sentido de construir uma política de participação popular articulada e 

coerente (VILLAS BOAS, 1994, p. 56,57). 

 

A conseqüência concreta das propostas de novos espaços institucionais de 

participação cidadã foi a emergência, ao longo da última década, dos vários conselhos 

gestores, nas três esferas de governo. Em muitos países, esses conselhos têm sido a maior 

expressão da democracia deliberativa. 

Antigos como a própria democracia participativa, os conselhos se distanciam de um 

modelo informal representado na forma de participação tida como espaços populares e 

tornam-se mecanismos institucionalizados de participação social, voltados para a inclusão 

de diversos atores na gestão das políticas públicas. 

2.6 OS CONSELHOS E SEUS ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

 Alguns pesquisadores datam a origem dos conselhos desde os clãs visigodos. Mas, a 

primeira experiência de participação por meio de conselhos populares que se tornou famosa 

na história foi a Comuna de Paris em 1871. Explorada por Karl Marx em diversos 

documentos e, principalmente, em A Guerra Civil na França, a Comuna “representou uma 
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forma de poder popular extremamente democrática, que Marx louvou como o marco de 

uma nova etapa do movimento revolucionário” (BOTTOMORE, 1988, p. 77). Para Gohn 

(2003, p. 66), a novidade que a Comuna de Paris inaugura está na “autogestão da coisa 

pública pelos próprios demandatários, a possibilidade da participação direta da população 

na gestão da cidade e, principalmente, a possibilidade da gestão pública estatal, articulada 

com a gestão da produção, em um projeto político emancipatório”.  

A Comuna de Paris acabou por inspirar os sovietes russos. Nascidos em São 

Petesburgo em 1905 e recriados em fevereiro de 1917, os sovietes russos eram organismos 

de classe, compostos por operários, soldados e intelectuais revolucionários. Segundo Gohn 

(2003), eles desempenhavam tarefas públicas que outrora eram responsabilidade do Estado, 

tais como na área de saúde e da manutenção da segurança pública. Porém, a tarefa mais 

avançada foi a direção de processos de produção.  Leonetti11 (1981, p.29) ressalta a 

“continuidade histórica e a identidade de valores” entre as experiências sendo 

fundamentalmente representantes dos trabalhadores.  

 

Desta forma, o conselho operário que emergiu no início da década de 

1920 remonta aos ideais dos sovietes, sendo ambos instrumentos para a 

emancipação do trabalhador que permitisse às massas uma conquista 

política. O conselho “refere-se, pois, em primeiro lugar, a um fenômeno 

histórico definido, que coincide substancialmente com o ciclo de lutas 

operárias iniciado em 1915-16 nos principais centros industriais da 

                                                 

 

11 Introdução de GRAMSCI, Antonio & BORDIGA, Amadeo. Conselhos de Fábrica. São Paulo: Brasiliense, 

1981. 
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Europa e transformado em aberto conflito político durante a crise 

revolucionária do primeiro pós-guerra” (BOBBIO et all, 1991, p.235). 

 

Sobre este aspecto muitos debates foram travados. Na visão de Gramsci (1981), os 

conselhos proporcionariam uma orientação e conscientização dos operários. Em seu artigo 

“Democracia operária”, publicado no Ordine Nuovo em 1919, Gramsci convida à reflexão 

os trabalhadores para que possam contribuir na formação de uma classe operária 

organizada.  Diferentemente, autores, como Amadeo Bordiga, defendem a idéia de que os 

conselhos devem ser constituídos após a conquista do poder político.  

Para Gramsci (1981, p.42), “o conselho é o órgão mais idôneo de educação 

recíproca e de desenvolvimento do novo espírito social, que o proletariado conseguiu 

exprimir como resultado da experiência viva e fecunda da comunidade de trabalho”. Os 

conselhos operários, especialmente os conselhos de fábrica, eram vistos, pelo autor, como 

alternativas possíveis de participação, formas modernas de organização, encontradas em 

condições de divisão do trabalho avançadas, com a indústria e a urbanização desenvolvidas. 

Já para Bordiga, seria mais urgente para a Itália a consolidação do Partido Comunista do 

que a criação de conselhos. Segundo ele, os conselhos não são órgãos de luta política dos 

operários uma vez que o “verdadeiro instrumento de luta do proletariado encaminhado à 

conquista do poder político é o partido de classe” (BORDIGA, 1981, p.18).  

Em sua visão, os conselhos seriam formas gradualistas de conquista do poder o que 

seria inviável para a classe operária libertar-se na tentativa de conquistar espaços nas 

relações econômicas, pois o Estado continuava com o poder político nas mãos. De acordo 

com Bordiga, não seria possível fazer uma revolução sem a direção rígida do partido de 
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classe e define como ilusória a existência de conselhos e sindicatos sem a direção 

consciente de uma organização propriamente política centralizadora das suas lutas. Nas 

palavras de Bordiga (1981, p.67), 

afirmar, como os companheiros do Ordine Nuovo de Turim, que os 

Conselhos Operários, antes ainda da queda da burguesia já são órgãos, 

não somente de luta política, mas de preparo econômico técnico do 

sistema comunista, não é mais do que um puro e simples retorno ao 

gradualismo socialista: este, chame-se reformismo ou sindicalismo, está 

definido pelo erro de que o proletariado possa se emancipar ganhando 

terreno nas relações econômicas, enquanto o capitalismo ainda detém, 

como o Estado, o poder político. 

 

 Na perspectiva gramsciana, os conselhos constituem um fenômeno histórico. 

Segundo ele, “dizemos que o nascimento dos Conselhos Operários de Fábrica representa 

um grandioso acontecimento histórico, representa o inicio de uma nova era na história do 

gênero humano” (1981, p. 94). Isto porque, de acordo com o autor, o operário passa da 

condição de assalariado para a condição de produtor “pois adquiriu a consciência da sua 

função no processo produtivo, em todos os seus graus, da fábrica à nação, ao mundo...” 

(GRAMSCI, 1981, p. 63). 

A experiência dos conselhos nas democracias ocidentais é bem mais recente, porém 

bastante diferenciada e contraditória. De acordo com Gohn (2003), nos Estados Unidos da 

América, os conselhos proliferam por meio do desenvolvimento de grupos e comunidades 

de interesses. Eles são tidos como organismos de pressão da sociedade civil e atuam como 

lobbies de pressão, ou como estruturas auxiliares da administração pública.  
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 Já no Brasil, a autora identifica três tipos de conselhos presentes no cenário 

brasileiro do século XX: os Conselhos Comunitários, criados para atuar junto ao poder 

público Executivo, de forma a mediar as relações destes com os movimentos e com as 

organizações populares; os Conselhos Populares, construídos pelos movimentos populares 

ou setores organizados da sociedade civil em suas relações de negociações com o poder 

público; e os Conselhos Institucionalizados, com possibilidade de participação da gestão 

dos negócios públicos criados por leis originárias do poder Legislativo, surgidos após 

pressões e demandas da sociedade civil.  

 Portanto, desde suas origens, os conselhos são criados como possibilidade de gerar 

uma transformação na relação entre o Estado e a sociedade. Eles representam o resultado de 

uma demanda por maior democratização do poder e ampliação da esfera pública. Com a 

criação desses novos espaços institucionalizados de participação, busca-se superar cada vez 

mais os limites da democracia representativa e instaurar um modelo capaz de incluir uma 

pluralidade de sujeitos e ampliar os espaços de discussão e deliberação. Os conselhos 

representam, portanto, um avanço da democracia deliberativa. 

 A desilusão com os mecanismos de participação das democracias liberais, incapazes 

de representar os interesses coletivos, permitiu a organização e fortalecimentos dos 

movimentos populares que passaram a reivindicar maior participação nas decisões públicas. 

É no cenário de desconstrução do Estado e fortalecimento da sociedade civil que os 

Conselhos surgem como um espaço institucional onde os cidadãos podem expressar a sua 

voz por meio de seus representantes.    
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3. PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO BRASIL 

 

No Brasil, bem como em toda a América Latina, a luta pela conquista de espaços 

para aumentar a participação da sociedade nas políticas públicas consiste em um grande 

desafio para a consolidação da democracia deliberativa. Marcados por uma cultura política 

centralizada, excludente e patrimonialista, esses países vêm ao longo dos anos tentando 

vencer esse desafio ao implementar experiências inovadoras de co-gestão e 

descentralização que permitem a inclusão de setores anteriormente excluídos da condição 

de cidadania.  

O processo de ampliação da democracia e redefinição das relações entre o Estado e 

a sociedade civil no Brasil é marcado pela forte atuação dos movimentos sociais, na década 

de 1970, e pelo surgimento de novos atores políticos que passaram a pressionar o Estado e 

a reivindicar, o que Fleury (2006c), considerou como sendo o direito de quinta geração, o 

direito de deliberar.  

Existe uma dificuldade de se manter, de forma contínua e sistemática, elevados 

níveis de participação da sociedade nas diretrizes das políticas a serem adotadas em uma 

determinada região. Neste sentido, a participação da sociedade na formulação e 

implementação de políticas públicas só veio a ser viabilizada por causa do processo de 

democratização do país, que permitiu a condução aos governos municipais de políticos 

comprometidos com os movimentos sociais (SOARES e GONDIM, 2002).  

Esse processo de democratização foi fortalecido principalmente pela Constituição 

Federal de 1988, que segundo Schier (2002), estabeleceu um conjunto de princípios a partir 
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do qual se impôs a transição de uma Administração Pública de viés autoritário para outra 

que privilegia o homem, o cidadão completamente situado.  

 Segundo Fleury (2006a), na área social, a Constituição de 1988 representou uma 

profunda transformação no padrão de proteção social brasileiro, consolidando as pressões 

democratizantes que já se faziam sentir há mais de uma década. Inaugura-se um novo 

período, no qual o modelo da seguridade social (que, a partir de então, inclui a previdência, 

saúde e assistência) passa a estruturar a organização e formato da proteção social brasileira, 

em busca da universalização da cidadania. A autora afirma que 

 

o novo padrão constitucional da política social caracteriza-se pela 

universalidade na cobertura, o reconhecimento dos direitos sociais e a 

afirmação do dever do estado na sua garantia, a subordinação das 

práticas privadas à regulação em função da relevância pública das ações 

e serviços nestas áreas, uma perspectiva publicista de co-gestão 

governo/sociedade, um arranjo organizacional descentralizado e 

participativo (FLEURY, 2006a, p. 53). 

 

 É nesse sentido que a autora considera que o padrão constitucional da proteção 

social inovou ao subordinar os setores componentes da seguridade social a dois princípios 

básicos: a PARTICIPAÇÃO DA SOCIEDADE e a DESCENTRALIZAÇÃO POLÍTICO-

ADMINISTRATIVA, aprofundando assim o duplo movimento de democratização, qual 

seja, do nível central em direção ao nível local e do Estado em direção à sociedade.  
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Com a descentralização e o redesenho das relações entre os entes federativos, houve 

um fortalecimento do poder local. Os municípios, como esfera de governo, ganharam plena 

autonomia político-administrativa, novas responsabilidades, competências legislativas e 

recursos tributários. Para Carvalho et al (1999), a descentralização se constitui num 

processo de alavancagem de uma forma de governar mais participativa, democrática, 

comprometida, do ponto de vista do Estado e da sociedade.  

Segundo Arocena (1989), as propostas descentralizadoras buscam criar sistemas 

alternativos à burocracia centralizadas, partindo do princípio da necessidade de liberar a 

capacidade criadora das sociedades locais. É nesse sentido que o autor afirma que as 

políticas descentralizadoras têm forte relação com as iniciativas de caráter local. Se por um 

lado, a descentralização é uma condição necessária para o potencial desenvolvimento de 

iniciativas, por outro lado, não haverá uma autêntica descentralização se não existir uma 

sociedade civil densa, rica em iniciativas. 

Assim, o autor alega que a descentralização político-administrativa é uma condição 

necessária, mas não suficiente para lograr efeitos reais da descentralização do sistema, pois 

se precisa também de uma sociedade civil rica em iniciativas capazes de receber as 

transferências operadas pela reforma político-administrativa. Desta forma, para que se 

produza efetivamente uma modificação do sistema, será necessário articular as reformas 

político-administrativas geradas no centro com as ações originadas na periferia. Para tanto, 

Arocena (1989) afirma que a existência de atores locais capazes de iniciativas é uma 

condição de êxito para as políticas descentralizadoras, ou ainda, para que as reformas 

político-administrativas modifiquem realmente o sistema centralizado de poder, deve 

existir, portanto, um tecido social denso em nível local.  
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Associado à descentralização está, portanto, o fortalecimento da sociedade local, 

vista como um espaço de inclusão social e expansão da cidadania, que, segundo Arocena 

(1995) supõe o respeito a uma identidade coletiva expressa em valores e normas 

interiorizadas por seus membros, conformando um sistema de relacionamento de poder 

constituído em torno do processo local de geração de riqueza.   

A estreita vinculação da participação social ao processo de descentralização 

contribuiu não só para democratização do poder público, mas também para o 

fortalecimento de uma cidadania ativa. Neste contexto, segundo Pedro Jacobi, 

 

na década de 1980 a participação cidadã se torna instrumento para um 

potencial aprofundamento da democracia. Com supressão dos regimes 

autoritários que prevaleciam na região [América Latina], tem início um 

processo de descentralização que impulsiona mudanças na dinâmica de 

participação, notadamente em nível local, evidenciando a necessidade de 

arranjos institucionais que estimulem, desde a esfera estatal, a criação de 

canais de comunicação com a sociedade e permitindo que de alguma 

forma se amplie a esfera de engajamento dos cidadãos (JACOBI, 2000, p. 

12). 

 

Segundo Schier (2002, p. 75), o direito de participar, garantido pela Constituição de 

1988, concretiza o Princípio Democrático “manifestando-se através de regras que 

asseguram aos cidadãos a possibilidade de interferir e auxiliar na tomada das decisões 

quanto às atividades do poder público, vinculando tais decisões ao bem comum 

historicamente definido”.  
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A Constituição Federal preserva algumas instituições formais básicas da democracia 

representativa, como as eleições, livre organização político-partidária e liberdade de 

impressa. Por outro lado, ela também permite uma ampliação e radicalização da própria 

noção de democracia, na medida em que reconhece que o Estado, por meio da democracia 

representativa, não consegue resolver os problemas de exclusão e desigualdade social e que 

este necessita de um maior controle social. Assim, a Constituição abre espaço para uma 

nova institucionalidade democrática, nos moldes de uma democracia deliberativa. Isso não 

representa uma exclusão da democracia representativa, o que se observa no Brasil é uma 

tendência mista entre a democracia representativa e a democracia deliberativa.   

 A ênfase conferida à participação social na Constituição de 1988 permitiu a 

emergência de formas inovadoras de participação e controle social. Os conselhos gestores 

passam a ser a grande novidade nas políticas públicas na década 1990, tornando-se a maior 

expressão da democracia deliberativa no Brasil. Esses conselhos representam a 

institucionalização da participação e uma nova forma de se conceber a relação entre Estado 

e Sociedade, que se encontram no mesmo espaço de deliberação onde todos são 

reconhecidos como politicamente iguais. Nas palavras de Tatagiba (2002, p.47), os 

conselhos passam a ser um espaço onde  

a sociedade poderia exercer um papel mais efetivo de fiscalização e 

controle estando mais próxima do Estado, assim como poderia imprimir 

uma lógica mais democrática na definição da prioridade na alocação dos 

recursos públicos. Esses mecanismos de participação obrigariam o Estado 

a negociar suas propostas com outros grupos sociais que circulam em 

torno do poder estatal e costumam exercer influencia direta sobre ele. 

Esperava-se ainda, que a participação tivesse um efeito direto sobre os 
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próprios atores que participavam, atuando, assim, como um fator 

educacional na promoção da cidadania. 

 

Essa nova concepção de participação foi implementada em uma década marcada por 

uma Reforma do Estado de caráter neoliberal e este contexto permitiu a descrença de 

diversos analistas e militantes sociais quanto à possibilidade de participação real. Além das 

limitações conjunturais da década de 1990, a efetividade dos conselhos também está 

atrelada a várias condições básicas para o seu funcionamento.  Para Carvalho (1998), a 

primeira condição de sucesso dos conselhos é a transparência, isto é, o acesso às 

informações dos trâmites estatais e do que se passa no governo. A segunda condição refere-

se à capacitação técnica das lideranças sociais para a formulação e análise das políticas 

públicas, e sua capacitação política para melhor avaliar os interesses envolvidos e para 

realizar as alianças eventuais ou estratégicas necessárias para a negociação de prioridades e 

decisões.  

Segundo a autora, outra potencialidade característica dos conselhos é a capacidade 

de incorporar os movimentos organizados, fortalecendo, mais que outras formas de 

participação, o tecido social organizado de forma autônoma. Dessa forma, Carvalho (1998) 

acredita que os conselhos como instâncias de formação de políticas gozam de um alto 

conceito de responsabilidade enquanto espaços transparentes e comprometidos com o 

interesse público, espaços que tornam a política mais pública, pelo menos aqueles em que 

há participação de grupos sociais organizados e democráticos.  
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Os conselhos gestores de políticas públicas são, portanto, um espaço público, 

deliberativo, de composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, existente nas 

três esferas de governo. No plano nacional, de acordo com Traibe (1998), o sistema  

brasileiro de políticas sociais contava com aproximadamente 25 conselhos, na segunda 

metade de 1990. Estes eram localizados ou relacionados com o vértice das políticas 

setoriais e transversais, pontos estratégicos do processo de formação das políticas e de 

tomada de decisões.  

No nível municipal a idéia dos conselhos não é nova. Segundo Allebrandt (2002), 

no início do século passado, as Câmaras de Vereadores eram denominadas de Conselhos 

Municipais, e os vereadores eram os conselheiros. Na década de 1970, como propostas dos 

setores da esquerda ou de oposição ao regime militar, já existiam no Brasil os conselhos 

populares, que tinham como núcleo central a questão da participação popular. Para Gohn 

(2003), os conselhos populares são diferentes dos conselhos gestores por serem compostos 

exclusivamente de representantes da sociedade civil, cujo poder reside na força da 

mobilização e da pressão e não possuem assento institucional no Poder Público. 

Com relação à experiência de co-gestão no nível municipal, tem-se o exemplo da 

criação dos Conselhos Governo-Comunidade (CGC), no Rio de Janeiro, em 1986. Essa foi 

uma tentativa do Governo Saturnino Braga de ampliar a participação da sociedade nos 

espaços governamentais. No entanto, as funções dos CGC ficaram aquém das expectativas 

e apesar de terem sido uma experiência inovadora, antes da Nova Constituição, esses 

conselhos ainda se distanciavam dos ideais de democracia que estavam sendo propostos.  



 

 

55 

Na década de 1990, ocorreu uma disseminação dos conselhos municipais, 

possibilitando uma maior democratização da gestão pública local. Desde 1996, para 

concretizar o processo de descentralização, a legislação em vigor no Brasil preconiza que 

para o recebimento de recursos destinados às áreas sociais os municípios devem criar seus 

conselhos gestores. Isso explica porque a maioria dos conselhos municipais surgiu após 

essa data. Em 1998, do total de 1.167 conselhos existentes, nas áreas da educação, 

assistência social e saúde, 789 foram criados após 1997, 305 entre 1994-1996 e apenas 73 

antes de 1991 (GOHN, 2003). 

Apesar de obrigatórios, os conselhos se diferenciam de acordo com cada município 

e seu funcionamento varia conforme o perfil político das administrações municipais. 

Santos, Queiroz e Azevedo (2004, p.23) destacam o papel dos conselhos nas políticas 

públicas: 

 

as atribuições dos conselhos não se restringem à formulação de sugestões 

ou ao encaminhamento de demandas, mas abrangem a deliberação sobre 

as diretrizes  das políticas temáticas, a aprovação da normatização e da 

regulamentação das ações do governo, e a aprovação da proposta 

orçamentária, e incidem, portanto, na definição de macroprioridades e na 

formulação de políticas públicas regulatórias. 

 

As áreas básicas dos conselhos gestores apresentadas nas leis federais são: a 

educação, assistência social, saúde, habitação, criança e adolescentes e emprego. Porém, na 

esfera municipal têm sido criados outros tipos ligados à políticas urbanas, políticas 

agrícolas, cultura, negros, idosos, direitos das mulheres, entre outras. Os conselhos 
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municipais temáticos são um dos principais resultados das recentes reformas municipais; 

“elas têm buscado instaurar um regime de ação política de tipo novo, com uma maior 

interação entre o governo e a sociedade” (GOHN, 2003. p. 83). 

Carvalho (1998) acredita que o fato dos conselhos estarem enraizados nas lutas 

populares e democráticas lhes dá uma qualidade especial como uma das formas de 

participação mais permanentes que resistem às mudanças e aos diferentes graus de abertura 

dos governos à participação social. Para Gerschman (2004, p.1672), “a própria existência e 

a atuação desses conselhos foram diferenciadas setorialmente, segundo o grau de força e 

expressão alcançado pelos movimentos sociais”. De acordo com a autora, os avanços 

conseguidos na definição da política setorial muito se deveram ao papel exercido pela 

mobilização popular e pelas lideranças do movimento, como é o caso dos Conselhos 

Municipais de Saúde.  

Portanto, o esforço do final do século passado para consolidar uma nova e radical 

democracia no Brasil, hoje, está expresso nas diversas iniciativas inovadoras de 

participação, como nos conselhos gestores, nas conferências, nos fóruns e orçamento 

participativo, entre muitas outras. Essas iniciativas têm sido implementadas principalmente 

no governo local, onde a efetiva participação da sociedade, na deliberação e controle das 

ações públicas, é fundamental para fortalecer o processo de descentralização. Por isso, a 

participação social é uma peça central no processo de descentralização e democratização. 

Mas, se não ocorrer uma descentralização, do nível central para o local e do Estado para a 

sociedade, a participação social também ficará comprometida. É nesse contexto que os 

conselhos municipais se inserem, dentro de uma perspectiva ampla de cidadania e de uma 
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lógica de gestão descentralizada e participativa, em consonância com a Constituição 

Federal de 1988.   

Como pioneiro no desenvolvimento desse novo formato de democracia está o setor 

saúde, graças à forte atuação dos atores envolvidos no Movimento de Reforma Sanitária. 

Estes atores propunham não só uma democratização da saúde como também uma radical 

transformação social.  

 

3.1 POLÍTICA SANITÁRIA: A DEMOCRATIZAÇÃO DA SAÚDE NO BRASIL 

 Na área de saúde, os conselhos encontram seu antecedente mais remoto em 1937, 

quando a Lei 378, de 13 de janeiro, institui o Conselho Nacional de Saúde (CNS) dando-lhe 

a atribuição de, junto com o Conselho Nacional de Educação, “assistir” o Ministério da 

Educação e Saúde. Porém, esse conselho ficou mais de 30 anos com funcionamento 

irregular e inexpressivo (CARVALHO, 1995, p.33). Nesta época, as políticas públicas de 

saúde se constituíam apenas em um conjunto de programas nacionais pouco articulados 

entre si.  

No período anterior a 1964, no âmbito do Estado Populista, a participação se 

limitava a alguns setores da sociedade e aos órgãos de gestão da Previdência Social. Desde 

o início da Previdência Social Brasileira, por meio das Caixas de Aposentadorias e 

Pensão12, criadas em 1923, havia eleição de representantes dos trabalhadores contribuintes 

em órgãos decisórios dessas instituições, realizada de três em três anos (OLIVEIRA e 

                                                 

 
12 As Caixas de Aposentadoria e Pensão atendiam ferroviários, portuários e marítimos e suas famílias, 

oferecendo aposentadorias, pensões, pecúlios e assistência ambulatorial e hospitalar em caso de cirurgia. 
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TEIXEIRA, 1986, p. 30). A participação dos representantes de trabalhadores ocorria nos 

“Conselhos de Administração”, que eram o principal órgão diretivo das Caixas. Estes 

conselhos eram compostos por três representantes da empresa e dois representantes dos 

empregados. A princípio, o presidente do conselho era um representante da empresa e, a 

partir de 1931, ele passa a ser um membro qualquer do conselho eleito pelos demais. A 

presidência do conselho não se constituía em uma instância destacada e superior aos 

demais, tratava-se de um coordenador do órgão colegiado e que, a partir de 1926, tinha 

direito a “voto de desempate” nas suas decisões (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1986).  

A participação estatal só era prevista na forma de um controle a distância, ou seja, 

“o Estado apenas impusera por lei a obrigatoriedade da sua criação em alguns setores, mas 

se mantinha a distância, tanto no que tange à gestão financeira quanto em relação à 

estrutura administrativa” (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1986, p.118). No decreto de 1926, o 

papel do poder público foi mais detalhado, porém mantém toda a estrutura dos conselhos de 

administração. Criou-se, como órgão estatal, o Conselho Nacional do Trabalho (CNT), que 

tinha o poder de destituir de seu cargo o membro do conselho de administração das Caixas 

que julgar conveniente e promover a sua substituição, desde que respeite a composição 

prevista em termos de proporção de representantes dos empregados e empregadores 

(OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1986). 

Com a criação dos Institutos de Aposentadoria e Pensão (IAPs), em 1933, ocorreu 

uma mudança no padrão de relacionamento entre Estado e sociedade civil, com a ampliação 

da participação e controle estatal. O Presidente dos Institutos passou a ter um papel 

administrativo superior aos conselhos de administração, que são mantidos com um papel 

secundário de assessoria ou de fiscalização dos atos da Presidência. A nomeação para este 
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cargo não foi mais de designação dos empregadores, ou do conselho administrativo, mas 

sim da Presidência da República (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1986, p. 121). 

Portanto, neste período anterior a 1964, os espaços de participação da sociedade na 

área da saúde estiveram concentrados no âmbito da Previdência Social, que, entre outros 

serviços, oferecia assistência ambulatorial e hospitalar para seus contribuintes. Porém, a 

participação era limitada aos trabalhadores inseridos no mercado formal de trabalho, que 

pagavam contribuições. O Estado inicialmente manteve-se a distância, só vindo a participar 

de fato a partir da criação dos IAPs, em 1933. A participação ocorria, portanto, via modelo 

corporativo. A maior parte da população era excluída não só da participação como do 

acesso aos serviços de saúde.  

Durante o Regime Militar, houve uma supressão de qualquer tipo de participação 

em órgãos previdenciários. Instaurou-se no Brasil um regime autoritário e centralizador, 

sem nenhuma relação entre Estado e sociedade. No entanto, nesse mesmo período, 

começou a desenvolver-se um pensamento transformador na área da saúde. Segundo 

Escorel (1998), iniciou-se a formação das bases universitárias de diversos movimentos que, 

a partir de uma postura democrática e oposicionista ao regime autoritário, surgiam com 

propostas cada vez mais elaboradas de transformação do regime e do Sistema Nacional de 

Saúde.   

Como catalisador da mobilização de profissionais de saúde e de diversas forças 

políticas de esquerda, em favor da democratização do sistema de saúde, surgiu, na década 

de 1970, o Movimento de Reforma Sanitária. De acordo com Escorel (1998, p.51), o 

movimento sanitário representava um “pensamento contra-hegemônico”, pois “surgiu e 
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articulou-se dentro de um panorama em que a política de saúde então hegemônica era a da 

mercantilização da medicina sob o comando da Previdência Social”.  

Para o movimento sanitário tornava-se necessário uma reorganização do sistema 

público de saúde no sentido de uma maior democratização da política, descentralização do 

poder, universalização do acesso e integração. Segundo Côrtes (2002, p.29), a reforma do 

sistema público de saúde era almejada de forma diferente: 

 

para os que defendiam a redução do tamanho do Estado e da proporção de 

gastos com proteção social pública, o objetivo principal era o corte de 

custos. Em contraste, aqueles que defendiam a democratização do acesso 

a serviços e a ampliação do controle estatal sobre os serviços financiados 

com recursos públicos, ressaltavam a importância de estimular a 

participação dos usuários.  

 

Para Escorel (1998, p.181), o movimento sanitário possuía: uma base institucional 

que foi sendo ampliada dos Departamentos de Medicina Previdenciárias para as 

universidades, posteriormente penetrando nas instituições prestadoras de serviço e até 

mesmo o Inamps; mecanismos de produção de seus agentes, através dos núcleos 

acadêmicos espalhados pelo país; um marco teórico referencial permanentemente 

construído e colocado em prática, e que representava o código de identificação entre os 

componentes desse movimento; um modelo alternativo de organização dos serviços de 

Saúde e de institucionalização do Sistema Nacional de Saúde; e um órgão de representação 

e difusão, representado pelo Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (CEBES), com a revista 
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“Saúde em Debate”. Para a autora, o CEBES era a “pedra fundamental do Movimento 

Sanitário”.  

O Movimento de Reforma Sanitária através, inicialmente do CEBES e, 

posteriormente, em conjunto com vários atores, foi capaz de promover a articulação entre o 

conhecimento e a prática política. O CEBES, com seu modelo democrático e pluralista de 

organização, representou, e ainda representa, um espaço público e plural de debate e 

formulação de estratégias políticas, interferindo de forma crítica na agenda governamental. 

O CEBES foi sustentado também por uma base conceitual e uma produção teórico-crítica, 

por meio de sua revista “Saúde em Debate”.  

Neste período, de forte atuação dos movimentos sociais, o Regime Militar se sente 

enfraquecido e para legitimar seu modelo econômico e político passou a enfatizar as 

questões sociais, abrindo espaços institucionais no Ministério da Saúde. Segundo Escorel 

(1998, p.182), “a ocupação desses espaços possibilitou a criação dos ‘anéis burocráticos’ 

invertidos”, já que os representantes do novo pensamento usaram o poder administrativo e 

técnico que detinham para o fortalecimento da sociedade civil e, por vez, dos movimentos 

populares. 

A partir de então, foram tomadas diversas medidas no sentido de estimular o 

envolvimento da sociedade no setor saúde. Segundo Côrtes (2002, p.26), as primeiras 

iniciativas ocorreram na área de saúde pública, cujos serviços destinavam-se àquela parcela 

da população excluída do acesso a serviços de saúde previdenciários. Nesse sentido, 

destaca-se a recuperação das conferências nacionais de saúde e a implantação de diversos 

programas inovadores.  
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Escorel (1998) afirma que as conferências nacionais de saúde voltam a ser um lócus 

importante de debate nas prioridades de governo para o setor e para as estratégias de 

transformação do perfil médico-assistencial privatista. Em 1975, a V Conferência Nacional 

de Saúde aprovou a tese da “participação popular” como estratégia ao sucesso das ações de 

saúde a serem implementadas sobre a responsabilidade dos níveis estaduais regionais e 

municipais (PASSOS,1995).  

Após a V Conferência Nacional de Saúde, o Ministério da Saúde procurou 

implementar programas de extensão de cobertura de ações básicas de saúde destinados à 

população excluída do sistema previdenciário. A criação destes programas de extensão era 

uma proposta da Medicina Comunitária no Brasil, que tinha na promoção de ações 

simplificadas e de participação comunitária a sua idéia maior. Conforme afirma Carvalho 

(1995), foi reinterpretando algumas dessas idéias-forças da Medicina Comunitária e 

ampliando-as com outros postulados de uma abordagem “compreensiva” (integralidade, 

hierarquização, regionalização), que grupos de técnicos ligados aos Departamentos de 

Medicina Preventiva vinham desenvolvendo, desde meados de 1970, projetos 

experimentais, como, inicialmente, os de Paulínia (SP) e o de Montes Claros (MG). 

A partir de então, vários outros projetos foram desenvolvidos nos espaços 

institucionais conquistados e a participação passou a ocorrer como articulação inter-

institucional. Segundo Escorel (1998), a ocupação desses espaços institucionais por 

pensamentos diferenciados, contra-hegemônicos, fez com que eles se tornassem palcos de 

luta, arenas de disputa entre os diferentes interesses. A autora acrescenta ainda que um 

projeto, com sua conseqüente experimentação de certas propostas e estratégias, orientava as 

experiências seguintes. 
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 Em 1976, foi criado o PIASS - Programa de Interiorização das Ações de Saúde e 

Saneamento do Nordeste, que, além de ter significar uma viabilização e extensão do 

modelo alternativo já experimentado em Montes Claros, representou uma fase mais 

avançada do Movimento Sanitário. Pois, “foi através do PIASS e da mobilização política 

provocada pelo Programa que o movimento sanitário tornou-se uma força interlocutora, um 

ator social no cenário da política de saúde ao final do período” (ESCOREL, 1998, p.133). 

A implementação do PIASS não atingiu a profundidade almejada. No entanto, ele 

serviu como base para que se fortalecesse, no interior do aparelho estatal, “um núcleo 

técnico que, trabalhando para romper com as limitações daquele programa, passa a operar 

politicamente e tecnicamente no sentido de aprofundar a crítica ao modelo hegemônico da 

assistência médica previdenciária” (CARVALHO, 1995, p.36).  

Desta forma, surgiu, em agosto de 1980, o PREV-SAÚDE (Programa Nacional de 

Serviços Básicos de Saúde), elaborado por técnicos dos Ministérios da Saúde e da 

Previdência. Segundo Oliveira e Teixeira (1986), o PREV-SAÚDE foi criado com vista à 

reestruturação e ampliação dos serviços de saúde, compreendendo também as áreas de 

saneamento e habitação. Os autores identificam esse programa como o ápice da “crise 

ideológica” da Previdência, “é um espelho das contradições que atravessa a sociedade 

brasileira neste momento: gestado como projeto tecnocrático de cunho progressista [...]”.  

Quanto à questão da participação, Carvalho (1995) salienta que o PREV-SAÚDE, em 

sua versão original, deu um tratamento inédito ao tema. Oliveira e Teixeira (1986) afirmam 

que o Programa considera a participação como:  
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um componente fundamental do desenvolvimento político da sociedade. 

Não pode, portanto, ter um caráter apenas setorial, e devendo, ao 

contrário, permear todos os processos sociais que se desenvolvem no País. 

A institucionalização da participação comunitária com o objetivo de 

captar o apoio e cooperação da população, ou seu entendimento apenas 

como uma forma de diminuição dos custos, são concepções contraditórias 

com a essência democrática da participação (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 

1986, p.273). 

 

A participação apareceu, portanto, articulada à proposta de democratização da 

sociedade. Na segunda versão do documento, o PREV-SAÚDE de setembro (que fez algumas 

alterações no documento original publicado em agosto), a participação, além de relacionar-

se com o fortalecimento da comunidade, foi vista também como um meio para se garantir a 

qualidade dos serviços de saúde.  

 

Na medida em que o Programa se identificar com a comunidade haverá 

maior participação efetiva da mesma e o conseqüente desenvolvimento 

comunitário. Essa atividade participativa contribuirá para a expansão e a 

melhoria do atendimento e permitirá, dessa forma, a superação de 

eventuais manifestações de insatisfação gerada por desempenhos 

deficientes dos serviços de saúde (OLIVEIRA e TEIXEIRA, 1986, 

p.273). 

Apesar do PREV-SAÚDE não ter alcançado o sucesso desejado, a noção de 

participação na saúde foi discutida pela primeira vez como um dos elementos centrais de 

uma proposta de âmbito nacional. Para Carvalho (1995, p.38), a segunda versão do PREV-

SAÚDE sinalizou “um momento de inflexão, a partir do qual a idéia de participação, no 

âmbito das formulações oficiais, afasta-se de seu referencial ‘comunitário’ original e passa 
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a se referir aos atores sociais e suas relações recíprocas e com o Estado”. É o que o autor 

considera a transição da ‘participação comunitária’ para a ‘participação social’, 

correspondendo também ao que foi chamado de ‘institucionalização da participação’. Essa 

transição importa “no reconhecimento da necessidade de espaços, no interior do aparelho 

estatal, de representação social e de concertação de interesses” (CARVALHO, 1995, p.40). 

Em meados de 1981, foi a público a crise financeira da Previdência Social. 

Conforme alega Carvalho (1995), a partir do reconhecimento da existência da crise, o 

governo adotou uma postura político-técnica para o seu enfrentamento de forma a envolver 

a audiência de setores da sociedade. Segundo o autor, nesse momento, começaram a 

aparecer os primeiros espaços institucionalizados de concertação de interesses e gestão 

compartilhada do setor saúde. Em setembro de 1981, cria-se o CONASP – Conselho 

Consultivo de Administração de Saúde Previdenciária.  

O CONASP foi composto por representantes de diversos segmentos do aparelho 

deoEstado e da sociedade. Segundo Escorel (1998, p.184), “o plano do CONASP foi 

traduzido institucionalmente pela Direção Geral do INAMPS em uma proposta de ação 

envolvendo 32 programas”. Destes, destaca-se o Programa de Ações Integradas da Saúde 

(PAIS), que, a partir de 1984, deixou de ser uma ação programática institucional 

transformando-se em estratégias de reorganização setorial – as AIS (Ações Integradas de 

Saúde). Essa estratégia de reorientação setorial, segundo Escorel (1998, p.185), 

“privilegiava o setor público e visava à integração interinstitucional, à descentralização e à 

democratização”. 
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As AIS faziam parte da estratégia do Regime Militar para reduzir os custos do 

sistema previdenciário. Com o objetivo de melhorar a rede de serviços espalhada nos três 

níveis de governo, as AIS estabeleciam que a Previdência Social transferiria recursos 

financeiros para governos estaduais e municipais que optassem por tomar parte no 

Programa. Para facilitar a integração das ações dos provedores públicos de serviços, foram 

criadas comissões interinstitucionais em todos os níveis de governo, sendo que no nível 

municipal e local havia o envolvimento da sociedade civil, além dos prestadores de serviço 

e do governo. Essas comissões foram se institucionalizando como importantes fóruns de 

debate no setor e se disseminando em todo país (CÔRTES, 2002, p.31).  

Desta forma, o Plano CONASP, com sua operacionalização por meio das AIS, 

inaugurou um cenário de institucionalização da participação, com a criação de comissões e 

fóruns de debate onde se encontram Estado e sociedade. Destaca-se também a ênfase na 

descentralização e democratização.   

Porém, um evento, realizado em 1986, singular na história das políticas públicas do 

país, marcou o início do exercício, na arena estatal e em larga escala, da participação 

institucional de representações da sociedade civil – a VIII Conferência Nacional da Saúde 

(CARVALHO, 1995). Essa conferência expressou a legitimação dos princípios e da 

doutrina do Movimento Sanitário. Ela foi um marco na história da Reforma Sanitária por 

reunir pela primeira vez uma gama diversificada de representantes sociais de todo o país. O 

grande diferencial dessa conferência foi a participação pela primeira vez da sociedade 

brasileira, contando com três mil delegados. Conforme Carvalho (1995, p.53), 
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a VIII Conferência foi um evento duplamente inédito. Inédito na história 

das políticas de saúde porque não se tem notícia de que o Poder Executivo 

brasileiro tenha jamais convocado a sociedade civil organizada para 

debater políticas ou programas de governo [...]. Por outro lado, foi 

também inédita em relação a outras políticas públicas contemporâneas.  

Embora a conjuntura então vivida pelo país fosse caracterizada pela busca 

de alternativas políticas e programáticas ao status quo anterior, em 

nenhum outro setor se verificou um processo tão amplo de debate. 

 

A VIII Conferência Nacional de Saúde representou, portanto, uma grande 

mobilização da sociedade civil em prol de uma radical transformação na saúde e na 

sociedade, garantindo a saúde como um direito de cidadania.  

No ano seguinte (1987), ocorreu mais uma tentativa de reformulação do Sistema 

Nacional de Saúde. Foi criado o SUDS – Programa de Desenvolvimento dos Sistemas 

Unificados e Descentralizados de Saúde. Este programa tinha como objetivo principal a 

descentralização, particularmente a municipalização, dos serviços de saúde. De acordo com 

Escorel (1998, p.187), na proposta dos SUDS incluíam-se:  

 

o enxugamento da máquina previdenciária de nível estadual [...]; a 

transferência dos serviços de saúde para os estados e municípios; o 

estabelecimento de um gestor saúde em cada esfera de governo e a 

transferência para os níveis descentralizados dos instrumentos de controle 

sobre o setor privado.  
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Quanto à questão da participação, Carvalho (1995) afirma que o SUDS estabeleceu 

um novo padrão de convênio entre os níveis de governo tornando obrigatória a participação 

de setores da sociedade nas Comissões Interinstitucionais. Esse programa recomendou 

fortemente a criação de conselhos de saúde, embora sem entrar em detalhes quanto à sua 

composição ou atribuições.  

Ao longo de 1988, a atenção foi voltada para os trabalhos do Congresso 

Constituinte. Foi criada a Plenária Nacional de Entidades de Saúde, fórum de articulação 

dos diversos setores comprometidos com a reforma sanitária e de interlocução e pactuação 

com o Congresso. Por fim, o Movimento da Reforma Sanitária conseguiu influenciar o 

processo constitucional e plasmar na Constituição Federal de 1988 (CF/88) o texto 

aprovado na VIII Conferência Nacional de Saúde que garante que a “Saúde é um direito de 

todos e dever do Estado”.   

 Dessa forma, o capítulo dedicado à saúde na nova Constituição Federal retratou o 

resultado de todo o processo desenvolvido ao longo dessas duas décadas. Entre outros, a 

Constituição prevê o acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, com 

regionalização e hierarquização, descentralização com direção única em cada esfera de 

governo, participação da comunidade e atendimento integral, com prioridade para as 

atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais. 

Para assegurar esses direitos, a CF/88 criou o Sistema Único de Saúde (SUS), 

sistema público descentralizado, integrado pelas três esferas de governo, que foi 

regulamentado pelas Leis Orgânicas da Saúde, Leis nº 8080/90 e nº 8.142/90. 
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A saúde foi a área de políticas sociais em que o modelo proposto pela Constituição 

de 1988, de participação da sociedade e descentralização político-adminitrativa foi mais 

amplo e radicalmente aplicado, tendo sua maior expressão no SUS. No artigo 198, da Seção 

II, a participação e a descentralização aparecem como principais diretrizes do Sistema 

Único de Saúde: 

“as ações e serviços de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo 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”. 

 

Seguem-se à Constituição de 1988 as Leis Orgânicas da Saúde. A Lei 8.080, de 19 

de setembro de 1990, dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação 

da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, ao mesmo tempo 

em que define os parâmetros para o modelo assistencial e estabelece os papéis das três 

esferas de governo. Nessa Lei, a participação da comunidade aparece, no artigo 7º, como 

um dos princípios que as ações e serviços públicos de saúde e os serviços contratados ou 

conveniados que integram o SUS devem obedecer.  

A Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990, ampliou as possibilidades de 

envolvimento de cidadão no processo de decisão setorial em comparação com o que havia 

sido proposto pelos programas anteriores (CÔRTES, 2002, p.33). Essa Lei dispõe sobre a 
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participação da comunidade na gestão do SUS e sobre as transferências 

intergovernamentais de recursos financeiros na área de saúde. O seu artigo 1º reza: 

 

“Art. 1º - O Sistema Único de Saúde – SUS de que trata a Lei  nº 8080, de 

19 de setembro de 1990, contará, em cada esfera de governo, sem prejuízo 

de funções do Poder Legislativo, com as seguintes instâncias colegiadas: 

I – a Conferencia de Saúde, e 

II – o Conselho de Saúde”. 

 

No que se refere à conferência de saúde, a lei define que esta se reunirá a cada 

quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, com o objetivo de avaliar a 

situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 

correspondentes. Quanto ao conselho de saúde, a Lei 8.142 define seu caráter permanente e 

deliberativo, com a função de atuar na formulação de estratégias e no controle da execução 

da política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros. A lei define ainda que as decisões do conselho serão homologadas pelo chefe 

do poder legalmente constituído em cada esfera de governo.  

De acordo com a lei, os conselhos de saúde devem ter composição paritária, sendo 

50% do número total de conselheiros representantes dos usuários e os outros 50% divididos 

igualmente entre representantes dos trabalhadores de saúde e entidades ou instituições de 

prestação de serviço público, privado, filantrópico, desde que contratados ou conveniados 

ao SUS e governo.  
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Cria-se, portanto, um espaço institucionalizado de participação da sociedade civil na 

esfera estatal. Os conselhos de saúde, agora caracterizados como conselhos gestores de 

saúde, ganharam caráter deliberativo, não sendo órgãos técnico-normativos como o 

Conselho Nacional de Saúde, da década de 1930. A sociedade, em espaços de discussão e 

de deliberação, passa a ser co-gestora das políticas públicas, resgatando, assim, a noção de 

cidadania ativa.  

Nesse sentido, a década de 1990 dá início a uma nova fase do processo de 

participação da sociedade na gestão pública de saúde. A participação aparece agora como 

parte do Sistema Único de Saúde e, portanto, vinculada ao processo de descentralização. A 

gestão pública da saúde passa por uma transformação, deslocando o poder, do nível central 

para o local e do Estado para a sociedade. O fortalecimento do poder público local ligado 

ao fortalecimento da sociedade civil e sua participação nas decisões públicas gera novas 

condições de governança local, potencialmente mais favorável às inovações sociais. 

O novo formato do Sistema Nacional de Saúde além de privilegiar a participação 

em relação à gestão compartilhada entre Estado e sociedade dá ênfase também ao 

desenvolvimento de uma relação cooperativa dentro do próprio espaço estatal, entre os 

entes governantes. Assim, foram criadas as Comissões Intergestores Bipartites (CIBs), 

entre o Estado e os Municípios, e a Comissão Intergestores Tripartite (CIT), entre a União, 

os Estados e os Municípios. Desta forma, o governo federal e os governos estaduais são 

impedidos de estabelecer unilateralmente as regras de funcionamento do SUS que afetam 

os governos locais. Os gestores do SUS também estão representados no Conselho Nacional 

de Secretários de Saúde (CONASS), no Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
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Saúde (CONASEMS) e nos Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde 

(COSEMS). 

Os municípios brasileiros aderiram ao novo mecanismo de participação social com 

muita rapidez. Em 1993, no terceiro ano da Lei nº 8.142 que institui os conselhos 

municipais de saúde, foram cadastrados 3.376 conselhos de saúde no Brasil, destes 62% já 

estavam constituídos, numa média de praticamente dois conselhos por dia. (CARVALHO, 

1995). Em pesquisa de 1997, Carvalho acentua novamente o fenômeno da proliferação dos 

conselhos: “em julho de 1996, uma estimativa [...] sugere que cerca de 65% do universo 

dos municípios brasileiros dispõem de conselhos [...] isso significa a existência de algumas 

dezenas de milhares de conselheiros, número equivalente ao de vereadores” (CARVALHO, 

1997, p. 153-154).  

Conforme já mencionado, a criação dos conselhos municipais de saúde esteve, 

durante a década de 1990, intimamente ligada ao processo de descentralização. Nessa 

década, foram criadas as Normas Operacionais Básicas para regulamentar e concretizar as 

diretrizes do SUS, entre elas a descentralização e a participação, estabelecidas na 

Constituição Federal e nas Leis Orgânicas de Saúde.  

A Norma Operacional Básica de 1996 (NOB/96), além de dar um tratamento 

especial para as ações básicas de saúde altera as modalidades da gestão local do SUS, cria 

novas regras para a transferência de recursos financeiros e oferece incentivos financeiros 

aos municípios e estados que aderirem ao processo de descentralização. Porém, um dos 

requisitos para que as secretarias estaduais e municipais se habilitassem a receber recursos 

financeiros federais era a existência de conselhos organizados de acordo com as 
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determinações legais13. Dessa forma, a sociedade, por meio dos conselhos, deveria 

participar do estabelecimento de prioridades em saúde, decidir sobre a alocação de recursos 

financeiros e monitorar a implementação de políticas (CÔRTES, 2002).  

Na década de 1990, houve, portanto, uma proliferação dos conselhos municipais de 

saúde, e as disposições da NOB/96 que vinculam a transferência de recursos financeiros 

para os municípios à criação de conselhos foram grandes impulsionadoras dessa 

proliferação.  

Apesar da vinculação da existência de conselhos ao repasse de verbas federais, foi 

constatado que os conselhos de saúde se constituíram na maior inovação social da década 

de 1990. Em pesquisa a que responderam 1/3 do total nacional de secretários de saúde, 

75,2% identificaram o conselho municipal de saúde como a força social mais importante e, 

também, o mais importante procedimento para definição de prioridades. Quanto à prestação 

de contas da secretaria de saúde, o conselho de saúde ocupou o segundo lugar entre os mais 

importantes, em primeiro lugar estava a prestação de contas ao prefeito (FLEURY et 

al,1997). 

A partir da segunda metade da década de 1990, o processo de descentralização se 

acelera, devido, em grande medida, à adesão dos municípios ao SUS, expressa na NOB/96, 

em prol da municipalização da saúde. Esse avanço é constatado pelo fato de que em 1998, 

ano em que, na prática, a NOB/96 entra em vigor, 90,85% dos municípios brasileiros se 

habilitaram nas modalidades de gestão da NOB/96, sendo 4.553 (91%) em Gestão Plena do 

                                                 

 
13 Para receber recursos financeiros federais, as secretarias de saúde estaduais e municipais deveriam ter: (1) 

fundo de saúde, (2) conselhos de saúde, (3) plano de saúde, (4) relatório de gestão, (5) contrapartida de 

recursos financeiros oriundos de orçamento próprio destinados à saúde, (6) plano de carreira/cargos e salários. 
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Sistema Municipal de Saúde (GPSM) e 449 (9%) em Gestão Plena de Atenção Básica 

(GPAB). Com a criação da GPSM, os municípios que se habilitarem nessa modalidade de 

gestão terão sua responsabilidade ampliada para a gestão de todo o atendimento à saúde no 

seu território, dando plena assistência ambulatorial e hospitalar. Habilitando-se à GPAB o 

poder público municipal tem governabilidade apenas sobre a rede de atendimento básico. 

Hoje todos os municípios estão habilitados e o percentual de municípios em GPSM passa 

para 12,3% (682 municípios). Esse acelerado processo de habilitação das gestões 

municipais de saúde, principalmente em 1998, quando ocorreu a maior parte das 

habilitações, expressa a aceitação das normas da política de descentralização do governo 

federal. Silva (2001) acredita que o deslocamento de poder realmente ocorreu com a 

municipalização da saúde e especialmente com a forma de Gestão Plena do Sistema 

Municipal. Para o autor, as gestões plenas do sistema municipal, que são as gestões 

municipais mais autônomas, aumentaram a capacidade dos gestores locais para formular e 

implementar políticas, permitindo a implementação de medidas gerencias e assistenciais 

inovadoras que estão beneficiando os usuários.  

De acordo com Arretche (2003), a elevada taxa de adesão dos governos locais à 

NOB/96 expressa ao mesmo tempo os efeitos cumulativos do longo processo de 

implantação da descentralização da saúde no Brasil e também os incentivos à adesão 

envolvidos em suas regras. Segundo a autora, duas são as principais razões para esse 

resultado: em primeiro lugar, as novas regras para as transferências de recursos federais 

acrescentavam recursos aos cofres da maioria dos municípios e em segundo lugar o 

Ministério da Saúde foi capaz de conferir credibilidade ao cumprimento de seus 

compromissos com os governos locais (ARRETCHE, 2002).  
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Souza (2002) investiga os resultados da descentralização em dois aspectos: primeiro 

referente à tendência ao maior envolvimento dos governos locais na prestação de serviços 

sociais e o segundo referente ao debate se a descentralização aumentou o poder de 

segmentos da sociedade local antes excluídos do processo decisório. O autor chega à 

conclusão que: 

as disparidades inter e intra-regionais moldam os resultados da 

descentralização e das relações intergovernamentais, criando contradições 

e tensões. As mudanças no ambiente político e financeiro promoveram a 

emergência de novos atores políticos e de novas instituições de ação 

coletiva no cenário local [...] (SOUZA, 2002, p.441). 

 

Assim, a descentralização, além de fortalecer o poder local, promove também a 

emergência de novos atores políticos, fortalecendo a sociedade e ampliando a esfera 

pública local. Ela permite, portanto, o surgimento de novos espaços de participação e 

controle social. Dessa forma, o sucesso da descentralização está amplamente relacionado ao 

grau de envolvimento e participação da sociedade.  

Por outro lado, o processo de municipalização, por meio das habilitações, resultou 

também em um aumento significativo das transferências automáticas do fundo nacional 

para os fundos municipais de saúde, substituindo assim lógica de pagamento por produção 

de serviços. Os conselhos de saúde são os responsáveis pelo controle das transferências e 

da alocação dos recursos. O número de municípios recebendo recursos “fundo a fundo” 

aumentou de 144 para 5049 municípios de 1997 para 1998. No final de 2000, as 

transferências diretas entre fundos de saúde, principalmente para os fundos municipais, já 
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correspondiam a 60% dos recursos federais da assistência. Com as mudanças no processo 

de transferências diretas de recursos da esfera federal para as subnacionais, os gastos dos 

governos municipais com saúde aumentaram significativamente. Em 1992, 72,3% dos 

gastos em saúde correspondiam à União; 14,9%, aos estados e 12,8%, aos municípios. Já 

em 1998, do total dos recursos federais do SUS, 55,4% foram gastos pela federação, 0,4% 

pelos estados e 44,2% pelos municípios. 

No que se refere à composição dos gastos com saúde, a introdução do Piso de 

Atenção Básica (PAB) foi decisiva na descentralização financeira do SUS, pois incentivou 

os municípios a assumirem progressivamente a gestão plena da saúde, seja da rede básica 

ou de todo o sistema. Com a implantação do PAB a transferência passa a ser per capita e de 

acordo com o serviço implantado, sendo realizada de forma regular e automática, 

diretamente do fundo federal para os municípios, o que representa um passo importante no 

sentido de maior eqüidade. Para Bodstein (2002), a importante inovação trazida pelo PAB 

está no incentivo de redirecionar uma parcela dos recursos federais para o custeio de 

procedimentos básicos em atenção primária, em uma clara tentativa de organizar a porta de 

entrada da rede municipal de saúde. O resultado é que, a partir de 1998, as transferências 

para a atenção básica mais que duplicaram seu valor, passando de 1,8 bilhões, em 1998, 

para mais de 5 bilhões, em 2004 (BRASIL, MINISTÉRIO DA SÁUDE, 2005a). 

O PAB – como mecanismo de repasse de recursos a municípios para ações de 

atenção básica – é composto por uma parte de recursos fixos (PAB-fixo) e de uma parte 

variável (PAB-variável). A parte fixa destina-se à assistência básica e a parte variável 

refere-se aos incentivos para o desenvolvimento de programas executados nesse nível de 

atenção, como ações básicas de vigilância sanitária, assistência farmacêutica básica, 



 

 

77 

Programa de Saúde da Família (PSF) e Programa de Agente Comunitário de Saúde 

(PACS).  

A implantação desses programas de atenção básica permite uma maior inclusão da 

população ao Sistema de Saúde, caminhando nesse sentido para a consolidação do princípio 

de universalização da saúde. Segundo Marques e Mendes (2002), o estimulo dados pela 

NOB/96 à implantação do PSF foi significativo: o número de equipes de saúde da família 

cresceu de 328 em 1994, para 1.623 em 1996 e para 3.147 em 1998, ano que os municípios 

passam a receber o incentivo financeiro criado pela NOB/96, o PAB. 

O processo de descentralização marcado pela indução dos governos federais por 

meio dos incentivos financeiros para realização de programas é um fato preocupante para 

muitos autores. Segundo Marques e Mendes (2002, p.171), “o reflexo da política tutelada 

da descentralização, que ao incentivar a despesa em determinados programas, impede que 

os municípios definam livremente sua política de saúde, introduzindo o paradoxo da 

existência da ‘pobreza’ em um quadro de recursos ‘abundantes’ e garantidos pelos 

incentivos”. Para Levcovitz et al (2001, p.289): 

em especial os incentivos do PACS e PSF estimularam a implantação do 

modelo de agentes comunitários e médicos de família em um número 

expressivo de municípios, representando, por vezes, um real estímulo à 

ampliação da cobertura assistencial e à adoção de práticas inovadoras, 

mesmo naqueles com uma ampla rede assistencial básica já constituída. 

Por outro lado, destaca-se o forte poder de indução do nível federal sobre 

o modelo assistencial a ser adotado nos municípios, observado a partir de 

então na política de saúde.  
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Para Bodstein (2002), os incentivos são cruciais para os municípios mais pobres e 

inteiramente dependentes dos repasses federais, já que eles apresentam capacidade técnica 

limitada para planejar, organizar e montar uma estrutura de serviços. Já os municípios 

maiores e com maior capacidade técnica reivindicam maior autonomia na aplicação dos 

recursos, mas são igualmente dependentes dos repasses federais. Esse argumento é 

compatível com a pesquisa realizado por Melamed e Costa (2003, p.400), que demonstra 

que “os municípios de menor capacidade instalada para a oferta de atenção ambulatorial 

básica no âmbito do SUS foram os mais favorecidos pelos novos mecanismos de 

transferência propostos pelas NOBs” pois, não prestavam assistência básica à saúde, por 

não disporem de capacidade instalada e/ou recursos próprios para produzirem serviços na 

proporção das necessidades da população local. 

Em pesquisa que avalia as inovações gerencias que se produziram no setor da saúde 

no processo de descentralização da política de saúde (Gerschman, 2001), apresenta 

resultados extremante diferenciados.  

Em alguns municípios, o tipo de inovação gerencial incorporada significa 

um claro avanço no processo de descentralização e implementação do 

SUS através de iniciativas da própria gestão municipal, indo além das 

diretrizes federais/estaduais, injetando recursos orçamentários próprios do 

município na implementação da política de saúde. Enquanto em outros, 

observa-se a implantação de programas e experiências formuladas 

exclusivamente no nível federal/estadual que são incorporadas pela gestão 

municipal como uma maneira de injetar recursos externos – 

principalmente do nível federal – no município (GERSCHMAN, 2001, 

p.430). 
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Desta forma, apesar dos avanços do processo de descentralização da saúde, a forte 

possibilidade de indução do governo central, por meio dos recursos financeiros, constitui-se 

numa principal limitação ao desenvolvimento de iniciativas locais inovadoras. Em 2006, 

após 17 anos de implantação do SUS, cabe se questionar: até que ponto os secretários 

municipais de saúde foram capazes de adaptar-se às novas responsabilidades gestoras e 

conseguiram ir além do que foi proposto pelo governo central, ao implementarem 

iniciativas inovadoras?   

Portanto, os processos de descentralização e participação da sociedade nas políticas 

públicas de saúde trouxeram grandes avanços para o sistema de saúde, mas também, muitas 

limitações. Consiste-se numa constante luta pela transformação dos princípios 

constitucionais inovadores em práticas políticas eficazes. 

Os avanços da descentralização da saúde se devem principalmente à adesão dos 

municípios ao processo de municipalização e sua vinculação com a participação da 

sociedade. No entanto, a adesão dos municípios ao SUS expresso nas NOBs foi fortemente 

marcada pela indução dos governos federais por meio dos incentivos financeiros. A 

indução, via incentivos, ao mesmo tempo em que fere a autonomia local desobriga esses 

níveis de buscarem alternativas próprias de condução dos sistemas de saúde, limitando a 

possibilidade de inovações significativas. E quanto à participação da sociedade, apesar da 

criação de novos mecanismos institucionais de participação, como os conselhos municipais 

de saúde, terem representado uma democratização do processo, ainda é difícil constatar sua 

eficácia nas políticas públicas. 
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Para melhorar a atuação e funcionamento dos conselhos municipais de saúde e 

como forma de detalhar e ampliar suas competências, foi criada, em 2003, a Resolução do 

Conselho Nacional de Saúde de número 333 (Resolução nº 333, de 2003). Essa Resolução 

revoga as duas anteriores (Resoluções nº 33, de 1992, Resolução nº 319, de 2002) e aprova 

as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos conselhos de 

saúde. Esta norma reitera que o conselho, que deve ser criado por lei municipal, estadual ou 

federal, é: 

 

órgão colegiado, deliberativo e permanente do Sistema Único de Saúde 

(SUS) em cada esfera de Governo, integrante da estrutura básica do 

Ministério da Saúde, da Secretaria de Saúde dos Estados, do Distrito 

Federal e dos Municípios, com composição, organização e competência 

fixada na Lei no 8.142/90.  

 

A Resolução atribui ao bem-sucedido processo de descentralização a ampliação dos 

conselhos de saúde em “Conselhos Regionais, Conselhos Locais, Conselhos Distritais de 

Saúde, incluindo os Conselhos Distritais Sanitários Indígenas, sob a coordenação dos 

Conselhos de Saúde da esfera correspondente”. Reafirma que o presidente do conselho 

deverá ser eleito entre os membros do conselho, em Reunião Plenária, podendo o Pleno se 

manifestar por meio de resoluções, recomendações, moções e outros atos deliberativos. 

Aplicando o princípio da paridade, esta Lei procura fortalecer a representatividade dos 

conselhos e amplia a lista de entidades que poderão representar os usuários. Cabem aos 

governos garantir autonomia para o pleno funcionamento do conselho de saúde, dotação 

orçamentária, secretaria executiva e estrutura administrativa.  
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Com essa nova proposta de institucionalizar a participação cidadã por meio dos 

conselhos de saúde, esperava-se uma mudança radical na gestão do sistema público de 

saúde, tornando-o mais transparente, mais democrático, mais representativo, comprometido 

com a sociedade e suscetível ao seu controle. Esses conselhos permitiriam a participação 

das entidades e movimentos representativos da sociedade na definição das políticas de 

saúde, na gestão e controle de sua execução, e contribuiriam para garantir o cumprimento 

da lei do SUS. A sociedade seria, portanto, co-gestora do sistema de saúde no Brasil, 

imprimindo uma lógica mais democrática das decisões públicas. Tendo essas 

características, os conselhos se consolidariam como o instrumento de maior expressão da 

democracia deliberativa no Brasil.  

No entanto, torna-se relevante verificar, após 16 anos de criação dos conselhos no 

Brasil, até onde a dinâmica de funcionamento dos conselhos municipais de saúde tem 

permitido que esses princípios inovadores se traduzam em práticas políticas inovadoras. Os 

conselhos de saúde continuam hoje sendo a força social mais importante? O que foi 

idealizado na Constituição Federal e nas Leis Orgânicas de Saúde é operacionalizável? Ou 

será que a implantação dos conselhos tem representado apenas um cumprimento da lei? Os 

conselhos de saúde podem, de fato, contribuir para uma democracia deliberativa? Ou será 

que a operacionalização desses mecanismos de participação conduziu para caminhos 

diferentes? Essas questões estão inseridas no debate que hoje se faz na sociedade brasileira, 

para o qual esta pesquisa visa contribuir. 
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3.2 O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE HOJE 

Diversas pesquisas e publicações têm se dedicado ao estudo dos conselhos 

municipais de saúde. No entanto, a maioria destas pesquisas se limita a estudos de casos de 

municípios ou regiões, principalmente devido ao tamanho do universo brasileiro e ao 

elevado custo de operação. Duas pesquisas, financiadas pelo Ministério da Saúde, por meio 

da Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa (SGEP), estão sendo desenvolvidas com 

o objetivo de superar essa limitação de conhecimento sobre os conselhos de saúde no Brasil 

como um todo e, assim, criar um cadastro nacional e um banco de dados sobre os 

Conselhos de Saúde.  O Cadastro Nacional dos Conselhos de Saúde está sendo realizado 

pelo Conselho Nacional de Saúde e a pesquisa Monitoramento e apoio à gestão 

participativa do SUS pela Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo Cruz 

em parceria com o CEBES. Estas pesquisas têm como universo de trabalho de campo os 

presidentes dos conselhos que foram os responsáveis pelo preenchimento dos formulários. 

Esta dissertação pretende contribuir com essas pesquisas nacionais ao utilizar como fonte 

principal de informação, não mais os conselheiros, mas sim os gestores municipais de 

saúde, analisando o peso dos conselhos municipais de saúde nas gestões (no capítulo 4 

estão os resultados dessa análise).  

Hoje, praticamente todos os municípios do Brasil possuem conselhos de saúde. 

Conforme o Cadastro Nacional dos Conselhos de Saúde (2007), dos 5.563 municípios 

brasileiros, apenas 4 não possuem seus conselhos cadastrados, sendo um município em 

cada um dos seguintes estados: Pernambuco, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. Ou seja, 

hoje existem no Brasil 5.559 conselhos municipais, além de um conselho nacional, 26 

estaduais e um do Distrito Federal. Só em 2007, foram cadastrados 143 conselhos 
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municipais de saúde. Do total de conselhos cadastrados, aproximadamente, 85% foram 

criados por Lei e se reúnem mensalmente. Dados desse cadastro apontam para a existência 

de aproximadamente 150 mil conselheiros municipais e estaduais de saúde.  

 Ao longo desse período de criação, os conselhos municipais de saúde conseguiram 

se organizar, mas ainda enfrentam dificuldades relacionadas à estrutura física, equipamento 

e orçamento, o que limita sua autonomia. Do total de conselhos de saúde no Brasil, 88,55% 

não têm sede própria e menos da metade dos conselhos possui secretaria executiva 

estruturada, computadores e transporte próprio. A baixa autonomia dos conselhos se reforça 

também no problema orçamentário, apenas 23,53% possuem dotação orçamentária.  

 A maioria dos conselhos de saúde (73,92%) promove eleições para definir seus 

presidentes, mas os gestores ainda dominam com 62,29%, seguidos dos usuários (16,80%), 

depois os trabalhadores de saúde (15,29%) e por último os prestadores de serviço (5,62%). 

A assimetria de poder ainda é muito grande. Para Gazeta (2004, p.8), “o enorme poder de 

controle dos governos sobre os conselhos recoloca dúvidas acerca das reais condições 

destes virem a exercer sua vocação deliberativa”. Segundo Soares (1998), 

 

cabe-nos reconhecer que a tendência dominante nas experiências 

participativas foi a de tipo induzida [...] Ou seja, nem a pressão de baixo 

para cima, nem o simples dispositivo legal foram suficientes para garantir, 

de forma contínua, o funcionamento de instâncias deliberativas com 

presença popular. A vontade política da equipe de governo continua sendo 

decisiva para o estabelecimento de reconhecimentos que produzam 

eficácia no funcionamento das formas de participação semi-diretas” (apud 

Tatagiba, 2002, p.88). 
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 Apesar da pesquisa Monitoramento e apoio à gestão participativa do SUS ter 

constatado que a maioria dos conselhos permite a presença da comunidade nas reuniões 

(sendo divulgadas e em grande parte pela própria ação dos conselheiros) garantindo-lhe 

direito à voz, a participação efetiva dos movimentos sociais ainda é muito questionada. 

Côrtes (2006), questiona se “o problema é dos conselhos ou da nossa sociedade, desigual, 

altamente hierarquizada, autoritária, com marcas clientelistas e patrimonialistas?”  

A tradição de participação e de cultura cívica são apontadas, por Labra e Figueiredo 

(2002), como grandes problemas para o funcionamento dos conselhos de saúde. Segundo os 

autores, o exercício do controle social sobre a gestão da res publica na saúde foi o objetivo 

primordial que se teve em mente ao idealizar os conselhos de saúde. Porém, os autores 

alegam que essa meta é a mais difícil de alcançar porque implica profundas mudanças na 

cultura política e cívica do país.   

 Para Gerschman (2004, p.1673), o baixo envolvimento das comunidades na gestão 

pública, devido à descrença sobre a contribuição dos conselhos na melhoria das condições 

de saúde da população, fez com que a representação da sociedade civil nos conselhos se 

tornasse mera virtualidade. A autora alega que “os conselheiros representantes da sociedade 

nos conselhos perderam a sua base política de sustentação sobre a qual tinha se forjado a 

identidade e a mobilização política características do movimento popular em saúde”. 

Gerschaman considera que à ausência de papel político e de inserção em algum tipo de 

militância que sustente e respalde a atuação do conselheiro torna a atuação dos 

representantes no conselho de difícil efetivação. 
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 Carvalho (1995) discorda da tese de que os espaços institucionalizados tenham 

esvaziado o movimento social. Segundo o autor, “o que aconteceu e muitas vezes acontece 

até hoje, é que a maturidade da população para escolher seus representantes e ter uma vida 

minimamente organizada não é grande”. Carvalho acredita que, em alguns casos, 

segmentos da população insuficientemente organizados foram absorvidos pela participação 

e sugados pela máquina do Estado. “Isso arrefeceu um pouco aquele ânimo de participação, 

de consciência”.  

 O Cadastro Nacional dos Conselhos de Saúde demonstra que o percentual dos 

conselheiros de saúde que receberam algum tipo de capacitação (54%) é muito próximo dos 

que não receberam nenhuma capacitação (46%). A qualificação dos conselheiros é um 

grande entrave à participação e esta também se relaciona com a enorme desigualdade de 

acesso à informação. Carvalho (1997, p.107) acredita que os conselhos de saúde “não 

estariam precisando de mais normas, ou mais poderes legais, ou mais institucionalidade, e 

sim de mais política, mais vocalização, mais visibilidade, envolvendo de forma muito mais 

direta e organizada as questões de informação qualificada e de comunicação de massa”. 

Para Gohn (2003, p.92), a paridade “não é uma questão apenas numérica, mas de condições 

de uma certa igualdade no acesso a informações, disponibilidade de tempo, etc”.  

Tatagiba (2002, p. 59), também acredita que mesmo que exista igualdade numérica 

na paridade dos conselhos, essa não é suficiente para garantir o equilíbrio no processo 

decisório. Para a autora, a ação dos conselheiros não-governamentais é enfraquecida não só 

pelo pouco domínio da técnica, mas também pela grande dificuldade cultural de assumir 

uma postura de negociação com o Estado. “O princípio da paridade tende, pelas próprias 
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características de nossa cultura política, a se traduzir em vantagens para o governo, 

trazendo profundos desequilíbrios ao processo decisório”.  

Conforme o Cadastro dos Conselhos de Saúde, entre os assuntos mais presentes na 

pauta dos conselhos está em primeiro lugar, com 92%, o orçamento, financiamento e 

prestação de contas, seguido pelos planos estaduais ou planos municipais de saúde (90,8%) 

e pelo programa de saúde da família (87,87%). Percebe-se que os conselhos de saúde 

podem estar atuando de forma deliberativa no controle social e nas definições de 

prioridades de saúde ou apenas estão cumprindo seu papel consultivo para aprovação destes 

documentos, já que este é um procedimento necessário para repasses de verbas e aprovação 

de convênios. Para Daniel (1994, p.30), “a radicalização da partilha de poder, objetivo de 

uma gestão democrática, envolve necessariamente conferir aos cidadãos que participam o 

real direito de decisão, e não apenas de consulta”. 

 No entanto, nas tentativas de avaliar a capacidade deliberativa dos conselhos os 

estudos têm demonstrado que estes não estão cumprindo sua vocação deliberativa. Segundo 

Tatagiba (2002, p. 92), “a grande maioria dos estudos aponta a baixa capacidade de 

inovação das políticas públicas a partir da participação da sociedade civil nos conselhos, 

sugerindo que essa participação assuma contornos mais reativos que propositivo”. Porém, a 

autora afirma que essa fragilidade deliberativa vem acompanhada por uma tendência, a ser 

melhor investigada, que indica uma atuação um pouco mais efetiva no controle social do 

Estado.  

Para Silva (2001), os conselhos municipais de saúde apesar de fazerem parte do 

sistema de decisões das políticas locais de acordo com a legislação do SUS, eles têm sua 

influência limitada no processo de decisão e muitos desses limites estão relacionados aos 



 

 

87 

próprios limites do chamado poder local. Segundo o autor, existem conselhos de saúde que 

são ‘tutelados’ pelo poder executivo e outros que têm maior liberdade de ação. 

Toda essa discussão sobre os conselhos municipais de saúde conduz a uma série de 

questões ainda a serem resolvidas. Porém, isso não impede que se reconheçam os conselhos 

como espaços de ampliação e democratização da gestão estatal. Para Carvalho (1997), os 

conselhos de saúde vêm funcionando como espaço de constituição de identidades coletivas 

e sujeitos políticos. O autor acredita que a mera existência dos conselhos represente uma 

oferta de participação e inclusão, senão na decisão, pelo menos na discussão pública.  

Desta forma, o que o debate atual tem apresentado é o fato de que apesar da criação 

dos conselhos ter representado uma democratização do processo ainda é difícil constatar 

sua eficácia nas políticas públicas. Na opinião de Tatagiba (2002, p. 47), 

 

esperava-se que, por meio da participação cidadã nos espaços 

institucionais, seria possível reverter o padrão de planejamento e execução 

das políticas públicas no Brasil. A mudança desse padrão seria possível 

porque a participação provocaria um tensionamento nas agências estatais, 

tornando-as mais transparentes, mais responsáveis, mais suscetíveis ao 

controle da sociedade. A sociedade poderia exercer um papel mais efetivo 

de fiscalização e controle estando “mais próxima do Estado”, assim como 

poderia imprimir uma lógica mais democrática na definição da prioridade 

na alocação dos recursos públicos. 

 

Partindo dessa consideração e diante das transformações ocorridas na gestão 

municipal da saúde, a partir da descentralização, nesta dissertação objetivou-se verificar, no 
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momento atual, qual o peso que os gestores atribuem aos Conselhos Municipais de Saúde e 

em que medida esse peso está relacionado com o perfil do gestor e com as características da 

gestão. Com isso, verificar a importância da democracia deliberativa nas gestões 

municipais de saúde. 

 

4. A IMPORTÂNCIA DA DEMOCRACIA DELIBERATIVA NAS 

GESTÕES MUNICIPAIS DE SAÚDE: UM OLHAR SOBRE OS CONSELHOS 

MUNICIPAIS DE SAÚDE 

 

4.1 A PESQUISA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE: INOVAÇÃO NA GESTÃO E 

DEMOCRACIA LOCAL NO BRASIL 

A pesquisa “Municipalização da Saúde: inovação na gestão e democracia no Brasil” 

tem por objetivo reaplicar pesquisa semelhante realizada em 1996 e verificar o que ocorreu 

nos últimos dez anos, a partir do aprofundamento da descentralização na saúde, em termos 

da inovação gerencial introduzida pelos gestores municipais de saúde. Pretendem 

identificar em que medida as mudanças, tanto no perfil do gestor quanto em suas ações, 

podem indicar uma maior democratização do poder local no Brasil. Para tanto, realizou-se 

um inquérito nacional, abrangendo os 5.563 municípios brasileiros14. A consulta foi feita 

por meio de questionário (Anexo 1) respondido pelos secretários municipais de saúde. Com 

o apoio do Conselho Nacional de Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e dos 

Conselhos Estaduais de Secretários Municipais de Saúde (Cosems), o questionário foi 

                                                 

 
14 IBGE – estimativa populacional para 2005, não incluindo Brasília. 
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lançado no XXII Congresso Nacional de Secretários Municipais de Saúde, em junho de 

2006, e posteriormente enviado por via postal e/ou correio eletrônico. 

Em 1996, a investigação partiu da hipótese de que a descentralização levaria a uma 

democratização da esfera local de governo, na medida em que alterações provocadas no 

perfil do gestor e no processo de gestão poderiam estar induzindo modificações na 

composição e na direcionalidade do poder local, ampliando assim a gama de interesses 

sociais atendidos pelo sistema municipal de saúde (FLEURY et al, 1997). Tendo como 

focos de análise o perfil do gestor e as características da gestão, foi criado um modelo de 

acordo com duas categorias centrais: a diversificação e a inovação.  

 

A diversificação, para qualificar as eventuais alterações no perfil 

do gestor - entendido como o mandatário do poder governamental local na 

área da saúde - expressivas de alterações na acessibilidade do cargo a 

setores socialmente mais amplos da população, assim como de alterações 

no universo de referentes culturais, técnicos e cognitivos de seus 

ocupantes. A verificação da ampliação desse espectro confirmaria uma 

tendência democratizante.  

A inovação, para qualificar as mudanças de desenho institucional, 

assim como de dinâmica de funcionamento, eventualmente ocorridas no 

processo de gestão, que possam ser expressivas de um alargamento da 

gama de interesses sociais contemplados, seja no seu funcionamento, seja 

nos seus resultados. A ocorrência de inovações assim entendidas denotaria 

um caráter democratizante na gestão e portanto no poder local. Para fins 

de melhor caracterizar a natureza e o conteúdo da inovação, o processo de 

gestão foi decomposto em três dimensões: social, relativa às relações 

estado-sociedade, participação e controle social; gerencial, relativa às 
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questões de eficiência e produtividade; e assistencial, relativa à qualidade 

e aos resultados da atenção prestada (FLEURY et al, 1997, p.15). 

 

Além das freqüências simples de respostas, segundo o porte populacional e sua 

localização regional, obteve-se, também, um índice de inovação por meio da “pontuação 

dos municípios segundo suas respostas a questões selecionadas como indicadores de 

inovação nas dimensões social, gerencial e assistencial”. Os municípios foram divididos de 

acordo com a pontuação obtida em quintis, identificando no ranking do conjunto o quintil 

(20%) de maior pontuação e o de menor pontuação. A análise dos dois grupos polares 

possibilitou uma diferença na dispersão da inovação entre os municípios.  

Segundo o relatório da pesquisa, a dimensão social alcançou um escore acima de 

50% em relação aos itens indicativos selecionados, podendo indicar uma fraca orientação 

para mudanças gerenciais e assistenciais, no momento da pesquisa em 1996, o que pode ser 

observado na Figura 1. O perfil claramente negativo pode ser observado na curva 

demonstrativa da dimensão assistencial, onde os escores que não ultrapassaram os 25% do 

total de itens selecionados nesta dimensão. Esta curva descendente indicava a incapacidade 

de introdução de inovações no que diz respeito à atenção à saúde. 
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FIGURA 1 – Distribuição dos secretários municipais de saúde, segundo o escore obtido em 

diferentes dimensões de inovação. Brasil, 1997. 
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 Tendo em vista esse resultado, a hipótese principal da pesquisa de 2006 é que 

haveria, ao longo do tempo e com o aprofundamento do processo de descentralização, uma 

maior convergência entre as curvas de inovação, recuperando as velocidades de inovação 

relativa aos aspectos gerenciais e assistenciais.  

O questionário foi reformulado de acordo com as transformações ocorridas na 

gestão de saúde pública. Sua versão final foi composta por 69 questões, sendo a maioria 

fechada (no questionário de 1996 havia 55 questões). O quadro de variáveis (Anexo 2) 

também foi atualizado, sendo elaborado para verificar a operacionalização do modelo 

analítico. Assim, o gestor foi investigado em seu perfil sócio-econômico, seu perfil 

profissional, sua trajetória política / vida pública e sua relação com o cargo. A gestão foi 
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caracterizada quanto à sua dimensão social, sua dimensão gerencial e sua dimensão 

assistencial, além de aspectos da percepção do secretário. Para cada categoria de análise foi 

selecionado um conjunto de atributos e variáveis, de modo a orientar a definição dos dados 

a serem coletados e analisados para a sua verificação empírica. 

O método utilizado para a obtenção das informações junto aos municípios foi a 

realização de um censo. De um total de 5.563 questionários enviados aos secretários de 

saúde dos municípios brasileiros, teve-se um retorno de 1.083 questionários preenchidos, o 

que corresponde aproximadamente 19% (no Anexo 3, pode-se observar a distribuição da 

amostra, pelas unidades federativas do Brasil).  

Em decorrência da estratégia de obtenção dos dados junto aos municípios 

(realização de um censo), da alta taxa de não-resposta e da possibilidade dos resultados 

corresponderem aos de uma amostra de voluntários, foi necessário realizar um estudo 

estatístico para avaliar o grau de viés de resposta, a fim de verificar se as respostas obtidas 

podem ser tratadas como as de uma amostra probabilística de municípios. Para tanto, foi 

preparada uma base de dados contendo variáveis provenientes de fontes diversas (como 

IBGE, Datasus e Finanças do Brasil) correlacionadas com as variáveis levantadas pela 

pesquisa. Optou-se também por realizar um estrato certo para municípios com mais de 

400.000 habitantes15 e obter a totalidade dos questionários. 

                                                 

 
15 A maior parte dos municípios brasileiros se concentra em um extrato de até 100.000 habitantes (cerca de 

95%). No entanto, é acima de 100.000 habitantes que se encontram os municípios com maior capacidade 

instalada em saúde. Neste extrato populacional, a diferença entre os municípios é muito grande (considerando, 

por exemplo, um município de 100 mil habitantes e outro de 10 milhões). Por isso, optou se por realizar um 

estrato certo para os municípios com mais de 400.000 habitantes. A opção pelo estrato certo de municípios 

acima de 400 mil habitantes e não pelos municípios acima de 100 mil habitantes foi determinada por 
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Após realizar diversas simulações, optou-se pela amostragem estratificada de 

município, por apresentar melhores resultados. As variáveis de estratificação selecionadas 

foram: localização geográfica, modalidade de gestão do sistema de saúde municipal e porte 

do município. Com esse estudo estatístico a amostra pode ser expandida para a totalidade 

dos municípios brasileiros, utilizando para tanto um fator de expansão da amostra. 

 

4.2 METODOLOGIA 

Nesta dissertação, o universo da pesquisa de campo foi o conjunto de secretários 

municipais de saúde que responderam à pesquisa Municipalização da Saúde. Buscou-se 

analisar as gestões dos secretários municipais de saúde que estavam cumprindo seu 

mandato no ano de 2006, quando foram aplicados os questionários.  

A coleta dos dados foi realizada em três momentos. Num primeiro momento, os 

dados foram coletados por meio de pesquisa bibliográfica em livros, periódicos 

especializados, teses, dissertações e em publicações de órgãos públicos, como o Ministério 

da Saúde. Posteriormente, a coleta ocorreu por meio de pesquisa em bancos de dados sobre 

os conselhos municipais de saúde. Para tanto, foram utilizados os bancos de dados do 

conselho nacional de saúde e da Escola Nacional de Saúde Pública da Fundação Oswaldo 

Cruz. Esses dados estão disponíveis em meio eletrônico e foram agrupados e analisados 

com o objetivo de mapear e traçar o perfil atual dos conselhos municipais de saúde. Em um 

terceiro momento, foram utilizados os dados obtidos a partir da pesquisa “Municipalização 

                                                                                                                                                     

 
limitações operacionais. Devido ao curto prazo restante não seria possível conseguir os questionários 

respondidos por todos os secretários de saúde de municípios acima de 100 mil habitantes. 
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da Saúde: inovação na gestão e democracia local no Brasil” (somente os dados que estão 

relacionados com o objetivo proposto para a dissertação).  

As categorias utilizadas para análise foram - o perfil do gestor e o peso do conselho 

na gestão. O gestor foi analisado de acordo com sua trajetória política setorial e vida 

pública e o peso do conselho na gestão foi analisado de acordo com o grau de importância 

que os gestores atribuem à relação da sociedade, por meio dos conselhos municipais de 

saúde, com a gestão de saúde. Assim, analisou-se o espaço, na gestão de saúde, que a 

sociedade possui para participar e exercer o controle social, bem como a comunicação 

estabelecida entre gestores e sociedade e a responsabilidade social dos gestores, expressa 

pela prestação de contas de suas ações à sociedade. 

O primeiro passo da análise foi caracterizar o perfil social e político/participativo 

dos gestores e o grau de importância que os gestores atribuem aos conselhos nas gestões 

municipais de saúde. As informações foram cruzadas e analisadas considerando, em alguns 

casos, o porte populacional do município e sua localização nas Grandes Regiões do país.  

A segunda etapa foi criar um modelo analítico para separar os gestores com relação 

ao perfil tradicional, conservador e progressista e com relação aos que atribuem maior ou 

menor peso ao conselho na sua gestão. A divisão entre dois grupos polares para distinguir o 

peso do conselho na gestão foi utilizada, apesar de considerar que essa categoria de análise 

se distribui ao longo de um continuum de múltiplas dimensões. Porém, esse recurso à 

polarização é interessante quando se pretende fornecer uma melhor compreensão daqueles 

fatores que se associam. 
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 Os gestores tradicionais foram considerados como sendo os que não conseguem 

acompanhar as políticas do setor e manter uma participação social ativa. São aqueles com 

menor ou nenhuma trajetória associativa e com baixa ou nenhuma participação política no 

setor. Já o progressista é o gestor que acompanha as políticas do setor e possui uma 

trajetória política e vida pública mais ativa. São os que têm maior experiência em 

associações da sociedade civil e dão maior importância a esse tipo de participação para o 

cargo de secretário de saúde e são, também, os que mais participaram de eventos, de 

entidades representativas e de instância de pactuação na área da saúde. O gestor 

conservador se encontra entre os tradicionais e os progressistas, ele possui uma vida 

pública e acompanha algumas políticas de saúde, porém não é tão ativo quanto o 

progressista, já que conserva algumas características do tradicional.  

Quanto aos gestores que atribui maior peso ao Conselho na sua gestão, eles são 

identificados como os que mais abrem espaço para a participação efetiva da sociedade nas 

decisões públicas e no controle social, reconhecem os Conselhos Municipais de Saúde 

como importantes canais de participação e de democratização da gestão de saúde. A 

situação oposta caracteriza os gestores que atribuem menor peso ao Conselho. 

A operacionalização desse modelo analítico foi baseada na metodologia de análise 

da Pesquisa Municipalização da Saúde, onde se realizou um workshop com especialistas na 

área para apresentação e discussão do modelo. Foram selecionados dois grupos de 

variáveis, um com as variáveis que foram consideradas indicadoras do perfil do gestor, que 

são aquelas relativas à participação política em eventos, em entidades representativas, em 

instâncias de pactuação e em associações da sociedade civil. No outro grupo estavam as 

variáveis consideradas indicadoras do peso que os gestores dão aos conselhos, sendo as 
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variáveis selecionadas: a influência do conselho na elaboração e execução do orçamento; a 

importância do conselho no estabelecimento de prioridades; o funcionamento do conselho 

municipal de saúde; a prestação de contas ao conselho; o fluxo de informações e os atores 

relevantes. 

Para cada indicador de variável foram atribuídos pontos de +3 a –1 para o grupo de 

variáveis relativo ao perfil do gestor e de +2 a -1 para o grupo relativo ao peso do conselho 

na gestão. Além dessas variáveis contínuas, o modelo possui também algumas variáveis 

dicotômicas (sim/não) para as quais foram atribuídos pontos +1 e 0 (as tabelas com as 

variáveis, os indicadores e a pontuação podem ser observados no Anexo 4). Assim, os dois 

grupos passaram a ser estudados a partir do escore total alcançado em cada resposta dada 

aos quesitos selecionados para análise. Na distribuição dos escores foram separados o 

primeiro e o último quintil, para os dois grupos. O primeiro quintil corresponde aos 20% 

dos gestores que obtiverem menor pontuação. Eles foram considerados do tipo tradicional, 

em um grupo, e no outro grupo são os que atribuem menor peso ao conselho na sua gestão. 

Já no último quintil, correspondente aos 20% dos gestores que obtiverem maior pontuação, 

estão os progressistas e os que atribuem maior peso ao Conselho na sua gestão. Aqueles 

gestores que ficaram entre esses dois limites no grupo do perfil do gestor foram 

identificados como conservadores. 

 A próxima etapa da análise foi identificar as variáveis mais expressivas nas duas 

categorias. Para isso, utilizou-se o método de análise fatorial, de análise discriminante e de 

regressão linear.  
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O método de análise fatorial foi utilizado para identificar as variáveis que mais 

explicam o perfil do atual gestor de saúde e a importância dos conselhos na gestão 

municipal de saúde. Dessa forma, pode-se observar o comportamento de uma variável ou 

de um grupo de variáveis em correlação com outras, definindo um conjunto de dimensões 

latentes comuns, chamados fatores16.  

Primeiramente, foi selecionar um grupo de variáveis observacionais que foram 

utilizadas como indicadoras das categorias “perfil do gestor” e “peso do conselho na 

gestão” (o conjunto das variáveis para seleção está representado no Anexo 4). Com a 

técnica de análise fatorial, as variáveis foram analisadas de forma independente e o próprio 

programa substituiu o conjunto inicial de variáveis selecionadas por outro de menor 

número, denominado fatores, de modo a identificar as dimensões latentes nessas variáveis. 

Dessa forma, permitiu-se um reagrupamento das variáveis observacionais em cada fator, 

podendo assim identificar as variáveis que estão mais correlacionadas.  

Ao realizar a análise dos fatores (variáveis latentes) com suas respectivas variáveis 

observacionais, obteve-se a carga fatorial de cada variável observacional como indicador da 

variável latente. Essa carga fatorial fornece o peso/importância de cada variável principal 

na composição do fator e quanto mais alta a carga de uma variável num fator, mais 

variabilidade da variável aquele fator explica. 

 O método de análise de discriminante foi utilizado para verificar os fatores que mais 

diferenciam os gestores com relação ao perfil tradicional, conservador e progressista e com 

                                                 

 
16 Fator é uma variável ou constructo não diretamente observável, mas que precisa ser inferido com base nas 

variáveis de entrada. Ele também pode ser visto como um agrupamento daquelas variáveis de entrada que 

medem ou são indicadoras do fator (Aaker, Kumar e Day, 2004, p.577). 
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relação aos que atribuem maior ou menor peso ao conselho na sua gestão. Segundo Aaker, 

Kumar e Day (2004, p.563) a análise discriminante é utilizada basicamente para identificar 

variáveis que contribuem para diferenças em grupos definidos aprioristicamente, com o uso 

de funções discriminantes. Os autores alegam que essa análise também é usada para 

classificar objetos em um ou mais grupos que já estejam definidos. Já o método de 

Regressão Linear17 foi utilizado para identificar os fatores mais relevantes para a soma total 

das duas categorias de análise.  

Por fim, na última etapa da análise foi verificado o grau de associação entre o perfil 

do gestor e o peso que ele atribui ao conselho em sua gestão. A hipótese é que em uma 

gestão cujo secretário municipal de saúde é considerado progressista o peso relativo do 

conselho municipal de saúde na sua gestão será maior e em uma gestão cujo secretário 

municipal de saúde é considerado tradicional o peso relativo do conselho municipal de 

saúde na sua gestão será menor. 

 Esta metodologia escolhida para a dissertação também apresenta certas 

desvantagens e limitações. Por utilizar os dados coletados na pesquisa Municipalização da 

Saúde, a primeira limitação se refere ao tamanho do questionário, que apresentou oito 

páginas. Houve a possibilidade de falta de motivação de alguns secretários de saúde ao se 

depararem com a quantidade de questões a serem respondidas e o tempo que ele teria que 

despender para respondê-las. Pelo motivo do questionário ter sido enviado por meio postal 

pode ter prejudicado a pesquisa por não haver uma comprovação de que quem respondeu o 

                                                 

 
17 A análise de regressão é utilizada para (1) prever a variável dependente, tendo conhecimento da variável 

independente, e (2) compreender a relação entre a variável dependente e as variáveis independentes. A 

premissa mais importante é a de que as variáveis independentes selecionadas vão, de fato, explicar ou prever a 

variável dependente, e que nenhuma variável relevante tenha sido omitida (Aaker, Kumar e Day, 2004, 

p.543). 
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questionário foi realmente o secretário municipal de saúde. A opção por esse método de 

coleta dos dados pode ter ocasionado outra limitação para o tratamento dos dados, por não 

conseguir captar a subjetividade do pesquisado. A escolha das variáveis para a criação do 

modelo de análise, apesar do grau de arbitrariedade, pode não ter sido a mais representativa 

do perfil do gestor e do peso do conselho na gestão.  

 

4.3 ANÁLISE DESCRITIVA 

Hoje, no Brasil, em média, o número de mulheres ocupando o cargo de secretária de 

saúde ultrapassa o número de homens. A presença feminina corresponde a 50,1% dos 

cargos. No entanto, o maior índice de gestores do sexo feminino somente se observa nos 

municípios com até 20.000 habitantes (54%), acima desse porte populacional predomina os 

gestores do sexo masculino, chegando a 78,7% na faixa de 200 mil a 400 mil habitantes. A 

presença do sexo masculino também pode ser observada nos municípios habilitados em 

Gestão Plena do Sistema Municipal (54,3%). Considerando as grandes regiões do Brasil, o 

índice de presença feminina é maior na Região Norte (58,6%), enquanto que a presença 

masculina se concentra mais na Região Sudeste (54,3%) – Tabela 1. Em outros termos, 

embora a média nacional demonstre que a maioria dos cargos de secretário de saúde está 

sendo ocupada pelo sexo feminino, estes aparecem predominantes apenas nos municípios 

de pequeno porte, habilitados em Gestão Plena da Atenção Básica e que estão na Região 

Norte e Nordeste. A probabilidade do cargo de gestor da saúde ser ocupado pelo sexo 

feminino é maior em situações de baixa competição para o cargo.  



 

 

100 

TABELA 1 – Distribuição dos secretários municipais de saúde segundo o sexo, por porte 

populacional. Brasil, 2007. 

Sexo 
Total 

(%) 

Até 

5.000 

hab. 

(%) 

De 5.000 

a 10.000 

hab. 

De 10.000 

a 20.000 

hab. 

De 20.000 

a 50.000 

hab. 

De 50.000 

a 100.000 

hab. 

De 

100.000 

a 200.000 

hab. 

De 

200.000 

a 400.000 

hab. 

Mais de 

400.000 

hab. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Masculino 49,2 49,8 46,4 43,9 52,5 59,6 54,7 78,7 66,0 

Feminino 50,1 49,2 53,1 54,4 47,5 40,4 45,3 21,3 31,9 

Não 

respondeu 
0,7 1,0 0,5 1,7 - - - - 2,1 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

A distribuição por faixa etária pode ser observada na Figura 2. A maioria dos 

secretários de saúde se encontra na faixa de 31 a 50 anos (64,9%), sendo que os gestores 

com menos de 31 anos correspondem a 11,4% e com mais de 50 anos a 21,4%. Cabe 

observar que quanto maior o município e sua capacidade instalada para gestão, maior é a 

idade do gestor municipal de saúde, chegando a 55,6% nos municípios acima de 400.000 

habitantes, mais que o dobro da média nacional. A Região Sudeste se destaca por ser a 

região onde se encontram os gestores com maior idade (27,1%) e também os mais jovens 

(12,6%). A predominante presença de gestores mais jovens nos pequenos municípios pode 

também estar relacionada com a competição para o cargo, bem como com o grau de 

experiência e qualificação nacional exigido.  

 



 

 

101 

FIGURA 2 – Pirâmide etária dos secretários(as) municipais de saúde. Brasil, 2007. 
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Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

Com relação à trajetória política e vida pública do secretário municipal de saúde, 

foram selecionadas as variáveis para a construção do perfil desses gestores: experiência 

associativa e participação política em saúde. Foi constatado, conforme Tabela 2, um alto 

índice de não participação em atividades associativas, uma média nacional de 82,9%. Ou 

seja, ter uma vida associativa não é uma característica comum da maioria dos gestores de 

saúde em exercício nos anos de 2006 e 2007. Essa situação é justamente o oposto do que 

ocorria no ano de 1996, onde 83% dos secretários tiveram relação com algum tipo de 

entidade associativa (FLEURY et al, 1997). Isso mostra uma alteração no perfil do 

secretário quanto à sua trajetória associativa. 
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TABELA 2 - Participação dos secretários(as) de saúde em associações da sociedade civil. 

Brasil, 2007   

Participação 

Associação 

de 
Associações Associações 

Clubes 

de 

Clubes 

sociais/ 
Sindicatos Outras  

Moradores 

(%) 

Profissionais 

(%) 

Religiosas 

(%) 

Serviços 

(%) 

 Desportivos 

(%) 
(%) 

Associações 

(%) 

Até 5 anos 5,4 6,9 5,9 3,8 6,1 4,4 5,3 

De 6 a 10 anos 3,3 5,5 5,8 4,0 2,9 2,9 3,8 

De 11 a 15 anos 0,5 2,4 2,1 1,3 1,9 2,1 0,7 

De 16 a 20 anos 0,5 3,1 2,3 1,7 2,7 2,1 0,7 

De 21 a 25 anos - 1,9 0,9 0,5 0,9 1,3 0,1 

De 26 a 30 anos - 1,0 1,6 0,3 1,3 0,7 - 

Mais de 30 

anos 
0,0 0,8 0,7 0,1 1,0 0,2 0,1 

Participa / 

Participou, mas 

sem informar 

por quanto 

tempo 

1,3 4,0 3,2 1,2 3,0 2,5 0,8 

Total dos que 

participaram 11,0 25,6 22,5 12,9 19,8 16,2 11,5 

Não participa / 

Nunca 

participou 

89,0 74,4 77,5 87,1 80,2 83,8 88,5 

Total Geral 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

Das entidades associativas selecionadas para análise, a associação profissional é a 

que possui maior participação dos secretários (25,6%), seguida da associação religiosa 

(22,5%) e dos clubes sociais e desportivos (19,8%). A associação profissional, também, é a 

entidade onde os secretários de saúde participam por mais tempo (9,2% participam a mais 

de 10 anos). Relacionando essas informações com o porte do município, constatou-se que 

quanto maior o porte do município maior é o envolvimento dos secretários em associações 

profissionais e, por outro lado, quanto menor o porte do município maior é o envolvimento 

dos secretários em associações religiosas.  
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A entidade com menor envolvimento dos secretários é a associação de moradores 

(11%). Porém, cabe destacar que nos municípios de 100.000 a 200.000 habitantes o índice 

de participação em associação de moradores é mais do que o triplo da média nacional nessa 

faixa, correspondendo a 18,7%. Considerando as grandes regiões do Brasil, os secretários 

mais envolvidos em atividades associativas estão na Região Sul, que possui um índice de 

participação acima da média nacional, e os menos envolvidos estão na Região Nordeste.  

Foi constatado que 30,4% dos secretários que possuem experiência associativa 

consideram sua atuação de alta importância para o exercício da função de gestor do sistema 

de saúde, enquanto que 21,1% dos secretários a consideram de baixa ou nenhuma 

importância. A maioria (43,6%) alegou que sua experiência associativa é de média 

importância para o cargo de gestor (o restante, 4,9%, não respondeu a questão). Embora a 

maioria dos secretários de saúde alegue não possuir experiência associativa, esse é 

considerado um fator importante para a função de secretário de saúde.  

Quanto à participação política setorial dos secretários municipais de saúde, 49,4% 

dos secretários afirmaram já terem participado de algum evento no setor18. A maior 

participação ocorre nos encontros regionais de secretários de saúde (86,1%), seguidos das 

conferências municipais (67,3%), com percentuais bem maiores que o total nacional. Em 

terceiro lugar está a participação nos encontros nacionais de secretários de saúde (44,1%), 

conforme Figura 3.  

                                                 

 
18 Esse percentual foi encontrado considerando o total de participação nos cinco eventos. O baixo percentual 

se deve principalmente a baixa participação nas Conferências Nacionais, se desconsiderar esse evento a média 

nacional de participação seria 60,22%.  
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A menor participação foi nas conferências nacionais da saúde, com participação 

inferior a 10%. Entre as cinco últimas conferências nacionais analisadas, a 8ª e a 12ª 

Conferência tiveram a maior participação, sendo 7,1% e 7,7% respectivamente19. A 8ª 

Conferência, conforme visto, foi um grande marco para a história do setor, por reunir pela 

primeira vez uma gama diversificada de representantes sociais de todo o país e contribuir 

para a reformulação do Sistema Nacional de Saúde.   

FIGURA 3 – Participação política dos secretários(as) municipais de saúde. Brasil, 2007. 
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Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV  

 

Conforme se pôde observar, a participação política se dá principalmente em eventos 

municipais e regionais. Nas outras esferas o índice de participação é baixo, ou seja, menos 

de 50% do total de secretários de saúde no Brasil participam de algum evento de âmbito 

nacional e estadual. Naturalmente, a relação entre o percentual de secretários que 

                                                 

 
19 Cabe destacar que estas são as duas conferências cujo coordenador foi Sérgio Arouca, um dos principais 

articuladores do Movimento Sanitário (falecido dias antes da 12ª Conferência, por isso não chegou a 

concretizar sua função de coordenador). 



 

 

105 

participaram de encontros locais e o de encontros nacionais é mais distinta quando se 

analisa o porte do município (Tabela 3). Com relação aos encontros nacionais, quanto 

maior o município maior é a probabilidade do secretário de saúde participar dos eventos no 

setor. No caso das conferências nacionais de saúde, a participação dos secretários que 

atuam em municípios com mais de 400.000 habitantes é cerca de cinco vezes mais que a 

média nacional.  Já nos encontros municipais, o percentual de participação dos secretários 

não se distingue muito conforme o porte do município.  

 

TABELA 3 – Distribuição de secretários(as) municipais de saúde segundo participação em 

eventos políticos da área da saúde, por porte do município. Brasil, 2007.  

Participação em 

Eventos Políticos 

 

 

Total 
 

 

(%) 

 

Até 

5.000 

hab. 
 

(%) 

De 5.000 

a 10.000 

hab. 

De 

10.000 

a 20.000 

hab. 

De 

20.000 

a 50.000 

hab. 

De 

50.000 

a 

100.000 

hab. 

De 

100.000 

a 

200.000 

hab. 

De 

200.000 

a 

400.000 

hab. 

Mais 

de 

400.00

0 hab. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Conferência 

Nacional de Saúde 
6,14 5,26 4,46 5,24 6,9 11,28 24,88 13,1 24,68 

Conferência 

Estadual de Saúde 
43,4 44,2 38,3 47,6 46,6 42,7 39,5 31,6 46,8 

Conferência 

Municipal de Saúde 
67,3 68,1 60,5 74,2 67,1 69,5 73,9 60 68,1 

Encontro Nacional 

de SS 
44,1 33 40,5 41,7 54,9 56,2 67,6 66,2 72,3 

Encontro Regional 

de SS 
86,1 85,6 88,1 86 84,5 85,8 86,3 83,7 80,9 

Total 49,4 47,23 46,37 50,95 52 53,09 58,44 50,92 58,56 

Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

Ao contrário do que ocorre com as experiências associativas, na região Nordeste é 

que se encontram os secretários que mais participam de eventos políticos da área da saúde. 

Os secretários dessa região só não tiveram o maior percentual de participação nos encontros 
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regionais de secretários de saúde. A maior participação dos secretários foi na da Região 

Sul, 92,2%. 

Com relação aos espaços de pactuação intergestores e instituições representativas 

da(s) qual(is) o secretário de saúde participa ou já participou, destaca-se o Conselho 

Municipal de Saúde (CMS) com 96,8%, sendo 53,6% como dirigente. Em segundo lugar 

está o Conselho Estadual de Secretários Municipais de Saúde – Cosems (68,9%), seguido 

das Comissões Intergestores Bipartite – CIBs (59,1%). O maior índice de não participação 

ocorreu nos encontros nacionais: Comissão Intergestores Tripartite - CIT (78%) e Conselho 

Nacional de Secretário Municipais de Saúde – Conasems (70,5%) (TABELA 4). 

 

TABELA 4 – Distribuição de secretários(as) municipais de saúde segundo participação em 

espaços de pactuação intergestores e instituições representativas. Brasil, 2007.  

Participação 
CMS Conasems Cosems CIT CIBs 

CIBs 

Regionais 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Como dirigente 53,6 1,7 5,2 1,0 3,4 5,5 

Como membro do conselho de 

representantes 
29,0 4,5 20,4 3,8 18,3 20,2 

Como participante 5,5 17,8 41,1 12,3 35,5 28,5 

Como dirigente e membro do conselho de 

representantes 
5,5 0,2 0,6 0,0 0,3 0,4 

Como dirigente e participante 0,8 0,0 0,2 0,0 0,1 0,1 

Como membro do conselho de 

representantes e participante 
0,4 0,2 0,6 - 0,4 0,3 

Nas 3 modalidades simultaneamente 1,4 - - - 0,0 0,1 

Participa / Participou mas sem informar a 

modalidade 
0,6 0,2 0,8 0,2 1,1 1,4 

Sub-total de Participação 96,8 24,6 68,9 17,3 59,1 56,5 

Não participa / Nunca participou 2,5 70,5 29,4 78,0 38,6 40,3 

Não respondeu 0,7 4,9 1,7 4,7 2,3 3,2 

Total 196,8 124,6 168,9 100,0 159,1 156,5 

Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
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Tendo descrito o perfil do gestor municipal de saúde no Brasil, os próximos 

parágrafos deste tópico centram-se na análise do peso que os gestores atribuem aos 

conselhos municipais de saúde na sua gestão. Contou-se que o conselho foi indicado pelos 

secretários como a força social que dá maior apoio à sua gestão (89,7%), principalmente na 

Região Norte e nos municípios de até 10.000 habitantes. Em segundo lugar estão os 

profissionais da saúde (76,7%), seguidos pelas outras secretarias municipais (70,1%). 

Apenas 5,2% dos secretários apontaram o conselho como o ator de maior oposição à 

gestão. Os atores mais identificados com a oposição foram os partidos políticos e a Câmara 

de Vereadores, representando, respectivamente, 37,5% e 28,8% do total (FIGURA 4).  

Portanto, os dados revelam que o conselho de saúde, na grande maioria dos 

municípios, tem sido a principal força de apoio às decisões dos secretários de saúde. Esse 

fato pode ser até mesmo uma indicação de que se tem buscado uma parceria entre o 

conselho e a executiva da saúde, seja para uma atuação conjunta ou para minimizar 

conflitos. Por outro lado, entre os oposicionistas pode estar ocorrendo certa disputa por 

interesses políticos partidários e também uma disputa entre os poderes executivo e 

legislativo, já que os partidos políticos e o legislativo foram concebidos como barreira à 

gestão.  
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FIGURA 4 - Distribuição de secretários(as) municipais de saúde segundo presença de força 

social de apoio e oposição à gestão. Brasil, 2007. 
Força Social de Maior Apoio a Gestão                       Força Social de Maior Oposição a Gestão 
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O conselho municipal de saúde ocupa o terceiro lugar entre os atores sociais 

considerados de mais alta influência tanto na elaboração (28,3%) quanto na execução do 

orçamento (33,6%). Porém, é na execução do orçamento que o conselho atinge os maiores 

percentuais de influência, chegando a ser o ator com maior percentual no nível de média 

influência (FIGURA 5). Com alta influência, em primeiro lugar está o prefeito (82% 

elaboração e 70,5% execução), seguido do secretário de saúde (49,5% e 70,2%). É 

interessante observar que até na execução do orçamento o prefeito tem mais influência. Isso 

pode demonstrar baixa autonomia na definição e alocação de recursos por parte dos 

secretários de saúde e do conselho municipais de saúde. Apesar de se ter conseguido um 

grande avanço na descentralização político-administrativa do governo federal para o 

municipal (conforme capítulo 3), observa-se que a descentralização em âmbito local, dos 
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prefeitos para os gestores da saúde, pode ainda não ter ocorrido de fato na maioria dos 

municípios brasileiros, onde o prefeito ainda possui grande poder sobre os recursos 

financeiros.   

 Constata-se que o orçamento ainda é uma prerrogativa do executivo. Ou seja, as 

demandas sociais organizadas perdem influência para o governo local, podendo-se observar 

na Figura 5. Há percentuais de influência bem maiores, tanto na elaboração quanto na 

execução do orçamento. 

 

FIGURA 5 - Distribuição de secretários(as) municipais de saúde segundo grau de 

influência dos atores sociais na elaboração e na execução do orçamento. Brasil, 2007.  
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Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

  

Quanto ao estabelecimento de prioridades, o conselho de saúde possui praticamente 

o mesmo grau de influência que o prefeito (57% e 57,4%). Estes estão abaixo apenas do 
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secretário de saúde, que é o ator que apresenta a mais alta influência no estabelecimento de 

prioridades em saúde, principalmente nos municípios acima de 50.000 habitantes e na 

Região Sul. Contudo, é nos municípios com até 50.000 habitantes que os conselhos 

possuem mais alta influência no estabelecimento de prioridades, sendo mais significativo 

na Região Centro–Oeste. Apesar do conselho de saúde não ter grande influência na 

elaboração do orçamento, comparado com o executivo local, no momento de estabelecer 

prioridades o conselho tem um peso significativo (FIGURA 6).  

 Entre os critérios ou procedimentos considerados pelos secretários de saúde mais 

importantes para o estabelecimento de prioridades, as propostas do conselho de saúde 

aparecem em segundo lugar (58,3%), em primeiro esteve o parecer do corpo técnico 

(62,8%) e em terceiro os incentivos financeiros do Ministério da Saúde (50,3%). O peso do 

conselho na definição de prioridades e o alto grau de importância do parecer técnico 

demonstram uma melhoria no processamento de demandas, no sentido de superação de 

práticas patrimonialistas, como as solicitações de políticos locais e demandas espontâneas 

que vêm reduzindo suas influências na definição de prioridades em saúde. Quanto aos 

incentivos financeiros do Ministério da Saúde, estes têm alto grau de importância na 

definição de prioridades em saúde devido à estratégia de descentralização adotada no 

Brasil, que oferece incentivos para aqueles municípios que adotam programas e políticas do 

governo federal (FIGURA 6).  
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FIGURA 6 - Distribuição de secretários(as) municipais de saúde segundo grau de 

influência dos atores sociais no estabelecimento de prioridades em saúde e procedimentos 

adotados para a definição dessas prioridades. Brasil, 2007.        
Grau de influência no estabelecimento de prioridades           Procedimentos adotados para definição de prioridades 
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Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

Segundo a maioria dos secretários de saúde (88,3%), o conselho é o instrumento ou 

mecanismo mais utilizado para receber informações e/ou demandas da população. Ele 

obteve o maior percentual, até mesmo nos municípios de pequeno porte (abaixo de 50.000 

mil habitantes) onde o atendimento no gabinete foi, durante muito tempo, uma prática 

muito comum. Cerca de 30% dos secretários acreditam também que as demandas do 

conselho de saúde são mecanismos utilizados para identificar demandas reprimidas. Assim, 

observa-se que os conselhos municipais de saúde têm sido o melhor instrumento para 

receber informações e demanda da população.  

Esses dados demonstram a importância que o atual secretário de saúde dá ao papel 

do conselho como catalizador da demanda para definição de prioridades. Porém, se 

compararem essa informação com aquelas identificadas na análise do orçamento, 



 

 

112 

perceberão uma grande diferença entre as duas, já que o papel do conselho na alocação dos 

recursos orçamentários é baixo.  

Quanto à prestação de contas, o conselho é o ator a quem os secretários de saúde 

mais prestam conta de seus gastos. Ou seja, 92,7% dos secretários prestam conta ao 

conselho municipal de saúde, em seguida aparece o prefeito, com 78,8%, e a câmara de 

vereadores, com 74,7%. O percentual de secretários que dizem não prestar contas a 

ninguém é muito baixo, menos de 1%, o que revela seu grau de compromisso público. Na 

Região Sul, o percentual de secretários que prestam contas de seus gastos ao conselho 

ultrapassa a média nacional, sendo 95,3%, isso ocorre inclusive com os municípios acima 

de 400.000, onde 97,9% dos secretários prestam contas de seus gastos ao conselho. Com 

isso observa-se que, em todo o Brasil, o conselho de saúde  tem cumprido a sua função de 

exercer o controle social.  

Com relação ao funcionamento dos conselhos municipais de saúde, 90,6% dos 

secretários alegaram que o conselho não possui sede própria. Quanto à presidência, 70,4% 

dos secretários afirmaram haver eleição para o cargo. Entretanto, o que se observa é que 

mesmo com as eleições para o cargo da presidência, a maioria dos secretários de saúde 

(63,8%) ainda permanece como presidente dos conselhos (TABELA 5).  
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TABELA 5 - Distribuição de Secretários(as) Municipais de Saúde segundo funcionamento 

do Conselho Municipal de Saúde. Brasil, 2007.  

Resposta 

Sede  

Própria  

 Secretário 

Saúde 
Eleição para Divulgação 

Troca de 

Informações entre 

é o Presidente Presidência das Resoluções Secretaria/Conselho 

(%) (%) (%) (%) (%) 

Sim 8,0 63,8 70,4 67,4 84,7 

Não 90,6 35,1 28,0 29,8 12,0 

Não 

respondeu 
1,4 1,1 1,6 2,8 3,3 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

4.4 ANÁLISE COMPARATIVA: O PERFIL DOS GESTORES E SUA RELACIONAÇÃO 

COM A IMPORTÂNCIA ATRIBUÍDA AOS CONSELHOS MUNICIPAIS DE SAÚDE 

 

Utilizando o modelo de análise apresentado na metodologia de pesquisa e 

considerando o fator de expansão da amostra, constatou-se que para o total de 5.563 

secretários de saúde, 1.087 (19,5%) se enquadraram no perfil tradicional, 963 (17,3%) no 

perfil progressista e, a grande maioria, 3.513 (63,2%) dos gestores de saúde são 

conservadores. Essa distribuição pode ser observada no histograma abaixo (FIGURA 7), 

que apresenta uma leve assimetria à direita, onde se localizam os gestores tradicionais, com 

as menores pontuações.  
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FIGURA 7 – Curva de distribuição dos secretários de saúde, conforme o perfil do gestor. 

Brasil, 2007. 
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Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

  

 Conforme se pode observar na Tabela 6, a maioria dos gestores progressistas está 

localizada nos municípios acima de 50.000 habitantes, sendo que o maior percentual 

(42,55%) se encontra nos municípios com mais de 400.000 habitantes. Nota-se que quanto 

maior o município mais progressista é o gestor de saúde. Com relação ao gestor tradicional 

ocorre uma situação inversa, quanto menor o município mais tradicional é o gestor. Isso 

ocorre principalmente nos municípios com até 10.000 habitantes, sendo que o percentual de 

gestores tradicionais chega a 25,65% (maior que a média nacional) nos municípios com até 

5.000 habitantes. Nos municípios com mais de 400.000 habitantes, há apenas 4,26% dos 

gestores tradicionais.  
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TABELA 6 - Distribuição do perfil dos secretários(as) municipais de saúde segundo o porte 

populacional. Brasil, 2007.  

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
 

 Esses dados parecem indicar que é bem mais difícil para os gestores dos pequenos 

municípios manterem uma trajetória política e vida pública ativa. A dificuldade é maior 

quando se refere à participação em eventos e entidades representativas em nível nacional. 

Para esta dificuldade, talvez um dos motivos possa ser a falta de recursos financeiros da 

secretaria de saúde de municípios de pequeno porte para custeio de passagens e 

hospedagens dos gestores em eventos nacionais.  

 Quanto à distribuição geográfica, a maioria dos gestores tradicionais se encontra na 

Região Sudeste, os conservadores na Região Norte e os progressistas na Região Sul 

(TABELA 7). 

TABELA 7 - Distribuição do perfil dos secretários(as) municipais de saúde segundo o 

Grande Região. Brasil, 2007.  

Perfil do Gestor 
Total Norte Nordeste 

Centro 

Oeste 
Sudeste Sul 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Tradicional 19,54 16,04 20,90 13,12 24,04 14,98 

Conservador 63,14 80,18 60,98 66,45 62,47 59,60 

Progressista 17,33 3,79 18,12 20,43 13,49 25,42 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

Perfil do 

Gestor 

Total 

(%) 

Até 

5.000 

hab. 

 

(%) 

 5.000 

a 

10.00

0 hab. 

10.000 

a 

20.000 

hab. 

20.000 

a 

50.000 

hab. 

50.000 

a 

100.000 

hab. 

100.000 

a 

200.000 

hab. 

200.000 

a 

400.000 

hab. 

Mais de 

400.000 

hab. 

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (%) 

Tradicional 19,53 25,65 19,65 18,16 16,89 15,61 15,22 18,75 4,26 

Conservador 63,17 56,81 68,13 65,84 64,08 53,82 60,87 46,25 53,19 

Progressista 17,30 17,54 12,22 16,00 19,03 30,56 23,91 35,00 42,55 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
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Com relação aos conselhos municipais de saúde, os gestores que atribuem menor 

peso ao conselho municipal de saúde na sua gestão representam 19,7% (1.094) do total de 

secretários municipais de saúde no Brasil, e os que atribuem maior peso representam 

20,3%, correspondendo a 1.131 secretários. A representação gráfica dos secretários 

conforme o peso que eles atribuem ao conselho pode ser observada na Figura 6. O 

histograma demonstra uma leve assimetria à esquerda.  

FIGURA 8 – Curva de distribuição dos secretários de saúde, conforme o peso do conselho 

municipal de saúde nas gestões. Brasil, 2007. 
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Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
 

  

 Na Tabela 8, se pode observar que tanto os secretários que atribuem maior peso ao 

conselho quanto os que atribuem menor peso estão concentrados, em sua maior parte, nos 

municípios com menos de 50.000 habitantes. Isso indica que a grande maioria dos gestores 

que atribuem algum peso ao conselho municipal de saúde está localizada nos municípios de 

pequeno porte. Ao passo que, considerando a diferença entre os dois grupos de análise, 

nota-se que nesse porte de municípios é maior o percentual dos gestores que atribuem 
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menor peso ao conselho na sua gestão (91,5%) em comparação com os que atribuem maior 

peso ao conselho (88,8%).  

 

TABELA 8 - Distribuição do peso que os gestores atribuem ao conselho municipal de 

saúde segundo o porte populacional. Brasil, 2007.  

Porte populacional  
Maior Peso atribuído ao 

CMS 
Menor Peso atribuído ao 

CMS 

Até 5.000 habitantes (%) 23,19 21,12 

De 5.000 a 10.000 habitantes (%) 25,22 29,62 

De 10.000 a 20.000 habitantes (%) 22,21 28,15 

De 20.000 a 50.000 habitantes (%) 18,23 12,61 

De 50.000 a 100.000 habitantes (%) 6,46 4,66 

De 100.000 a 200.000 habitantes (%) 2,30 1,37 

De 200.000 a 400.000 habitantes (%) 1,50 1,37 

Mais de 400.000 habitantes (%) 0,88 1,10 

TOTAL 100 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
 

 Considerando a distribuição por Grandes Regiões, observa-se que a maioria dos 

secretários que atribuem na sua gestão maior peso ao conselho está concentrada na Região 

Nordeste (31,89), seguido da Região Sul (27,65). Na Região Nordeste também se encontra 

a maioria dos gestores que atribuem menor peso ao conselho (37,33), seguida da Região 

Sudeste (33,76).  

  

TABELA 9 - Distribuição do peso que os gestores atribuem ao conselho municipal de 

saúde segundo Grandes Regiões. Brasil, 2007.  

Grandes Regiões 
Maior Peso atribuído ao 

CMS [%] 
Menor Peso atribuído ao 

CMS [%] 

Norte 5,12 8,60 

Nordeste 31,89 37,33 

Centro Oeste 11,57 7,23 

Sudeste 23,76 33,76 

Sul 27,65 13,08 

TOTAL 100 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
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 Não fazendo a distinção entre os dois grupos polares, constatou-se que a maioria 

dos gestores que atribuem algum peso ao conselho na sua gestão se encontra na Região 

Nordeste, seguida da Região Sudeste. 

 

     4.4.1 USO DE MÉTODOS ESTATÍSTICOS PARA IDENTIFICAR AS VARIÁVEIS 

QUE MAIS EXPLICAM AS CATEGORIAS DE ANÁLISE 

 

Conforme visto na metodologia, a análise fatorial foi utilizada para identificar as 

variáveis que mais explicam o perfil do atual gestor de saúde e o peso do conselho na 

gestão. Essa análise propiciou uma nova visão de como os secretários de saúde pensam 

sobre a importância dos conselhos em suas gestões e sobre a composição do perfil do atual 

secretário. Devido ao reagrupamento das variáveis feito pelo programa estatístico, cada 

fator recebeu uma nova denominação e está representado na Tabela 10, juntamente com as 

principais variáveis (indicadoras da variável latente) e a carga fatorial, tanto para a 

categoria “perfil do gestor” quanto para a categoria “peso do conselho na gestão de Saúde”. 

Na primeira categoria, obteve-se uma análise fatorial com 6 fatores e índice de adequação 

de 72% e na segunda foram identificados 5 fatores com índice de adequação de 74%. Com 

esses percentuais, constata-se que o modelo de análise fatorial obteve um bom desempenho.  

A Tabela 10 apresenta, também, o percentual da variância. Segundo Aaker, Kumar e 

Day (2004, p.573), a variância é “uma medida de quantidade de informações transferida 

para cada fator [...]. Por essa razão, os fatores são arranjados em ordem decrescente em 

relação à variância. Assim, o fator mais informativo é o primeiro, e o menos informativo, o 

último”. 
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TABELA 10 – Identificação dos fatores e cargas fatoriais de suas principais variáveis.  

CATEGORIA FATOR PRINCIPAIS VARIÁVEIS 
CARGA 

FATORIAL 

Perfil do 

Gestor de 

Saúde 

FATOR 1 - Participação em eventos 

nacionais 
Participação na VIII Conferência Nacional  0,66 

% Variância = 13,5% 

 

Participação na XI Conferência Nacional  0,69 

Participação na X Conferência Nacional  0,73 

Participação na XI Conferência Nacional  0,76 

Participação na XII Conferência Nacional  0,70 

FATOR 2 - Participação em entidades 

representativas e instâncias de 

pactuação, em âmbito nacional  

Participação no CONARES 0,71 

% Variância = 9,9% 

  

Participação no CONASEMS 0,70 

Participação na CIT 0,70 

FATOR 3 - Participação em entidades 

representativas e instâncias de 

pactuação, em âmbito municipal e 

regional 

Participação na CIB 0,68 

% Variância = 9,1% 

  

  

Participação na CIB Regional 0,76 

Participação no COSEMS 0,44 

Participação em Encontro Regional de SS 0,51 

Participação no CMS 0,55 

FATOR 4 - Participação em eventos 

municipais e estaduais 
Participação em Conferência Estadual  0,80 

% Variância = 7,4% Participação em Conferência Municipal  0,79 

FATOR 5 - Participação em 

Associações da Sociedade Civil 
Participação em Associações Religiosas 0,76 

% Variância = 7,4% Importância de ter participado de 

Associações da Sociedade Civil para o 

cargo de SS 

0,75 

FATOR 6 - Participação em 

Associações da Sociedade Civil 
Participação em Associações Profissionais  0,68 

% Variância = 6,3% 
Participação em Sindicatos  0,54 

Peso do 

CMS na 

gestão 

FATOR 1 – Influência do CMS na 

Tomada de decisão 

Influência do CMS na elaboração do 

orçamento 
0,81 

% Variância = 20,8% 

  

  

Influência do CMS na execução dos gastos 0,86 

Influência do CMS no estabelecimento de 

prioridades  
0,75 

Propostas do CMS como critério para 

definição de prioridades 
0,64 

FATOR 2 - Troca de informações entre 

CMS, Secretária de Saúde e Sociedade 

Existência de canal de troca de 

informações entre a Secretária de Saúde e 

o CMS 

0,84 

% Variância = 11% 

Divulgação das resoluções do Conselho à 

sociedade 
0,66 

FATOR 3 - Troca de informações entre 

CMS e Secretária de Saúde 
Prestação contas ao CMS 0,80 

% Variância = 10% 

O CMS como mecanismo para receber 

informações e/ou demandas 
0,63 

FATOR 4 – CMS como força social de 

oposição ou apoio à gestão 

O CMS como força social de apoio à 

gestão 
0,71 

% Variância = 9,1% O CMS como força social de oposição à 0,71 
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gestão 

FATOR 5 - Troca de informações entre 

CMS e Sociedade 

Informações especifica para o CMS como 

tipo de informações regularmente 

oferecidas à sociedade 

0,71 

  % Variância = 8,7% 

CMS como mecanismo para identificar 

demanda reprimida 
0,54 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

 Com relação ao perfil do atual secretário de saúde, observa-se que no 

reagrupamento das variáveis houve uma nítida distinção entre a participação em eventos e 

entidades representativas de âmbito nacional, municipal e regional, comprovando de forma 

não determinística a correlação dessas variáveis em cada fator. Por isso os Fatores 1, 2, 3 e 

4 foram rotulados considerando a divisão por esfera nacional, regional e municipal.  

As entidades associativas foram separadas em dois fatores distintos. O Fator 5 

relaciona-se fortemente com as variáveis: experiência em associação profissional e em 

sindicato. No Fator 6, conforme sua composição, constata-se uma alta correlação entre os 

secretários que possuem experiência em associações religiosas e aqueles que dão maior 

importância ao fato de terem participado de associações da sociedade civil para o cargo, 

uma vez que essas variáveis se encontram no mesmo fator. Os outros tipos de associações 

da sociedade civil foram desconsiderados no modelo por apresentarem cargas fatoriais 

muito baixas.  

 A variável que mais “carregou” o Fator 1 - participações em eventos nacionais - foi 

a participação na XI Conferência Nacional de Saúde (0,76), apesar de não ser a conferência 

com maior índice de participação dos secretários de saúde. Ela foi realizada no ano de 2000 

e teve como questão central a discussão sobre a diferenciação entre os conceitos de 

participação e controle social.  
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 Entre as entidades representativas e instâncias de pactuação, em âmbito nacional 

(Fator 2), observa-se que não houve muita diferença entre os valores das cargas fatoriais 

das variáveis principais. Isso indica que as três variáveis, participação no Conselho 

Nacional de Representantes Estaduais de Saúde (Conares), no Conselho Nacional de 

Secretários Municipais de Saúde (Conasems) e na Comissão Intergestores Tripartite (CIT), 

possuem praticamente o mesmo grau de importância na composição do fator. Com carga 

fatorial um pouco maior (0,71) destaca-se o Conares. 

 Quanto à participação em entidades representativas e instâncias de pactuação, em 

âmbito municipal e regional (Fator 3), a participação no Conselho Municipal de Saúde 

ocupou o terceiro lugar (0,55) entre as variáveis que mais explicam esse Fator. Em primeiro 

lugar esteve a participação na Comissão Intergestores Bipartite - Regional (CIB-Regional) 

(0,76), seguido da participação na CIB (0,68). Isso talvez porque o Conselho Municipal de 

Saúde que é um mecanismo de participação compartilhado entre Estado e sociedade tenha 

sido agrupado com mecanismos de participação dentro do próprio espaço estatal, somente 

entre os secretários de saúde. 

 A experiência associativa foi influenciada principalmente pelas associações 

religiosas, no Fator 5, e associações profissionais, no Fator 6, com cargas de 0,76 e 0,68 

respectivamente. Essas duas entidades de maior peso na vida associativa do secretário de 

saúde (associação religiosa e associação profissional) são também as que mais se 

diferenciam quanto ao porte do município, sendo a primeira mais significativa nos 

pequenos municípios e a segunda nos grandes municípios.  
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 Com relação ao peso do conselho municipal de saúde na gestão, ao se observar o 

grupo de variáveis que são determinadas pelo Fator 1, nota-se que ele foi formado por todas 

as variáveis que se referem à influência do conselho na tomada de decisão em saúde. Nesse 

fator, a variável mais expressiva foi a influência do conselho municipal de saúde na 

execução dos gastos em saúde (0,86), seguido pela influência do conselho na elaboração do 

orçamento (0,81) e no estabelecimento de prioridades (0,75). Sendo assim, no processo de 

tomada de decisão, o conselho de saúde tem maior peso na hora de executar o que foi 

definido no orçamento do que no momento de definir as prioridades em saúde. 

 Nos Fatores 2, 3 e 5 foram distribuídas as variáveis relacionadas à troca de 

informação entre secretaria de saúde, conselho municipal de saúde e sociedade, de acordo 

com a correlação entre elas. As variáveis de maior peso (maior carga fatorial) em cada fator 

foram: a existência de canal de troca de informação entre a secretaria de saúde e o conselho 

(0,84), no Fator 2; a prestação de contas ao conselho (0,80), no Fator 3 e, as informações 

especifica para os conselhos como tipo de informações regularmente oferecidas à sociedade 

(0,71), no Fator 5. 

 Quanto ao Fator 4, não houve diferenciação entre a carga fatorial da variável 

conselho como força social de apoio à gestão (0,71) e a variável conselho como força social 

de oposição à gestão (0,71). Isso indica que o Fator 4 (CMS como força social de oposição 

ou apoio à gestão) pode ser explicado da mesma forma tanto pela variável que expressa o 

apoio quanto pela que expressa a oposição. As duas variáveis possuem cargas fatoriais 

iguais, mesmo sabendo que a grande maioria dos secretários de saúde considera o conselho 

municipal de saúde a força social de maior apoio à sua gestão.   
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 O próximo passo da análise foi verificar quais os fatores que mais diferenciam o 

perfil do gestor, ou seja, os fatores que mais identificam o perfil do gestor em tradicional, 

conservador e progressista. Para tanto, foi realizado o método de análise discriminante. O 

mesmo foi realizado para identificar os fatores que mais separam os secretários de saúde 

que dão maior peso ao Conselho em sua gestão daqueles que dão menor peso.  

Quanto ao perfil do gestor, o fator que mais diferenciou o tradicional, do 

conservador e do progressista é a participação em entidades representativas e instâncias de 

pactuação, em âmbito municipal e regional, seguida da participação em eventos municipais 

e estaduais. A participação nas conferências nacionais é o fator que menos diferenciou o 

perfil do atual secretário de saúde (TABELA 11). Percebe-se, portanto, que a participação 

política no setor de saúde tem maior peso nos municípios e na articulação com os 

municípios vizinhos (nas regionais) e isto tem sido o cerne da diferenciação do perfil do 

secretário de saúde. Acredita-se que o avanço no processo de descentralização e nas novas 

diretrizes para a política de regionalização tem conduzido o aumento da participação local e 

regional. Observa-se um fortalecimento do modelo de gestão em rede, com articulação 

regional de municípios para a definição de políticas integradas de saúde. 

A idéia de proximidade pode estar influenciando na presença, uma que os eventos 

locais e regionais são de mais fácil acesso do secretário de saúde do que nos eventos 

nacionais.  
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TABELA 11– Fatores que mais diferenciam o perfil do atual secretário de saúde. 

Classificação Ordem de entrada 

1º 
FATOR 3 - Participação em entidades representativas e instâncias de pactuação, em âmbito 

municipal e regional 

2º FATOR 4 - Participação em eventos municipais e estaduais 

3º 
FATOR 5 - Participação em Associações da Sociedade Civil – Associação Religiosa e 

Importância da filiação em entidades associativas 

4º 
FATOR 2 - Participação em entidades representativas e instâncias de pactuação, em âmbito 

nacional  

5º 
FATOR 6 - Participação em Associações da Sociedade Civil – Associação Profissional e 

Sindicato 

6º FATOR 1 - Participação em eventos nacionais – Conferência Nacional 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 

Com relação aos fatores que mais diferenciam o peso que os secretários atribuem ao 

conselho municipal de saúde na sua gestão (maior peso e menor peso), o fator mais 

relevante foi o Fator 1 - influência do CMS na tomada de decisão. Isso comprova que a 

influência do conselho na tomada de decisão é o fator que possui maior peso na hora de 

determinar a importância do conselho na gestão. Os outros fatores mais relevantes são os 

fatores relacionados à troca de informação (Fator 2, 3 e 5), sendo que o Fator 2 – troca de 

informação entre conselho, secretaria e sociedade foi o segundo que mais separa os grupos 

que dão maior e menor peso ao conselho (TABELA 12).  

 

TABELA 12 – Fatores que mais diferenciam o peso que os secretários atribuem ao 

conselho municipal de saúde na sua gestão. 

Classificação Ordem de entrada 

1º FATOR 1 – Influência do CMS na tomada de decisão 

2º FATOR 2 - Troca de informações entre CMS, Secretária de Saúde e Sociedade 

3º FATOR 3 - Troca de informações entre CMS e Secretária de Saúde 

4º FATOR 5 - Troca de informações entre CMS e Sociedade 

5º FATOR 4 – CMS como força social de oposição e apoio a gestão 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
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Nota-se que o conselho municipal de saúde tem sido um canal de participação entre 

a sociedade e o poder público, possibilitando que os interesses de cada cidadão sejam 

levados ao poder público. No entanto, constatou-se que a troca de informação entre o 

conselho e a secretaria de saúde tem maior peso que a troca de informação entre o conselho 

e a sociedade.  

O fator menos expressivo na diferenciação dos dois grupos que dão maior e menor 

peso ao conselho foi o Fator 4, referente à identificação do conselho como a força social de 

maior oposição ou apoio à gestão. Em outros termos, o fato do secretário municipal de 

saúde identificar o conselho como a força social de maior apoio à sua gestão está pouco 

relacionado com o fato dele atribuir maior peso ao conselho em sua gestão. 

Foi utilizado também o método de Regressão Linear para identificar os fatores mais 

relevantes para a soma total do perfil do gestor de saúde e do peso do conselho na gestão, 

sem as divisões em grupos. Constatou-se que a classificação dos fatores permaneceu a 

mesma da analise discriminante, confirmando-se assim o grau de importância desses fatores 

tanto para o conjunto de variáveis quanto para a diferenciação entre os grupos. 

Por fim, foi verificado o grau de associação entre o peso que os gestores atribuem 

ao conselho municipal de saúde na sua gestão e o perfil do gestor. Observou-se que os 

maiores percentuais concentram-se nos gestores conservadores, que representam a maioria 

dos secretários. Dos gestores que atribuem maior peso ao conselho, 18,3% são tradicionais 

e 26,7% progressistas e com relação aos gestores que atribuem menor peso ao conselho, 

25,69% são tradicionais e 9,41% são progressistas. Portanto, foi confirmada a hipótese 

inicial ao constatar que na gestão cujo secretário municipal de saúde é considerado 



 

 

126 

progressista o peso atribuído ao conselho municipal de saúde é maior e na gestão cujo 

secretário municipal de saúde é considerado tradicional o peso atribuído ao conselho é 

menor. 

 

TABELA 13 – Grau de associação entre o peso que os gestores atribuem ao conselho 

municipal de saúde na sua gestão e o perfil do gestor. Brasil, 2007. 

Perfil do Gestor 
Peso do CMS na gestão 

Maior Peso Menor Peso 

Tradicional 18,30 25,69 

Conservador 55,00 64,90 

Progressista 26,70 9,41 

TOTAL 100 100 

Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A democracia deliberativa pressupõe a existência de espaços públicos e plurais onde 

ocorra a participação social, no sentido de partilha de poder na gestão pública. A maior 

expressão desse modelo de democracia no Brasil têm sido os conselhos gestores, 

notadamente no nível local, que surgem como mecanismos capazes de institucionalizar os 

processos participativos, fortalecer os canais de participação, de forma a garantir os 

interesses de todos os cidadãos, e atuar como co-gestor da política pública. 

 Nos conselhos, a democracia deliberativa deve ser exercida por meio de um 

processo de discussão racional e deliberativo, para que as escolhas coletivas sejam 

estabelecidas em condições de livre e pública argumentação entre os participantes. Ao criar 

um conselho, propõe-se constituir em espaços que favoreçam a emergência de novos 

sujeitos políticos que possam influenciar na democratização da gestão pública por meio de 

uma atuação articulada com as organizações públicas estabelecendo uma relação de co-

gestão. É nesse sentido que essa dissertação buscou fazer uma análise das gestões 

municipais de saúde na tentativa de identificar o peso que os gestores atribuem aos 

conselhos municipais de saúde na sua gestão e conseqüentemente avaliar a importância da 

democracia deliberativa nas gestões municipais de saúde. 

  Para melhor apresentar as considerações sobre os resultados da análise preferiu-se 

reagrupar as informações em: a influência do conselho municipal de saúde no processo de 

tomada de decisão; a relação entre o Estado e a sociedade que permeia a atuação do 

conselho; a atuação do conselho como canal de participação; a importância da trajetória 
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política e associativa para o cargo de gestor e sua relação com o peso do conselho na 

gestão; e, por fim, a importância da democracia deliberativa nas gestões municipais de 

saúde.  

 

Sobre a influência do conselho municipal de saúde no processo de tomada de decisão 

 Participar de forma igualitária no processo de tomada de decisão, não apenas no 

caráter consultivo, mas também deliberativo, é uma das principais metas dos conselhos 

municipais, porém a mais difícil de alcançar. No Brasil, conforme a visão dos secretários de 

saúde, os conselhos municipais de saúde ocupam o terceiro lugar entre os atores sociais de 

mais alta influência na elaboração e execução do orçamento. Nos primeiros lugares estão o 

prefeito e o secretário de saúde. Observou-se uma predominância da influência do 

executivo local, principalmente do prefeito, quando se refere à definição e alocação de 

recursos. Essa centralização do executivo na determinação das ações pode ser um reflexo 

da cultura clientelista, peculiar dos pequenos municípios (que forma a maioria dos 

municípios brasileiros). 

No estabelecimento de prioridades, o grau de importância do conselho é bem maior, 

chegando a se comparar com o grau de importância do prefeito. Quanto menor o porte 

habitacional do município mais importância o conselho possui no estabelecimento de 

prioridades. As propostas do conselho municipal de saúde são consideradas pelos 

secretários de saúde como o segundo critério mais importante no estabelecimento de 

prioridades, abaixo apenas do parecer do corpo técnico. Isso demonstra uma melhoria no 
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processamento de demandas, no sentido de superação de práticas patrimonialistas, visto 

também a baixa influência das solicitações locais e demandas espontâneas.  

Se comparar os dados do ano de 1996 (Fleury et al, 1997) e 2006, constata-se que o 

conselho municipal de saúde vem aumentando sua influência no processo de decisão. No 

entanto, essa influência ainda não permite a obtenção de uma gestão compartilhada com a 

sociedade, no sentido de partilha de poder nas decisões públicas. O conselho tem mais 

importância no momento de estabelecer e definir critérios de prioridades do que no 

momento de elaborar e executar o orçamento. Isso pode indicar uma limitação quanto ao 

caráter deliberativo do conselho, prevalecendo seu papel consultivo.  

 

Sobre a relação entre o Estado e a sociedade que permeia a atuação do conselho 

Na democracia deliberativa há uma nova forma de conceber a relação entre Estado e 

sociedade: os papeis são desconstruídos, a estrutura de poder alterada e a esfera pública 

ampliada, de forma a inserir a participação ativa dos cidadãos. Conforme os resultados 

desse trabalho, nas gestões de saúde, a relação entre Estado e sociedade ainda é 

caracterizada pela assimetria de poder, onde os secretários de saúde detêm a maior parte. 

Para alterar a estrutura de poder é importante que a esfera estatal esteja aberta à 

participação ativa da sociedade nas decisões públicas, criando assim um processo 

democrático de co-gestão. 

Nesse sentido, apesar de ainda ter assimetria de poder, percebe-se que os secretários 

de saúde vêm abrindo espaço para que os conselhos possam atuar. O conselho municipal de 
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saúde foi identificado, pela grande maioria dos secretários, como a principal força de apoio 

à sua gestão. Esse fato pode indicar uma tentativa do secretário de saúde de manter uma 

relação de parceria com o conselho ou, por outro lado, ele pode querer apenas manter uma 

relação de cordialidade, boa convivência e minimizar conflitos. A tentativa de fortalecer a 

parceria entre a secretaria de saúde e o conselho também pode ser observada ao constatar 

que o secretário de saúde tem dado grande importância ao papel do conselho como 

catalizador das demandas para definição de prioridades.  

Com relação à autonomia dos conselhos, em alguns casos, ela pode ser limitada pelo 

fato de a maioria dos secretários de saúde presidir os conselhos e desses conselhos não 

possuírem sede própria, se reunindo muitas vezes nas dependências da secretaria de saúde. 

Nos municípios de pequeno porte populacional a autonomia do conselho é mais prejudicada 

pela relação de clientelismo que ainda prevalece nesses municípios.  

 

Sobre a atuação do conselho como canal de participação 

A criação dos conselhos, como novos espaços institucionais de participação social, 

não só possibilita uma maior eficiência da gestão pública como também permite a 

constituição de novos sujeitos políticos com acesso ao poder, favorecendo a ampliação do 

espaço público. Como canal de participação entre a sociedade e o poder público, o conselho 

possibilita que os interesses de cada cidadão sejam levados ao poder publico e destes para a 

sociedade.  



 

 

131 

A grande maioria dos secretários afirma que há uma troca de informação entre a 

secretaria de saúde e o conselho e que este é o mecanismo mais utilizado para receber 

informações e/ou demandas da população. Não obstante, na análise fatorial, observou-se 

que a troca de informação entre o conselho e a secretaria de saúde tem maior peso que a 

troca de informação entre o conselho e a sociedade.  

Constatou-se, da mesma forma, que nos últimos dez anos houve uma mudança 

quanto à prestação de contas. Hoje, o conselho foi identificado como o ator para quem os 

secretários de saúde mais prestam conta de seus gastos, antes esse ator era o prefeito, 

mesmo sabendo que o secretário é obrigado por lei a prestar contas ao prefeito. 

Portanto, o conselho municipal de saúde tem um grande peso na gestão de saúde 

como canal de participação e controle social. Apesar de ter sido constatado nas análises 

estatísticas que o fator que mais diferencia o peso do conselho na gestão e o fator mais 

relevante para o conjunto das variáveis é a influência do conselho na tomada de decisão, 

percebeu-se que atualmente o peso do conselho é maior quando se refere ao controle social 

do que à influência na tomada de decisão. 

Há um reconhecimento, por parte dos secretários, quanto ao papel do conselho no 

controle social, mais ainda é limitado o reconhecimento do conselho como co-gestor das 

políticas públicas. Talvez isso não indique uma ação consciente por parte dos gestores ao 

querer limitar a participação da sociedade nas decisões públicas, mas sim a forma como a 

participação social é interpretada por eles.  
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Sobre a importância da trajetória política e associativa para o cargo de gestor e sua relação 

com o peso do conselho na gestão 

O setor saúde contou nas últimas décadas com a forte atuação do movimento social, 

o movimento de reforma sanitária, que teve presença decisiva na criação do Sistema 

Nacional de Saúde e na articulação da sociedade para o fortalecimento da participação 

social no setor. No entanto, com relação aos secretários municipais de saúde o que 

constatou foi um alto índice de não participação em entidades da sociedade civil. Quanto à 

participação política setorial, pela análise fatorial, percebe-se uma nítida distinção entre a 

participação em eventos e entidades representativas de âmbito nacional e as de âmbito 

municipal e regional. No local, o índice de participação é alto, enquanto que no nacional é 

baixa a participação política no setor. Esses dados podem estar relacionados com o avanço 

da descentralização e o fortalecimento do modelo de gestão em redes. Pois, constata-se que 

há uma articulação regional para o acompanhamento das políticas de saúde.   

Observou-se ainda que, como o modelo de participação do SUS também privilegia a 

relação cooperativa dentro do próprio espaço estatal, os conselhos de secretários de saúde e 

as comissões intergestores cada vez mais têm se tornado atores de extrema importância no 

processo de descentralização e participação política dos secretários. Conforme a análise dos 

fatores, a participação em entidades representativas e instâncias de pactuação, em âmbito 

municipal e regional, foi o fator que mais diferencia o perfil do atual secretário de saúde e 

também o mais relevante para o conjunto de variáveis.  

Quanto à distinção do perfil do secretário nos dois tipos mais significativos, os 

tradicionais e os progressistas, constatou-se uma presença um pouco maior dos gestores 
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tradicionais, ou seja, dos gestores que não conseguem acompanhar as políticas do setor e 

manter uma participação social ativa. Porém, observa-se que quanto maior o município 

mais progressista é o gestor. Os gestores mais progressistas se encontram, principalmente, 

na Região Sul e mais tradicionais na Região Sudeste.  

É maior o número de gestores que atribuem maior peso ao conselho do que os que 

atribuem menor peso. Por conseguinte, os gestores estão abrindo mais espaços para a 

participação e controle social. Nos municípios com até 50.000 habitantes e na Região 

Nordeste estão localizados os gestores que atribuem maior peso ao conselho na sua gestão.  

Ao verificar o grau de associação entre o peso do conselho e o perfil do gestor, foi 

comprovada a hipótese de que na gestão, cujo secretário municipal de saúde é considerado 

progressista, o peso atribuído ao conselho é maior do que nas gestões dos tradicionais.  

 

A importância da democracia deliberativa nas gestões de saúde 

Apesar do conselho não apresentar grande influência na tomada de decisão, é em 

sua atuação como canal de participação e como controle social que os gestores de saúde 

atribuíram maior importância aos conselhos. Isso demonstra que estas instâncias têm sido 

percebidas como espaços de discussão entre diversos atores sociais. Percebeu-se que os gestores 

atuais estão mais abertos ao diálogo e à participação social e que esta participação está tornando as 

gestões de saúde mais transparentes e suscetíveis ao controle social. Portanto, a perspectiva é de que 

se caminhe para uma democracia deliberativa. 
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Analisando a ação dos conselhos, conclui-se que o grande fator que vem limitando o avanço 

da democracia deliberativa é a assimetria de poder entre o Estado e sociedade. Isso pode ser um 

entrave na atuação dos conselhos como co-gestores das políticas públicos no Brasil. 
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ANEXOS 

ANEXO 1. QUESTIONÁRIO DA PESQUISA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE: 

INOVAÇÃO NA GESTÃO E DEMOCRACIA NO BRASIL 

SOBRE SUA TRAJETÓRIA PROFISSIONAL 

A. Em que município você atua como Secretário(a) de 
Saúde? 
Município: __________________________________UF: 
__ 
 
B. Você ocupa a função de Secretário(a) de Saúde do 
Município... 
1.( ) desde o início da gestão anterior (PULE PARA D) 
2.( ) desde o início da gestão atual (PULE PARA D) 
3.( ) após o início da gestão atual (PROSSIGA) 
 
C. No caso de ter assumido após o início da gestão 
atual, 
isso ocorreu em razão de candidatura do(a) 
Secretário(a) anterior? 
1.( ) Sim 
2.( ) Não 
 
D. Antes de assumir o cargo, você já havia trabalhado 
na área da saúde? 
1.( ) Sim 
2.( ) Não 
 
E. Você já ocupou anteriormente função de direção em 
órgão público? 
1.( ) Sim, somente na área de saúde 
2.( ) Sim, mas não na área de saúde 
3.( ) Sim, na área de saúde e também em outras áreas 
4.( ) Não, nunca ocupei função de direção em 
órgão público 
 
F. Você já ocupou anteriormente o cargo de 
Secretário(a) 
de Saúde? 
1.( ) Sim. Em quais municípios? ___________________ 

_______________________________________ 
2.( ) Não 
 
G. Qual era a sua situação profissional anterior? 
(assinale mais de uma alternativa, se for o caso) 
1.( ) Profissional autônomo(a) 
2.( ) Funcionário(a) de esfera pública 
3.( ) Funcionário(a) de esfera privada no setor saúde 
4.( ) Funcionário(a) de esfera privada em outros setores 
5.( ) Proprietário(a)/Empresário(a) 
6.( ) Não trabalhava 
H. Você ainda realiza atividades extra-Secretaria de 
Saúde? 
1.( ) Sim. Qual atividade? ________________________ 

_______________________________________ 
_______________________________________ 

2.( ) Não 

SOBRE SUA TRAJETÓRIA POLÍTICA 

 
I. Você está filiado(a) a algum partido? 
1.( ) Sim. Qual? _________________________________ 

Há quanto tempo? _____________________ 
2.( ) Não 
 

J. Você já foi filiado(a) a algum outro partido? 
1.( ) Sim. Quais? ________________________________ 
2.( ) Não 
 
K. Você já se candidatou a algum cargo público? 
1.( ) Sim. Em que ano? __________________________ 
2.( ) Não 
 
L. Você já foi eleito(a) para algum cargo público? 
(assinale mais de uma alternativa, se for o caso) 
1.( ) Sim. vereador(a) 
2.( ) Sim, prefeito(a) 
3.( ) Sim, vice-prefeito(a) 
4.( ) Sim, deputado(a) 
5.( ) Sim, outros. Cite: ____________________________ 
6.( ) Não 
 
M. Você atualmente está licenciado(a) de algum cargo 
eletivo? 
1.( ) Sim. vereador(a) 
2.( ) Sim, prefeito(a) 
3.( ) Sim, vice-prefeito(a) 
4.( ) Sim, deputado(a) 
5.( ) Outros. Cite: _______________________________ 
6.( ) Não 
 
N. De qual(is) das associações abaixo você participa 
ou já participou? 
1.( ) Associações de moradores. Quantos anos? ____ 
2.( ) Associações profissionais. Quantos anos? ____ 
3.( ) Associações religiosas. Quantos anos? ____ 
4.( ) Clubes de serviços. Quantos anos? ____ 
5.( ) Clubes sociais e desportivos.Quantos anos? ____ 
6.( ) Sindicatos. Quantos anos? ____ 
7.( ) Outra: ___________________ Quantos anos? ____ 
8.( ) Não participo/Não participei 
O. Caso tenha participado em associações, qual a 
importância dessa experiência para o exercício da 
função de Secretário(a) de Saúde? 
1.( ) Alta 
2.( ) Média 
3.( ) Baixa 
4.( ) Nenhuma 
 

SOBRE SUA DESIGNAÇÃO 

 
P. Assinale o grau de importância que os itens abaixo 
tiveram na decisão de designar seu nome para o cargo 
de Secretário(a) de Saúde: 

a) Capacidade de liderança 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

b) Confiança pessoal 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

c) Experiência administrativa 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

d) Experiência técnica 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

e) Indicação da categoria profissional 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma  
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f) Indicação política 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

g) Relação de parentesco 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

h) Outro motivo. Qual? 
_____________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

i) Outro motivo. Qual? 
_____________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
 
Q. Assinale o grau de importância que os itens abaixo 
tiveram na sua decisão de ocupar o cargo de 
Secretário(a) de Saúde: 

a) Acumular experiência profissional 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

b) Adquirir força política 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

c) Assumir desafios 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

d) Aumentar prestígio 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

e) Melhorar o currículo 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

f) Prestar serviço à comunidade 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

g) Compromisso com a área de saúde 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

h) Missão partidária 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

i) Outro motivo. Qual? 
_____________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

j) Outro motivo. Qual? 
_____________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
 
 

SOBRE SUA PARTICIPAÇÃO EM EVENTOS NA ÁREA 
DE SAÚDE 

 
R1. De qual(is) destas 
Conferências Nacionais de 
Saúde você participou? (Circule 
o número que corresponde à sua 
modalidade de participação) 
 

N
ã
o

 p
a
rt

ic
ip

e
i 

D
e
le

g
a
d

o
 

P
a
le

s
tr

a
n

te
 

O
u

v
in

te
 

O
u

tr
o

s
 

a) VIII Conferência Nacional 0 1 2 3 4 
b) IX Conferência Nacional  0 1 2 3 4 
c) X Conferência Nacional 0 1 2 3 4 
d) XI Conferência Nacional 0 1 2 3 4 
e) XII Conferência Nacional 0 1 2 3 4 
 

R2. Você participou de alguma 
Conferência Estadual de Saúde? 
(Em caso positivo, cite e circule o 
número que corresponde à sua 
modalidade de participação) 
 D

e
le

g
a
d

o
 

P
a
le

s
tr

a
n

te
 

O
u

v
in

te
 

O
u
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o

s
 

a)  1 2 3 4 
b)  1 2 3 4 
c)  1 2 3 4 
d)  1 2 3 4 
e) l 1 2 3 4 
 
R3. Você participou de alguma 
Conferência Municipal de 
Saúde?(Em caso positivo, cite e 
circule o número que corresponde à 
sua modalidade de participação) 
 D

e
le
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a
d
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a
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n

te
 

O
u
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te
 

O
u
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o
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a)  1 2 3 4 
b)  1 2 3 4 
c)  1 2 3 4 
d)  1 2 3 4 
e) l 1 2 3 4 
 
R4. Você participou de algum Encontro Nacional de 
Secretários de Saúde? 
1.( ) Sim, uma ou duas vezes 
2.( ) Sim, três ou quatro vezes 
3.( ) Sim, cinco vezes ou mais 
4.( ) Não/Nunca participei 
 
R5. Você participou de algum Encontro Regional de 
Secretários de Saúde? 
1.( ) Sim, uma ou duas vezes 
2.( ) Sim, três ou quatro vezes 
3.( ) Sim, cinco vezes ou mais 
4.( ) Não/Nunca participei 
 

S. Assinale os espaços de pactuação intergestores e 
instituições representativas da(s) qual(is) você 
participa ou já participou: 
a) Conselho Municipal de Saúde 
1.( ) Participo/Já participei 

De que forma? 
1.1 ( ) Como dirigente 
1.2 ( ) Como membro do conselho de 

representantes 
1.3 ( ) Como participante 

2.( ) Não participo/Nunca participei 

b) Conselho Nacional de Representantes Estaduais de 
Saúde (CONARES) 
1.( ) Participo/Já participei 

De que forma? 
1.1 ( ) Como dirigente 
1.2 ( ) Como membro do conselho de 

representantes 
1.3 ( ) Como participante 

2.( ) Não participo/Nunca participei 

c) Conselho Nacional de Secretários Municipais de 
Saúde (CONASEMS)  
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1.( ) Participo/Já participei 
De que forma? 
1.1 ( ) Como dirigente 
1.2 ( ) Como membro do conselho de 

representantes 
1.3 ( ) Como participante 

2.( ) Não participo/Nunca participei 

d) Conselho de Secretários Municipais de Saúde  
(COSEMS) 
1.( ) Participo/Já participei 

De que forma? 
1.1 ( ) Como dirigente 
1.2 ( ) Como membro do conselho de 

representantes 
1.3 ( ) Como participante 

2.( ) Não participo/Nunca participei 

e) Comissão Intergestores Tripartite (CIT) 
1.( ) Participo/Já participei 

De que forma? 
1.1 ( ) Como dirigente 
1.2 ( ) Como membro do conselho de 

representantes 
1.3 ( ) Como participante 

2.( ) Não participo/Nunca participei 

f) Comissão Intergestores Bipartite (CIBs) 
1.( ) Participo/Já participei 

De que forma? 
1.1 ( ) Como dirigente 
1.2 ( ) Como membro do conselho de 

representantes 
1.3 ( ) Como participante 

2.( ) Não participo/Nunca participei 

g) Comissão Intergestores Bipartite Regional (CIBs 
Regional) 
1.( ) Participo/Já participei 

De que forma? 
1.1 ( ) Como dirigente 
1.2 ( ) Como membro do conselho de 

representantes 
1.3 ( ) Como participante 

2.( ) Não participo/Nunca participei 
 

SOBRE O ORÇAMENTO MUNICIPAL 

T. Assinale o grau de influência que os atores abaixo 
têm na elaboração do orçamento municipal:  
a) Prefeito(a) 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
b) Secretário(a) de Saúde 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
c) Outros secretários 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
d) Conselho Municipal de Saúde 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
e) Judiciário 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
f) Associações da Sociedade Civil 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
g) Políticos locais 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

h) Consultores ou empresas de consultoria externa 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
i) Outro. 
Qual?____________________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
j) Outro. Qual? 
___________________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
 
U. Assinale o grau de influência que os atores abaixo 
têm na execução dos gastos de saúde: 
a) Prefeito(a) 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
b) Secretário(a) de Saúde 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
c) Outros secretários 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
d) Conselho Municipal de Saúde 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
e) Judiciário 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
f) Associações da Sociedade Civil 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
g) Políticos locais 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
h) Consultores ou empresas de consultoria externa 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
i) Outro. Qual? 
___________________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
j) Outro. Qual? 
___________________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

SOBRE O ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES 

V. Assinale o grau de influência que os atores abaixo 
têm no estabelecimento das prioridades em saúde 
(Plano Municipal de Saúde): 

a) Prefeito(a) 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

b) Secretário(a) de Saúde 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

c) Outros secretários 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

d) Conselho Municipal de Saúde 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

e) Judiciário 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

f) Associações da Sociedade Civil 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

g) Políticos locais 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

h) Consultores ou empresas de consultoria externa 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

i) Outro. Qual? 
____________________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
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j) Outro. Qual? 
___________________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 

k) Outro. Qual? 
___________________________________ 
1.( ) Alta 2.( ) Média 3.( ) Baixa 4.( ) Nenhuma 
 

SOBRE O CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

Y1. O Conselho Municipal de Saúde possui sede 
própria? 
1.( ) Sim 
2.( ) Não 

Y2. O presidente do Conselho é o(a) próprio 
Secretário(a) Municipal de Saúde? 
1.( ) Sim 
2.( ) Não 

Y3. A ocupação no cargo de presidente do Conselho 
foi 
por meio de eleição? 
1.( ) Sim 
2.( ) Não 

Y4. As resoluções do Conselho são divulgadas junto à 
sociedade? 
1.( ) Sim. Como? ________________________________ 

________________________________ 
2.( ) Não 

Y5. Existe um canal efetivo de troca de informações 
entre a Secretaria de Saúde e o Conselho? 
1.( ) Sim. Qual? _________________________________ 

_________________________________ 
2.( ) Não 

SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS 

Z. Assinale a quem a Secretaria de Saúde presta conta 
de seus gastos: 
01.( ) Associações da sociedade civil 
02.( ) Câmara de Vereadores 
03.( ) Conselho de Saúde 
04.( ) Prefeito(a) 
05.( ) Comissões inter-gestores 
06.( ) Outras secretarias 
07.( ) Outro órgão municipal. Qual? _____________ 
08.( ) Outros. Cite: _____________________________ 
09.( ) Não presta contas 
 
A'. Assinale o(s) mecanismo(s) utilizado(s) pela 
Secretaria de Saúde para a prestação de contas de 
seus gastos: 
01.( ) Balancetes periódicos 
02.( ) Audiência pública 
03.( ) Meios de comunicação (rádio, TV, jornais, etc.) 
04.( ) Internet 
05.( ) Locais públicos 
06.( ) Outros. Cite: ______________________________ 
07.( ) Nenhum 

SOBRE INFORMAÇÕES OFERECIDAS E RECEBIDAS 

 

B'. Assinale as informações regularmente oferecidas à 
população através dos meios de comunicação disponíveis: 

1.( ) Divulgação de ações e campanhas 
2.( ) Funcionamento de serviços 
3.( ) Informação específica para os conselhos ou 
semelhante 
4.( ) Resultados da gestão 
5.( ) Outros. Cite: _______________________________ 
6.( ) Nenhuma 

C'. Assinale os instrumentos ou mecanismos 
utilizados para receber informações e/ou demandas da 
população: 
01.( ) Conselho Municipal de Saúde 
02.( ) Ficha ou formulário de avaliação/caixa de sugestões 
03.( ) Ouvidoria especializada 
04.( ) Pesquisa de opinião 
05.( ) Serviço tipo disque-denúncia 
06.( ) Meios de comunicação (rádio, TV, jornais, etc.) 
07.( ) Internet 
08.( ) Atendimento no gabinete 
09.( ) Outros. Quais? ____________________________ 
10.( ) Nenhum 

D'. As demandas ou as denúncias recebidas tiveram 
desdobramentos na gestão da Secretaria? Assinale qual(is): 

1.( ) Punição ou remanejamento de funcionários 
2.( ) Mudanças no funcionamento de serviços (horário, por 
exemplo) 
3.( ) Criação de novos serviços 
4.( ) Avaliação da gestão 
5.( ) Outros. Quais? ______________________________ 

______________________________ 
6.( ) Nenhum 

SOBRE FORMAS DE GESTÃO 

E'. As compras e contratações de sua Secretaria são 
realizadas principalmente por: 
1.( ) Pregão eletrônico 
2.( ) Pregão presencial 
3.( ) Licitação tradicional 
4.( ) Dispensa de licitação em virtude de emergência 
F'. A gestão de recursos humanos na sua Secretaria é 
feita por: 
1.( ) Órgão de recursos humanos dentro da Secretaria de 
Saúde 
2.( ) Secretaria de Administração da Prefeitura 
3.( ) Instituições privadas 
4.( ) Cooperativas 
5.( ) Outros. Quais? _____________________________ 
G'. A sua Secretaria tem: 
1.( ) Política de educação permanente 
2.( ) Política própria de capacitação 
3.( ) Cursos e treinamentos oferecidos pelos governos 
estadual ou federal 
4.( ) Outros. Quais? _____________________________ 
5.( ) Nenhum deles 
H'. Assinale de quem a Secretaria de Saúde recebe 
apoio técnico: 
01.( ) Agências internacionais 
02.( ) Comissão Bipartite 
03.( ) Consultoria privada  
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04.( ) COSEMS 
05.( ) CONASEMS 
06.( ) Consórcio Inter-municipal 
07.( ) Governo estadual 
08.( ) Governo federal 
09.( ) Organizações não-governamentais 
10.( ) Universidade 
11.( ) Outros. Cite: ______________________________ 
12.( ) Nenhum 
 
I'. Assinale as modalidades de parceria (ações 
desenvolvidas em conjunto) implementadas em sua 
secretaria: 
01.( ) Com Consórcio intermunicipal 
02.( ) Com Governo estadual 
03.( ) Com Governo federal 
04.( ) Com instituições de ensino e pesquisa 
05.( ) Com outros setores do Governo municipal 
06.( ) Com igrejas 
07.( ) Com organizações não-governamentais 
08.( ) Com empresas privadas 
09.( ) Com Oscips 
10.( ) Com outras. Cite: _________________________ 
11.( ) Nenhuma 
 
J'. Os profissionais que trabalham na sua Secretaria 
foram contratados por: 
1.( ) Poder público 
2.( ) Cooperativas de profissionais 
3.( ) Empresas de terceirização de mão-de-obra 
4.( ) Consórcio Inter-municipal 
5.( ) Organização não-governamental 
6.( ) Outras. Cite: _______________________________ 
 
K'. Há pagamentos adicionais para profissionais? 
Quais? 
1.( ) Pagamento de adicionais por desempenho 
2.( ) Pagamento além da tabela do SUS 
3.( ) Complementação salarial por fundação privada 
4.( ) Não efetua pagamentos adicionais 
5.( ) Outros. Cite: _______________________________ 
 
L'. Quais são as formas de terceirização de serviços 
de 
saúde utilizados na sua Secretaria? 
01.( ) Contrato com rede privada 
02.( ) Convênio com rede filantrópica 
03.( ) Convênio com Oscip 
04.( ) Convênio com ONG 
05.( ) Contrato de gestão com OS 
06.( ) Venda de serviço privado em unidade pública 
07.( ) Outras. Cite: ______________________________ 
 
M'. Para quais dos serviços abaixo a sua Secretaria 
tem 
mecanismos de controle da qualidade? 
1.( ) Serviços próprios 
2.( ) Serviços contratados 
3.( ) Serviços conveniados 
4.( ) A Secretaria não tem mecanismos de controle 
da qualidade dos serviços 

N'. Seu município participa de alguma estratégia 
pactuada de regionalização de serviço: 
1.( ) Regionalização pela Noas 2002 
2.( ) Consórcio Inter-municipal 
3.( ) PPI 
4.( ) Outros. Quais? _____________________________ 
5.( ) Não participa 

O'. Se você participa, você considera que, para o seu 
município essa estratégia: 
1.( ) Avança em relação à situação anterior 
2.( ) É indiferente 
3.( ) Piorou em relação à situação anterior 

P'. Seu município participa da elaboração do Plano 
Diretor de Regionalização? 
1.( ) Sim 
2.( ) Não 
3.( ) Não sei do que se trata 
 
Q'. Se não participa, você atribui a: 
1.( ) Não tem interesse 
2.( ) Porque é centralizado na Secretaria Estadual 
de Saúde 
3.( ) Não é elaborado 
4.( ) Outros. Quais? _____________________________ 
 
R'. Como é elaborado o Plano Diretor de 
Regionalização 
no seu estado? 
1.( ) Mediante consulta do gestor estadual aos 
municípios 
2.( ) Por meio de negociações na CIB 
3.( ) Por meio de negociação em CIBs regionais 
4.( ) Outros. Cite: _______________________________ 
 

SOBRE A ASSISTÊNCIA À SAÚDE 

 
S'. O acesso aos serviços de média e alta 
complexidade 
se dá, principalmente, por: 
1.( ) Demanda espontânea 
2.( ) Central de marcação de consultas 
3.( ) Central de marcação de exames 
4.( ) Encaminhamento das Unidades Básicas de Saúde 
5.( ) Outros. Cite: _______________________________ 
 
T'. O acesso da população de seu município aos 
serviços de média e alta complexidade é: 
1.( ) Insuficiente 
2.( ) Parcialmente suficiente 
3.( ) Plenamente suficiente 
U'. Quais os mecanismos que você utiliza para identificar 
a demanda reprimida? 

01.( ) Pesquisa de opinião 
02.( ) Ouvidoria 
03.( ) Demanda do Conselho Municipal de Saúde 
04.( ) Demanda de Associações da Sociedade Civil 
05.( ) Decisão judicial 
06.( ) Filas nos serviços 
07.( ) Outros. Cite: ______________________________ 
08.( ) Nenhum deles  
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V'. Qual(is) desses recursos sua Secretaria possui: 

01.( ) Cartão do usuário 
02.( ) Cadastramento por base geo-referenciada 
03.( ) Equipe de saúde mental 
04.( ) Central de ambulância 
05.( ) Central de informações 
06.( ) Central de internações 
07.( ) Central de marcação de consultas ou equivalentes 
08.( ) Distrito sanitário 
09.( ) Policlínica Especializada e/ou Centro de 
Especialidades 
10.( ) Centro Especializado em Odontologia - CEO 
11.( ) SAMU 
12.( ) Agente comunitário de saúde 
13.( ) Centro de Atenção Psico-social - CAPS 

13.1 ( ) CAPS Geral 
13.2 ( ) CAPS AD 
13.3 ( ) CAPS I 

14.( ) Outras. (Especifique no campo "Observações 
do Respondente" na última página) 

W'. Assinale as ações ou programas adotados em sua 
Secretaria: 

01.( ) Vigilância sanitária 
02.( ) Vigilância epidemiológica 
03.( ) Controle de endemias 
04.( ) Programa de Saúde da Família - PSF 
05.( ) PSF Bucal 
06.( ) Programa Brasil Sorridente 
07.( ) Sistema de coleta de exames de patologia 
08.( ) Programas de atenção à saúde de crianças 

e gestante 
09.( ) Acompanhamento de gestantes e lactantes de risco 
10.( ) Programas de atenção à saúde de idosos 
11.( ) Avaliação da mortalidade infantil e materna 
12.( ) Prevenção e atenção de gravidez precoce 
13.( ) Política de prevenção do câncer de colo, útero, mama 

14.( ) Programas de combate à violência doméstica 
15.( ) Programas para doenças crônicas como 

diabetes, hipertensão, asma 
16.( ) Programa DST/AIDS 
17.( ) Estratégia de acolhimento ao usuário 
18.( ) Programa Farmácia Básica 
19.( ) Terapias alternativas 
20.( ) Acompanhamento domiciliar 
21.( ) Internação domiciliar 
22.( ) Outras. (Especifique no campo "Observações 
do Respondente" na última página) 

OPOSIÇÃO E APOIO À SUA GESTÃO 

 
X'. Que forças socias você considera que fazem maior 
oposição à sua gestão? 
01.( ) Câmara de Vereadores 
02.( ) Conselho Municipal de Saúde 
03.( ) Outras secretarias municipais 
04.( ) Prestadores privados de serviços 
05.( ) Fornecedores de insumos e equipamentos 
06.( ) Profissionais de saúde 
07.( ) Servidores públicos 
08.( ) Associações da Sociedade Civil 
09.( ) Secretário de finanças 
10.( ) Meios de comunicação de massa 

11.( ) Partidos políticos 
12.( ) Outros. Cite: ______________________________ 
 
Y'. E quais as forças sociais que dão maior apoio à 
sua 
gestão? 
01.( ) Câmara de Vereadores 
02.( ) Conselho Municipal de Saúde 
03.( ) Outras secretarias municipais 
04.( ) Prestadores privados de serviços 
05.( ) Fornecedores de insumos e equipamentos 
06.( ) Profissionais de saúde 
07.( ) Servidores públicos 
08.( ) Associações da Sociedade Civil 
09.( ) Secretário de finanças 
10.( ) Meios de comunicação de massa 
11.( ) Partidos políticos 
12.( ) Outros. Cite: ______________________________ 
 

REALIZAÇÕES E FRUSTRAÇÕES 

 
Z'. Em sua opinião, qual foi a realização mais 
importante 
de sua Secretaria neste governo? 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

 
A''. E qual foi a experiência que lhe causou maior 
frustração? 
_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

_______________________________________________ 

SOBRE SUAS EXPECTATIVAS 

 
B''. Se outra força política vencer as próxima eleições, 
você considera que as principais diretrizes, 
programas e ações de sua Secretaria, em termos 
gerais: 
1.( ) Terão continuidade 
2.( ) Serão interrompidas 
3.( ) Não sei 
 
C''. Quando você deixar de ser Secretário(a) de Saúde, 
quais são seus planos profissionais? 
1.( ) Dedicar-se exclusivamente à área privada 
2.( ) Continuar na área pública em função de direção 
3.( ) Continuar na área pública, porém sem função 
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de direção 
4.( ) Concorrer a cargo eletivo 
5.( ) Reassumir cargo eletivo 
6.( ) Outros. Cite: _______________________________ 
 

DADOS PESSOAIS 

 
D''. Município de nascimento: 
Município: 

_______________________________________ 

Estado: __________ 

 
E''. Sexo: 
1.( ) Masculino 
2.( ) Feminino 
 
F''. Idade: 

______ anos 

 
G''. Raça: 
1.( ) Asiática 
2.( ) Branca 
3.( ) Indígena 
4.( ) Negra 
5.( ) Parda 
 
H''. Estado civil: 
1.( ) Solteiro(a) 
2.( ) Casado(a) ou vive com companheiro(a) 
3.( ) Descasado(a) 
4.( ) Viúvo(a) 
 
I''. Instrução do pai ou da mãe (do que tiver maior 
escolaridade): 
1.( ) Sem escolaridade 
2.( ) Primário 
3.( ) Ginasial 
4.( ) Colegial/Científico/Normal (2º grau) 
5.( ) Superior 
6.( ) Pós-graduado 
J''. Município de residência: 

Município: 

_______________________________________ 

Estado: __________ 

 
 
K''. Há quanto tempo reside no município? 

______ anos 

 
 
L''. Qual é o seu salário como Secretário(a)? (salário + 
gratificações - descontos) 

R$ ____________________ 

 

 
 
M''. Além do salário de Secretário(a) de Saúde, você 
tem outra fonte de renda? 
1.( ) Sim, somente na área pública 
2.( ) Sim, somente na área privada 
3.( ) Sim, tanto na área pública como na privada 
4.( ) Não 
 
 
N''. Qual é a sua profissão? 

___________________________________________

__ 

 
 
 
O''. Você fez algum curso visando capacitação para 
exercer o papel de dirigente? Caso a resposta seja 
afirmativa, assinale a(s) modalidade(s) 
01.( ) Finanças públicas 
02.( ) Legislação 
03.( ) Orçamento 
04.( ) Planejamento 
05.( ) Recursos humanos 
06.( ) Saúde pública 
07.( ) Outros. Cite: ______________________________ 
08.( ) Não 
 
 
P''. Qual foi o grau de instrução mais alto que você 
obteve? 
01.( ) Primário incompleto 
02.( ) Primário (1ª a 4ª série) completo 
03.( ) Ginasial (5ª a 8ª série) completo 
04.( ) Colegial/Científico/Normal (2º grau) completo 
05.( ) Superior completo. Cite: ____________________ 
06.( ) Pós-graduação. Cite: ______________________ 
07.( ) Mestrado. Cite: ____________________________ 
08.( ) Doutorado. Cite: __________________________ 
 

 

 

 
- Obrigado por responder a este questionário - 

Prezado(a) Secretário(a) 
 
Se você preencheu o questionário ainda durante o 
XXII Congresso Nacional das Secretarias Municipais 
de Saúde, por favor entregue-o no stand do 
CONASEMS. 
Caso contrário, envie o questionário respondido no 
mais breve prazo possível para: 
 

Sônia Fleury 
Praia de Botafogo, 190, Sala 518 
CEP 22250-900 Rio de Janeiro - RJ 
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ANEXO 2. QUADRO DE CATEGORIAS, ATRIBUTOS E VARIÁVEIS DA 

PESQUISA MUNICIPALIZAÇÃO DA SAÚDE 

 

Categoria Atributo Variável 

Fontes 

(Questionári

o) 

G 

E 

S 

T 

O 

R 

Perfil sócio-

econômico 

Origem social 
Município/origem D’’ 

Instrução pai/mãe I’’ 

Situação atual 

Município/residência J’’ 

Tempo residência K’’ 

Salário/outra fonte renda L’’, M’’ 

Características 

pessoais 

Idade F’’ 

Sexo E’’ 

Raça G’’ 

Estado civil H’’ 

Perfil 

profissional 

Qualificação 

Instrução/Curso superior P’’ 

Profissão N’’ 

Curso capacitação O’’ 

Trajetória 

profissional 

 

Experiência anterior em saúde D 

Experiência de direção em 

órgão púbico 

E 

Experiência anterior como SS F 

Esfera em que trabalhou G 

Atividades extra-secretaria H 

Trajetória 

política e vida 

pública 

Experiência 

político-eleitoral 

Filiação a partido político I, J 

Participação como candidato em 

eleição 
K, L 

Licenciamento de cargo eletivo M 

Experiência 

associativa 

Filiação a sociedade civil N, O 

Participação política 

em saúde 

Participação em eventos, 

entidades representativas e 

instâncias de pactação 

R1, R2, R3, 

R4, R5, S 

Relação com o 

cargo de 

Secretário 

Experiência no 

cargo 

Estabilidade/Continuidade B 

Designação/ 

Aceitação 

Razões da indicação P 

Razões da aceitação Q 

Expectativas para o futuro C,C’’ 

G 

E 

S 

T 

Â 

O 

Dimensão 

social 

Elaboração e 

execução do 

orçamento 

Influência dos atores T, U 

Estabelecimento 

de prioridades 

Importância dos itens (itens 

relevantes) 

X 

Influência dos atores V 

Conselho 

Municipal de 

Saúde 

Funcionamento do conselho 

Y1, Y2, Y3, 

Y4, Y5 
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Prestação de 

contas 

Interlocutores/instrumentos e 

mecanismos 

Z, A’ 

Fluxo de 

informações 
Tipo informações oferecidas 

B’ 

Atores relevantes 
Oposição à gestão X’ 

Apoio à gestão Y’ 

Dimensão 

gerencial 

Impacto da 

informação 

Instrumentos e desdobramentos 

das informações recebidas 

C’, D’ 

Compras e 

serviços 

Modalidades de aquisição E’ 

Formas de terceirização de 

serviços 
L’ 

Controle de qualidade M’ 

 

Gestão de pessoas 

Forma de gestão F’ 

Política de capacitação G’ 

Formas de contratação de 

profissionais 

J’ 

Mecanismos adicionais de 

remuneração 

K’ 

Apoio técnico Entidades H’ 

Parcerias Modalidades I’ 

Regionalização 
Estratégia de organização N’, O’, P’, 

Q’, R’ 

Dimensão 

assistencial 

Acesso 

Forma e qualidade do acesso à 

média e alta complexidade 
S’, T’ 

Mecanismos de identificação de 

demanda reprimida 
U’ 

Estrutura 

assistencial 

recursos G’ 

Ações e programas W’ 

Percepção dos 

Secretários 

Realizações Z’ 

Frustrações A’’ 

Expectativas da gestão B’ 

Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
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ANEXO 3. DISTRIBUIÇÃO DA AMOSTRA, SEGUNDO NÚMERO DE MUNICÍPIOS, 

MUNICÍPIOS RESPONDENTES E PERCENTUAIS DE RESPOSTA POR UNIDADE DA 

FEDERAÇÃO. 

Código Estados Municípios Respondentes (%) 

11 Rondônia 52 7 13,5 

12 Acre 22 0 0,0 

13 Amazonas 62 4 6,5 

14 Roraima 15 8 53,3 

15 Pará 143 20 14,0 

16 Amapá 16 0 0,0 

17 Tocantins 139 4 2,9 

21 Maranhão 217 27 12,4 

22 Piauí 223 32 14,3 

23 Ceará 184 33 17,9 

24 Rio Grande do Norte 167 31 18,6 

25 Paraíba 223 31 13,9 

26 Pernambuco 185 8 4,3 

27 Alagoas 102 20 19,6 

28 Sergipe 75 32 42,7 

29 Bahia 417 37 8,9 

31 Minas Gerais 853 244 28,6 

32 Espírito Santo 78 19 24,4 

33 Rio de Janeiro 92 32 34,8 

35 São Paulo 645 125 19,4 

41 Paraná 399 133 33,3 

42 Santa Catarina 293 106 36,2 

43 Rio Grande do Sul 496 40 8,1 

50 Mato Grosso do Sul 78 22 28,2 

51 Mato Grosso 141 25 17,7 

52 Goiás 246 43 17,5 

- Total 5563 1083 19,5 
Fonte: Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 
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ANEXO 4. VARIÁVEIS, INDICADORES E PONTUAÇÃO PARA SE CONSTRUIR O 

PERFIL DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE. BRASIL, 2007. 

 

CATEGORIA 
VARIÁVEL Fontes 

(quest.) 

INDICADORES ITEM 

Pontuação 

Pontos 

Associações de moradores  1 +1 

Associações profissionais  2 +1 

Associações religiosas  3 +1 

Clubes de serviços  4 +1 

Clubes sociais e 

desportivos 

 5 +1 

Participação em 

associações da 

sociedade civil 

N 

Sindicatos  6 +1 

Alta  1 +2 

Média  2 +1 

Importância de ter 

participado em 

associações da 

sociedade civil para 

o cargo de SS 

O Nenhuma  4 -1 

 A +1 

 B +1 

 C +1 

 D +1 

R1 
Conferência Nacional de 

Saúde 

 E +1 

 1 +1  

 2 +2  

 3 +3 
R2 

Conferência Estadual de 

Saúde 

 4 +3 

 1 +1  

 2 +2  

 3 +3 
R3 

Conferência Municipal de 

Saúde 

 4 +3 

 1 +1 

 2 +2 

 3 +3 
R4 

Encontro Nacional de 

Secretários de Saúde 

 5 +1 

 1 +1 

 2 +2 

 3 +3 

Participação em 

eventos 

R5 
Encontro Regional de 

Secretários de Saúde 

 5 +1 

CMS  A +1 

CONARES  B +1 

CONASEMS  C +1 

COSEMS  D +1 

CIT  E +1 

CIBs  F +1 

 

Trajetória 

política e vida 

pública 

Participação em 

entidades 

representativas e 

instâncias de 

pactação 

S 

CIBs Regionais  G +1 

 
Fonte: Elaborada pela autora com dados do Programa de Estudos sobre a Esfera Pública – EBAPE/FGV 

 


