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RESUMO 

 

Oliveira, T.R. (2015). Os caminhos da participação na Revista Saúde em Debate. 

Dissertação de Mestrado, Departamento de Psicologia, Universidade Federal de São 

João del Rei, São João del Rei-MG. 

 

 

Neste trabalho, procuramos compreender a transformação da ideia de participação em 

saúde no Brasil ao longo do tempo. A partir de uma revisão bibliográfica da Revista Saúde 

em Debate (RSD), dos volumes de 1976 a 2012, visualizamos a distribuição temporal do 

termo “participação” e suas adjetivações. O estudo de parte dessas ocorrências, em 

conjunto com o estudo do contexto histórico, permitiu-nos a compreensão dos sentidos 

atribuídos pelos estudiosos e defensores da participação em saúde e também a 

compreensão dos embates que decorrem dessas concepções de participação. Como forma 

de aprofundar tal estudo, elegemos a pesquisa bibliográfica como método, realizando a 

leitura sistemática de dois volumes da revista, um de 1981 e outro de 2010. A partir desta 

comparação, foi possível visualizar a transformação da problemática, das limitações e das 

possibilidades que circunscrevem essa temática. Percebemos nos dois volumes da RSD 

algo de contínuo e algo de transformação: contínuo no que diz respeito às aspirações para 

um ideal de participação e transformação no que tange ao contexto das revistas. Se antes a 

participação institucionalizada permitia apenas uma atuação a nível operacional, hoje em 

dia espera-se que a estrutura dos conselhos, conferências e demais instâncias de 

participação possibilitem uma atuação crítica e emancipatória dos sujeitos envolvidos. O 

contexto ditatorial foi rompido, dando lugar à democracia. Se em 1981 esperava-se 

construir um sistema de saúde democrático, hoje em dia pretende-se aperfeiçoar o que já 

temos, seja através da reforma de suas bases ou da alteração de mecanismos e políticas que 

vieram depois. Como contínuo, temos ainda a importância da participação como 

instrumento de redistribuição de poder, instrumento democratizador. Esperamos ainda 

alcançar uma visão intersetorial, não só na política, mas também nas ações comunitárias. 

Essa visão integradora, de uma população engajada na melhoria de sua qualidade de vida e, 

por consequência, na redução das iniquidades sociais, é ainda uma utopia que esperamos 

alcançar. 

 

 

Palavras-chave: Participação da comunidade; Revista Saúde em Debate; pesquisa 

bibliográfica. 
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ABSTRACT 

 

 

Oliveira, T.R. (2015). The ways of participation in Saúde em Debate magazine. 

Dissertação de Mestrado, Departamento de Psicologia, Universidade Federal de São 

João del Rei, São João del Rei - MG. 

 

In this dissertation, we intend to comprehend how the idea of participation in health, in 

Brazil, has changed throughout time. From a bibliographic review of the Saúde em Debate 

magazine (RSD), from volumes published from 1976 to 2012, we have visualized the 

distribution, through time, of the term “participation” and its adjectives. The study of a 

fraction of these occurrences, combined with the study of the historical background, has 

enabled the understanding of the meanings given by scholars and supporters of 

participation in health, as well as the comprehension of pleadings that resulted from those 

conceptions. As a way of studying the subject in depth, we have chosen the bibliographic 

research as the proper method, performing a systematic read of two editions of the 

magazine, one from 1981 and another one from 2010. Through this comparison, we were 

able to visualize the transformation of the issue, and also the limitations and possibilities 

that circumscribe this subject in question. We have noticed, in both editions of RSD, 

elements of continuity and of transformation: of continuity, in terms of aspirations towards 

an ideal of participation, and of transformation, in terms of the magazine’s contexts. If, 

previously, the institutionalized participation allowed an interaction only to an operational 

level, nowadays it is expected that the structure of councils, conferences and other 

instances of participation allows critical and emancipatory interaction from the subjects 

involved. The dictatorial context has been discontinued, being replaced by democracy. If in 

1981 one expected the construction of a democratic health system, nowadays one looks for 

the improvement of what we already have, whether through the reform of its basis, or 

through the changing of mechanisms and politics that have come afterwards. As a 

continuous element, we can cite the importance of participation as a tool for redistribution 

of power, as instrument for democratization. We also hope to achieve an intersectoral 

perspective, not only in terms of politics but also within communitarian actions. The 

integrative point of view, that of a population engaged in the improvement of its own life 

quality and, therefore, in the reduction of social iniquities, is yet a utopic objective we aim 

to reach. 

 

Keywords: community participation; Saúde em Debate magazine; bibliographic research.  
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1 – INTRODUÇÃO 

 

Neste trabalho, apresento o fruto de dois anos de estudo e pesquisa no Programa de 

Pós-Graduação em Psicologia (PPGPSI) da Universidade Federal de São João del Rei 

(UFSJ). Seria displicente, porém, iniciar o relato a partir de meu ingresso no PPGPSI. 

Minha trajetória de estudo no campo das Políticas Públicas de Saúde se iniciou há mais 

tempo. Poderia dizer, sem medo de errar, que meu vínculo com este campo se iniciou no 

quinto período da faculdade, no qual fiz uma matéria com o Prof. Dr. Walter Melo, 

intitulada “Psicologia e Saúde Pública”. Para mim, foi maravilhoso conhecer mais da luta 

travada pela Reforma Sanitária Brasileira, haja vista que nasci em julho de 1990, poucos 

meses antes da homologação da Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990a). Conhecer o que é 

o Sistema Único de Saúde (SUS) hoje e qual era a realidade sanitária antes de sua 

implantação foi um marco em minha graduação. Senti que queria fazer parte desta história. 

A partir dessa matéria, cresceu em mim o interesse por políticas públicas sociais. 

No segundo semestre de 2010 falei ao Prof. Walter sobre meu interesse em Saúde Pública 

e, a partir de então, comecei a frequentar as reuniões do Núcleo de Estudo, Pesquisa e 

Intervenção em Saúde (NEPIS). O NEPIS é um grupo coordenado pelo Prof. Walter na 

própria UFSJ e agrega os mais diversos estudos e estágios em saúde pública. Após passar 

meio ano acompanhando as leituras e as supervisões dos estágios, fui convidada pelo Prof. 

Walter a desenvolver uma pesquisa sobre Promoção da Saúde. 

Foi assim que, em 2011, iniciamos uma pesquisa de levantamento intitulada “A 

promoção da saúde através de ações intersetoriais”. Tal pesquisa era um desdobramento de 

um projeto maior intitulado “Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações 

intersetoriais”. Esse projeto, do qual surgiram muitas outras pesquisas1, foiidealizado pelo 

Prof. Walter Melo e contou com uma parceria com o Prof. Dr. João Leite Ferreira Neto, da 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG)e sua pesquisa “Promoção da 

saúde e processos de subjetivação”.  

Ao olharmos atentamente para os dados encontrados na pesquisa “A promoção da 

saúde através de ações intersetoriais”, optamos por uma segunda pesquisa que estudasse 

                                                 
1 Outros bolsistas da UFSJ estiveram envolvidos nessa pesquisa: Danilo Rodrigues de Matos e Michele 

Juliana C. Sena (Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações intersetoriais), Filippe de Mello 

Lopes (Estilo de Vida e Ações Intersetoriais: práticas complementares ou contraditórias nas ações de 

promoção da saúde?), Joelma Cristina Santos (Características e Diretrizes da Estratégia de Saúde da 

Família no Brasil, Correlacionadas com as Influências das Políticas de Saúde Canadense e Cubana) e Pedro 

Henrique C. Resende (As Diversas Noções de Promoção da Saúde e suas Articulações com as Políticas 

Públicas). 
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mais profundamente a relação do Ministério da Saúde com o Ministério da Educação e o 

Ministério das Cidades. Tal pesquisa recebeu o título: “A Promoção da Saúde através de 

Ações entre os Ministérios da Saúde, da Educação e das Cidades”. 

A partir dessas iniciações científicas pudemos perceber que a ideia de promoção da 

saúde está fortemente vinculada aos ideais de intersetorialidade e de participação da 

comunidade. Sem esgotar o tema da intersetorialidade, mas curiosa sobre o potencial e os 

dilemas da participação, nos enveredamos por esta pesquisa aqui relatada. 

O debate acerca da participação da comunidade é extremamente atual, apesar de tal 

temática estar inserida no discurso das políticas públicas em saúde no Brasil há 

aproximadamente 50 anos (CEBES, 1981). A atualidade do tema pode ser confirmada com 

o interesse do Estado em elaborar programas de incentivo à participação, tais como a 

Política Nacional de Gestão Estratégica e Participativa no Sistema Único de Saúde – 

ParticipaSUS  (Brasil, 2007) e, no âmbito da administração pública federal como um todo, 

a Política Nacional de Participação Social (PNPS) (Brasil, 2014). 

 A participação foi incorporada oficialmente como uma das diretrizes do sistema de 

saúde brasileiro a partir da Constituição de 1988. Esta concepção adveio de amplos debates 

ocorridos no período pré-constituinte e constituinte – uma ideia defendida pelos mesmos 

que militavam pela saúde como um direito da população. Tal movimento ficou conhecido 

como Reforma Sanitária Brasileira (RSB). A RSB lutava pela estruturação de um sistema 

de saúde gratuito, inclusivo e gerido com ampla participação da comunidade.  

A participação da comunidade na saúde foi uma das bases da proposta da RSB, 

juntamente com: saúde como direito, universalidade de acesso e integralidade de ações 

(Paim, 2008). Estes quatro princípios foram aceitos e incorporados tanto na Constituição 

de 1988 (Brasil, 1988) quanto na Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990a). Hoje em dia 

muito se discute sobre a participação da comunidade. Apesar de ser considerada base do 

SUS, a participação ainda não é vista como algo concretizado, mas sim como algo a se 

buscar. 

Como apontam Noronha e Travassos (1981), a participação da comunidade pode 

assumir diversas formas, sendo as mesmas agrupadas em duas perspectivas: uma passiva – 

de aceitação de serviços e de aprendizado de novas normas – e outra ativa – que implica a 

corresponsabilização dos vários atores envolvidos em uma sociedade, tanto na 

implementação quanto na formulação de determinado projeto ou ação. A RSB propunha 

uma participação ativa da população, que transcendesse a mera aceitação e execução de 

tarefas. 
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Considerando a participação da comunidade em seu sentido amplo, é possível 

resgatar seu início ainda no período colonial brasileiro, no qual os cidadãos pediam por 

mais médicos ao rei, mediante cartas enviadas a Portugal (Paim, 2009). Como política de 

governo, eram realizadas ações “educativas” que visavam normatizar as condutas dos 

cidadãos, com tendências claramente higienistas. 

Na primeira metade século XX, a participação popular ganhou força através dos 

trabalhadores – parcela da população que tinha garantida a assistência médica por meio da 

previdência social. A participação se dava por dois movimentos: o institucionalizado, 

mediante a permissão da participação dos trabalhadores em comitês gestores; e outro, 

vindo dos próprios sindicatos, através da cobrança de melhorias na previdência. Tal fato 

perdurou desde o início da Era Vargas até o início do regime militar.  

Na 3ª Conferência Nacional de Saúde (CNS), ocorrida em 1963, discutia-se uma 

nova forma de organizar a saúde no país. Os debates sobre a municipalização e a 

descentralização de ações propunham trazer a política para mais perto da realidade da 

população(Conferência Nacional de Saúde, 3ª, 1963). O golpe militar em 1964, todavia, 

prejudicou a evolução das políticas sociais. 

Durante a ditadura, os investimentos em saúde e educação foram reduzidos, 

enquanto aumentaram os subsídios às iniciativas privadas e aos Institutos de 

Aposentadorias e Pensões (IAP). A população sem trabalho formal continuou desassistida. 

No que tange à participação da comunidade, o regime militar foi um momento de repressão 

e combate às ideias contrárias, na tentativa radical de minar toda e qualquer possibilidade 

de oposição. Os espaços políticos dos sindicatos foram, nesse período, enfraquecidos. 

Com o início da abertura política, na segunda metade dos anos 1970, os 

movimentos puderam ganhar força e debater mais abertamente sobre a situação política da 

época. Nesse contexto, surgem dois importantes centros para a saúde pública: a Associação 

Brasileira de Saúde Coletiva (ABRASCO) e o Centro Brasileiro de Estudos em Saúde 

(CEBES). Além disso, o movimento pelas eleições diretas foi uma importantíssima 

manifestação pela retomada da democracia no país. 

A 8ª CNS, ocorrida em 1986, foi um importante fato histórico: quatro mil 

participantes debateram sobre a saúde que desejavam para o país. Dela saíram proposições 

para a reestruturação do sistema de saúde brasileiro, servindo de alicerce para a construção 

da Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990a). A partir da nova Constituição, a participação da 

comunidade passou a ser vista com outros olhos pela lei. Se, antes, era ignorada ou até 

mesmo reprimida, naquele momento, ela passou a ser incentivada. 
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É essencial dizer que tal concepção de participação não era a mesma que a 

praticada pelo governo até então (muito mais de normatização do que de engajamento). A 

ampliação da ideia de participação trouxe a questão política para o debate: a participação 

passou a ser considerada como um critério de governo. Esta nova conceituação é bem 

explicitada por Ferrarezi e Oliveira (2013), que dizem: 

O que se entende comumente por participação é a abertura de espaços ao 

envolvimento da sociedade civil nas atividades de definição, formulação, 

implementação, monitoramento e avaliação de políticas públicas. Mais 

especificamente, quando se trata de participação, remete-se à abertura de canais 

de diálogo e de deliberação compartilhada entre o Poder Executivo e a 

sociedade, seja por meio de organizações ou de indivíduos (p. 126). 

A participação é considerada pela Constituição como uma das três diretrizes básicas 

para a saúde e, na Lei Orgânica da Saúde, consta entre os 13 princípios e diretrizes 

listados. A Lei 8.142 (Brasil, 1990b), complementar à Lei 8.080 (Brasil, 1990a), 

institucionaliza a participação da comunidade através da criação de duas instâncias 

colegiadas: os conselhos e as conferências de saúde, atuando nas três esferas da união. 

Nesse sentido, o Estado brasileiro considera a participação da comunidade como ponto 

essencial para a produção de saúde: 

Definida como produção social de determinação múltipla, a saúde exige uma 

estratégia que implique participação ativa de todos os sujeitos envolvidos em sua 

produção (usuários, movimentos sociais, profissionais da saúde, gestores do 

setor sanitário e de outros setores), na análise e na formulação de ações que 

visem à melhoria da qualidade de vida (Brasil, 2009, p. 294). 
 

Apesar de haver vários canais instituídos para a participação, os mesmos parecem 

se encontrar esvaziados e/ou sem o real desempenho de sua função. Em pesquisa realizada 

pelo NEPIS, ainda inédita, verificou-se que os conselheiros de saúde de São João del Rei 

atuavam apenas como fiscalizadores, não considerando seus papeis consultivo e 

deliberativo. O não cumprimento de todos os papéis do conselho pode ser visto tambémna 

pesquisa do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE, 2014). O relatório do ano 

de 2013 apontou como função nos 5.553 conselhos estudados: normatizar (46,38%), 

consultar (59,53%), fiscalizar (79,33%) e deliberar (91,16%). Uma pesquisa um pouco 

mais antiga do IBGE (2012) relata que apenas 36,34 % dos conselhos foram identificados 

como atuantes em todas as quatro funções. 

Neste trabalho, apostamos em uma análise que nos possibilite descrever e 

compreender a temática da Participação da Comunidade. A escolha de nosso corpo 

documental não é aleatória. Acreditamos que a opção por uma análise da Revista Saúde em 
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Debate (RSD) nos possibilitou, ao mesmo tempo, entender da transformação dos sentidos e 

dilemas da participação em saúde no país, como também nos trouxe um retrato do 

posicionamento político adotado pela revista. A RSD é uma das mais respeitadas revistas 

brasileiras de saúde coletiva, tendo servido como espaço de militância política e, ao mesmo 

tempo, de produção científica na área da saúde coletiva.  

A RSD é uma produção do CEBES e foi lançada em 1976, no mesmo momento da 

criação do centro. Criada ainda no período ditatorial, a RSD foi um importante veículo de 

informação acerca da situação sanitária do país. No início, conforme confirma Sophia 

(2013), as questões político-partidárias não eram tão explícitas na revista, podendo ser 

faladas mais claramente apenas com a abertura política. Ainda assim, a revista denunciava 

a ineficácia do sistema de saúde, questionava sobre as possibilidades de avanço obtidas 

através da 7ª CNS etc. Seu compromisso, desde o início, foi de análise crítica da 

conjuntura política na área da saúde, priorizando o debate sobre democracia e saúde. 

É por seu importante papel histórico e político na área da saúde que consideramos 

relevante estudar o debate acerca da participação da comunidade em suas publicações ao 

longo do tempo. Tal entrelaçamento entre a construção de uma ideia de participação da 

comunidade e seu contexto histórico é um dos objetivos específicos deste trabalho, 

conjuntamente à construção de possíveis significados para o termo “participação”. 
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2 – A PARTICIPAÇÃO NA HISTÓRIA BRASILEIRA 

 
“Para que o direito à saúde e à democracia não sejam palavras gastas e vazias, o 

momento histórico requer a ação de um protagonismo fundamental e 

insubstituível: o povo” (Paim, 1987, p 57). 

  

Neste capítulo abordaremos a participação da comunidade no contexto sanitário 

brasileiro ao longo do tempo, iniciando-se em 1923, com a homologação da Lei Elói 

Chaves; passando pela ditadura, período no qual a RSD é lançada; chegando a instauração 

da democracia e institucionalização do SUS. Para executarmos tal tarefa, é importante 

pensarmos nas três formas básicas de assistência à saúde: assistencialismo, seguro social e 

seguridade social, haja vista que cada um destes modelos carrega em si uma forma de 

governar, uma visão de homem e de saúde que influenciam a participação da comunidade, 

assim como a resposta governamental a ela. 

No período assistencialista, a saúde era vista como artigo de luxo daqueles que 

tinham posses e podiam pagar pelo tratamento. Fleury (2008) nomeará esse modelo de 

cidadania invertida, na qual o indivíduo tem que provar que fracassou no mercado para 

ser objeto da proteção social (p. 64). Ao governo cabia apenas a higienização dos portos e 

o controle das epidemias (Paim, 2009). Nessas ações, o foco do governo era simplesmente 

o de não perder força de trabalho. Aos desassistidos, restavam as Santas Casas de 

Misericórdia e demais instituições de caridade. A participação se restringia, então, à 

obediência de escassas ações educativas. A saúde era vista como um produto e o homem, 

por sua vez, era visto como simples depositário da mesma. 

Podemos considerar como o fim do período assistencialista, a homologação da Lei 

Elói Chaves, em 1923. Tal lei propunha a assistência médica a trabalhadores ferroviários, 

mediante o pagamento de uma porcentagem de seus salários ao instituto de previdência. 

Dessa forma, caracterizamos o segundo período das políticas públicas no Brasil como 

meritocrático, ou seja, apenas aqueles que trabalhavam com carteira assinada e podiam 

contribuir financeiramente tinham assistência médica garantida para si e para sua família2.  

Iniciou-se, nessa época, a medicina previdenciária, responsável pela oferta de 

serviços de saúde a trabalhadores através da previdência social. Nesse período, a 

participação era mediada, principalmente, através de sindicatos, que recorriam diretamente 

a representantes do governo, solicitando por melhorias em seus serviços de saúde. Tais 

                                                 
2 O restante da população continuava a ser alcançado como nos moldes antigos: através de filantropia e 

também nas ações coletivas de controle de epidemias. Um diferencial foi a inclusão do atendimento de 

grupos prioritários como gestantes, crianças e portadores de doenças contagiosas (Heimann&Kayano, 2006). 
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serviços eram plurais, divididos por classe trabalhadora: ferroviários, bancários, 

comerciantes etc. Essa forma de divisão estimulava o paternalismo do governo, pois os 

sindicatos que se organizavam melhor e eram persuasivos em suas requisições alcançavam 

melhores benefícios para sua categoria. O modelo de seguro social perdurou durante o 

período militar, todavia a participação da comunidade sofreu graves limitações através da 

centralização dos serviços previdenciários em um único instituto, o Instituto Nacional de 

Previdência Social (INPS), e da consequente submissão da classe operária e seus sindicatos 

ao poder estatal (Malloy, 1976). 

O modelo de seguro social, fortalecido em 1966 através da criação do INPS, foi 

alvo de críticas de médicos sanitaristas, sendo a maior expressão destas a 8ª CNS, de 1986. 

É com a participação massiva da população que se constrói o relatório final da 8ª CNS, na 

qual é exigida a reestruturação do sistema de saúde brasileiro, que deveria ter como base a 

saúde como um direito de todos (CONASS, 2009). Na Constituição de 1988, os anseios 

dos sanitaristas e da população em geral são atendidos, através dos artigos 196 a 200, que 

tratam da saúde. Neles, a saúde é garantida como direito de todos e dever do Estado 

(Brasil, 1988, Art. 196), instaurando um novo período nas políticas públicas no Brasil: a 

seguridade social. É a partir da nova Constituição, conhecida como Constituição Cidadã, 

que a participação é reconhecida como essencial para uma política pública efetiva, sendo 

instituída como uma das diretrizes do sistema de saúde brasileiro. 

Nos próximos tópicos abordaremos sobre como a forma de assistência à saúde 

oferecida à população eo contexto político se relacionam com a visão do governo acercada 

participação da população. Faremos o recorte temporal de nosso estudo considerando o 

contexto de criação da RSD, no qual a saúde era garantida pela previdência social aos 

trabalhadores com carteira assinada – seguro social. Desta forma, teremos como ponto de 

partida o ano de 1923, considerado um marco para o início do seguro social no Brasil 

mediante a homologação da Lei Elói Chaves. 

 

2.1. O início do seguro social e seu crescimento na era Vargas (1923 – 1945) 

 

A medicina previdenciária iniciou-se no Brasil em 1923, através da Lei Elói 

Chaves, que deu origem às Caixas de Aposentadorias e Pensões (CAPs). Tal lei garantia 

socorro médico para os empregados e para suas famílias, medicamentos, aposentadoria e, 

em caso de morte, pensão para os herdeiros. Apesar de ter sido criada para atender aos 
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ferroviários, tal iniciativa impulsionou a criação de novas CAPs, culminando em 1933 com 

a criação dos IAPs. A ampliação dos IAPs seguiu até 1966, quando foram unificados no 

INPS (Centro de Pesquisa e Documentação de História Contemporânea do Brasil – 

CPDOC, s/d).  

Nesse contexto, cujos maiores beneficiários dos serviços públicos de saúde eram os 

trabalhadores, a participação da comunidade também adquiriu características peculiares. A 

primeira delas era a organização por meio de sindicatos, haja vista que os usuários dos 

serviços de saúde da época eram vinculados aos serviços de saúde através de suas 

profissões. Tal fragmentação foi bastante explorada, principalmente durante a ditadura 

Varguista, como estímulo à competição entre as classes e consequente desmobilização 

política.  

A segunda característica da época era a forma como se dava a participação. Getúlio 

Vargas tentava balancear sua perseguição a opositores do governo e a líderes sindicais 

através de uma máscara paternalista, na qual o Estado era visto como o grande provedor, 

suprindo necessidades básicas da população (Bertolli Filho, 2010). Nesse período, a 

participação era consoante com o governo: populista e paternalista. Era uma participação 

permitida, que se dava de forma direta e pessoalizada com agentes do Estado (Ponte, Reis 

e Fonseca, 2010). Após a estruturação dos IAP, a participação dos trabalhadores foi 

institucionalizada através de órgãos administrativos colegiados, mas a presidência dos 

institutos era sempre reservada por alguém indicado pelo presidente da república. A 

participação que se viveu na época, apesar de suas limitações, foi de suma importância 

para a aquisição de direitos na área da saúde e foi, também, um primeiro passo para a 

compreensão da saúde como direito de todos e dever do Estado. 

2.2. Período democrático inter-ditaduras: permanece o populismo (1945-1964) 

 

 A ditadura Varguista não resistiu à pressão da população. Apesar da tentativa de 

Getúlio Vargas de amansar o povo brasileiro através de medidas populistas que o 

consagraram como “pai dos pobres”, prevaleceu no Brasil a forte influência estadunidense. 

Os ideais democráticos e liberais inspirados pela potência norte-americana ganharam ainda 

mais força com a vitória na Segunda Guerra Mundial (Bertolli Filho, 2010). 

 Após a deposição de Getúlio Vargas foi elaborada uma nova Constituição, de 

inspiração liberal. Com a retomada da democracia, viu-se florescer no país o número de 

partidos políticos, sindicatos, agremiações políticas, entre outros. Através da ação dos 
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sindicatos, o governo reviu a legislação previdenciária, aumentando os benefícios dos 

trabalhadores e de suas famílias. Tal aumento de benefícios, somado ao crescente número 

de trabalhadores associados à previdência – aumento de 300% em 20 anos – fez com que a 

qualidade dos serviços fosse sucateada (Bertolli Filho, 2010), desencadeando na 3ª CNS e 

na tentativa de elaboração de uma nova Política de Saúde.  

No Relatório da 3ª CNS, pouco se diz a respeito da participação da comunidade: há 

apenas uma menção ao aumento do poder reivindicatório das massas (Conferência 

Nacional de Saúde, 3ª, 1963, p. 2), fato que estaria ocasionando, conjuntamente à elevação 

de renda, numa maior demanda por serviços assistenciais. O Plano Nacional de Saúde veio 

como resposta a esse movimento. Apesar de não avançar muito na questão da participação 

da comunidade, a Conferência propôs grandes avanços no planejamento da saúde no país, 

propondo a municipalização como caminho para os sistemas locais de saúde. Tais avanços, 

contudo, foram contidos com o Golpe Militar em 1964, que teve a centralização do poder 

como principal característica. 

2.3.Regime militar (1964-1985) 

 

A participação da população durante o governo militar não só foi desestimulada, 

através da organização centralizadora dos setores estatais, como também foi combatida por 

meio da repressão do direito de expressão, tal como ocorreu na promulgação do Ato 

Constitucional de n° 5. O AI-5, tal como ficou conhecido, garantia ao Estado a 

possibilidade de cessação de direitos políticos, que incluía a proibição de atividades ou 

manifestação sobre assunto de natureza política, entre outros cerceamentos (Brasil, 1968). 

Durante a ditadura, qualquer opinião que estivesse em desacordo com o regime era 

fortemente censurada.  

O objetivo de crescimento econômico só foi alcançado graças a uma política de 

arrocho salariale da transnacionalização da estrutura produtiva (Escorel, 2008, p. 385), 

assim como de redução de recursos para políticas sociais (Paim, 2009). Fleury-Teixeira 

(1995) aponta como tendências do sistema de saúde da época o aumento da cobertura 

previdenciária, a transformação das práticas médicas para um atendimento individual e 

biologicista e o crescimento da mercantilização da saúde. Essa transformação das práticas 

médicas com o descaso à saúde pública, somada à redução de investimentos na área, 

resultou em uma catástrofe na área da saúde: aumento da taxa de mortalidade infantil, 

assim como grandes ocorrências de tuberculose, malária, doença de Chagas, entre outros. 
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Foi um momento de grande insatisfação por parte da população em geral, que não sentia os 

benefícios do crescimento econômico. 

Durante a ditadura foi promulgada uma lei com a finalidade de organizar o Sistema 

Nacional de Saúde: a Lei 6.229 (Brasil, 1975). Como era de se esperar, a lei não cita em 

momento algum a participação ativa dos usuários. Em dois momentos é possível ver o 

cidadão, ambos atuando de forma passiva. O cidadão aparece quando a lei responsabiliza o 

Estado pela educação alimentar do mesmo (Art. 1°, Par. 1°) e quando é citada a 

necessidade de se conhecer os problemas de saúde da população (Art. 2º). 

Apesar das críticas dirigidas a esta lei, principalmente no que tange à separação 

entre prevenção e cura, indivíduo e coletividade, medicina assistencial e saúde coletiva, tal 

lei possibilitou o surgimento de novas propostas para a organização dos serviços, da qual o 

Programa de Interiorização das Ações de Saúde e Saneamento (PIASS) é o maior exemplo 

(Chianca, 1944). 

Podemos ver na segunda metade dos anos 1970 uma mudança no cenário político. 

Ao mesmo tempo em que, no resto do mundo, agências internacionais de desenvolvimento 

sustentavam a importância da participação da comunidade (Côrtes, 2009), no Brasil, o 

presidente Geisel anunciava o estímulo para uma abertura política lenta, gradual e segura 

(Mercadante, 2002, p. 246). 

Em 1976 é criado o CEBES, com objetivos claros de luta pela democracia e pelo 

direito à saúde – compreendidos como indissociáveis (CEBES, s/d.a).O Centro se 

posicionava não somente como movimento político, como também espaço para a 

construção de um saber no campo da saúde coletiva. A criação de sua revista “Saúde em 

Debate” foi importante para a divulgação de debates sobre saúde e política. 

Em 1977, durante a 6ª CNS, podemos ver os frutos do início da abertura política, 

com discussões acerca da importância de uma Política Nacional de Saúde e da 

democratização dos processos decisórios (CONASS, 2009). Em seu relatório final, define-

se que a Política Nacional de Saúde é um corpo de doutrina que deve ser legitimado pela 

população como um todo ou pelos seus representantes e lideranças (Conferência Nacional 

de Saúde, 6ª, 1977, Tema IV, p. 3). Um grande avanço para a política da época. 

Nesse mesmo ano, o Brasil se comprometeu com a OPAS/OMS em estender a 

cobertura das ações de saúde, de forma a proporcionar a todos umaassistência de saúde 

tecnicamente adequada, economicamente exequível e socialmente justa. Tal compromisso, 

vinculado à influência da Declaração de Alma-Ata em 1978, foram fatores que 

impulsionaram o Estado a repensar a assistência à saúde no país (Chianca, 1994, p. 49). 
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Podemos considerar 1979 um ano emblemático para a participação da comunidade 

na saúde. Em agosto de 1979 foi assinada a Lei de Anistia (Brasil, 1979), marco de um 

novo período para a política brasileira: através dela foram anistiados todos aqueles 

considerados criminosos políticos, sendo reavido a estes os seus direitos políticos. Em 

outubro do mesmo ano ocorreu o 1º Simpósio Nacional de Política de Saúde, no qual 

esteve presente o CEBES, mediante a figura de Sérgio Arouca, que discursou sobre o tema 

“Democracia e Saúde”3: grande sinal de um movimento de insatisfação com o sistema de 

saúde até então vigente.  

Outro importante acontecimento do mesmo ano é a criação da ABRASCO. A 

ABRASCO foi criada com o intuito de formar profissionais da saúde a partir de uma 

perspectiva crítica e propositiva, o que pode ser visto por meio de seus boletins, 

posicionamentos e presença forte em momentos decisivos da saúde brasileira, como a 8ª 

CNS (Lima e Santana, 2006). 

Na 7ª CNS, que ocorreu em 1980, a participação da comunidade foi um dos onze 

subtemas debatidos. Mais do que pôr em pauta a importância da participação, a 7ª CNS 

debateu sobre seus possíveis significados. Desta forma, o relatório final apontou 

incisivamente sobre qual tipo de participação era requerida. Costa e Vieira (2012) apontam 

de forma suscita as duas posições que estavam em disputa durante o evento. A primeira, de 

caráter funcionalista, deposita na participação comunitária a expectativa de resolver o 

problemados grupos que se mantêm marginais ao processo do crescimentodo país, 

mantendo-se intacta a questão do desenvolvimento social (p. 18). A segunda forma, que 

saiu vitoriosa no debate, compreende a participação como instrumento de democratização, 

a qual busca novos canais de expressãoe de oportunidades de confronto entre os grupos 

sociais,com a intenção de influir no processo de contínua mudançaa que está sujeita a 

vida e o desenvolvimento social no país (p. 18-19). No fechamento do relatório, encontra-

se uma declaração sobre a importância da participação: 

Pelas diferenças sócio-econômicas marcantes nas diversas regiões do País, 

desenvolver um trabalho satisfatório implica, antes de mais nada, não impor um 

determinado programa ou linha de ação, baseado apenas nos nossos 

conhecimentos, mas sim iniciar um processo de discussão, respeitando as 

peculiaridades locais, ouvindo os questionamentos dos moradores e, em união 

com eles, identificar e analisar problemas, estabelecer uma ordem de prioridades, 

traçar planos de ação e executá-los. Deve-se fazer com que a comunidade tenha, 

                                                 
3 Devido à grande dificuldade em se encontrar o relatório ou os textos dos palestrantes do evento, achamos 

válido indicar que o texto apresentado por Arouca está disponível no número 9 da Revista Saúde em Debate, 

sob o título “A questão democrática na área da saúde”. Tal confirmação foi encontrada na edição 

comemorativa de refundação do CEBES (Fleury, Bahia e Amarante, 2007). 
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cada vez mais, consciência dos seus problemas de saúde e, para tal, a equipe de 

saúde que trabalha na área deve desempenhar uma função educadora, suscitando 

e encaminhando a participação dos membros da comunidade através da 

assistência prestada ao indivíduo em si ou ao coletivo, com o objetivo de, a cada 

contato, a cada ação desenvolvida e discutida, fortalecer a auto-responsabilidade 

dos mesmos no plano local. [...] os grupos formularam seis recomendações 

especificamente voltadas para que se desencadeie, com o desenvolvimento do 

Programa de Serviços Básicos de Saúde, o processo participativo que irá permitir 

à comunidade autodeterminar-se em matéria de saúde, envolvendo-se nas ações a 

serem promovidas, dentro de um espírito de co-responsabilidade, tal como foi 

recomendado na Conferência Alma-ata e na 32ª Assembléia Mundial da Saúde 

da OMS (Conferência Nacional de Saúde, 7ª , 1980, p. 214). 

 

O debate que estava sendo gerado dentro dos movimentos políticos e sociais 

começa a tomar a voz em um espaço governamental. Afirma-se a importância do diálogo, 

do respeito à população, da importância da conscientização e corresponsabilização da 

população. Já se vislumbra a atividade da população não só na execução das ações, como 

também no planejamento de ações e análise de problemas. 

Em 1983, através do Programa de Ações Integradas de Saúde, foram criadas as 

Comissões Interinstitucionais de Saúde. Elas existiam tanto no nível estadual quanto 

municipal, e foram as precursoras dos nossos conselhos de saúde atuais, sendo a primeira 

experiência institucionalizada da participação (Ministério da Saúde, 2006a). A participação 

da população se dava em nível municipal, através de entidades representativas. Tais 

comissões eram conhecidas como Comissões Locais ou Municipais Interinstitucionais de 

Saúde (CLIMS/CLIS) (Pugin e Nascimento, 1999).  

Por fim, outra forte manifestação do poder da participação popular nesse período 

foi o movimento pelas eleições diretas, conhecido como “Diretas Já”, que ocorreu em 

meados de 1983 e 1984. A população insatisfeita com os resultados provenientes do 

período de governo militar se manifestou por mudanças. 

 

2.4. Participação e democracia (1986 – dias atuais) 

 

 A participação da comunidade no Brasil, tal como a conhecemos hoje, tem estreita 

relação com o processo político de redemocratização dos anos 1980, com o fim da ditadura 

militar4. O Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (CONASSEMS, s/d) considera que 

a participação é um direito de cidadania, ao interpretar o artigo 1° da Constituição de 

                                                 
4A década de 1980 foi um marco de redemocratização não só em nosso país, mas em vários países da 

América Latina, como são os casos da Argentina, Peru e Bolívia (Silva, 2008). 
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1988 (Brasil, 1988) que diz: Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. 

 A participação da comunidade é hoje uma ideia amplamente aceita, sendo inclusive 

incorporada à política oficial de organismos no mundo todo. Kliksberg (1999) nos traz o 

dado de que a Organização das Nações Unidas (ONU) aponta, desde 1990, a participação 

da comunidade como via para se trabalhar problemas sociais em todo o mundo. Entre 

outras organizações citadas pelo autor, vemos: Banco Mundial, Banco Interamericano de 

Desenvolvimento e Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico. 

Kliksberg (1999) diz que servir-se da participação da comunidade é servir-se dos 

instrumentos mais efetivos a serviço dos severos problemas sociais que hoje atormentam 

boa parte da população (p. 9). 

A ideia de participação defendida pela RSB ultrapassa a simples concepção de 

barateamento do serviço através do engajamento do povo na execução de tarefas.  

O Movimento da Reforma Sanitária defendeu e incorporou a concepção de 

participação comunitária vinculada à democratização. É por isso que a 

participação social é tida como fundamental no processo de produção de saúde, e 

surge como um princípio para o novo modelo proposto aliada à universalidade e 

integralidade, referida, respectivamente, às noções de direito à saúde e de 

qualidade do processo de cuidado (Costa & Vieira, 2012, p. 19). 

Pela participação, o sujeito se insere numa relação dialética com sua própria 

história, na qual ele a transforma e é por ela transformado (Nepomuceno, Ximenes, 

Moreira e Nepomuceno, 2013). É uma via de mão dupla: o cidadão se torna mais ativo e 

consciente de seu papel na política, assim como transforma a realidade social na qual vive. 

A criação do SUS, maior transformação na área da saúde de nossos tempos, foi 

desencadeada por sujeitos organizados em movimentos sociais (Paim, 2009; 

CONASSEMS, s/d). 

No contexto das mobilizações e organização da sociedade, de superação do 

regime autoritário militar, e do desenho da democratização do Estado durante a 

realização da Assembléia Nacional Constituinte e aprovação da Constituição de 

1988, passando pela 8ª Conferência Nacional de Saúde, a participação da 

sociedade estava claramente inserida no marco da construção da democracia 

participativa, numa perspectiva de complementaridade e sinergismo com o 

marco da democracia representativa (CONASS, 2006, p. 152-153). 

Em publicações do Ministério da Saúde, percebe-se a afirmação dos ideais da 

reforma sanitária, quando assume a estreita relação entre participação e o grau de 

consciência política e de organização da própria sociedade civil (Brasil, 2009, p. 238). O 

Ministério da Saúde considera também o usuário como possuidor de direitos e deveres 
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(retira a ideia de passividade) e como cidadão inserido em uma comunidade. Segundo o 

Ministério da Saúde, “participação social em saúde”. 

é uma das maneiras de se efetivar a democracia, por meio da inclusão de novos 

sujeitos sociais nos processos de gestão do SUS como participantes ativos nos 

debates, formulações e fiscalização das políticas desenvolvidas pela Saúde 

Pública brasileira, conferindo-lhe legitimidade e transparência (p. 237-238). 

 A participação da comunidade é hoje um dos sustentáculos do sistema de saúde 

brasileiro, sendo um dos seus cinco princípios, juntamente com a universalidade, 

integralidade, equidade e descentralização (Brasil, 1990; Ministério da Saúde, 2004a). É 

considerada como essencial na estratégia de promoção da saúde (Ministério da Saúde, 

2006b) e, consequentemente, na atenção básica (Borges &Mishima, 2009); é parte 

integrante de todos os espaços de decisão e avaliação, inclusive do financiamento do 

SUS(Brasil, 2009, p. 214) e tem sido requerida nas estratégias de controle de endemias 

(Dias, 1988). 

 

Instâncias de participação no SUS 

 

Conferências de Saúde 

 

 As conferências são organizadas de forma descentralizada, com eventos 

municipais, estaduais e nacionais. São espaços institucionais destinados a analisar os 

avanços e retrocessos do SUS e propor diretrizes para a formulação de políticas de saúde 

em níveis correspondentes (Brasil, 2009, p. 92). Elas já aconteciam antes da 

institucionalização do SUS, sendo que a mais conhecida delas é a 8ª CNS, em 1986, com 

os temas: Saúde como direito; Reformulação do Sistema Nacional de Saúde; e 

Financiamento setorial (8ª Conferência Nacional de Saúde, 1986).  Após a redefinição do 

sistema de saúde brasileiro, as Conferências de Saúde foram garantidas mediante a lei 

8.142 (Brasil, 1990b). 

A 8ª CNS foi a primeira conferência após a abertura política e foi, também, a 

primeira que permitiu a participação da população, contando com 1000 delegados entre 

4000 participantes (Paim, 2008). Muito do que encontramos na Lei Orgânica de Saúde 

(Brasil, 1990a) é fruto das discussões feitas na 8ª CNS.  
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As conferências municipais são importantíssimas, pois são os espaços nos quais 

usuários, profissionais e gestores avaliam e propõem políticas para o setor da saúde no 

município. As conferências devem ocorrer pelo menos uma vez a cada quatro anos e a 

participação é aberta ao público, sendo que nos níveis estadual e nacional o voto é restrito 

a delegados eleitos nas conferências de nível anterior (Pirez& Vaz, 2012). 

 

Conselhos de Saúde 

 

 Assim como as conferências, os conselhos são instâncias de participação popular 

que funcionam em cada esfera da união: município, estado e união.Os conselhos foram 

instituídos como espaços de participação no SUS através da Lei 8142 (Brasil, 1990b) e 

devem cumprir seus deveres consultivos, fiscalizadores, deliberativos e normativos para 

com as políticas de saúde.  

O SUS possui vários órgãos controladores, sendo o conselho um deles. Esses 

órgãos controladores podem ser pertencentes ao Estado, à sociedade civil ou podem ser 

mistos, como o conselho. O conselho é um importante instrumento de controle social e se 

encaixa dentro dos órgãos de controle misto (Ramos, 1996).Ele deve ser composto em 

50% por usuários, 25% por profissionais de saúde e 25% por prestadores de serviço e 

gestores (Brasil, 1990b; 2009). Dados de 2012 estimam que haja no Brasil 

aproximadamente 100.000 conselheiros de saúde – titulares e suplentes – distribuídos entre 

usuários, profissionais, prestadores de serviço e gestores (Costa e Vieira, 2012).  

O Brasil possui 5.570 municípios, e 5.553 deles confirmaram a existência de 

conselhos municipais de saúde (IBGE, 2014). A existência de tantos conselhos pode ser 

explicada pelo condicionamento criado para os municípios: estes só recebem verbas para a 

saúde se tiverem formado um Conselho Municipal de Saúde e se este estiver de acordo 

com as exigências pontuadas em lei – tanto a lei 8.142/90 quanto a lei municipal 

(Ministério da Saúde, 2004). 
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Em pesquisa realizada em 2011 pelo IBGE, foi constatado que 311 destes 

conselhos não seguem a lei, que determina a composição paritária: em 235 municípios a 

maior representação era por parte da sociedade civil e nos outros 76 a maior representação 

era governamental. Outro dado encontrado foi que 46 Conselhos Municipais de Saúde não 

tiveram reuniões nos 12 meses anteriores à pesquisa. Além disso, menos da metade dos 

conselhos tem consciência de suas quatro funções: deliberativa, fiscalizadora, normativa e 

consultiva (IBGE, 2012).  

 

Gráfico1: Quantidade de municípios com conselho de saúde paritário, segundo o caráter do conselho – dados 

de 2011. 

 

A estrutura de organização da participação da comunidade em conferências e 

conselhos é um ponto comum entre os diversos setores no país e são instâncias 

amplamente aceitas como mecanismos de participação. Todavia, estudos apontam os 

entraves e limitações dessas organizações. Fleury e Lobato (2009) questionam os 

conselhos e conferências como modelos válidos de organização de uma democracia 

participativa. Segundo as autoras, é necessário repensar estes mecanismos, assim como as 

estruturas tradicionais de poder político (p. 9) e também notar os setores que permanecem 

excluídos neste mecanismo de democracia participativa, possibilitando a inclusão dos 
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mesmos. Fleury e Lobato (2009) destacam alguns dos problemas encontrados nas 

conferências e, principalmente, nos conselhos:  

(1) baixa representatividade; (2) baixa renovação de conselheiros; (3) amplitude 

de competências; (4) concorrência de competências com os poderes constituídos 

e eleitos, em especial as deliberativas; (5) falta de recursos para o cumprimento 

das atribuições; (6) corporativismo e (7) falta de compromisso político com os 

interesses coletivos. Por outro lado, a relação com o aparato estatal agrava esses 

problemas, dada a prática de cooptação ou seletividade por parte dos governos e 

gestores, que tendem a desprezar as decisões dos conselhos e conferências, assim 

como não apoiar seu exercício (p. 10). 

 

Processos participativos de gestão 

 

Neste subitem incluem-se todas as possibilidades que o cidadão tem de colaborar 

para a gestão de determinada instituição ou serviço. Como exemplo, temos os Conselhos 

Gestores de Serviços (Conselhos de Gestão Participativa) e as mesas de negociação. 

 Os conselhos gestores de serviços são formados para a gerência de determinado 

serviço ou unidade de saúde. Deve ser composto por 50% de representantes dos usuários, 

25% de representantes dos trabalhadores e 25% de representantes da direção – todos 

relacionados à respectiva unidade de saúde. Podem ser deliberativos ou consultivos, e têm 

a função de planejar, acompanhar, fiscalizar, avaliar e controlar ações, serviços ou políticas 

de saúde do local. Caso não haja ouvidoria, os conselhos gestores são os responsáveis por 

ouvir e analisar as reclamações dos usuários. Devem possuir reuniões públicas e abertas 

com frequência mínima de uma reunião bimestral (Brasil, 2009). 

 As mesas de negociação, surgidas durante o governo Lula, objetivam fazer a 

mediação entre diversos atores envolvidos em algum conflito existente ou possível (Pirez& 

Vaz, 2012). Os autores enumeram as três mesas que existiram até então: a Mesa Nacional 

de Negociação Permanente com os Servidores Públicos; a Mesa de Negociação do Salário 

Mínimo; e a Mesa de Diálogo para Aperfeiçoar as Condições de Trabalho na Cana-de-

Açúcar. 

 

Mecanismos de escuta permanente 

 

 A ouvidoria do SUS, criada em 2003, foi a maneira encontrada pelo Ministério da 

Saúde para organizar o sistema de atendimento ao cidadão. Dessa maneira, o cidadão pode 

contactar diretamente o Ministério, seja para efetuar reclamações, denúncias, elogios ou 

para solicitar informações. A ouvidoria tem o dever de acolher a demanda, encaminhá-la 
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aos órgãos competentes, orientar o cidadão e dar ao mesmo o retorno necessário 

(Ministério da Saúde, 2009b).  

Além das ouvidorias, são realizadas consultas públicas com o intuito de conhecer a 

opinião do cidadão sobre os serviços prestados pelo SUS e são realizadas geralmente por 

internet ou telefone(Pirez& Vaz, 2012). 

A Carta SUS é outro instrumento interessante utilizado pelo governo. Os cidadãos 

que recebem a Carta SUS são aqueles que passaram por internações ou por serviços 

ambulatoriais de alta complexidade. A carta possui duas funções: avaliação e controle. 

Avalia-se o atendimento prestado (por enfermeiros e médicos), a maneira como foi tratado 

e as instalações físicas nas quais ocorreu o atendimento. Além disso, informa-se ao cidadão 

os procedimentos que foram realizados e valores pagos pelo Ministério da Saúde, a fim de 

que o cidadão possa fiscalizar o que foi repassado ao Ministério da Saúde, possibilitando 

um maior controle dos recursos públicos utilizados (Ministério da Saúde, s/d b). 

Outra forma de ampliar o acesso à informação e ouvir as demandas da população 

são as audiências públicas, que são eventos presenciais nos quais representantes do 

governo e população discutem acerca de algum assunto pré-estabelecido, como uma 

política ou programa governamental (Pirez& Vaz, 2012). 
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3 – PARTICIPAÇÃO: VAGUEANDO ENTRE DEFINIÇÕES 

 

A noção de participação está longe de alcançar um significado único. Cortês (2009) 

assume tal polissemia, indicando que as tentativas de definição até o momento haviam se 

fixado em categorizações do processo participativo, quais sejam: os tipos de envolvimento 

dos participantes no processo de decisão política (Lee; Milllls, 1985), as diferentes 

atitudes ou propósitos das instituições ao promoverem processos participativos (Ham, 

1980; Paul, 1987) e os diversos graus de envolvimento dos participantes (Arnstein, 1969) 

(Cortês, 2009, p. 106). 

Tal multiplicidade de sentidos foi também percebida por Ferreira Neto e Kind 

(2010, apud Kind, Stralen e Gonçalves, 2011), numa pesquisa realizada sobre práticas de 

grupo na atenção primária. Os autores dividem as noções de participação de acordo com o 

termo adjetivador utilizado (comunitária, social, popular etc), crendo que tais mudanças de 

nomeação não são isentas de significação. Partindo deste mesmo pressuposto, trataremos 

da definição dos seguintes termos: participação comunitária (ou da comunidade), 

participação popular (ou da população), participação social (ou da sociedade), participação 

dos usuários e controle social. 

Trataremos da definição dos termos a partir de uma busca pelos mesmos na 

biblioteca virtual da Revista Saúde em Debate (Biblioteca Virtual David Capistrano, s/d)5. 

Foram contempladas todas as revistas até o momento da escrita da dissertação, ou seja, 

desde sua primeira publicação até o penúltimo número de 2012.A partir da localização dos 

termos na revista, fizemos dois trabalhos: o primeiro foi de observar a ocorrência dos 

termos ao longo do tempo, utilizando como instrumento de visualização o gráfico exposto 

abaixo: 

 

 

 

  

                                                 
5Este estudo se restringiu à Revista Saúde em Debate, revista que agrega debates políticos, ideológicos e 

científicos sobre o campo da saúde coletiva desde meados dos anos1970, num período ainda ditatorial, se 

estendendo até os dias de hoje. No próximo capítulo falaremos um pouco mais sobre a razão da escolha desta 

revista para esta pesquisa. 
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Gráfico 1: Número de ocorrências dos termos a cada 100 páginas6 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Os dados utilizados para a confecção desta tabela estão disponíveis em anexo neste trabalho. 
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Para a elaboração do gráfico exposto acima, contabilizamos o número de vezes que 

cada termo aparecia na Revista Saúde em Debate por ano. Considerando que o número de 

publicações por ano não é constante, fez-se uma razão da ocorrência dos termos por 100 

páginas. Tal cálculo foi pensado de forma a respeitar o volume de publicação de cada ano7.  

Como segundo trabalho, retiramos 100 amostras dentre 1741 registros. As 100 

amostras foram retiradas de forma ordenada, sendo escolhido um registro em cada 17 da 

lista, exceto quando o mesmo se referia a apenas um título, resumo, sumário ou nota de 

rodapé. Neste caso, utilizamos o item que estivesse posicionado logo abaixo do ignorado. 

Tal lista, com a posterior seleção de amostra, pode ser encontrada no CD-ROM entregue 

junto deste trabalho,Anexo 1, aba 2.A partir destas amostras, tentamos compreender o 

sentido atribuído à participação na Revista Saúde em Debate. 

 

3.1.Participação dos usuários 

 

Um termo pouco utilizado é “Participação dos usuários”, exceto nos anos de 2006, 

2008 e 2010, nos quais se observa um relativo aumento. O ano de 2008 merece destaque, 

visto que nele o termo surge com maior frequência (1,29) que os termos “participação 

social” (0,83) e “participação comunitária” (0,43) e empata com os termos “controle 

social” e “participação popular”. 

Ao procurarmos as publicações do ano de 2008, constatamos que o único volume 

publicado versa sobre o tema da saúde mental. Tal temática justifica a maior ocorrência do 

termo, visto que frequentemente se denominam os sujeitos em tratamento psíquico como 

“usuários de saúde mental”. Eis abaixo uma das citações encontradas no volume: 

 

O objetivo desta imagem provocativa é demarcar a distância história, ética e 

política entre o momento inicial, 1978 e 1979, e o cenário atual de participação 

dos usuários na construção da política, serviços e estratégias em Saúde Mental. 

(Revista Saúde em Debate, 2008, p. 5, grifo nosso). 

 

Tal fato, todavia, não justifica as ocorrências do termo nas outras publicações. Em 

regra, a noção de “participação dos usuários”denota preocupação com o papel institucional 

atribuído à população-alvo das políticas públicas no sistema de saúde: em um sistema há 

                                                 
7Desta forma vê-se que não estão tão distantes as 76 ocorrências do termo “controle social” em 2010 e as 

doze ocorrências do mesmo termo em 2001, em razão do número de páginas publicadas em cada ano: 970 e 

403, respectivamente. 
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gestores, profissionais e usuários. Vincula-se, nos períodos anteriores ao SUS, à ideia do 

sistema que estava por vir, como podemos ver nos trechos abaixo: 

 

[...]uma Reforma Sanitária, que deve ter como um dos marcos a unificação dos 

serviços de saúde, públicos e sem fins lucrativos, com a participação dos 

usuários estimulada, crescente, possibilitando sua influência nos níveis 

decisórios e ampliando o acesso a serviços de saúde de boa qualidade (CEBES, 

1977, p. 3, grifo nosso). 

 

Em todos os níveis do Sistema, deverá ser garantida a participação dos 

usuários, no planejamento e avaliação de seus resultados, como maneira efetiva 

de seu controle democrático e de se antecipar às possíveis tendências de 

clientelização, burocratização, corporativização ou tecnocratização do Sistema 

Unificado de Saúde. (CONASS,1985, p. 22, grifo nosso). 

 

 

 Com a institucionalização do SUS, a ideia de participação dos usuários vincula-se 

com frequência aos espaços institucionalizados de participação. Os conselhos de saúde, por 

exemplo, possuem constituição paritária: 50% de profissionais e gestores e 50% de 

usuários. O termo “usuário”, então, parece vinculado à lógica institucional. 

 

Assim, há desde propostas de criação do CMS, reformulação da composição do 

atual CMS, recomendações para que se amplie a participação dos usuários no 

CMS, até a proposta de criação de uma Câmara técnica [...]. (Teixeira, 1996, 

pag. 56, grifo nosso) 

 

Estes dispositivos8, quando postos em prática cotidianamente, fortalecem as 

instâncias de controle social, permitem que a população conheça e se aproprie 

das questões fundamentais das políticas de saúde, estimulam a participação dos 

usuários no acompanhamento da utilização dos recursos aplicados nas diferentes 

unidades que fazem parte do sistema, no sentido de exigir e fazer com que se 

amplie a transparência na gestão no âmbito do sistema regional de saúde. (Lima, 

Martins e Silva, 2006, p. 112, grifo nosso) 

 

 

 

Cortês (1996) corrobora com esta ideia de vinculação dos sujeitos à instituição. Segundo a 

autora, participação do usuário: 
 

refere-se a um grupo particular de pessoas que usa certos serviços específicos. 

[...] Ele combina noções de cidadania e direitos dos cidadãos, mas refere-se 

especificamente aos usuários de determinados serviços prestados em uma dada 

área territorial. Ele retém a dimensão política do direito universal do cidadão em 

particular, mas refere-se à participação de um dado segmento populacional que 

usa determinados serviços (p. 76). 

 

 

  

                                                 
8 Conselhos, conferências etc. 
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3.2.Participação popular 

 

O termo “participação popular” é forte entre os anos de 1985 a 1990. Tal achado 

vai ao encontro do afirmado por Kind, Stralen e Gonçalves (2011), quando dizem que 

na polarização entre participação comunitária – ou da comunidade, como figura 

nos documentos internacionais e também na Lei Orgânica de Saúde (Brasil, 

1990a) – e participação popular, a última vai sendo configurada, especialmente 

no âmbito acadêmico e em certos espaços de interlocução entre estes e gestores 

progressistas, como a “participação como deveria ser”: estrutural, ativa, 

consciente e organizada (p. 29).  

Neste período de 1985 a 1990, pôde-se vislumbrar a força dos movimentos 

populares, do qual o movimento pela Reforma Sanitária Brasileira faz parte; a retomada da 

democracia; a 8ª CNS e a deliberação das bases almejadas para o sistema de saúde 

brasileiro; o processo constituinte e a outorga da Constituição em 1988, além da 

homologação da Lei Orgânica da Saúde em 1990.  

São inegáveis os avanços significativos da participação popular no caminho da 

redemocratização do país. As manifestações pelas eleições diretas - AS 

DIRETAS JÁ - e, no momento atual, o desejo expresso de inúmeros setores da 

sociedade civil em ter participação ativa na Assembleia Nacional Constituinte. 

(CEPEC, 1986, p. 20, grifo nosso). 

 

Tal momento de transformação no contexto brasileiro influenciou diretamente os 

debates em saúde. A retomada da democracia e o movimento da Reforma Sanitária 

revelaram a força popular. Nesse momento de reestruturação política, a participação se 

separa da ideia anterior de simples “tarefismo”9. Prega-se, no novo sistema de saúde, a 

importância da mobilização política das classes desfavorecidas. Nesse sentido, Cortês 

(1996) define participação popular como o termo utilizado 

para designar o envolvimento, em processos participatórios, daqueles que não 

pertencem a classe social dominante. A expressão popular é aplicada às pessoas 

que não recebem, ou recebem muito pouco, da riqueza gerada pela sociedade, 

sendo também identificada com a noção de trabalhadores, de classe trabalhadora, 

ou de classes populares (p. 76).  

Falamos do período de 1985 a 1990 por se tratar do momento da revista com maior 

menção ao termo. Todavia a “participação popular” já se fazia presente, em menor escala, 

em momentos anteriores. Braga (1984) cita a participação popular como uma ação que se 

dá nos níveis decisórios e na gestão dos programas assistenciais. Outro exemplo disto é a 

                                                 
9 Chamamos de tarefismo ou participação operacional, aquela participação que considera apenas a execução 

de tarefas em saúde. O governo se valia dessa estratégia de forma a baratear suas ações através do 

voluntariado, além de engajar o povo nas políticas de saúde por uma via que não permitia a crítica (CEBES, 

1981a). 
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publicação em 1981, de um número dedicado à Participação Popular eà Revolução 

Sandinista10. Abaixo reproduzimos um relato sobre a realidade da Nicarágua, feito por 

Sérgio Arouca, na época Consultor da Organização Pan-Anamericana de Saúde na 

Nicarágua: 

Como já tinha citado, tudo é novo: em relação às formas de participação popular; 

em relação a que a saúde esteja integrada a uma estratégia global do país; em 

relação à transformação de todo um sistema anteriormente corrupto, voltado para 

o lucro e para todas as formas  de mercantilização da medicina, e que passa, em 

um período muito curto e com todas as dificuldades possíveis, a se transformar 

em um Sistema Único de Saúde, voltado para o interesse da população. (Arouca, 

1981, p. 15) 

É importante ressaltar que tal termo, apesar de ter perdido certa força após 1990, 

continuou presente no jargão das publicações da Revista Saúde em Debate, sendo mais 

utilizado que “participação comunitária” e competindo em presença com o termo 

“participação social”. 

Podemos afirmar que, de forma geral, o termo “participação popular” aparece 

vinculado mais frequentemente à ideia de democratização e cidadania que à ideia de 

“tarefismo”. Em um artigo de Gallo e Setti (2012), participação popular aparece ligada à 

democratização, equidade, intersetorialidade e nova forma de gestão local. Rocha (2010) 

afirma também a importância da participação popular na construção de políticas públicas 

legítimas e seu peso nas decisões democráticas no estado de direito (p. 68). Santos e 

Andrade (2009) ligam a participação popular ao fortalecimento da democracia participativa 

no país.  

3.3. Controle social 

 

A partir dos anos 1990, vê-se o fortalecimento do termo controle social. Tal fato 

nos aguça a curiosidade, visto que não há um sentido único para o termo.Um primeiro 

sentido para “controle social” pode ser visto já no primeiro número da Revista Saúde em 

Debate, no qual Paim (1976) o define como [...] intervenção no sentido de dirigir os 

hábitos, atitudes e comportamentos da população para fins definidos por setores 

dominantes [...](p. 11).  

Tal noção pode também ser encontrada nos artigos de Cordeiro (1982), Birman 

(1981), no Relatório do Encontro Saúde para Todos (1980), no memorial escrito pela 

Associação Psiquiátrica da Bahia (1978), entre outros, nos quais o controle social é 

                                                 
10 Tal número será objeto denossa análise no capítulo 7. 
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compreendido como a maneira encontrada pelo Estado para controlar as tensões sociais, 

sendo um mecanismo de alienação social. 

Outros exemplos do controle como um mecanismo disciplinador da sociedade são: 

o controle social sofrido pelos obesos através da norma do corpo magro (Yokokura, Silva, 

Araújo, Cardoso, Barros e Sousa, 2010); o controle social para a redução do uso de drogas 

entre jovens (Soares, 1995); o controle social da clínica psiquiátrica (Campos, 1992);o 

atendimento de algumas necessidades dos trabalhadores, como forma de amenizar as 

tensões e manter o controle social (Santos, 1990); e, por fim, o trabalho do agente 

comunitário de saúde (ACS) – na perspectiva do PREVSaúde –em prol da adesão da 

comunidade às medidas corretivas e paternalistas, servindo como mecanismo de controle 

social “apassivador”(CEBES-BAHIA, 1980). 

Assim como aponta Correia (2005), o sentido de controle social foi alterado. Para a 

autora, houve uma inversão da antiga concepção de controle social como mecanismo 

disciplinador, de estabelecimento da ordem social, para uma nova, na qual setores 

organizados da sociedade civil atuam a fim de controlar as políticas publicas, fazendo com 

que estas atendam as necessidades e interesses da população. 

Em consonância com essa nova concepção, encontramos também na RSD a 

definição de controle social como o exercício efetivo do poder por parte da população 

organizada que reivindica do Estado seus interesses e necessidades. É um conceito amplo, 

que abrange todos os níveis decisórios (município, estado e união), em todas as etapas da 

política de saúde e extrapola o setor saúde, já que questões econômicas e sociais estão 

entrelaçadas (Relatório do V Encontro Nacional de Secretários Municipais de Saúde, 

Olinda, 1988). 

Stotz (2006) afirma ter havido uma alteração de sentido ainda neste novo conceito 

de controle social. Para o autor, a ideia se deslocou de uma ação de formulação (defendida 

na 8ª CNS) para uma ação de fiscalização e gestão. Segundo o autor, tal fenômeno já foi 

notado ainda no início do SUS, como decorrência do medo que os movimentos sociais 

tinham de perder sua autonomia, frente ao governo neoliberal de Fernando Collor de Melo. 

O medo da perda da autonomia é ilustrado pelo autor com a seguinte citação da 9ª CNS: 

 

[...] é importante que os movimentos populares criem e mantenham seus foros 

independentes e autônomos, buscando a discussão dos problemas e as soluções 

para as questões da saúde, numa perspectiva transformadora. (...) A preservação 

da autonomia e a independência dos movimentos sociais é fundamental para 

impedir a sua instrumentalização. (Conferência Nacional de Saúde, 1992, p. 33, 

apud STOTZ, 2006) 
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Além das definições acima, encontramos nos registros alguns pontos que, segundo 

os autores, seriam de suma importância para o exercício do controle social (em sua nova 

concepção). Krüger, Lemke, Nardino, Finger, Meggiato, Nunes e Pedrini (2011) julgam 

ser importantíssima a utilização, por parte do grupo técnico da gestão, de uma linguagem 

acessível aos usuários. Scheffer (2006), por sua vez, defende a renovação dos conselheiros 

de saúde como imprescindível para um efetivo controle social. 

É importante ressaltar também as vinculações encontradas ao longo dos registros 

entre controle social e: Atenção Primária à Saúde (Conill, 2012); Programa Saúde da 

Família (Samico, Hartz, Felisberto e Frias, 2002);Conselhos de saúde (Gavi, Gomes, 

Furbino, Corsini e Souza, 2012;Barreto e Passos, 2011; Rolim e Serra, 2010;Hochman, 

2010, CEBES, 1994); Instâncias colegiadas – de forma geral(Krügeret al, 2011); Educação 

em saúde (Gallo e Espírito Santo, 2009 e Pedrosa, 2006);Descentralização (Mendes, 

1993;Vianna, 1992); Sistemas de informação (Moraes e Vasconcelos, 2005); Assistência 

Farmacêutica (Misoczky e Porto, 2003); e Vigilância Sanitária (Federação Nacional dos 

Farmacêuticos - FENAFAR, 2002); 

Associa-se o controle social também a algumas experiências, tais como: o Pacto 

pela Saúde (Barreto e Passos, 2011); a Constituição equatoriana de 2008 (Fleury, 2010); o 

Comitê Binacional de Saúde Sant`Ana do Livramento e Rivera (Guimarães e Giovanella, 

2005); a III Conferência Nacional de Saúde Mental (Silva e Tavares, 2003); a XI 

Conferência Nacional de Saúde (Gallo, 2001); e uma rádio comunitária (Gallo, 2001 e 

Gallo e Espirito Santo, 2009). 

É comum também a associação entre o processo de construção do SUS e o controle 

social (Morais, Costa e Garcia, 2007;Aciole, 2003, 2006;Giovanella, 2003, Gallo, 2001). 

Morais, Costa e Garcia (2007)acreditam que a dificuldade na execução de ações de 

controle social é um obstáculo para a efetiva implantação do SUS. Considerando que os 

gestores de saúde são encarregados pela implantação do SUS, eles deveriam valorizar e 

incentivar o controle social. Autores como Gallo e Espírito Santo (2009) e Scheffer 

(2006)criticam, porém, a não implicação dos gestores de saúde no controle social. 

 

Controle social e participação 

 

Na RSD, o termo controle social aparece relacionado de diversas formas com o 

termo participação. 
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Paridade entre os termos: Nessa perspectiva, os termos são utilizados como sinônimos ou 

como complementares. Para oRelatório do V Encontro Nacional de Secretários Municipais 

de Saúde em Olinda (1988), controle social é entendido como sinônimo de participação. 

Por meio dele florescem debates sobre classes sociais, grupos dominantes e dominados, 

correlação de forças etc. Já Teixeira (1996) fala sobre propostas relativas à participação e 

controle social do SUS, diferenciando-as, mas sem uma hierarquia clara. São duas as 

propostas: a) propostas referentes à disseminação de informações para a mobilização 

popular no processo de construção do SUS no âmbito municipal; e b) propostas 

específicas dirigidas ao aperfeiçoamento da atuação dos Conselheiros Municipais de 

Saúde. 

 

Ideia de Controle Social está contida na ideia de participação:Hochman (2010) considera 

que os Conselhos de Saúde são formas institucionalizadas de participação e que o controle 

social é uma de suas funções. Misoczky (2003) vai pelo mesmo caminho eacrescenta: o 

controle social é uma das formas mais importantes de participação.Esta mesma ideia pode 

ser vista em documentos governamentais. Para o CONASEMS (s/d), em cartilha escrita na 

gestão 2009/2011, a ideia de controle social está contida na ideia de participação da 

comunidade, ou seja, é apenas um de seus aspectos. Entendemos que controle social e 

gestão participativa são partes integrantes da participação da comunidade no SUS, que 

tem um enfoque mais profundo e abrangente, pois se traduz não só pelo controle, mas 

também pela ação e proposição[...] (CONASEMS, s/d, p. 4). 

 

Ideia de Participação está contida na ideia de Controle Social:No Relatório do V Encontro 

Nacional de Secretários Municipais de Saúde (1988) encontramoso controle social como 

[...] um conceito que faz avançar sobre os limites do conceito de participação 

comunitária. Não se reduz aos aspectos da fiscalização ou da execução dos serviços 

(Relatório do V Encontro..., 1988, p. 29).Corroborando com esta visão, Rolim e Serra 

(2010) definem participação popular como aquela que se dá dentro dos espaços de controle 

social. 
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3.4.Participação social e participação da comunidade 

 

Percebe-se no gráfico disposto no início deste capítulo que a ocorrência dos termos 

“participação comunitária” e “participação social” aparentam uma maior estabilidade ao 

longo do tempo do que os demais termos.Apesar de não terem um número de ocorrências 

tão significativo como “controle social”, tais termos marcam posições políticas e 

ideológicas fortes.  

Vale ressaltar que o termo queos integrantes do movimento pela Reforma Sanitária 

Brasileira utilizavam para representar a inserção dos usuários na gestão das políticas 

sociais era “participação social”, como podemos confirmar nos anais da 8ª CNS. Apesar 

disso, o termo oficializado na legislação foi o de“participação da comunidade”.Por tal 

transformação – e pela utilização frequente destes termos nos dias de hoje, trabalharemos 

com os dois conceitos paralelamente. 

Apesar de, hoje em dia, tais termos serem frequentemente utilizados como 

sinônimos, Kind, Stralen e Gonçalves (2011) defendem que eles carregamposições 

políticas e ideológicas distintas. Ferreira (1992, apud Kind, Stralen e Gonçalves, 2011) crê 

que tal alteração na nomenclatura seja uma forma de o Estado brasileiro se comprometer 

com as propostas internacionais, já vinculadas à ideia de medicina comunitária.  

A medicina comunitária ficou conhecida pela tentativa de baratear as ações 

sanitárias, contando, entre suas estratégias, com a “participação da comunidade”. A 

participação da comunidade na medicina comunitária tem um sentido distinto do requerido 

pela Reforma Sanitária Brasileira. Na medicina comunitária, o que está em jogo é o 

envolvimento da população nas ações de saúde, seja na alteração de seus próprios hábitos, 

seja na conscientização de outras pessoas da comunidade, seja na execução de tarefas do 

próprio serviço (aquelas cujo conhecimento é de simples transmissão – tais como alguns 

trabalhos técnicos e de agentes comunitários de saúde).  

Cortês (1996) fala sobre participação da comunidade sob esta mesma ótica. 

Segundo ela, este conceito: 

não aparece associado à criação de mecanismos institucionais de participação, 

mas a busca de maior envolvimento de populações locais em situações que 

demandem a implementação de programas ou projetos governamentais ou não-

governamentais. O conceito é preciso em termos de fronteiras espaciais, mas não 

expressa clivagens sociais, tornando difícil a definição dos setores sociais que 

poderiam ser considerados aptos a participar, representando esta comunidade 

idealmente homogênea. Por esse motivo, é o conceito mais criticado na literatura 

especializada (p. 76). 
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Corroborando com essa argumentação, há também o artigo de Escorel e Pavuna 

(1990). Os autores diferenciam os termos "participação comunitária" e "participação 

social", ao afirmar que o primeiro é utilizado numa tentativa de retorno às ideias dos anos 

7011.  Para Escorel e Pavuna, tal termo carrega consigo a noção de participação 

condicionada à capacitação, à educação sanitária, sendo assim confundida com educação 

em saúde e paternalizada (p. 16).Já os autores Luvison e Baldisseroto (1986) e Castro 

(1992) falam de participação comunitária para além do tarefismo, citando a gestão das 

políticas ou então afirmando que a mesma deve-se dar em todos os níveis. 

A participação social, por sua vez, pode ser entendida comoo conjunto de 

intervenções que as diferentes forças sociais realizam para influenciar a formulação, a 

execução e a avaliação das políticas públicas para o setor saúde12 (Machado, 1987, p. 

298, grifo nosso). Ou seja, a participação social está vinculada à uma ideia ampla de 

participação, que envolva a co-gestão das políticas de saúde. 

Kind, Stralen e Gonçalves (2011) indicam que o termo “participação social” tem 

relação com o início da gestação do SUS. Relembram bem o relatório da 7ª CNS, no qual 

ocorre um profícuo debate sobre participação. Nele, há a oposição entre duas ideias de 

participação: uma voltada para o controle das massas e o alívio de tensões, que não almeja 

a participação da comunidade nos níveis decisórios e tampouco a transformação da 

sociedade; a outra, defendida pelos relatores, vincula participação à ideia de cidadania e 

democracia. Esta última era demarcada como “participação social”. 

Concebe-se a participação como instrumento democratizante, buscando novos 

canais de expressão e de oportunidades de confronto com outros grupos sociais, 

com a intenção de influir no processo de contínua mudança a que está sujeita a 

estrutura social (Conferência Nacional de Saúde, 7ª, 1980a, p. 188). 

 

Sendo assim, honrando com a característica conciliatória do brasileiro, o governo 

aprovou como diretriz do SUS, a tão pedida participação, sem deixar de conciliá-la com os 

ideais internacionais de medicina comunitária.No Brasil, o referencial para a construção 

da participação social na saúde teve influência do debate e da conjuntura 

                                                 
11 É importante dizer que tal discussão sobre termos se dá dentro de uma discussão maior, sobre a Política 

Nacional de Saúde elaborada no Governo Collor. 
12 Em seu discurso, Machado utiliza a expressão “participação social”. Apesar das diferenças entre “social” e 

“comunitário”, a conceituação utilizada por Machado foi levada adiante na Lei 8.080 e nos documentos 

governamentais, quando enfatizam os diversos aspectos da participação: a formulação, a execução e a 

avaliação. O Ministério da Saúde (2009) reafirma a semelhança entre os termos participação social e 

participação da comunidade, em seu livro “SUS de A a Z”. 
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internacional.Entretanto, as experiências e contexto interno conferiram particularidades 

às propostas que foram implementadas (Costa e Vieira, 2012, p. 240). 

Hoje em dia, tanto “Participação comunitária” quanto “Participação social” são 

termos aceitos para se tratar da participação instituída.Como era de se esperar, como fruto 

da utilização do termo “participação da comunidade” na Constituição e na Lei Orgânica da 

Saúde (Brasil, 1990), encontramos alguns artigos que vinculavam tal termo à participação 

instituída. Soares Filho e Sampaio (2001), Kruger, Lemke, Nardido, Finger, Meggiato, 

Nunes e Pedrini (2011), Tavares, Laignier, Silva, Daros e Lima (2003), Sá, Sá, Souza e 

Diniz (1992), Programa de Saúde do Candidato do PMDB à Presidência da República 

Orestes Quércia13 (2010) e Cordoni Júnior (1988) utilizam este termo para falar da 

participação instituída como princípio do SUS e/ou efetivada por meio de conselhos de 

saúde. Pereira, Castro, Gerassi, Giovanella (2012), Barreto e Passos (2011) e Gonçalves e 

Almeida (2002) e Silva Junior (1993), por sua vez, utilizam o termo “participação social” 

para abordar o mesmo tema. 

Em Editorial da Revista Saúde em Debate (2006), O CEBES define participação 

social para o movimento da Reforma Sanitária através de sua vinculação com a 

democracia. Desse modo, para o Centro, uma sociedade solidária, igualitária e democrática 

são as bases de uma sociedade saudável. 

Este capítulo é, sem dúvida, nada mais do que uma introdução ao questionamento 

destes termos. Podemos dizer que a alteração entre os termos não é isenta de significado e, 

certamente, relaciona-se ao contexto político e histórico de nosso país.As afirmações de 

autores como Cortês (1996) e Kind, Stralen e Gonçalves (2011) corroboram com a 

visualização que obtemos nos gráficos, assim como com as citações pesquisadas na 

Revista Saúde em Debate. 

Hoje em dia, porém, podemos observar uma co-existência dos termos “participação 

social” e “participação da comunidade” para dizer do mesmo objeto: a participação 

instituída no SUS.A razão pela qual o governo retomou a utilização do termo “participação 

social”, porém, não nos parece clara. Outra indefinição surge quando falamos da 

diferenciação entre participação e controle social. Como vimos, em alguns momentos os 

termos aparentam ser equivalentes e, em outros, um dos termos surge como mais 

abrangente do que o outro. Uma pesquisa mais aprofundada seria necessária para clarificar 

tais conceitos. 

                                                 
13 Reimpressão do programa de 1994. 
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4 – A REVISTA SAÚDE EM DEBATE 

 

A Revista Saúde em Debate (RSD) é produto do Centro Brasileiro de Estudos em 

Saúde (CEBES) e teve seu primeiro número publicado no mesmo ano da criação do 

CEBES, em 1976. O CEBES foi registrado pelo médico José Ruben de Alcântara Bonfim 

em 8 de setembro de 1976 (Sophia, 2013).Criada ainda durante a ditadura, a RSD tem se 

constituído como um importante espaço de problematização no campo da saúde pública. A 

RSD está em seu 38º ano e conta com 103 números distribuídos em 38 volumes, além de 

cinco números especiais14. 

O evento no qual foi oficializada a criação do CEBES foi a 28ª Reunião Anual da 

Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), em meio a debates sobre a 

relevância da democratização da saúde (Sophia, 2013; Projeto Memória e Patrimônio da 

Saúde Pública no Brasil: a trajetória de Sérgio Arouca, 2005). O CEBES foi fundamental 

para a divulgação dos novos projetos progressistas que surgiam no campo da Medicina 

Social (Projeto Memória..., 2005, p. 22). Paim (2008), baseado em Rodrigues Neto (2003), 

considera o CEBES como o intelectual coletivo da Reforma Sanitária Brasileira (RSB), 

sendo então uma das peças-chave para as vitórias da RSB na política. Fleury, Bahia e 

Amarante (2007) reafirmam tal importância:  

Todos os registros e análises são unânimes em apontar a importância de Saúde 

em Debate como o principal instrumento de veiculação das ideias críticas e 

reformadoras, aliando a construção de um campo do saber com o diagnóstico e a 

crítica das políticas de saúde, na busca da definição de um projeto e de 

estratégias de democratização da saúde. Para este processo de construção 

coletiva,a revista constitui-se no principal espaço de convergência das 

contribuições acadêmicas e das propostas políticas cuja circulação e debate 

permitiram a ampliação da consciência sanitária, a articulação de distintos 

grupos que lutavam pela transformação da sociedade brasileira e a coesão em 

torno da bandeira comum enunciada como “Saúde é Democracia” (p. 6). 

Vale ressaltar a importância do CEBES e sua potencialidade de mobilização. Sendo 

assim, compreendemos o CEBES não só como um centro articulado de produção de 

conhecimento na área da saúde, como também um movimento político capaz de angariar 

forças e articular grupos já existentes. O CEBES (s/d b) define sua revista como 

importante veículo de difusão dos temas articulados ao direito universal à saúde e da 

reforma sanitária, especialmente promovendo o pensamento crítico necessário às práticas 

políticas (s/p).  

 

                                                 
14 Dado atualizado em 22 de março de 2015. 
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4.1. O CEBES e a Revista Saúde em Debate como objeto de estudo 

 

 Diferentemente da ABRASCO que publicou um livro sobre sua história ao 

comemorar 30 anos15, o CEBES optou por republicar textos da RSD, no livro “Saúde em 

debate: Fundamentos da Reforma Sanitária”, organizado por Fleury, Bahia e Amarante 

(2007). Como tentativa de rememorar o passado da instituição, foi empreendida em 

2008uma parceria entre o CEBES e a Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), conhecida 

como “Projeto de Pesquisa Memória e História do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde”. 

Como frutos de tal projeto, encontra-se no site do CEBES o registro das diretorias 

nacionais do centro de 1976 a 2006; o registro dos editoriais, apresentações e gestão do 

período de 1989 a 2008; e tambémo guia de acervo do CEBES, no qual encontram-

secatalogados documentos, estatutos, convênios, periódicos entre outros (CEBES, s/d c). 

Havia também o intuito de se disponibilizar no site entrevistas realizadas com nomes 

importantes para a saúde coletiva e para o CEBES, tais como José Ruben de Alcântara 

Bonfim, Paulo Amarante, Volnei Garrafa, Sarah Escorel, José Gomes Temporão, todavia 

estes conteúdos não foram encontrados no site (CEBES, s/d d). 

São poucas as publicações encontradas cujoobjeto de estudos seja o CEBES ou sua 

revista Saúde em Debate. Com uma busca no Google Acadêmico e no Scielo com os 

descritores “Saúde em Debate”, “Centro de Estudos Brasileiros de Saúde”, “RSD” e 

“CEBES”, foram encontrados ao todo sete artigos, sendo que 5 são frutos de uma mesma 

pesquisadora: Daniela Carvalho Sophia. Sophia finalizou em 2012 sua tese de doutorado 

na FIOCRUZ, cujo tema era a trajetória do CEBES entre os anos de 1976 e 1986 (Sophia, 

2012). Sophia é também uma das pesquisadoras responsáveis pela organização do acervo 

do CEBES. Em notícia veiculada no site do CEBES, o Centro nunca tinha sido objeto 

específico de pesquisa histórica. (CEBES, 2012, s/p). Além das relevantes 

publicações de Sophia, encontramos também uma publicação de Souza (2000) que não 

pôde ser localizada virtualmente, intitulada “O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde na 

Reforma Sanitária Brasileira: itinerário de uma comunidade epistêmica”16e um artigo de 

Kantorsky, Pitiá e Miron (2002), cujo título é “AReforma Psiquiátrica nas publicações da 

revista “Saúde em Debate” entre 1985 e 1995”. 

  

                                                 
15 Ver livro de Lima e Santana (2006): Saúde coletiva como compromisso: a trajetória da ABRASCO. 
16 Tal publicação foi resultado de uma apresentação no VI Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva. 
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4.2. O CEBES e a Participação 

 

O Centro possui duas facetas no que tange à participação: ele estuda e produz 

conhecimento sobre a participação (função técnico-científica) e, ao mesmo tempo, o centro 

é participação, é movimento político (função político-ideológica) (Sophia, 2013). A ex-

presidente do CEBES, Sarah Escorel, reafirma tal ideia em sua entrevista: O CEBES foi 

criado com esses dois objetivos: conseguir juntar as pessoas que estavam fazendo estudos, 

pesquisas e pensando dessa outra forma, e ao mesmo tempo queele tivesse uma ação 

política, uma intervenção política no sistema de saúde (p.82).  

 A participação da comunidade como problemática proposta para essa pesquisa não 

é ao acaso. A RSD é marcada duplamente pela participação da comunidade. Em primeiro 

lugar, a revista, como parte do CEBES, se configura como um movimento social em prol 

da saúde pública brasileira, criada em um momento ditatorial e repressivo. Seus artigos, 

desde a sua criação, foram escritos por políticos, estudiosos e profissionais sanitaristas dos 

mais diversos que buscavam problematizar a questão da saúde do Brasil. Como movimento 

social, o CEBES impulsionou o debate a favor da criação de um sistema público, universal 

e gratuito de saúde, apoiou eventos de saúde, assim como outros movimentos sociais. Foi 

porta-voz de vários movimentos locais, regionais e nacionais, principalmente o movimento 

pela Reforma Sanitária Brasileira.  

Por meio da RSD dialogam os mais diversos autores e se noticiaram os mais 

diversos encontros/seminários e eventos políticos. Através da RSD podemos enxergar a 

história do CEBES: seus posicionamentos, suas chamadas de participação, enfim, sua 

contribuição à política e à saúde brasileira, que não se restringiam ao contexto da época, 

mas que ecoam seus efeitos até os dias de hoje. 

Em uma busca rápida feita pelos títulos dos artigos dos 18 primeiros anos da 

revista, encontramos 26 artigos que remetem, de alguma forma, em seus títulos,à 

participação17. Além disso, o tema da participação apareceu como título da edição por três 

                                                 
17 Ver Referências do Corpo Documental.5.Sindicatos; 11. Encontro saúde para todos, encontro popular; 12. 

Documento dos profissionais de saúde para o Encontro Popular pela Saúde (RJ); 12. Uma proposta de gestão 

dos serviços de saúde por parte dos trabalhadores; 13. A revolução popular sandinista e a saúde do povo 

nicaragüense; 13. Participação comunitária nos programas de saúde; 17. Trabalho Comunitário em Vila Popular 

- Vila Tio Zeca; 17.Sindicalismo e Odontologia; 17.Educação Popular em Odontologia; 17.Reivindicar é o Papel 

do Sindicato; 17.Democracia, Participação Popular e Programas Comunitários; 20. Participação popular e 

Vigilância sanitária; 20. Participação fortalece município; 21. Saúde na Constituinte - A defesa da emenda 

popular; 22. O controle social dos serviços de saúde: a visão dos municípios; 24. A luta do movimento sindical 

dos trabalhadores rurais pela equiparação da assistência médica rural à assistência médica urbana; 24. Uma 

proposta de ação sindical na luta pela saúde; 26. A participação da comunidade no SUS; 28. Educação, saúde e 

movimento popular; 32. O perfil histórico da luta dos trabalhadores pela saúde; 34. Das formas de controle 



45 

 

 

 

vezes(11; 17; 78) e o tema das Conferências Nacionais de Saúde – instâncias colegiadas de 

participação social – apareceu por seis vezes como título da edição(9; 32; 33; 34; 63; 64). As 

capas do CEBES também serviam como convite à participação.  

 

 

Nas imagens acima, encontramos o apoio da revista aos movimentos de retomada 

da democracia “Pelas diretas” e “Pela constituinte”. A primeira revista data de fevereiro de 

1984 e a segunda, de julho de 1985. A segunda capa é fruto da segunda edição, que nos 

convida a participar também da VIII CNS: Devemos, pois, nos mobilizar e desencadear um 

amplo processo de discussão em todos os setores aos quais o CEBES tem acesso, no 

sentido de que haja de fato uma maior participação da sociedade na VIII Conferência... 

(CEBES, 1985, p. 53). 

                                                                                                                                                    
social sobre as ações e os serviços de saúde; 37. Participação popular e prática odontológica em serviço 

público de saúde: uma experiência; 38. Participação popular e gestão de serviços de saúde: um olhar sobre a 

experiência do município de São Paulo; 39. Movimentos sociais, cidadania e saúde: anotações pertinentes à 

conjuntura atual; 41. Pintadas (BA), uma experiência de articulação entre a academia e os movimentos 

populares,43. O seu candidato investirá no controle social, se eleito? 
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Outros eventos importantes para a área da saúde também estavam presentes, 

principalmente nas primeiras capas. Nas imagens acima encontramos as VII e IX CNS 

como temas. A XII CNS também foi capa da revista de 2003 (RSD, 2003, v. 64, n 27). 

Outros chamamentos são encontrados na RSD, como é o caso daVII Semana de Estudos 

sobre Saúde Comunitária (RSD, 1980, n. 9); do VI Simpósio sobre política nacional de 

saúde (RSD, 1989, n. 25); do IV Congresso Brasileiro de Saúde Coletiva (RSD, 1993, v. 

41); e do Rio + 20 (RSD, 2012, vol esp.). 

Em seus textos e informes muito mais pode ser encontrado. Além das 

convocatórias, a RSD também estimula a participação através das críticas que imputa sobre 

a política de saúde, o que pôde ser visto com ainda mais força no período pré-constituinte. 

Sophia (2013) cita as críticas ao sistema que apareciam com recorrência desde a criação da 

revista até o ano de 1986, que apareciam por meio de tirinhas, fotografias, caricaturas, 

editoriais e artigos. Através de suas análises, Sophia (2013) também confirma a ausência 

de discussões político-partidárias no início das atividades da revista, fato explicado pela 

repressão vivida durante a ditadura. 

No primeiro número, aliás, seus editores registraram a publicação na Divisão de 

Censura de Diversões Públicas do Departamento de Polícia Federal sob o 

número 1710-P209/73. A mesma marca foi registrada no Instituto Nacional de 

Propriedade Intelectual (Inpi) sob o número 003038 no dia 4 de fevereiro de 

1977 (p. 1404-1405). 
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Assumimosa influência do contexto social e político nas edições da RSB. As muitas 

críticas ao sistema que eram apresentadas no início da revista começaram a dividir mais 

espaço com as potencialidades e propostas do novo sistema, a partir da homologação da 

nova Constituição (Brasil, 1988) e da criação da Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990).  

Na ata de refundação do CEBES de Brasília encontramos críticas e propostas que 

revelam um pouco da identidade do centro (CEBES, 2008). Falou-se sobre a proposta de 

revitalização das revistas do CEBES buscando seu reconhecimento pela natureza 

científica, mas sem perder sua característica tão própria de sempre apresentar reflexões e 

posicionamentos políticos sobre os temas abordados (CEBES, 2008, p. 2). Além disso, a 

refundação do CEBES-Brasília foi um momento de se repensar a organização e 

funcionamento do CEBES, visto que este é hoje financiado pelo governo, mas tem como 

missão permanecer com um olhar crítico acerca das políticas de saúde. Por fim, a ata de 

refundação também assume que o CEBES possuía uma maior capacidade de articulação e 

estrutura física no que eles denominam como fase de militância do movimento sanitário, 

período pré-SUS (CEBES, 2008, p. 4). Uma transformação é pensada: o CEBES-Brasília 

propõe que o mote de união seja diverso daquele utilizado no início do grupo, a luta contra 

as iniquidades sociais. Como alternativa, sugere que o CEBES se una em torno do tema da 

solidariedade social ou da seguridade social. 

Outra marca na história do CEBES são as várias crises que sofreu, principalmente 

de origem financeira. Essas crises contribuíram para que a frequência da RSD fosse 

abalada e também para que se repensasse a organização do centro. O número 69, de 2005, 

intitulado “A Crise do CEBES” traz em seu editorial o desabafo sobre as dificuldades 

financeiras vivenciadas até então e o saldo das dívidas contraídas, através de diversos 

apoios (Revista Saúde em Debate, 2005a). A edição seguinte, “O futuro do CEBES”, fala 

sobre a inquestionável colaboração do centro para a reforma sanitária e também da 

superação de crises – tanto de origem financeira quanto ideológica. A pergunta 

provocadora é: qual o futuro do CEBES? A manutenção das revistas é um dos pontos 

defendidos:A manutenção das revistas parece importante, pois elas abrem espaço para 

autores oriundos dos serviços de saúde, assim como para acadêmicos fora do eixo Sul-

Sudeste (Revista Saúde em Debate, 2005b, p. 107). Como proposta, tem-se a fusão parcial 

ou total com a ABRASCO ou a eleição de uma nova diretoria que fosse capaz de 

reestruturar o centro de acordo com suas necessidades. Nosso intuito em mostrar tais 

detalhes sobre a refundação do CEBES-Brasília e também sobre a crise vivida no CEBES 

nacional é o de destacar a reflexão do centro sobre sua própria prática, assim como as 
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alterações que o mesmo foi sofrendo com o decorrer do tempo. A ideia do CEBES e de sua 

revista como produtor de conhecimento e como objeto de estudo é reforçada: seus marcos 

históricos também a condicionam.  
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5–OBJETIVOS 

 

 

Objetivo geral 

 

Realizar uma análise comparativa sobre a temática da Participação da Comunidade na 

Revista Saúde em Debate (RSD) nos números 12, de 1981 e 84, de 2010. 

 

Objetivos específicos 

 

● Comparar possíveis semelhanças e diferenciações entre definições de participação; 

● Evidenciar os entrelaçamentos entre a produção da RSD e o contexto histórico. 
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6 – A PESQUISA 

 

 Todo projeto de pesquisa relata um caminho a ser trilhado. Um caminho “ideal” 

que quase nunca se completa perfeitamente da forma que foi planejado. Muitas vezes, 

descobrimos trilhas mais adequadas, caminhos mais seguros e, até mesmo, percebemos que 

o caminho era longo demais para o tempo que dispúnhamos. Nesta pesquisa não foi 

diferente: traçamos um caminho que pudesse estar adequado com a realidade da pesquisa. 

Todavia, ao iniciar a trajetória, percebemos que havíamos negligenciado alguns aspectos e 

que também havíamos traçado um caminho longo demais para o tempo que tínhamos. 

Acreditando, porém, na riqueza do caminho de uma pesquisa, não ocultaremos os passos 

que foram dados. Nesta sessão mostraremos o que foi planejado inicialmente e como ele 

foi reformulado e executado. 

 

6.1. O recorte do corpo documental 

 

 O projeto de pesquisa entregue na qualificação tinha como objetivo trabalhar com 

todo o acervo da Revista Saúde em Debate18. O recorte da temática da participação foi 

planejado para dois momentos: num primeiro, através da utilização de palavras-chave e, 

num segundo, na leitura das páginas relacionadas às palavras-chave, na busca por unidades 

de análise. Até então, já se havia feito o levantamento destas palavras-chave, num total de 

3066 ocorrências. Foi também descoberto em quais páginas se encontravam, reduzindo o 

corpo de trabalho para 1065 páginas, visto que uma mesma página podia conter mais de 

uma ocorrência. Até o momento da qualificação, também já havia sido feita a seleção das 

unidades de análise nos documentos de 1976 até 1981. 

 A qualificação foi um bom momento para repensar o corpo de trabalho. Segundo o 

Prof. Dr. João Leite Ferreira Neto19 o corpo de trabalho era demasiado extenso. Sugeriu 

então que fossem selecionados apenas alguns textos para análise. Já os professores Dr. 

Marcos Vieira Silva e Dr. Marcelo Dalla Vecchia20 consideravam possível o trabalho, 

apesar de reconhecerem que era um grande volume de documentos. Quanto a mim e a meu 

orientador, Prof. Dr. Walter Melo, recebemos bem a ideia de estudar mais profundamente 

                                                 
18 Todo o acervo disponível até o momento da escrita final do texto para o exame de Qualificação, ou seja, 

até o último volume lançado em 2012. 
19 Membro externo – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais. 
20 Membros internos 
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alguns textos – hipótese inclusive que levamos para discussão no dia da qualificação. 

Largar a análise dos termos descritores, porém, era algo penoso para mim. 

 Os dois primeiros meses após a qualificação foram decisivos para a pesquisa. Ao 

retomar a leitura de alguns textos que já havia nos interessado, percebemos o quão 

enriquecedor seria o acréscimo dos mesmos à pesquisa. Ao mesmo tempo, o estudo dos 

descritores se revelou mais complexo do que imaginávamos na época da qualificação. Isso 

nos levou a um recorte.  

 Largamos então o estudo de todos os descritores encontrados. Nos valemos dos 

descritores: “Participação dos usuários”; “Participação popular” e “Participação da 

população”; “Participação social” e “Participação da sociedade”; Participação comunitária” 

e “Participação da comunidade” e “Controle Social”, localizados mediante ferramenta de 

localização inserida no site da Biblioteca Virtual David Capistrano (s/d), ficando com 

cerca de 1700 trechos. Selecionamos 100 destes, que nos auxiliaram a trabalhar com as 

definições dos descritores, realizada no terceiro capítulo deste trabalho. Esta leitura, 

acrescida de referenciais externos à revista, nos levou ao capítulo terceiro deste trabalho, 

com a problematização dos diferentes termos ligados à participação. Acreditamos que tal 

conceituação se fazia necessária para chegarmos de fato à analise do material. 

  

6.2. Método – a pesquisa bibliográfica 

 

A boa delimitação dos procedimentos metodológicos é parte do que confere rigor a 

um trabalho científico e lhe possibilita o cumprimento dos objetivos propostos. Witter 

(1990) aponta que um enquadre metodológico bem feito possibilita a verificação e réplica 

da pesquisa, seja com o mesmo material ou com outro. Rodrigues (2006) enfatiza que o 

método deve ser construído de maneira condizente com o problema proposto, assim 

também com os fatores que o condicionam, tais como natureza do problema, objetivos da 

pesquisa, hipóteses ou questões norteadoras, recursos financeiros e humanos, tempo 

disponível e estabelecido, concepção filosófica, científica e de mundo etc (p. 166). 

A pesquisa bibliográfica se enquadra como uma das ramificações da pesquisa 

documental. A pesquisa documental se vale de métodos e técnicas com a finalidade de 

estudar e analisar uma documentação, seja ela primária ou secundária. O encontro com os 

documentos é o cerne da pesquisa, e eles serão o material a ser levado para a análise. 

Sendo assim, os objetivos ou hipóteses da pesquisa serão alcançados através dos próprios 
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documentos. A pesquisa bibliográfica é vista como um desdobramento da pesquisa 

documental quando consideramos os registros escritos (livros, artigos, revistas, cartas) 

como documentos (Witter, 1990). 

Documento, de acordo com Witter (1990, p. 7), é qualquer tipo de informação 

escrita, falada, televisada, desenhada, filmada, computadorizada, ou outra qualquer, que 

tem certa durabilidade, é caracterizável, passível de análise e teste de validade e de 

fidedignidade. Salazar (1977 citado por Witter, 1990) classifica os documentos em duas 

categorias: impressos e não-impressos. A pesquisa bibliográfica se atém à primeira 

categoria. Nela, o documento bibliográfico é o suporte da informação (Witter, 1990, p. 23-

24) e, por isso mesmo, os parâmetros para estudo e análise deste material devem ser 

meticulosamente escolhidos. 

 Na seleção de material, é importante que tenhamos contato direto com as fontes de 

primeira mão, que são as que se ligam diretamente ao objeto de pesquisa escolhido. As 

fontes de segunda mão são todos os documentos que possuem interlocutores entre o objeto 

pesquisado e o registro (Eco, 2010). No caso do presente projeto, no qual o objeto de 

estudo é o debate acerca da participação da comunidade nas Revistas Saúde em Debate, a 

fonte primária é a própria revista. Nesse caso, outras pesquisas, comentadores da revista, 

publicações em jornais ou qualquer outro documento que possa tratar desse tema se 

constituem como fontes de segunda mão e podem ser utilizados como complemento 

bibliográfico, mas não como material de pesquisa. Eco (2010), ao falar sobre pesquisas 

com base em livros, cita traduções, antologias e resenhas como exemplos de fontes de 

segunda mão. 

Concordamos com Lima e Mioto (2007) quando dizem que a leitura é a principal 

técnica na pesquisa bibliográfica. Todo o trabalho de separação e catalogação só é possível 

a partir de uma leitura criteriosa. É através da leitura que se pode identificar as 

informações e os dados contidos no material selecionado, bem como verificar as relações 

existentes entre eles de modo a analisar a sua consistência (Lima &Mioto, 2007, p. 41). 

Essas autoras adotam a divisão da leitura em cinco tipos: leitura de reconhecimento do 

material bibliográfico (segunda etapa); leitura exploratória, na qual se verifica através de 

leitura rápida se o referido documento interessa ou não à pesquisa (terceira etapa); leitura 

seletiva – primeira leitura mais atenta, na qual o pesquisador seleciona informações 

importantes, secundárias e outras desinteressantes (quarta etapa); leitura reflexiva ou 

crítica – ordenação das informações encontradas e tentativa de compreensão; por fim, a 

leitura interpretativa, que tem por objetivo relacionar as ideias expressas na obra com o 
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problema para o qual se busca resposta (p. 41). Essas duas últimas, leitura reflexiva e 

leitura interpretativa ocorrerão como parte de análise dos dados.  

 

6.3.A aplicação do método 

 

Neste espaço será detalhada a pesquisa de acordo com a forma que esta tomou após 

a qualificação.No momento da qualificação, o contato com o material já havia sido 

iniciado. Era preciso fazer um recorte dos termos descritores, a fim de escrever o capítulo 3 

e também era preciso ler os dois números escolhidos da RSD: o número 12, de 1981: 

“Saúde e Participação popular na Nicarágua / Campanha da Fraternidade: Saúde para 

todos” e o número 84, de 2010: “Participação Social em Saúde”. Tais números foram 

selecionados por sua centralidade no tema da participação e pela sua distribuição no tempo, 

sendo um do início da Revista e outro do período mais recente. 

Mesmo sendo volumes que tratavam da temática da participação, haviam artigos 

que destoavam do tema central e que foram excluídos da análise. Abaixo segue uma tabela 

com todos os artigos, divididos por número da revista e por terem sido ou não analisados: 

 

1981 n. 12 – artigos analisados 

Autor Título Páginas 

CEBES Editorial 3 

Sampaio, Pe. Mário Donato Saúde para todos 4-5 

Entrevista com 

Monaro, Pe. Júlio 

A pastoral da saúde e a campanha da 

Fraternidade 

6-7 

CEBES A saúde e a participação popular na 

Nicarágua 

8 

Entrevista com 

Piura, Joaquim Solis 

A revolução popular sandinista e a saúde do 

povo nicaraguense 

9-10 

Entrevista com 

Marquez, Miguel 

Os organismos internacionais e o 

internacionalismo na Nicarágua 

11-12 

Entrevista com 

Arouca, Antônio Sérgio da 

Silva 

O planejamento de saúde em uma sociedade 

em transição 

13-17 

Noronha, José de Carvalho; Participação comunitária nos programas de 18-20 
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Travassos, Cláudia Maria saúde 

CEBES Prev-saúde 21 

Mello, Carlos Gentile de Prev-saúde: vida, paixão e morte 25-26 

Amarante, Paulo Duarte Trabalho e doença dos trabalhadores 43-49 

1981 – artigos excluídos 

Autor Título Páginas 

Netto, Antônio Ruffino; 

Pereira, José Carlos 

Mortalidade por tuberculose e condições de 

vida: o caso do Rio de Janeiro 

27-34 

Canesqui, Ana Maria Instituições de saúde e o planejamento 

familiar 

35-39 

CEBES-Bahia Controle de natalidade: contribuição para 

um debate 

40-42 

CEBES- Bahia Pró-sangue em debate 50-51 

Garrafa, Volnei Democratização da odontologia 52 

Nogueira, Roberto Passos; 

Santos, Isabel dos. 

Formação de pessoal de nível médio na área 

da saúde 

53-55 

Santos, Nelson Rodrigues A luta pela reforma curricular 56-59 

Ypiranga, Lucia. Profissionais de nutrição: dilemas de uma 

prática 

60-61 

2010 v. 34, n. 84 – artigos analisados 

Autor Título Páginas 

Goulart, Flavio Dilemas da participação social em saúde no 

Brasil 

18-32 

Bahia, Lígia Participação social na saúde: ‘muito melhor 

com ela’ 

33-40 

Ribeiro, José Mendes Participação social e mecanismos de 

governança 

41-46 

Moreira, Marcelo 

Rasga;escorel, Sarah 

Dilemas da participação social em saúde: 

reflexões sobre o caráter deliberativo dos 

conselhos de saúde 

47-55 

Goulart, Flavio Participação: muito melhor com ela. Mas 

qualquer uma? 

56-58 

Damasceno, Simone Fomentando o controle social em rodas de 59-66 
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Soares; Brito, Karen 

Krystine G.; Monteiro, 

Cristine Hirsch 

conversa com usuários de uma unidade 

saúde da família 

Rocha, Eduardo Gonçalves Direito à alimentação, estado democrático 

de direito e participação popular 

67-77 

Moraes, MariellyDe; Silva; 

QuelenTanize Alves da; 

Jardim, Luciane 

O despertar da consciência sanitária para a 

participação social: uma experiência com 

um grupo de jovens 

78-87 

Freitas, Adriana Valéria da 

Silva; Tavares, José 

Lucimar. 

Cidadania e participação social do idoso: 

acesso à comunicação em saúde 

87-92 

Serapioni, Mauro Salud y participación: la experiência de los 

Comités Consultivos Mixtos de 

laRegiónEmilia-Romagna, Italia. 

93-107 

Dominguez, Aldira 

Guimarães Duarte; Marins, 

José Ricardo Pio. 

Avanços e Desafios do Sistema Único de 

Saúde em seus 20 anos 

108-118 

Hochman, Gilberto. Resenha: Cortês, Soraya Vargas (org). 

Participação e Saúde no Brasil. Rio de 

Janeiro: Fiocruz, 2009. 

169-170 

2010 v. 34, n. 84 – artigos excluídos 

Autor Título Páginas 

Araújo, Igor Brasil De; 

Nascimento, Maria Angela 

Alves Do; Assis, Marluce 

Maria Araújo 

Modelos de atenção à saúde no PSF: 

práticas e relações 

119-128 

Morais, Erika Avelar; 

Oliveira; Denise Santos 

Correia De; Cavalcanti, 

Fabiana De Souza; Silva, 

Joselina Santana Da; Lima, 

Rosário Antunes Fonseca 

Análise do custo econômico do tratamento 

coletivo da filariose linfática na cidade do 

Recife em 2007 

129-136 

Quinderé, Paulo Henrique A convivência entre os modelos asilar e 137-147 
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Dias; Sales, 

FabergnaDianny De 

Almeida; Albuquerque, 

Renata Alves; Jorge, Maria 

Salete Bessa. 

psicossocial: Saúde Mental em Fortaleza, 

CE. 

Cirilo, Livia Sales; Oliveira 

Filho, Pedro de 

Da desativação de leitos psiquiátricos à 

construção de uma rede substitutiva: a 

Reforma Psiquiátrica em Campina Grande 

(PB) 

148-158 

Tomasi, Elaine; Rodrigues, 

Janaina Ongaratto; Feijó, 

Gracyelle Pólvora; 

Facchini, Luz Augusto; 

Piccini, Roberto Xavier; 

Thumé, Elaine; Silva, 

Ricardo Azevedo da; 

Gonçalves, Helen. 

Sobrecarga em familiares de portadores de 

sofrimento psíquico que frequentam Centros 

de Atenção Psicossocial 

159-167 

CEBES Especial “in memoriam”: Samuel Pessoa. 168 

 

Após esta primeira seleção, foi feita uma leitura na qual ponderamos os achados 

nos textos e também aquilo que julgávamos serem pontos importantes para a discussão. 

Alguns pressupostos balizaram nosso olhar: a) o conceito de participação não é inequívoco 

b) tal conceito está sujeito ao contexto em que se insere. Considerando tais pressupostos, 

criamos sub-grupos que nos auxiliaram a analisar os textos. São eles: Conceito de 

participação; quais são as tendências atuais da participação e quais são as atuais críticas 

feitas à participação; e o que se julga necessário para a efetiva participação. Considerando 

os múltiplos sentidos de participação, preferimos adotar como nomenclatura para os sub-

grupos apenas o nome “participação”, no qual se inseriram todos os demais termos 

estudados no capítulo três. Fez-se a distinção por nomenclatura a posteriori, na análise dos 

textos. 
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7 – A ANÁLISE DAS REVISTAS 12 E 84 

 

7.1. RSD nº 12: Saúde e participação popular na Nicarágua / Campanha da 

Fraternidade: Saúde para Todos 
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Conforme apontamos no item 2.3 deste trabalho, em 1981 o país já discutia com 

mais fervor a reabertura política. A ditadura ainda trazia marcas à saúde brasileira, 

principalmente com sua forma de gestão ineficaz e centralizadora. Mello (1981) nos traz 

dados da realidade sanitária da época: mais de 40 milhões de brasileiros não possuíam 

acesso aos serviços de saúde (numa população de cerca de 119 milhões) e mais de 350 mil 

mortes evitáveis ocorriam anualmente. A insatisfação com o sistema de saúde e com o 

autoritarismo governamental são marcas de contexto visíveis nesta revista. 

....o abalo no autoritarismo, sofrido como consequência da deterioração 

exacerbada do nível de vida da população e pela crescente organização desta no 

reclamo de seus direitos, traz como uma consequência imediata o relaxamento 

do aparelho repressivo e a queda dos limites então impostos à participação 

popular. (CEBES, 1981a, p. 3) 

 Nas publicações, vê-se a busca por experiências internacionais que possam 

iluminar a questão sanitária no país, além de duras críticas ao projeto de saúde que se 

tentava implementar no país, o Prev-Saúde.  

 

7.1.1. O que é participação? 

 

Percebe-se claramente na revista uma distinção entre duas vertentes da 

participação. Uma delas, já em curso no país, é a participação “operacional”, ou 

participação “passiva”. Tal forma de participação implica no engajamento da população 

nos programas do governo e relaciona-se com obediência e aceitação da norma. A 

"participação" era usada apenas dentro dos limites que permitiam um acatamento das 

diretrizes oficiais e dos mínimos benefícios oferecidos, dentro do equilíbrio de forças 

então vigente (CEBES, 1981a, p. 3). 

Noronha e Travassos (1981) apontam para uma possível subdivisão da participação 

passiva: a participação passiva do tipo consumo e do tipo escolar. A primeira delas implica 

em mobilizar a população para que ela consuma os serviços de saúde: campanhas de 

realização de pré-natal, vacinações etc. O tipo escolar visa fornecer informações à 

população sobre normas de higiene e saneamento. Para os autores, ambos os tipos são 

considerados passivos, pois só esperam da população receptividade: que acolham as 

informações e que se impliquem nas campanhas realizadas. 
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Havia, no momento de publicação da revista, uma grande ameaça de perpetuação 

deste modelo de participação. Esta ameaça foi dada pela versão de setembro do projeto 

Prev-Saúde. Conforme explicam CEBES (1981b) e Mello (1981), o Prev-Saúde surgiu 

através da necessidade de se repensar o sistema de saúde brasileiro. Manifestava-se, na 

oportunidade, clara inconformidade com o sistema de prestação de serviços de saúde, 

indiscutivelmente caótico, elitista, corruptor e irracional (Mello, 1981, p. 25). 

Curiosamente, tal projeto possuiu duas versões: uma em agosto e outra em setembro. A 

versão de agosto foi criticada por ter tendências estatizantes. Tais forças políticas 

contrárias pareceram vencer o debate e, em setembro, uma nova versão do projeto foi 

lançada, e nela percebia-se que: 

Haviam sido retirados, sumária e deliberadamente, da versão original, todos os 

pontos que, de alguma maneira, poderiam servir de base para corrigir as 

conhecidas imperfeições do sistema vigente. Mantinha-se, ao cabo, intacto, o 

modelo gerador de tantos descaminhos e fraudes. Afastava-se a possibilidade da 

participação comunitária. (Mello, 1981, p. 26). 

Sendo assim, a versão de setembro tenta perpetuar a visão passiva da participação, 

retirando dela a possibilidade de inserção na gestão. Conforme criticam os membros da 

diretoria do CEBES,  

Há também presente no documento [do Prev-saúde] uma concepção 

extremamente distorcida de "participação comunitária", na medida em que a 

entende como consequência de uma identificação do Programa com a 

comunidade e que a partir daí se dará o desenvolvimento comunitário (Pág. 8 e 

9). É, no máximo, encarada como atividade auxiliar na "superação de eventuais 

manifestações de insatisfação, gerada por desempenhos deficientes dos serviços 

de saúde" (CEBES, 1981b, p. 24). 

 

Em contraposição a essa visão restrita de participação propõe-se com unanimidade 

pelos autores (CEBES, 1981a, 1981b; Piura, 1981; Arouca, 1981 e Mello, 1981) a 

importância de compreendermos a participação como um processo mais amplo. Nesse 

sentido, a participação perde sua característica como ação meramente operacional para 

adquirir uma vinculação com a ideia de cidadania21. A palavra-chave desta revista é 

participação da população, ou participação popular. Até então, a população como um todo 

não possuía o direito de opinar na construção das políticas. 

a participação popular no encaminhamento dos problemas sociais e, em 

particular na área da saúde, passa a ser entendida como o direito à manifestação 

                                                 
21 Vale ressaltar que ambos os posicionamentos, de participação operacional ou participação política, 

carregam em si um sentido político. Ao restringir a participação ao nível operacional, o governo descarta a 

importância de um debate plural e democrático. Podemos afirmar então que a ideia de participação política 

nunca poderá existir em plenitude em um regime ditatorial, assim como uma participação limitada ao nível 

operacional nunca se harmonizará com os ideais de uma política democrática. 



60 

 

 

 

das necessidades reais da população e à sua participação nas decisões sobre as 

suas soluções, através das entidades verdadeiramente representativas dos seus 

interesses (CEBES, 1981a, p. 3). 

 

Compreende-se então a participação como condição para o desenvolvimento de um 

sistema de saúde verdadeiramente democráticono qual a saúde é vista como um direito do 

cidadão (CEBES, 1981a, p. 3). Assim, afirma-se que participação – em seu sentido amplo - 

só é possível atrelada à ideia de democracia. A versão de agosto do Prev-saúde parecia 

legitimar essa ideia ampla de participação, ao considerar que a participação deveria estar 

presente em todos os processos sociais, políticos e econômicos (Mello, 1981, p. 25). 

É também importante ressaltar o incentivo para que a participação seja dada através 

de entidades representativas. Arouca (1981, p. 16) afirma: não existe transformação que 

não esteja embasada numa participação popular organizada.Tal direcionamento, dado 

num momento de abertura politica e de retomada da força dos movimentos populares é 

algo significativo. Ele dá voz a movimentos antes esquecidos e embasa-se em movimentos 

bem sucedidos na época, como é o caso da revolução ocorrida na Nicarágua. 

No entender do CEBES, a Participação Comunitária deve ser vista como 

componente fundamental do desenvolvimento político da sociedade, não 

devendo ser utilizada apenas instrumentalmente ou com fins de cooptação. Deve, 

sim, representar a manifestação democrática da vontade popular, dando acesso à 

população, a decisões e controle sobre o serviço a que tem direito. Esse acesso 

deve ser formalizado, dando assento às entidades nos vários níveis deliberativos 

do sistema (CEBES, 1981b, p. 24). 

 

Na Nicarágua, a participação foi organizada a partir das entidades representativas e 

contou com duas estratégias: a oferta de alfabetização para o povo, reduzindo em 6 meses a 

taxa de analfabetismo de 80% para 12% e a abertura para uma construção coletiva do 

sistema de saúde. A população tinha acesso à participação desde o nível central até o de 

execução (Piura, 1981). Tal concepção de participação harmoniza-se com o que Noronhae 

Travassos (1981) consideram “participação ativa”.  Para os autores, a participação ativa é a 

participação do homem e dos grupos sociais da comunidade tanto nos níveis de 

planejamento como nos de ação (Noronha e Travassos, 1981). 

Assim como a participação passiva, Noronha e Travassos (1981) subdividem a 

participação ativa em subtipos: os tarefeiros da Saúde, os agentes de saúde e a comunidade 

participante. Os tarefeiros seriam as pessoas que se engajam na execução de atividades 

simples de saúde em regiões onde faltam recursos humanos. Os agentes de saúde vão além: 

são pessoas também engajadas no planejamento de ações e delegação de funções.  
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Estes dois tipos de participação são considerados pelos autores citados como tipos 

limitados, pois restringem o sucesso da participação a execução de determinada tarefa ou a 

resolução dos problemas de saúde de uma comunidade. A comunidade participante, último 

subitem descrito pelos autores tenta superar essas limitações: para que uma politica de 

saúde seja bem sucedida, é necessário que outros setores da sociedade também estejam 

implicados: educação, cultura, meio ambiente etc. Dessa forma, entende-se que a 

participação em saúde só pode se dar quando se desenvolve nos marcos de uma efetiva 

participação da comunidade em todos os setores de sua vida social e política (Noronha e 

Travassos, 1981, p. 20). 

 

7.1.2. Uma questão de nomenclatura 

 

Neste número, encontramos com maior frequência os termos “participação 

comunitária” e “participação popular”. A participação comunitária vincula-se, na revista, 

aos Programas de Medicina Comunitária e à influência internacional, da qual tomou 

emprestado o termo. O CEBES (1981) critica a medicina comunitária de inspiração 

estadunidense pela compreensãode ser a participação uma maneira de cooptar força de 

trabalho voluntária. Arouca (1981), por sua vez, diferencia o modelo de participação 

proposto pela medicina comunitária e a experiência vivida na Nicarágua. Para ele, há uma 

grande distinção entre o que são modelos de medicina comunitária com um tipo 

de participação popular homogênea, sem considerar o conflito, e a da 

participação organizada dos Sindicatos, da Associação dos Trabalhadores do 

Campo, da Associação de Mulheres, Associações de Juventude da Nicarágua, 

que não é uma participação opinativa simplesmente, mas que é um projeto de 

participação na gestão dos serviços de saúde. (Arouca, 1981, p. 16). 

Noronha e Travassos (1981) também criticam estes programas de medicina 

comunitária. Para os autores, na maior parte dos casos, tais programas não são capazes de 

realizar uma efetiva transformação social, pelo contrário: eles servem como meros 

instrumentos de reiteração de uma situação de dominação (p. 19). A participação 

comunitária valorizada no artigo é aquela que é capaz de contribuir, de fato, para a 

superação das iniquidades sociais. 

Participação popular, por sua vez, foi o termo mais utilizado neste número da 

revista. O termo “população” surge em contraponto à “comunidade” sem motivo 

conceitual aparente. Parece-nos que a opção por um termo ou outro, quando intencional, se 
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orienta – como já dito no subitem 3.2 – por um posicionamento político. Deseja-se afastar 

a ideia “operacional” ou “tarefeira” de participação, marcando distância com a medicina 

comunitária e aproximando-se dos movimentos sociais e populares.  

7.1.3. Tendências da participação 

 

Em 1981 já se afirmava a importância da participação em saúde, apesar dela ter 

sido institucionalizada apenas na Constituição de 1988. Em texto do CEBES (1981a) 

afirmava-se que o termo já se fazia presente no discurso em saúde por cerca de 20 anos. O 

CEBES destaca, porém, a distorção do sentido de participação. Nesse momento, o que se 

encontrava no planejamento em saúde era a compreensão da participação como utilização 

racional dos recursos(CEBES, 1981a, p. 3), ou seja, uma participação técnica e 

operacional, que visava reduzir a defasagem do atendimento em saúde através da 

substituição de profissionais contratados pela população em geral.Marquez (1981) ousa 

mais em sua definição de participação. Para o autor, em toda a América Latina o Estado 

tentava manipular a participação a fim de que os movimentos sociais acatassem o discurso 

governamental. 

O clima no país era de descontentamento com a situação social, incluído o setor 

saúde. Percebia-se que a participação “tarefeira”, ou técnica, não era suficiente.   

É nesse sentido que vem se dando mais recentemente a luta por melhores 

condições de vida e de saúde da população brasileira. Uma luta pelo direito da 

população a melhores condições de salubridade do meio, do trabalho e do seu 

atendimento pelos serviços de saúde; e pelo direito de participar no 

encaminhamento das respectivas soluções, tendo assegurado o direito de controle 

sobre os serviços que recebe. (CEBES,1981a, p. 3) 

Hoje o povo mostra-se inconformado e reclama. Está disposto a fazer o que está 

a seu alcance, mas não admite mais a indiferença das autoridades. Quer que 

assumam as suas obrigações e cumpram os seus deveres. Os grupos populares de 

saúde já não se contentam com promessas. Exigem fatos concretos e 

atendimento adequado. Não seria este o início de uma nova fase para a política 

de saúde no Brasil? (Monaro, 1981, p.7). 

 

 Sendo assim, à revelia do que os gestores compreendiam como “participação”, a 

população insatisfeita reinventava, a seu modo,a participação: ela reivindicava. Mesmo 

sem espaço institucionalizado para tal, a população se queixava do serviço em saúde 

oferecido e lutava por um novo sistema de saúde que compreendesse a saúde como um 

direito da população e que incorporasse as vozes populares na gestão em saúde. Ou seja, 

em suas reivindicações, a população unia saúde e democracia.  
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 Conforme já citamos no sub-item 7.1 deste capítulo, uma transformação foi 

pensada para o sistema de saúde, mas não havia espaço para a participação da população: 

era o Prev-Saúde.  

Entre os especialistas descomprometidos não há divergências: oPrev-Saúde, na 

sua versão de setembro, consagra todas as distorções e fraudes do modelo 

vigente, sobretudo da estrutura médico assistencial do INAMPS ..... três 

conclusões podem ser referidas:  

1. O Prev-saúde tem remotas possibilidades de ser implantado.  

2. Se implantado, o Prev-saúde tem todas as probabilidades de malograr.  

3. Se não fracassar, total ou parcialmente, a implantação do Prev-Saúde agravará 

a precária situação do setor saúde. (Mello, 1981, p. 26).  

 

Sendo o Prev-saúde um descaminho naquilo que os movimentos sociais 

reivindicavam da saúde, restava a crítica e a reafirmação das bases do sistema de saúde 

almejado. Relembrando um texto de 1980, “A questão democrática na Área de Saúde”, o 

CEBES vocaliza aquilo que se espera de um sistema de saúde. Dentre suas nove 

estratégias, consideradas como indispensáveis para o Estado começar a resgatar 

imediatamente a dívida que tem com todos os brasileiros no que diz respeito à sua 

saúde(CEBES, 1981b, p. 22), encontramos a participação:  

II - Outorgar ao Ministério da Saúde a direção do SUS com a tarefa de planificar 

e implantar em conjunto com os governos estaduais e municipais a Política 

Nacional de Saúde. O órgão deve ter poder normativo e executivo, inclusive 

sobre o setor privado e empresarial, sendo controlado permanentemente pela 

população através de suas organizações representativas, via mecanismos 

claramente estabelecidos e institucionalizados.(CEBES, 1981b, p. 22, grifo 

nosso). 

 

 O direito à saúde, à participação da população e àimplementação de um Sistema 

Único de Saúde em consonância com princípios democráticos, até este momento, não 

encontrava nas políticas governamentais (nem em seus planejamentos futuros) apoio para 

se concretizar. 

A participação em saúde, compreendida como integração da população na gestão 

das políticas e dos serviços de saúde, só seria possível num Estado democrático (Amarante, 

1981; CEBES, 1981). Piura (1981) complementa, dizendo que para haver participação 

seria necessário investir na educação do povo. A participação viria, então, como demanda 

do próprio povo, e não como uma delegação dos governantes. As organizações populares 

dariam, nesse sentido, força para a participação, pois vocalizaria a demanda de grupos 

específicos. Para Amarante (1981), é importante também contar com a medicina. O papel 

do profissional de saúde nesta nova forma de pensar as políticas seria muito mais amplo do 
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que apenas o enfoque biológico. Para o autor, o papel da medicina seria o de intervir para 

analisar a influência das relações sociais sobre as doenças e para estimular a 

participação da população na mudança das situações morbígenas. (Amarante, 1981, p. 

48). 
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7.2. RSD Nº 84 – Participação social em saúde 
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No ano de 2010, a Revista Saúde em Debate decidiu estampar, em suas capas, 

importantes nomes de sanitaristas Brasileiros. A revista de número 84 foi a primeira desta 

série, com o médico parasitologista Samuel Pessoa. Seguem, nesta série, Carlos Gentile de 

Mello (nº85), Cecília Donnangelo (nº  86) e Guilherme Rodrigues da Silva (nº 87). 

Outra particularidade interessante deste volume é a organização de seus artigos. O 

primeiro deles, escrito por Flávio Goulart, questiona os mecanismos institucionalizados de 

participação e nos desafia a repensar a estrutura do Sistema Único de Saúde (Goulart, 

2010a). O CEBES, por sua vez, convidou outros autores para que discutissem este artigo. 

Sendo assim, em alguns momentos, veremos os autores complementando as informações 

dos outros e, em outros momentos, veremos um embate de ideias. 

Vale ressaltar que o momento no país era de valorização dos movimentos populares 

e das estratégias participativas. Em 2007, o Ministério da Saúde lançou a Política Nacional 

de Gestão Estratégica e Participativa no Sistema Único de Saúde – ParticipaSUS  (Brasil, 

2007), impulsionando os discursos acerca do tema.  

 

7.2.1. O que é a participação? 

 

Como primeiro eixo de análise, buscamos compreender o que os autores diziam 

sobre a participação. Afinal de contas, o que é a participação? Para Goulart (2010a) e 

Ribeiro (2010), a participação é mais do que uma estratégia de governança: ela está 

vinculada à ideia de redistribuição de poder. Bahia (2010) afirma, nesta mesma direção, 

que é vocação da participação inserir novos atores na política e transformar as práticas 

dominantes.  

A utilização da participação como estratégia de determinados grupos aparece 

também na fala de Goulart (2010a). Conforme o autor aponta, a participação é um processo 

oneroso para o cidadão comum, e costuma ser apropriada e mantida por determinados 

grupos sociais, como funcionários públicos, letrados, pessoas mais velhas, homens, 

militantes políticos (p. 30). 

Sendo assim, a participação aparece, para Goulart (2010a), como uma construção 

inacabada e frágil, cujos problemas precisam ser postos à mesa, principalmente no que diz 

respeito aos conselhos. A delicadeza e importância de se problematizar a participação 

surgem quando o autor cita uma pesquisa de Vasquez (2003), segundo a qual os agentes de 

saúde têm dificuldade de compreender o real sentido da participação. Para estes, a 
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participação está atrelada à simples utilização dos serviços de saúde. É nesse sentido que 

Goulart (2010b) se pergunta: Muito melhor com a participação: mas qualquer uma? 

Além das pontuações acima, que além de delimitar a participação dizem também de 

sua função social – enquanto fortalecedora da democracia e cidadania – encontramos 

também a descrição de alguns possíveis caminhos, não excludentes, de participação: como 

participaçãona construção de políticas públicas, como controle informal no dia a dia do 

serviço, como controle/fiscalização do sistema, e como acesso à informação e a bons 

serviços de comunicação. 

Moraes, Silva e Jardim (2010) falam sobre uma participação que extrapola os 

limites do controle do sistema de saúde. Para os autores, a população deve ser 

“protagonista no projeto de construção social do direito à saúde”, ou seja, a participação 

deve exceder a fiscalização e adentrar a construção de políticas públicas sanitárias. 

Damasceno, Brito e Monteiro (2010) veem a participação como estratégia que 

possibilita a melhoria dos serviços oferecidos. Pensando nesta melhoria, os autores 

apontam a importância da participação social ou popular, chamada pelos autores como 

controle social informal, que é aquele feito pelos usuários no dia a dia do serviço, a partir 

da inclusão dos mesmos na gestão de toda e qualquer atividade de saúde.Já o controle 

social “institucional”, para os autores, se dá por meio 

do debate e da decisão sobre formulação, execução e avaliação das políticas 

nacionais de saúde [...] O controle social institucional é, portanto, a expressão 

viva da participação da sociedade nas decisões tomadas pelo Estado, é também a 

manifestação mais importante do cidadão eo usuário no centro do processo de 

avaliação visando ao interesse coletivo pelo bem comum (p. 60). 

 

Outra forma de participação descrita neste número é a adquirida através da 

comunicação. Freitas e Tavares (2010) afirmam que a comunicação é um instrumento 

importantíssimo para o engajamento dos idosos nas políticas de saúde desenvolvidas. Por 

isso, os autores defendem uma comunicação e informação em saúde que alcance suas 

limitações e respeite a sua cidadania. A perspectiva aqui ressaltada é a de buscar, para a 

população idosa, uma terapêutica efetiva (p. 88). Desta forma, uma comunicação em saúde 

eficiente auxiliaria oentendimento das informações e orientações transmitidas [...] 

procurando modificar hábitos e atitudes (p. 88). A ênfase aqui é a da participação da 

população idosa em seu próprio cuidado em saúde, como pode ser visto na citação: é 

preciso que os meios de comunicação de massa apresentem programas e propagandas 

relacionadas aos aspectos sociais e, em especial, direcionadas à saúde do idoso, 
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contribuindo para o alcance desse segmento da população de acordo com sua realidade 

(p. 91-92). 

Serapioni (2010) traz um interessante artigo sobre a realidade dos conselhos 

consultivos de uma região da Itália e reflete sobre a participação nas democracias 

ocidentais. Segundo o autor, o debate que se coloca hoje em dia supera a participação 

como o direito de acesso a serviços ofertados pelo governo. Os cidadãos buscam auxiliar, 

de forma ativa, na definição dos serviços. Esta segunda tradición de ciudadanía pone de 

relieve La comunidad y lãs obligaciones del individuo y promueveun modelo de 

participacion activa de los ciudadanos em lãs instituciones y en losservicios públicos (p. 

94). O que Serapioni traz, nesta visão de participação, é bem próximo da participação que 

almejamos aqui no país e que tentamos incentivar através dos mecanismos instituídos de 

participação (conselhos, conferências etc)22. 

 

7.2.2.Uma questão de nomenclatura 

 

 Percebemos, ao longo deste volume, uma grande tendência à utilização do termo 

“participação social” ou apenas “participação”. Aqui, retrataremos momentos nos quais se 

tentou fazer uma diferenciação. Goulart (2010a), recorrendo à história, aponta a ênfase em 

3 termos, utilizados a partir do século XX. O primeiro deles, comunidade, esteve em voga 

até o momento do enfraquecimento da ditadura militar e do fortalecimento dos 

movimentos populares. Nesse momento, para o autor, comunidade dá lugar a "povo”. Com 

a institucionalização do SUS, se fortalecem os conceitos de controle social, autonomia, 

cidadania. A utilização do termo “povo / popular” no fim da ditadura e início da 

democracia, assim como do termo “controle social” com a instituição do SUS, encontra 

bases também em nosso capítulo terceiro. Acrescentaríamos, porém, a utilização do termo 

“social” pelos membros da reforma sanitária brasileira e a reinserção do termo 

“comunidade” com a Lei Orgânica da Saúde. 

Moraes, Silva e Jardim (2010) compreendem “comunidade” como o lugar de onde 

nasce a política de construção e transformação de cidade, local de onde emerge a autoria 

de projetos de si e do mundo (p. 79) e definem participação popular como algo mais amplo 

                                                 
22Talvez a maior diferença esteja no caráter dos conselhos que foram instituídos. Lá, na região de Emilia-

Romagna os conselhos não possuem o caráter deliberativo. Sendo assim, os conselhos trazem sugestões às 

instituições de saúde, mas não tem poder de decisão. 
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do que o controle social, pois revela a participação da sociedade na construção das 

políticas sanitárias (p.79). 

Lígia Bahia (2010), por sua vez, trata da diferenciação entre “participação social” e 

“participação política”. Tal diferenciação aparece como tentativa de enriquecer o debate 

sobre participação proposto por Goulart (2010a). Para a autora, é necessário perceber que, 

para além da participação social – que almeja influenciar as políticas de saúde –, há 

também uma participação que é política – que pretende conquistar o poder. Tais noções se 

entrelaçam cotidianamente, sendo difícil compreender em quais momentos elas se 

entrecruzam. A compreensão da existência destes “híbridos”, para Bahia (2010), é 

indispensável para a compreensão dos limites e possibilidades da participação no país. 

Apesar das evidências sobre a presença e a influência de lógicas político-

partidárias nas instâncias de participação social, essas assertivas, presas a 

concepções pouco permeáveis ao entendimento dos híbridos não cedem vez a 

análises mais realistas sobre as recentes transformações no CNS e em sua 

reinserção política no Sistema Único de Saúde (SUS). Então, surge a importância 

da convocação de conceitos mais sofisticados e abrangentes tais como 

comunidade política, que designa o potencial de coesão em torno de problemas e 

soluções setoriais para examinar os processos em curso nos conselhos de saúde e 

suas conexões com as políticas setoriais... (p. 35).  

 

7.2.3. Para haver participação é preciso... 

 

Goulart (2010a) acredita que há conquistas sociais que precisam ser aprimoradas, 

como é o caso da participação. Para tal, o autor nos convida a pensar diferente do que está 

consagrado e reiterado e acredita que, para a efetiva consolidação do SUS, podem ser 

necessárias mudanças no arcabouço legal e normativo (p. 19).Dominguez e Marins 

(2010), percebendo que existem falhas no controle social que impossibilitam a necessária 

fiscalização sobre o uso dos recursos do SUS, propõem, em um caminho semelhante ao de 

Goulart (2010a), que novos mecanismos de controle social devem ser pensados. 

Retomemos agora a noção de que a distribuição de poder é uma das funções da 

participação. A partir desta premissa e considerando que a população participa através de 

organizações sociais que as representam, faz-se necessário conversar sobre a ideia de 

representação. Neste aspecto, Goulart (2010a) e Bahia (2010) entram em concordância. 

Goulart (2010a) propõe que sejam aprimoradas as representações populares, muitas vezes 

tidas como ilegítimas ou pouco próximas dos usuários do serviço. Bahia (2010) toca neste 

assunto a partir do âmbito nacional, indicando ser necessário um Conselho Nacional de 
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Saúde cujos protagonistas sejam os cidadãos e não os especialistas. Para a melhoria da 

representatividade, Goulart (2010a) afirma: 

Cabe aos órgãos de representação dos interesses dos cidadãos, 

independentemente de serem deliberativos, consultivos ou propositivos, de 

acordo com cada realidade observada, instaurar relações mais intensas e 

significativas com a própria base de apoio, ou seja, marcar presença tanto nas 

instituições sanitárias como na comunidade, na ausculta dos usuários ou no 

levantamento das necessidades dos mesmos e das falhas dos serviços (p. 24). 

 

Encontramos também neste volume muitas falas dirigidas à importância de um 

trabalho direto com a população. Damasceno, Brito e Monteiro (2010), por exemplo, 

entendem que os problemas relacionados ao controle e à participação social só serão 

resolvidos com a mobilização popular. Por isso, o que propõem é a conscientização da 

população. 

 

Almeja-se a criação de sujeitos mais autônomos e participantes, capazes de 

construir programas de saúde e não somente ser alvo deles, para isso deve-se 

retirar do papel as conquistas, impulsionar efetivamente a participação popular, 

como mecanismo de transformação da realidade. O controle social deve ser 

exercitado para melhorar a qualidade dos serviços e ampliar os meios de solução 

para os problemas enfrentados. Tal realidade só será possível quando os usuários 

dos serviços se tornarem conscientes de seus direitos/deveres e estarem 

confiantes de si mesmos (p. 65). 

 

Rocha (2010) complementa, dizendo que a legitimidade da população só será 

possível quando levarmos em consideração, além de critérios quantitativos, as demandas 

das minorias. O aprimoramento democrático está associado à criação de fóruns 

institucionais que possibilitem que o Estado se torne cada vez mais sensível a denúncias de 

grupos vulneráveis e demanda por novos direitos (p. 73). Tais espaços, porém, não devem 

ser ofertados “de cima para baixo”. O autor acredita que, se o estabelecimento destes 

espaços não provém da requisição direta da população, acabam por ficar 

esvaziados.Moraes, Silva e Jardim (2010), detalhando sobre a função dos espaços de 

participação social, dizem que os mesmos devem servir como espaços de inserção crítica 

(empoderamento).  

Para Serapioni (2010), a existência de espaços instituídos de participação se 

apresenta como uma grande vitória, mas ela em si não é a participação, mas um requisito 

prévio da mesma. Segundo o autor,  

lo que define la calidad de la implicación y permite aproximarse a una relación 

de partnership entre ciudadanos y sistema sanitario es la capacidad, de dichos 

foros, de influir em los procesos administrativos y gerenciales de los servicios de 

salud (p.104-105). 
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Não podemos tocar nesta afirmação de Serapioni (2010), sem mencionar que os 

conselhos da região italiana de Emilia-Romagna se diferem dos nossos. Os conselhos de lá 

não possuem a característica deliberativa presente em nossos conselhos. Ainda assim, a 

capacidade da população influenciar as políticas brasileiras também tem diminuído.  

Voltando à ideia de controle social informal apresentada por Damasceno, Brito e 

Monteiro (2010), podemos dizer, com base nos autores, que o mesmo só poderá se efetivar 

em parceria com os profissionais que trabalham e convivem com a realidade dos usuários, 

ou seja, os profissionais da Estratégia Saúde da Família. 

 O usuário deve ser abordado em seu contexto socioeconômico e cultural, 

reconhecido como sujeito social portador de autonomia, cabendo, portanto, à 

equipe, criar condições e estimular a participação dos usuários nos processos 

educativos, assim como no planejamento e na avaliação da assistência. 

 

Para que essa parceria se efetive, os autores recomendam que se conheça a visão 

dos usuários sobre o que significa participar no controle social e que os usuários tenham 

acesso a informações sobre o funcionamento dos serviços de saúde, pois os sujeitos 

políticos participam da vida social em proporção ao volume e qualidade das informações 

que possuem, em especial, a partir das suas possibilidades de acesso às fontes de 

informação e de condições favoráveis de aproveitamento delas (Damasceno, Brito e 

Monteiro 2010, p. 64). 

A informação os torna participantes mais conscientes e menos submissos aos 

conhecimentos técnicos ou as manipulações de interesses de grupos minoritários. 

[…] na perspectiva de fortalecer o exercício do controle social na política de 

saúde, é necessário, por parte dos sujeitos políticos envolvidos no processo, o 

conhecimento do SUS, da Legislação, da realidade epidemiológica, assistencial, 

financeira, política etc (p. 64-65). 

 

 

7.2.4. Tendências da Participação no Brasil 

 

A questão da representatividade 

 

Ainstituição dos conselhos de saúde na retomada da democracia, para Goulart 

(2010a), teve função claramente conciliatória. Apesar de facilitar o ingresso da população 

na gestão pública, o autor considera que tal estratégia teve como intenção principal 

possibilitar mais a parceria do que a crítica entre a população civil organizada e o governo. 

Após 20 anos de instituição do SUS, Goulart (2010a) vê uma participação enfraquecida.  
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Goulart (2010a) pontua que os conselheiros agem de forma muito mais individual 

que institucional. Ou seja, o líder de uma associação de bairro lutará por melhorias em seu 

bairro, não importando se esta é ou não a melhor opção para a gestão da saúde na cidade. 

Tais atitudes rompem com a ideia de democracia e transformam o espaço de negociação 

emjogos de força (p. 24). Citando Guizardi e Pinheiro (2006), Goulart (2010a) diz:O 

resultado está longe de ser consequente com um possível governo democrático; antes, 

representa uma prática politicamente formal (...) esvaziada da densidade e dos fluxos 

constituintes da vida (p. 24). Ribeiro (2010), no mesmo caminho, aponta as duas 

possibilidades da participação, como fortalecedora ou como obstáculo do processo 

democrático: 

Pode funcionar, em muitos casos, como fortalecedora democrático e 

descentralizadora decisória. Mas também pode ser vista como obstáculo a 

inovações promissoras e como base de barganha de grupos de interesse com 

maior poder político. [...] A participação social pode ser virtuosa em 

determinadas circunstâncias e desastrosa em outras (p. 49). 

 

Aprofundando esta discussão, podemos dizer que, além do conselheiro agir distante 

dos demais colegas de conselho, ele age também sem o devido aval de sua comunidade. A 

população, apesar de ser devidamente representada nos conselhos, desconhece os 

mecanismos instituídos para a participação. Sem conhecimento, não há ação. Sem ação, 

não há controle social. Esse desconhecimento da população em geral acerca dos 

mecanismos institucionalizados de participação coloca em xeque, inclusive, a noção de 

representatividade. Se a maior parte das pessoas não conhece ou não sabe bem para o que 

serve um conselho de saúde, qual papel estariam cumprindo os conselheiros? 

Ainda sobre a representatividade, Moreira et al. (2008, apud Goulart, 2010a) traz 

dados interessantes. Segundo os autores, há diferenças importantes na forma de 

participação entre cidades de diferentes portes. Em cidades com 100 mil habitantes ou 

mais, as organizações populares se apresentam mais estruturadas e com menores 

problemas de representatividade do que em cidades menores. 

 Confirmando o achado da pesquisa de Moreira et al. (2008, apud Goulart, 2010a) 

sobre a maior organização e representatividade de entidades populares em cidades com 

mais de 100 mil  habitantes, Dominguez e Marins (2010) afirmam também que  

....muitas dessas fragilidades são identificadas mais frequentemente em cidades 

pequenas e estados onde o poder político se estabelece ainda de maneira quase 

oligárquica e em estreita aliança a grupos que não usam e nem dependem do 

sistema público de saúde, porém constituem o sustentáculo do poder local (p. 

113). 
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O perigo da burocratização 

 

É necessária a participação, mas é fundamental pensar como se estruturarão 

procedimentos para que permitam a tomada de decisões com a melhor qualidade 

possível. Não basta a previsão legal de diversos conselhos se não houver 

mobilização social. Essas instâncias terão o efeito adverso do pretendido, pois 

burocratizarão e segmentarão a participação, gerando como efeito o 

distanciamento e a não participação(Rocha, 2010). 

  

Como já pontuamos anteriormente, a incorporação da participação da comunidade 

como um princípio do SUS foi fruto de grande mobilização popular. Após vivenciarem um 

período árido de ditadura, cujas necessidades sociais haviam sido negligenciadas, o retorno 

da democracia deu à população força para lutar por seus direitos, como saúde e educação. 

Foi, sem dúvida, a mobilização popular que possibilitou não só a incorporação da ideia de 

participação como pilar da gestão pública, como também reivindicou por mecanismos 

institucionalizados para este fim. Paim (2008) corrobora esta fala ao dizer da luta que foi 

necessária para a homologação da Lei 8.142/90, que veio para complementar a Lei 

Orgânica da Saúde no que tange ao repasse financeiro e à organização da participação 

através de conselhos e conferências. 

 Se, como afirma Rocha (2010), é a mobilização popular que legitima os espaços 

institucionalizados de participação, o esvaziamento da mesma é, sem dúvida, algo a se 

questionar. A baixa representatividade dos conselhos somada ao desafio de integrar os 

usuários do serviço na elaboração e avaliação de ações23 pode tender os espaços de 

participação à burocratização ou, pior, à corrupção. Dominguez e Marins (2010) alertam 

para a debilidade do controle social, que geram mal aproveitamento de recursos – pois os 

mesmos não recebem a devida fiscalização – e distanciamento entre a demanda sanitária da 

população e ação governamental.  

Baseado em uma pesquisa de Labra (2006), Goulart (2010a) cita, além dos 

problemas de representatividade já mencionados, outras questões enfrentadas em 

experiências participativas, como pouca visibilidade e falta de mecanismos ágeis e efetivos 

de seguimento e implementação das medidas votadas ou decididas (p. 25). A questão dos 

mecanismos instituídos para participação aparece novamente, se colocando como questão a 

ser pensada. 

 

                                                 
23 Os problemas enfrentados na participação da comunidade nos serviços locais será melhor trabalhado 

adiante, no subitem “O desafio da redistribuição de poder e da participação além dos conselhos e 

conferências”. 
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Os três dilemas de Goulart: deliberação, paridade e autonomia 

 

Finalizando sua ideia, Goulart (2010a) ressalta que há três dilemas a serem 

superados no que tange à participação nos conselhos e conferências: as ideias de 

deliberação, paridade e autonomia. Iniciaremos expondo a ideia do autor sobre deliberação. 

A deliberação remete à ideia de decisão após reflexões, consultas e discussões. Tal ideia, 

porém, se deturpa quando nos lembramos de que o Executivo deve homologar tais 

deliberações. Castells (1979, apud Goulart, 2010) faz uma brincadeira que reflete o 

pensamento de Goulart (2010a): "eu participo, tu participas, nós participamos... eles 

decidem"24. Isto posto, as decisões ficam triplamente condicionadas: pelas conferências, 

pelos conselhos e pelo Executivo, sendo que o último detém a palavra final. 

 A paridade, por sua vez, tem consequências distintas no conselho e nas 

conferências (Goulart, 2010a). Enquanto nos conselhos a paridade equilibra as vozes dos 

usuários, dos profissionais e dos gestores, nas conferênciasela tira o peso da comunidade 

que, nesse espaço, deveria ser a grande protagonista. Para Goulart (2010a): 

Já as conferências têm outro significado. Elas constituem grandes eventos 

cívicos, verdadeiras 'tempestades de opiniões', nas quais a presença robusta e 

diversificada dos segmentos sociais é, mais do que necessária, desejável. Nas 

conferências, a vigência da paridade acarreta simplesmente a ampliação 

artificial, hipertrofiada e, sobretudo, antidemocrática das bancadas de gestores, 

de prestadores, de trabalhadores [...]. Como se vê, a paridade também pode vir a 

conspirar contra a democracia... (p. 28-29). 

 

 Por fim, Goulart (2010a) fala sobre a ideia de autonomia. Os conselhos de saúde 

integram o poder executivo e se configuram como órgãos atrelados ao Estado. Dessa 

forma, como poderiam ser autônomos? Pelo contrário, sofrem regulação do poder 

executivo. Isto, porém, não aparece como algo negativo para o autor. Ele se questiona: o 

que é mais útil? Um conselho distante do Estado, autônomo e com pouco (ou nenhum) 

poder decisório, ou um conselho regulado pelo poder executivo, porémcom capacidade 

real de influenciar sobre as políticas públicas de saúde? Para o autor, mais importa é que os 

conselhos sejam influentes, ainda que para isso seja necessário aceitar a perda da 

autonomia. 

 Sobre a questão da deliberação e da autonomia, Moreira e Escorel (2010) dão uma 

importante contribuição. Segundo pesquisa realizada pelos autores em 2007,  

cerca de 90% dos conselhos municipais tiveram ao menos uma de suas cinco 

últimas deliberações não-homologadas pelo poder executivo municipal. Este 

                                                 
24 Não há página na citação original. 
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elevado percentual indica que, ou não houve um processo de trocas de ideias 

precedendo as votações ou, se tal ocorreu, não foi capaz de produzir propostas 

que, embora divergentes, fossem baseadas em razões que todos os atores 

envolvidos pudessem ter. 

 

 Esse descompasso entre deliberação e homologação certamente pode ser 

desmotivador para a população que participa dos conselhos. Para os autores (Moreira e 

Escorel, 2010), a diminuição deste descompasso está vinculada à uma ressignificação da 

deliberação. Esta deveria ser pautada no consenso, estabelecido após a “troca de ideias 

razoáveis a todos os atores” (p. 54). 

 Bahia (2010) não toca nos dilemas propostos por Goulart(2010a), pois considera 

que os mesmos já foram trabalhados por autores como Soraya Vargas Cortês, Maria Gloria 

Gohn e Leonardo Avritzer. Em seu texto, a autora enfatiza a necessidade de considerar o 

contexto político que circunscreve a questão da participação social. Conforme já 

trouxemos em um tópico anterior, Bahia (2010) afirma que, na prática, há um 

entrelaçamento entre participação social e participação política, que vem sendo pouco 

abordado. Dessa forma, a autora traz minúcias acerca do trabalho no Conselho Nacional de 

Saúde, os embates políticos entre lideranças e seus efeitos sobre a participação social. 

 Para Bahia (2010), há experiências que auxiliam na comprovação de ambas as 

hipóteses, tanto as de que os mecanismos de participação vêm sendo aperfeiçoados, quanto 

as de que as atuais formas de participação em breve se tornarão solo infértil. Desta forma a 

autora divide as posições entre otimistas/progressitas e pessimistas/conservadores. Ao 

sugerir que Goulart (2010a) critica os dilemas da participação sem considerar os embates 

políticos que ocorreram, posiciona-o entre os conservadores.  

A autora, por sua vez, adota uma posição que ela considera progressista. Para Bahia 

(2010) é importante para mensurar a validade dos mecanismos de participação, não apenas 

a questão da representatividade, da delegação e da autonomia, mas também a possibilidade 

de inserção de novos temas e de novas propostas que, sem estes mecanismos de 

participação, estariam excluídos do debate das políticas. Para exemplificar sua posição de 

‘otimismo’, Bahia (2010, p. 36) cita: 

Em outra direção, o CNS ampliou seu âmbito de influência junto aos conselhos 

de saúde municipais e estaduais ao trazer para si a tarefa de levar adiante junto 

com a Secretaria de Gestão Participativa, a Caravana em Defesa do SUS. Além 

disso, abriu novas frentes de trabalho com o Movimento de Saúde dos Povos, 

entre outras entidades, em torno da organização da I Conferência Mundial sobre 

o Desenvolvimento de Sistemas Universais de Seguridade Social. Diante a 

ampliação e amplificação da atuação do CNS e da preservação de seu 
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protagonismo da luta pela regulamentação da EC2925, poder-se-ia afirmar 

intempestivamente que as estratégias de dotar as instâncias de participação social 

de maior autonomia foram bem sucedidas. 

 

 Bahia (2010) finaliza seu texto reconhecendoos limites ainda impostos pela 

burocracia nos conselhos. Para a autora, superar os espaços burocratizados só será possível 

a partir de formas coletivas de exercício do poder político baseadas na livre apresentação 

de argumentos entre iguais (p. 40). Sendo assim, a autora vê a necessidade de continuar 

avançando, cujo ideal seria um Conselho Nacional de Saúde no qual os atores centrais 

sejam os cidadãos. A tecnocracia, para a autora, é contraditória à democracia.  

 

O desafio da redistribuição de poder e da participação para além dos conselhos e 

conferências 

 

Moreira e Escorel (2010) consideram a distribuição de poder como um dos grandes 

desafios da participação. É necessário incluir novos atores “sem torná-los mais poderosos 

que os tradicionais”. Para os autores, isso aconteceria caso estes novos atores se sentissem 

injustiçados pelo longo período em que foram excluídos do processo participativo e, por 

isso, almejassem para si um maior poder decisório. É necessário, portanto, para que haja de 

fato uma redistribuição de poder que sejademocrática, que todos os atores incluídos – 

novos e tradicionais – legitimem as instituições que ambientam o processo decisório (p. 

48). 

 A partir da Constituição de 1988, há a demanda por inclusão da população na 

gestão dos serviços das mais variadas formas, institucionalizadas ou não. Dentre as 

institucionalizadas temos os conselhos e conferências – que são os instrumentos mais 

citados pela literatura específica sobre a participação – a ouvidoria do SUS, a CartaSUS, as 

consultas e audiências públicas, dentre tantos outros mecanismos que surgem 

constantemente para aprimorar a gestão pública26. Além destes mecanismos, espera-se do 

serviço de saúde que envolva os usuários nas questões que tocam a saúde da população 

local. Para além de estruturas formais e legalmente reconhecidas, surge uma ação 

construída no dia a dia do serviço, com o objetivo de instigar a população a auxiliar na 

construção das práticas daquele serviço. 

                                                 
25 A EC 29 altera os arts. 34, 35, 156, 160, 167 e 198 da Constituição Federal e acrescenta artigo ao Ato 

das Disposições Constitucionais Transitórias, para assegurar os recursos mínimos para o financiamento das 

ações e serviços públicos de saúde.(Brasil, 2000) 
26 Um maior detalhamento destes instrumentos foi feito no sub-item 2.4 deste trabalho. 
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Damasceno, Brito e Monteiro (2010) caminham nesta direção quando dizem que é 

necessário garantir a participação do usuário na elaboração e aplicação dos programas de 

saúde locais. Tal tarefa, por sua vez, seria um desafio das Equipes de Saúde da Família que 

deveriam 

...propiciar possibilidades efetivas para que o usuário e a população, em geral, 

sejam partícipes do trabalho em equipe, ou seja, integrem-se no processo de 

construção de um projeto assistencial comum, buscando condições de vida e de 

convivência melhores, mais saudáveis e mais integradas para ambos (p. 61).  

Tal harmonia esperada entre a participação do usuário e a receptividade do serviço 

é, para Cecílio (1999, apud Damasceno, Brito e Monteiro, 2010), algo ainda inalcançado. 

Seria de interesse supor que haveria uma confluência entre o interesse do usuário 

em cobrar, acompanhar e exigir uma boa qualidade no atendimento, com o 

interesse do serviço em ser informado sobre suas falhas e inadequações, no 

esforço de aprimorar, cada vez mais, seu funcionamento. Infelizmente as coisas 

não têm sido assim tão fáceis na realidade brasileira mais recente (p. 31). 

Como cumprir com essa tarefa – a de aproximação entre população e serviço - se a 

satisfação do usuário é ainda algo pouco valorizado dentro do sistema? Dominguez e 

Marins (2010) nos direcionam para tal questionamento, afirmando ser mister tornar o SUS 

uma bandeira defendida pela população.  

Damasceno, Brito e Monteiro(2010) elencam três razões que dificultam a 

participação da população. Em primeiro lugar, existe ainda um medo por parte do usuário, 

de que os profissionais dos serviços de saúde o tratem de forma diferente após o 

recebimento de uma crítica. O serviço de saúde pública é visto como uma benfeitoria e não 

como direito do cidadão27. Em segundo lugar, a disparidade de conhecimento entre 

profissionais e usuários coloca estes em uma situação de desvantagem, dificultando o 

controle social. Tal dificuldade se alia à segunda, no que tange à necessidade de 

informação. Por fim, os problemas enfrentados no sistema levam os usuários do serviço a 

se sentirem desvalorizados. Tal sentimento de descaso, por sua vez, acarreta no 

pensamento de que participar não leva a nada. 

A questão da disparidade de conhecimentos é também tocada por Rocha (2010), 

mas por outro viés. Se Damasceno, Brito e Monteiro(2010) falam da importância de 

                                                 
27 Em entrevista à uma usuária de uma Estratégia Saúde da Família (ESF), feita durante a pesquisa 

“Promoção da Saúde: entre os estilos de vida e as ações intersetoriais” pudemos perceber o mesmo. Sempre 

que a participante apontava um problema da ESF, relatava também que compreendia que era um problema de 

difícil resolução. Um exemplo foi que, ao revelar que o médico trabalhava menos que as horas obrigadas pelo 

município, a usuária alertou que este, ‘tadinho’, precisava também trabalhar em sua clínica particular e que já 

fazia muito indo à ESF, como se este trabalho fosse, na verdade, uma caridade. 
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agregar conhecimento ao usuário para que este possa participar, Rocha (2010) toca na 

importância da transformação da linguagem, de forma que os profissionais e gestores se 

façam compreender. O autor relata uma experiência a fim de provar seu ponto:  

Na medida em que o debate era colocado em termos simples e de forma 

compreensível, qualquer um dos participantes do grupo de trabalho, seja a 

liderança de uma comunidade tradicional ou a presidenta de um sindicato rural, 

estavam em condições de analisar os diversos argumentos postos e participar, 

complementando e enriquecendo as discussões. Desta forma, foi possível 

concluir que a sociedade civil pode sim exercer um controle democrático sobre 

as políticas públicas, por mais técnicas que elas se façam transparecer (Rocha, 

2010, p. 72). 

Moraes, Silva e Jardim (2010), também falando sobre comunicação, reiteram a 

importância de se aliar conhecimento técnico e saber popular. Para os autores, tal diálogo é 

peça fundamental para a superação das desigualdades, numa busca pelo fim da 

subordinação, exclusão e opressão.  

Tais discursos não são, de maneira alguma, excludentes.Énecessário que se invista 

em educação permanente para o controle social, sim, afinal, como a população participará 

se sequer sabe da existência do conselho de saúde de sua cidade ou das conferências 

municipais? Este trabalho, porém, pode ser feito no dia a dia das ESF, através do contato 

com os profissionais, tanto agentes comunitários de saúde quanto médicos. É aí que 

chegamos à importância da utilização de um discurso com menos jargões técnicos e mais 

próximo do que a população compreende. O trabalho em uma ESF seria, então, muito além 

do prevenir-tratar doenças. O estímulo à participação da comunidade começa na base, na 

porta de entrada do SUS. 

 

Um novo paradigma em saúde: participação e democracia 

 

Conforme pontuamos no segundo capítulo deste trabalho, a ideia de participação 

como planejamento, elaboração, execução e avaliação de políticas públicas só foi possível 

com a retomada da democracia. A democracia, por sua vez, está intimamente ligada à 

participação. Sem participação, não há democracia:Democracia é participação, é a criação 

de canais participativos que possibilitam que as demandas sociais influenciem a esfera 

pública e o Estado (Rocha, 2010, p. 67). 

Rocha (2010) cita ainda que a radicalização da democracia é a sua constante 

abertura e sensibilização a novas demandas (p. 76), ou seja, a participação não deve estar 

apenas no que já está instaurado. Participa-se também com o intuito de transformar ações 
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que já não surtem efeito e para criar novas políticas. É necessário, numa democracia, ouvir 

o povo e governar com ele.  

No intuito de acolher as demandas do povo – de democratizar um governo –, criam-

se mecanismos de participação. É necessário não só permitir a inclusão de novos atores no 

processo decisório. Precisa-se que sejam abertas instituições, espaços formais de 

participação (Rocha, 2010; Moreira e Escorel, 2010). Para isso se cria um conjunto de 

instituições, como Conselhos, Conferências, que permitam que a luta por reconhecimento 

de direitos consiga ganhar maior ressonância pública e influenciar de forma mais eficaz a 

sociedade, motivando a ação estatal (Rocha, 2010, p. 76). 

A noção de participação, no Brasil, veio como parte de uma reestruturação da 

noção de saúde – possibilitada pela reabertura política. Compreendia-se e compreende-se 

ainda hoje entre os sanitaristas que o cuidado em saúde vai alémdas questões biológicas e 

envolve também o incentivo à autonomia e à compreensão de si mesmo como um sujeito 

político.O artigo terceiro da Lei 8.080/90 é emblemático para pensarmos a transformação 

da noção de saúde, que extrapola a biologia, o setor saúde e agrega todos os setores em 

busca de uma sociedade saudável. 

Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo a 

saúde como determinantes e condicionantes, entre outros, a alimentação, a 

moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o trabalho, a renda, a educação, a 

atividade física, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e serviços 

essenciais28(Brasil, 1990a, art. 3).  

Tal artigo, atrelado ao direito da população em participar do processo de construção 

das políticas de saúde, trouxe a questão da saúde para o campo social. Freitas e Tavares 

(2010) reafirmam a importância da noção de participação: 

A saúde é uma questão eminentemente social que apresentou ganho significativo a 

partir do momento em que a sociedade conquistou o direito de participar do seu 

processo de sua construção. Nesse sentido, as reivindicações e lutas constantes 

para a mudança no paradigma que envolve os aspectos políticos, sociais, 

econômicos e culturais foram marcos decisivos para as conquistas até então 

obtidas, considerando-se que a saúde é uma questão pública e esses aspectos 

implicam sua construção (p. 88). 

O projeto do SUS andou lado a lado com a retomada da democracia. Nesse trajeto, 

uma batalha foi vencida: o direito à saúde foi reconhecido pelo Estado, que tratou de 

viabilizá-lo através de um sistema de saúde gratuito, universal e equânime. No papel, a 

saúde foi integrada à questão política e social. Na prática, o que vimos foi o baixo 

                                                 
28 A alteração do artigo, com inclusão da atividade física como determinante e condicionante da saúde se deu 

através da Lei nº 12.864, de 2013. 
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financiamento recebido pelo SUS em seus anos iniciais, atrelado à coexistência (e atual 

fortalecimento) dos planos de saúde. A batalha entre saúde como direito ou como 

mercadoria ainda não está vencida. Se, por um lado, o direito à saúde foi reconhecido pelo 

Estado, por outro, foi permitido às empresas que continuem “vendendo saúde”. 

Dominguez e Marins (2010) apontam tal confronto como barreira ao controle 

social. Os autores defendem que devemos superar a noção do SUS como um sistema para 

pessoas pobres – o SUS deve ser para todos. Segundo os autores, o que acontece na 

prática, porém, é que ...as pessoas com maior poder de barganha dentro do espaço político 

e social se excluem dessas responsabilidades por não reconhecerem o SUS como um 

benefício social que devem usufruir e salvaguardar (p. 116). 

A reorientação das políticas de saúde no país foi possibilitada através da 

mobilização popular e da nova Constituição, porém, precisa ser diariamente cumprida nas 

práticas dos serviços. Os embates políticos e econômicos que circundam essa questão são 

muitos, o que demanda de nós que repensemos a cada dia a nossa prática. 

É necessário retomar a ousadia dos anos 1980, desnudar-se de conceitos e 

preconceitos que se cristalizaram nesses anos de prática, tendo em vista que o 

compromisso não pode ser deixado pelo caminho. É preciso retomar o sonho, 

rever os ideários, reenfrentar o revisionismo, pois o SUS é um construto coletivo 

e para que seja mantido é preciso estar apropriado a todos na sociedade tanto em 

suas virtudes quanto em suas vicissitudes (Dominguez e Marins,2010, p. 116-

117). 

 

7.3. Comparação entre as revistas: onde está a comunidade participante? 

 

Podemos perceber diferenças importantes entre as duas revistas estudadas: a 

padronização dos títulos dos subitens7 e 8 não é sem razão29. A partir desses eixos 

temáticos, pudemos construir as diferenciações que marcam as duas revistas. Falaremos 

um pouco sobre elas agora, utilizando os subitens como marcadores de pontos importantes 

para o debate. 

Conforme já explicamos anteriormente, a diferenciação entre termos reflete muito 

mais um posicionamento histórico e político que algo conceitual30. À vista disso, 

acreditamos que a definição proposta por Noronha e Travassos (1981) seja a mais 

abrangente, sendo possível utilizá-la até os dias de hoje.Aproveitando dos termos 

                                                 
29 Subitens utilizados: “O que é participação?”; “Uma questão de nomenclatura” e “Para haver participação é 

preciso”. 
30 Em alguns momentos, política e conceito se misturam, como é o caso da “participação comunitária” como 

vertente da medicina comunitária, que convoca a população-alvo dos programas para a execução de tarefas 

mais simples, de forma a reduzir custo com recursos humanos. 
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utilizados por Noronha e Travassos (1981), a participação passiva (do tipo consumo ou 

escolar) deveria ser suplantada por ações participativas do tipo ativo (os tarefeiros, os 

agentes de saúde e a comunidade participante). Mesmo dentre os tipos da participação 

ativa, é possível enxergar uma escala de prioridade, em que a “comunidade participante” 

aparece como possibilidade de superar as limitações dos outros tipos. 

A noção de comunidade participante integra princípios importantes: a participação 

da comunidade, a luta por melhores condições de saúde e a compreensão de que saúde não 

se restringe às condições biomédicas. Assim, uma comunidade participante é uma 

comunidade que pensa, não só no que diz respeito aos serviços de saúde, mas de todo o 

mais que afeta a qualidade de vida desta comunidade. É uma visão intersetorial. 

Para Noronha e Travassos (1981), é necessário se pensar na alteração dos 

condicionantes de saúde da população, por isso, a comunidade participante aparece como 

melhor possibilidade para a construção de uma política.Na revista de 2010 ainda há a visão 

de participação como construção democrática de redistribuição de poder. Reitera-se a 

importância da participação em todos os níveis: construção, fiscalização e avaliação das 

políticas e ações em saúde. Acreditamos que a diferença básica não seja no nível 

conceitual, e sim, o da prática. Em 1981, a população estava mobilizada para reivindicar 

seus direitos, mas não encontrava espaço no governo para tal. Desta forma, as insatisfações 

surgiam vocalizadas por meio dos movimentos sociais: associações de bairro, sindicatos, 

dioceses etc. Hoje em dia, apesar de instituída como política de governo, os espaços de 

participação encontram-se esvaziados, demandando dos profissionais e estudiosos de saúde 

pública maior problematização sobre o tema. O que poderia ser feito para que a 

participação saísse do papel? Reflexo desse questionamento é a grande ênfase, em 2010, na 

proposição de estratégias ou mudanças que precisam ser realizadas para que a participação 

se efetive31. 

Acerca da nomenclatura, em 1981 há a alternância entre dois termos: participação 

comunitária (ou da comunidade) e participação popular, fruto do embate entre duas 

propostas políticas opostas. A participação comunitária é vista em uníssono entre os 

autores como uma visão limitada de participação. Sendo assim, a participação popular 

surge como parte da solução dos problemas sanitários do país. Em 2010, vê-se o uso 

indiscriminado das adjetivações do termo participação. Apesar de ser participação “social” 

a adjetivação comumente utilizada pelos autores, outras adjetivações são colocadas num 

                                                 
31 Inserimos, no subitem 7.2 a parte “Para haver participação é preciso...” a fim de descrever a ênfase dada à 

essas proposições. 
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mesmo texto sem uma diferenciação entre as mesmas32. O maior embate que se trava 

atualmente é acerca da diferenciação entre controle social e participação, tema visto por 

nós no subitem 3.3. 

Por fim, encontramos diferenças entre os momentos da participação. Em 1981, a 

participação institucionalizada limitava-se ao aspecto tarefeiro, operacional. A participação 

não institucionalizada ganhava grandes proporções, por ser grande o grau de insatisfação 

da população. As reivindicações e as proposições de um novo sistema de saúde construído 

e gerido com a participação da população eram fato constante na época. Almejava-se um 

governo que valorizasse as demandas populares, reservando-lhes lugar na gestão que lhes 

proporcionasse tal chance. 

As publicações de 2010 ainda constituem o retrato dos dias de hoje. O desafio que 

se coloca diante de nós é como nos valer dos espaços que foram criados através das leis 

8.080 e 8.142 (Brasil 1990a, 1990b). A população não toma posse de tais cadeiras, que são 

apropriadas com fins individualistas e/ou político-partidários. A comunidade participante 

proposta por Noronha e Travassos em 1981 ainda parece um projeto distante. Como 

superar os desafios do dia-a-dia? Fazer cumprir a lei do SUS? Reinventá-lo? Tais questões 

que permearam teses como a de Gastão (1991) e Paim (2008) ainda se fazem atuais nos 

dias de hoje. 

  

                                                 
32 Uma exceção à regra é Bahia (2010) que procura diferenciar participação social e participação política. 

Para rever a discussão, acesse às páginas 69 e 70 deste trabalho. 



83 

 

 

 

8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
 

O debate sobre a participação da população nas políticas sociais já atravessou 

décadas. O fracasso das políticas de saúde no país, aliado ao movimento internacional que 

afirmava a importância da participação do povo na construção de políticas, fizeram com 

que os debates sobre participação se acalorassem no paísnas décadas de 1970 e 1980. 

Algumas questões se fazem presente até os dias de hoje: Quais são os moldes da 

participação da população (institucionalizada ou não institucionalizada, feita por 

movimentos organizados ou por vontades individuais), quais são os elementos essenciais 

para que ela se efetive (conhecimento por parte do povo, boa vontade política, treinamento 

dos profissionais), qual deve ser seu alcance (operacional ou político), entre outras 

questões. 

A perpetuação de tais perguntas nos mostra não só que a participação da 

comunidade nas políticas de saúde é algo dinâmico, que demanda de todos os atores 

envolvidos empenho constante e adequação ao contexto atual, como também revela as 

dificuldades de institucionalização vividas hoje no país. Quando nos deparamos, em nossas 

leituras, com a indagação acerca dos elementos essenciais para a efetivação da 

participação, percebemos também a afirmação de que tal diretriz do SUS encontra-se ainda 

em estágio embrionário. É necessário examinar nosso contexto: o Brasil que viveu na 

ditadura e que clamava por transformação, que obteve o extraordinário número de 4000 

participantes na VIII CNS é distinto do Brasil de hoje, que possui um dos mais completos 

sistemas de saúde do mundo – ainda que falho – e que institucionalizou a participação 

através dos conselhos e conferências (espaços que se encontram esvaziados). 

Tais ponderações já seriam suficientes para pontuar a necessidade de realizar 

pesquisas sobre a participação na saúde, mas há mais a ser dito. A participação é mais do 

que uma ideia a ser aplicada no SUS: ela é uma das três diretrizes fundamentais elencadas 

pela Constituição de 1988, ao lado da descentralização e do atendimento integral. Ela é 

também, assim como a intersetorialidade, considerada um dos pilares da Promoção da 

Saúde. Dessa forma, debater participação faz-se mais do que necessário; é fundamental 

para o bom funcionamento do nosso sistema de saúde. 

Acreditamos que esta dissertação faz uma dupla contribuição aos estudos em saúde 

pública, pois além de trabalhar com a temática da participação em saúde – terreno que 

carece de novas contribuições constantemente – este trabalho contribui também para que 
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lancemos um olhar mais atento à RSD, conhecendo mais sobre o que ela tem a dizer sobre 

o tema da participação. Considerando a implicação da RSD na construção do SUS e suas 

constantes chamadas à participação, concordamos com Sophia (2012) quando diz que a 

RSD cumpre uma duplafunção: ela estuda e produz conhecimento sobre a participação 

(função técnico-científica) e também funciona como movimento político, articulando a 

participaçãona prática (função político-ideológica). 

Considerando a participação como um conceito construído e marcado 

historicamente, achamos que seria inadequado basearmos nossa definição em um momento 

só da história sanitária brasileira. Desta forma, já utilizando da fonte documental de nossa 

pesquisa, baseamo-nos nos próprios escritos da RSD para compreender a definição de 

participação ao longo da história. Conseguimos, por meio deste trabalho, falar da ideia de 

participação desde o ano de 1976 – no qual a RSD foi criada – até o fim de 2012, período 

no qual encerramos a parte de levantamento desta pesquisa. Foi possível notaratravés deste 

levantamento como os termos se distribuíram no tempo. Percebe-se, de forma bem clara: 

A) a ascensão do termo “controle social”, assim como sua inversão de sentido (passando 

de controle exercido do Estado sobre o povo para o controle do povo sobre o Estado); B) a 

força dos termos “participação social” e “participação comunitária” (sendo o primeiro mais 

utilizado após 1993 e tendo o segundo perdido força após 1986); C) a ênfase no termo 

“participação popular” durante a década de 1980; e D) a pequena influência do termo 

“participação dos usuários”. 

Após esse primeiro momento, elegemos dois números da RSD para aprofundarmos 

nosso estudo: o décimo segundo número, datado de 1981 e intitulado: “Saúde e 

participação popular na Nicarágua / Campanha da Fraternidade: Saúde para Todos” e o 

octogésimo quarto número, de 2010, cujo título estampado em capa foi “Participação 

social em saúde”. Tal comparação entre os números possibilitou evidenciar as diferenças 

entre duas épocas, salientando as limitações e as possibilidades de cada período no que 

tange à participação da comunidade. 

Percebemos que apesar de ser considerada uma estratégia fundamental para a 

efetivação de nosso sistema de saúde, a participação da comunidade encontra-se 

enfraquecida nos dias de hoje. Se, em 1981, reivindicava-se um espaço instituído para a 

comunidade na gestão das políticas de saúde, em 2010 encontramos esse espaço 

institucionalizado, porém esvaziado. O sentido de participação adotado pelo Estado 

também foi alterado: se antes estava prevista apenas uma atuação a nível operacional, hoje 

em dia espera-se que a estrutura dos conselhos, conferências e demais instâncias de 
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participação possibilitem uma atuação crítica e emancipatória dos sujeitos envolvidos. O 

contexto também foi alterado: de ditadura, passamos à democracia; e a forma de 

assistência passou do seguro para a seguridade social. Em 1981, um sistema de saúde 

público, gratuito e universal, era apenas um sonho, uma ideia, uma reivindicação. Já em 

2010, completamos 20 anos da homologação da Lei Orgânica da Saúde (Brasil, 1990a); 

temos o SUS, fundado sob as bases da universalidade, integralidade e participação da 

comunidade. Se antes a ideia era de transformação do sistema, hoje buscamos aperfeiçoá-

lo. Como contínuo, percebemos um discurso que valoriza a participação como instrumento 

de redistribuição de poder, ou seja, um instrumento em prol de uma real democratização. 

Esperamos ainda alcançar uma visão intersetorial, não só na política, mas nas ações 

comunitárias. Essa visão integradora, de uma população engajada na melhoria de sua 

qualidade de vida e, por consequência, na redução das iniquidades sociais, é ainda uma 

utopia que esperamos alcançar. 

 Esperamos, com tal reflexão, destacar o discurso existente em 1981. Uma grande 

luta foi travada para que conquistássemos o SUS. Sua efetivação, porém, depende de igual 

esforço. O SUS foi construído por batalhas incessantes e, sem as mesmas, ele não se 

sustentará. Refazemos aqui, a pergunta que destacamos no subitem 7.3: Onde está a 

comunidade participante? Cremos que a resposta carregue a complexidade que háno 

próprio ser humano. As instâncias de participação, apesar de instituídas a nível federal, não 

podem, de forma alguma, perder a riqueza das pequenas experiências. Que reinventemos 

em cada “postinho de saúde”, em cada pastoral, movimento LGBTTTs, associação de 

bairro, tribo indígena e em cada território singular, as experiências únicas que foram 

vividas para que hoje tenhamos o SUS. 

 Deixamos abertos alguns caminhos de trabalho que poderão somar a este estudo no 

futuro. A primeira sugestão, é que se façam entrevistas com membros da diretoria do 

CEBES. Sugerimos, também, uma nova pesquisa com os dados localizados e relatados no 

terceiro capítulo deste trabalho. Acreditamos que outras metodologias de análise e novos 

olhares possam trazer novas informações sobre estes dados. Algumas possibilidades a 

serem consideradas: Vinculação entre autores (através das citações feitas), um cruzamento 

entre os discursos proferidos e as profissões dos autores ou os centros de pesquisa ou 

trabalho aos quais eles se vinculam etc. Por fim, pensamos que seja necessário que 

investiguemos práticas alternativas que incentivem a participação em saúde e que sejam 

capazes de considerar as singularidades locais. 
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APÊNDICE 1: Ocorrência dos termos em cada ano, em números absolutos 

 

 Ano 

controle 

social 

participação 

comunitária 

participação 

popular 

participação 

da sociedade 

participação 

dos usuários 

2012 27 9 15 22 1 

2011 42 15 18 31  0 

2010 76 13 39 52 6 

2009 22 6 9 18 1 

2008 3 1 3 2 3 

2007 5 1 4 4 0 

2006 52 7 26 18 3 

2005 37 2 5 11 0  

2004 12 1 7 3 0  

2003 65 8 22 14 1 

2002 30 4 8 16 0  

2001 12 9 18 2 0  

2000 22 7 7 4 1 

1999 12 0  3 1 0  

1996 18 5 17 11 1 

1995 17 1 5 12 1 

1994 37 7 9 2 2 

1993 28 7 16 11 0  

1992 27 9 10 5 3 

1991 16 4 16 3 0  

1990 12 4 20 6 0  

1989 6 7 8 2 2 

1988 17 9 30 6 1 

1987 0  3 7  0  0 

1986 1 4 6  0  0 

1985 5 2 7 1 3 

1984 1 2 4 1 1 

1982 2 1 0 0  0  

1981 2 9 14 0  1 

1980 4 2 3 1 0  

1978 3 5 5 0  0  

1977 0  2 4 2 1 

1976 1 2 0   0 0  
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APÊNDICE 2: Ocorrência dos termos em cada ano, em razão do número de páginas 

 

 
N° de 

paginas Ano 

controle 

social 

participação 

comunitária  

participação 

popular 

participação 

social 

participação 

dos usuários 

872 2012 3,09 1,03 1,72 2,52 0,11 

706 2011 5,94 2,12 2,54 4,39 0 

970 2010 7,83 1,34 4,02 5,36 0,61 

531 2009 4,14 1,12 1,69 3,38 0,18 

232 2008 1,29 0,43 1,29 0,86 1,29 

230 2007 2,17 0,43 1,73 1,73 0 

341 2006 15,24 2,05 7,62 5,27 0,87 

428 2005 8,64 0,46 1,16 2,57 0 

311 2004 3,85 0,32 2,25 0,96 0 

465 2003 13,97 1,72 4,73 3,01 0,021 

403 2002 7,44 0,99 1,98 3,97 0 

328 2001 3,65 2,74 5,48 0,6 0 

383 2000 5,74 1,82 1,82 1,04 0,026 

109 1999 11 0 2,75 0,91 0 

340 1996 5,29 1,47 5 3,23 0,029 

228 1995 7,45 0,43 2,19 5,26 0,043 

317 1994 11,67 2,2 2,83 0,63 0,063 

332 1993 8,43 2,1 4,81 3,31 0 

384 1992 7,03 2,34 2,6 1,3 0,078 

291 1991 5,49 1,37 5,49 1,03 0 

240 1990 5 1,66 8,33 2,5 0 

329 1989 0,91 2,12 2,43 0,6 0,06 

426 1988 3,99 2,11 7,04 1,4 0,023 

154 1987 0 1,94 4,54 0 0 

64 1986 1,5 6,2 9,3 0 0 

57 1985 8,7 3,5 12,2 1,57 0,35 

59 1984 1,69 3,38 6,7 1,69 0,169 

81 1982 2,46 1,23 0 0 0 

210 1981 0,95 4,2 6,66 0 0,047 

111 1980 3,6 1,8 2,7 0,9 0 

156 1978 1,92 3,2 3,2 0 0 

311 1977 0 0,64 1,28 0,64 0,32 

73 1976 1,36 2,73 0 0 0 
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