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Porque desde a antiguidade não se 
ouviu, nem com ouvidos se percebeu, 
nem com os olhos se viu um Deus além 
de ti, que trabalhe para aquele que nele 
espera. Isaías 64:4
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RESUMO

O presente estudo visa compreender o processo de participação do Conselho 
Municipal de Saúde - CMS na formulação, implementação e controle do Plano Municipal de 
Saúde de Pedras de Fogo, através dos quatro critérios de qualidade política da participação 
propostos por DEMO (1993): representatividade, legitimidade, participação de base e auto-
responsabilização. O critério da representatividade relaciona-se à qualidade política do 
representante em relação aos representados; a legitimidade se relaciona à qualidade política 
do processo de participação fundamentada em normas e regras que condicionam a 
participação; a participação de base representa o apoio político necessário para que a 
delegação de poder ao representante seja efetiva; e a auto-responsabilização refere-se à 
capacidade de responsabilizar-se quanto ao bem ou serviço público. Através de um estudo 
descritivo-exploratório, adotou-se uma abordagem qualitativa para avaliar as condições de 
participação dos doze conselheiros do Conselho Municipal de Saúde de Pedras de Fogo, 
através de instrumento formulado com base nos critérios de DEMO (1993). Concluiu-se que a 
qualidade da participação dos conselheiros do CMS de Pedras de Fogo compreende aspectos 
essenciais dos critérios de qualidade propostos por Demo (1993), mas apresenta fragilidades 
como desconhecimento das normas que legitimam a atuação do conselho; desconhecimento 
de sua condição de delegado e da importância da participação de base para o fortalecimento 
de sua participação; inércia dos representados quanto à consulta e prestação de contas sobre a 
atuação dos conselheiros, evidenciando que é fundamental aprimorar  a participação dos 
conselheiros nos quatro critérios da qualidade política considerados no estudo. 

Palavras-chave: Participação política; Conselho Municipal de Saúde; Políticas públicas 
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ABSTRACT 

The present study aims to understand the process of Participation of the  Health  Council- 
CMS in the formularization, implementation and control of the Municipal health plan of 
Pedras de Fogo, through four criteria of quality of  participation considered by Demo (1993): 
representation, legitimacy, base participation, and self-responsibility. The criteria of 
representation is related to the quality of politics of the representative over the representings. 
Legitimacy is related to the politics` quality of the process of participation based on norms 
and rules that stipulate the participation, the base participation is a necessary political support 
so that the  power  authorization directed to the representings can be effective and the self-
responsibility refers to the capacity of being responsible when it concerns to the public service 
or property. Through the descriptive and exploratory study  a qualitative method was adopted 
to consider the conditions of  the participation of the twelve council members of the City 
council of Health of Pedras de Fogo, through  a formulated Instrument based on the criteria of 
DEMO (1993). It was concluded that the quality of the participation of the council members 
of the CMS of Pedras de Fogo understands essential aspects of the criteria of quality 
considered by Demo (1993) but it shows fragilities as unfamiliarity with the norms that 
legitimize the performance of the council; unfamiliarity of its condition of  being an agent and 
the importance of the participation of the base for the reinforcement of its participation, as 
well as inertia related to the check and rendering of accounts on its performance. This way it 
makes sense that the participation of the council in the four criteria of quality of politics 
considered in this paper needs to improve. 

Key-words: Politics Participation; Health City Council; Public Politics 
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1 INTRODUÇÃO

Centralização, excesso de burocracia e ineficiência do serviço público estimularam a 

reforma política iniciada na década de 80. Além desses fatores, a transição democrática após a 

ditadura militar incluiu a retomada das características da organização política do Estado, 

como a Federação. De igual importância a Constituição de 1988 ao dispor de mecanismos que 

possibilitam a autonomia das esferas do Estado torna-se um marco fundamental para 

redefinição de prioridades da política pública em distintas áreas sociais.  

Com a descentralização a gestão de políticas sociais foi transferida parcial ou 

amplamente para as esferas estaduais e municipais criando novos cenários políticos no Estado 

brasileiro. Nesse processo o papel da esfera local se tornou mais complexo, uma vez que a 

gestão das políticas sociais se aproxima mais do cidadão e possibilita a ampliação de sua 

participação na governança pública. A construção do processo de gestão local através da 

participação, forma pela qual a sociedade influi diretamente na construção da agenda política, 

se constitui objeto de vários estudos sobre a gestão pública. 

A formulação, implementação e o controle das políticas públicas compõem um 

conjunto de fases que formam o processo de gestão das ações de atendimento às necessidades 

sociais. Por sua natureza, essas fases são de interesse não apenas dos gestores públicos 

legitimamente intitulados de poder de decisão pelo povo, mas também dos atores 

representados por eles. Sendo assim, a verificação do interesse gerado e expresso na 

população em exercer seu papel na democracia é uma importante questão a ser analisada. 

Da mesma forma que a municipalização das demais políticas sociais, a 

municipalização do serviço público de saúde como parte do processo de descentralização tem 

propiciado a aproximação do processo de formulação e controle das políticas públicas dos 

seus beneficiários. 
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Foi a Constituição de 1988 que estabeleceu o SUS como sistema propício à 

descentralização do serviço de saúde, a fim de garantir atendimento integral legitimado pela 

participação da comunidade (BRASIL, 1988 art.198). Durante a década de 1990 o SUS foi 

implementado e ajustado através de normas que designam as condições para a transferência 

da gestão dos serviços de saúde do Governo Federal para as esferas estaduais e municipais 

interligado a programas relevantes na efetivação dos serviços de saúde. Dessa forma o SUS 

adquiriu o desenho atual, tendo sido criados colegiados e conselhos com funções importantes 

no acompanhamento da prestação do serviço público. 

O município teve sua abrangência de atuação ampliada como conseqüência do 

processo de descentralização. Mesmo diante da deficiência estrutural, a esfera municipal foi 

dotada de atribuições tanto na formulação, na implementação, como no controle das políticas 

sob o argumento da proximidade do gestor com a problemática local. Dessa forma, os 

esforços para garantir eficácia das ações públicas e redução dos custos dos programas federais 

se concentraram prioritariamente na esfera municipal. 

A experiência de gestão pública experimentada no Município de Pedras de Fogo, no 

Estado da Paraíba, se caracteriza pelo incentivo às atividades associativas desde o inicio da 

década de 90, quando a gestão local passou a incentivar a criação de associações de 

moradores e conselhos para participação política. Em conseqüência, os moradores de Pedras 

de Fogo, hoje com mais de 28 mil habitantes, podem ser representados em 24 associações: 

14 associações de moradores rurais;

6 associações de moradores urbanos;

2 sindicatos (trabalhadores municipais e rurais);

Uma associação comercial; e

Uma associação dos amigos de Pedras de Fogo.
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Além dessas 24 associações, há reuniões regulares de outras entidades representativas 

da sociedade civil, como o Clube de Mães e os conselhos da Assistência Social, Tutelar, do 

Desenvolvimento Rural, da Criança e do Adolescente e finalmente o Conselho Municipal de 

Saúde

Os Conselhos Municipais de Saúde são instâncias deliberativas e paritárias de relação 

entre os representantes dos atores mais interessados na saúde pública municipal, os usuários e 

os prestadores de serviço. Na década de 90 os conselhos de saúde ganharam papel relevante 

para a descentralização das políticas de saúde, contribuindo para a amenização das diferenças 

regionais e viabilizando o envolvimento da sociedade na alocação de recursos para os serviços 

de saúde. 

O Conselho Municipal de Saúde foi estabelecido em Pedras de Fogo, em 1997, de 

acordo com as exigências das Leis federais 8080/90 e 8142/90, como mecanismo necessário à 

prestação do serviço público de saúde. Em 2004, seu Regimento Interno foi aprovado pelo 

Decreto nº. 16/2004 (PEDRAS DE FOGO, 2004), onde consta que o Conselho será presidido 

pelo Secretário Municipal de Saúde, e composto paritariamente, com mandato de 04 anos, por 

12 membros. Os membros do Conselho Municipal de Saúde são: 

seis representantes de prestadores de serviços públicos, sendo dois representantes da 

Secretaria Municipal de Saúde; três representantes dos trabalhadores de saúde; e um 

representante de outra secretaria municipal. 

seis representantes de entidades de usuários dos serviços de saúde: Associação de 

moradores da área rural; Associação Comercial; Sindicato dos trabalhadores do 

município; Sindicato dos trabalhadores rurais; Clube de Mães; e entidades religiosas 

(um representante de cada instituição). 

Ainda de acordo com seu Regimento Interno, o Conselho Municipal de Saúde de 

Pedras de Fogo deve exercer entre outras, as funções relacionadas à formulação, fiscalização e 
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controle das políticas de saúde; de relacionamento com as outras esferas de governo; de 

aperfeiçoamento do SUS; e de articulação entre a comunidade e a gestão pública. 

O exercício da participação como envolvimento dos representantes de cada um desses 

segmentos na formulação e controle das ações do Estado se coloca como uma variável central 

para compreensão da importância e da funcionalidade do Conselho.

Assim, é pertinente investigar em que medida os membros do Conselho Municipal de 

Saúde participam efetivamente do processo de formulação, implementação e controle do 

Plano de Saúde Pública do Município de Pedras de Fogo. 

Sendo a política pública um programa de ação governamental para uma determinada 

divisão geográfica ou social, representa também o produto gerado pelos recursos mobilizados 

na ação pública e resulta da expressão das decisões dos atores. Ainda, a política pública é um 

fator de coerção para fazer cumprir as ações e deve ter a capacidade de atingir as necessidades 

sociais. Diante de sua significância considerar a política pública como um sistema de ação é 

uma perspectiva que focaliza na forma de operar do governante e de acordo com Jones (apud 

MENY & THOENIG, 1992), as atividades seqüenciadas que compõem o processo de 

políticas públicas são visualizadas no agrupamento das etapas de identificação do problema, a 

formulação de soluções, a tomada de decisões, a execução do programa proposto e a 

conclusão da ação. Assim, a fase de formulação, compreende as etapas de identificação dos 

problemas, formulação de soluções e processo decisório para delineamento de um programa; 

a fase de implementação, por sua vez compreende a execução dos programas propostos; e a 

fase de controle abrange a avaliação dos resultados da ação, que poderá cessar ou passar por 

um novo processo para correção.  

Diversos estudos como os de Arnstein (1971), Demo (1993) e Bordenave (1983) 

tratam da participação. Nesses estudos se incluem aspectos essenciais ao tema, como a 

qualidade política e os tipos de participação, bem como sua classificação quanto ao grau de 
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controle dos atores no processo e a importância das decisões que esses atores tomam parte. 

Entre as proposições desses autores adotou-se para a pesquisa os critérios de qualidade 

política apresentados por Demo (1993): representatividade; legitimidade; participação de 

base; e auto-sustentação.

O critério da representatividade relaciona-se à qualidade política do representante em 

relação aos representados, na medida em que esses escolhem a quem delegar o poder de 

decisão em nome da comunidade. O segundo critério, a legitimidade, se relaciona à qualidade 

política do processo de participação fundamentada em normas e regras que condicionam a 

participação, enquanto a participação de base, terceiro critério, é o apoio político necessário 

para que a delegação de poder ao representante seja efetiva, é a manifestação dos 

representados em favor da representação. A auto-responsabilização é o quarto critério e 

refere-se tanto à capacidade de recursos para evitar o assistencialismo através da obtenção de 

sustento próprio, como a capacidade de responsabilizar-se quanto ao bem ou serviço público, 

adotando iniciativas de conservação e valorização desses. 

Em decorrência, o objetivo geral da pesquisa é compreender o processo de 

participação do Conselho Municipal de Saúde na formulação, implementação e controle do 

Plano Municipal de Saúde de Pedras de Fogo. Para alcançar o objetivo geral do trabalho, 

foram formuladas as seguintes questões de pesquisa: 

a participação dos representantes do Conselho Municipal de Saúde na formulação, 

implementação e controle do Plano Municipal de Saúde atende ao critério de 

representatividade?  

a participação dos representantes do Conselho Municipal de Saúde na formulação, 

implementação e controle do Plano Municipal de Saúde atende ao critério de 

legitimidade? 
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a participação dos representantes do Conselho Municipal de Saúde na formulação, 

implementação e controle do Plano Municipal de Saúde atende ao critério de 

participação de base? 

a participação dos representantes do Conselho Municipal de Saúde na formulação, 

implementação e controle do Plano Municipal de Saúde atende ao critério de auto-

responsabilização? 

Em decorrência das questões, constituíram-se os objetivos específicos: 

examinar a qualidade política da participação dos representantes do Conselho 

Municipal de Saúde na formulação do plano de saúde pública a partir do critério 

de representatividade; 

analisar a qualidade política da participação dos representantes do Conselho 

Municipal de Saúde na formulação, implementação e controle do plano de saúde 

pública a partir do critério de legitimidade; 

avaliar a qualidade política da participação dos representantes do Conselho 

Municipal de Saúde na formulação, implementação e controle do plano de saúde 

pública a partir do critério de participação de base;  

examinar a qualidade política da participação dos representantes do Conselho 

Municipal de Saúde na formulação, implementação e controle do plano de saúde 

pública a partir do critério de auto-sustentação. 

Diante das perspectivas abordadas e das questões e objetivos formulados para a 

pesquisa, adotou-se como premissa básica o ambiente de reforma política, descentralização e 

o surgimento de modelos integradores da gestão pública que propiciaram a participação 

popular no processo das políticas públicas, especialmente na esfera municipal.  

A estrutura deste trabalho é a seguinte: além desta Introdução, o capítulo 2 sobre 

descentralização, governança e participação explora temas que se articulam e permitem o 
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reconhecimento das condições em que as políticas públicas de saúde passaram a ser geridas 

na esfera municipal. O capítulo seguinte trata do significado das políticas públicas ao 

considerar seu papel, o processo de gestão da política pública e suas fases – formulação, 

implementação e controle, e especificamente as políticas públicas de Saúde no Brasil. O 

capítulo 4 apresenta o município de Pedras de Fogo, na Paraíba, com foco na importância da 

participação do Conselho Municipal de Saúde na gestão das políticas públicas de saúde do 

município. O capítulo 5 tece considerações sobre a metodologia, e o capítulo 6 faz a análise 

dos dados à luz das categorias de participação de Demo (1993): representatividade, 

legitimação, participação de base e auto-responsabilização. Finalmente o capítulo de 

conclusão informa sobre a qualidade política da participação dos conselheiros do Conselho 

Municipal de Saúde no processo de formulação, implementação e avaliação de políticas 

públicas de saúde em Pedras de Fogo. 

Muito tem sido produzido sobre cada um dos temas tratados, mas a complexidade da 

representação democrática e a relevância do seu papel na sociedade através da ampliação da 

influência de mais atores nas políticas públicas fazem dessa, uma questão que precisa ser 

exaustivamente discutida para que o conhecimento acumulado possa estabelecer quais as 

condições mais adequadas à participação cidadã. Nesse intuito, esse trabalho colabora com a 

discussão sobre a efetividade dos conselhos de saúde dos municípios com o foco na 

participação popular. Espera-se, assim, contribuir para a compreensão desse processo de uma 

forma inovadora à medida que essa discussão se faz à luz das categorias de Demo (1993) que 

apreendem a qualidade política da participação. 
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2 COMPREENDENDO A DESCENTRALIZAÇÃO, A GOVERNANÇA E A 
PARTICIPAÇÃO NO CONTEXTO DA REFORMA DO ESTADO 

2.1 Federalização e Descentralização 

Os anos que se seguiram à década de 1970 representaram insatisfação e desejo de 

transformação nas formas de distribuição da autoridade política dos Estados nacionais no 

contexto mundial. Mesmo em países de democracia consolidada, como a França, era expresso 

nos discursos o desejo pela descentralização como canal de acesso à participação política. 

Nessa época, o Brasil saía da ditadura e as expectativas se voltavam para encontrar respostas 

que inibissem a extrema centralização e autoritarismo que no contexto político representavam 

a ineficiência, corrupção e distanciamento entre o poder decisório e o cidadão (ARRETCHE, 

2002a; BELTRÃO, 2002). 

No que se refere às formas de distribuição da autoridade política, esses aspectos são 

frutos culturais herdados e cultivados há muito tempo, sobretudo a centralização, a partir do 

qual são oriundos os demais. A centralização como um mau na organização política do Brasil 

está expresso na transcrição das palavras do Visconde do Uruguai, proferidas em 1862 

(BELTRÃO, 2002):

A centralização administrativa tende a multiplicar em demasia as rodas e as peças da 
máquina administrativa, os empregados, as comunicações hierárquicas do serviço, a 
papelada, a escrita, as dúvidas e as formalidades... a absorção da gerência de todos 
os interesses, ainda que secundários e locais pelo Governo Central, mata a vida nas 
localidades, nada lhes deixa a fazer, perpetua nelas a indiferença e a ignorância de 
seus negócios, fecha as portas da única escola em que a população pode aprender e 
habilitar-se praticamente para gerir negócios públicos... 

Além dos problemas relacionados ao autoritarismo, centralização excessiva e crise 

financeira, outros aspectos estavam agregados à insatisfação com a gestão pública, associados 

às dimensões econômica, social e administrativa (ABRUCIO, 2005). 

Os anos 80 foram caracterizados pela crise financeira e, especialmente na América 

Latina, pela reforma administrativa desenvolvida para enfrentá-la e pelo ajuste estrutural 
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direcionado ao ajustamento de orçamentos e redução do papel do Estado (BRESSER-

PEREIRA, 1997; SPINK, 2005). 

Neste contexto, a discussão sobre a descentralização como distribuição de funções de 

governo entre as esferas, ou níveis de governo. Essa distribuição pode ocorrer de formas 

diversas e mesmo sem relacionar-se à autonomia política da esfera local, característica do 

federalismo (FARAH, 2006). 

A diferença entre Estado unitário e Estado federativo diz respeito às suas formas de 

distribuição de autoridade política. Na federação, a distribuição do poder entre as esferas do 

Estado é regulada pela Constituição, resguardando a autonomia de cada uma dessas esferas, 

para implementar suas políticas públicas, através do voto popular direto, da autonomia fiscal e 

até de força militar própria, em algumas federações, pelo princípio da soberania. 

(ARRETCHE, 2002b).

Nos Estados unitários a autoridade política se concentra apenas no governo central e o 

que garante a unidade do Estado nacional é a concentração dessa autoridade central, tanto 

política, como fiscal e militar. Assim, nos Estados unitários enquanto a autoridade do governo 

central é garantida pelo voto direto do povo, a autoridade nos governos locais deriva da 

delegação de autoridade através da autoridade central, limitando a autonomia dos governos 

locais delegados pelo governo central (ARRETCHE, 2002b).

SCHMIDT(apud BOFF, 2000) inclui no conceito de federação de que ela mesma 

contém todo Estado-Membro em sua existência total como uma unidade política, e o acopla 

como um todo em uma associação politicamente existente, no qual o pacto federal é 

consagrado constitucionalmente e tem por finalidade uma ordenação permanente. 

Arretche (2002b) descreve o Estado federativo como uma forma particular de governo 

dividido verticalmente, de tal modo que diferentes níveis de governo têm autoridade sobre a 

mesma população e território. Outro aspecto da federação diz respeito a seu papel de 
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integração diante de entes autônomos e heterogêneos, porém partes de um todo que deve ser 

harmonizado. 

Desde a Constituição de 1891, início da federação brasileira, que o regime de 

separação de fontes tributárias discrimina impostos de competências da União e dos Estados. 

Desde então a história do regime fiscal no país passa pelas fases da centralização, no regime 

militar e em seguida pela descentralização fiscal, a partir da constituição de 1989, quando o 

federalismo brasileiro alcançou o espaço para transformar-se, preparando as bases para o 

processo de descentralização, com a transferência de recursos e responsabilidades da união 

para os governos das outras esferas, estaduais e municipais (ARRETCHE, 2002b; FARAH, 

2006; SPINK, 2005). 

Atualmente, o sistema tributário é concentrado, 70% da arrecadação se concentra em 5 

impostos dos quais, 4 são arrecadados pela União. No entanto, o mais importante dos 

impostos arrecadados é o ICMS, arrecadado pelos estados. Em 2002, 70,1% dos impostos 

foram arrecadados pela União, 25,5% pelos estados e 4,3% pelos municípios. Esse modelo de 

arrecadação se mostra extremamente desigual entre os governos subnacionais (ARRETCHE, 

2004).

Quanto à autonomia dos entes federados, é certo que as relações verticais na federação 

são relações de autonomia dos entes – união, estados e municípios – o que permite que os 

estados e municípios adotem agendas próprias e independentes da agenda do executivo 

federal. Essa autonomia permite que dentro de diretrizes constitucionais cada um dos entes 

federativos estabeleça suas prioridades quanto às políticas sociais (ARRETCHE, 2004). 

Argumenta-se que na federação não existe garantia de alcance das metas federais 

devido a autonomia dos entes federados. Assim, se não houver por parte dos estados e 

municípios um alinhamento com as prioridades federais, não é suficiente que a União se 

isente da gestão das políticas sociais diante da descentralização, uma vez que a 
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descentralização dessas políticas não é decorrente apenas da descentralização fiscal, mas da 

ação política deliberada das esferas subnacionais (ARRETCHE, 1999; GUIMARÃES E 

GIOVANELLA, 2004). 

Nesse sentido, Arretche (2004 p. 20) usa o caso das políticas de educação 

empreendidas para reverter os baixos níveis de rendimento dos estudantes para exemplificar e 

aponta aspectos negativos na gestão independente: 

Embora Estados e municípios cumprissem a regra constitucional de gastar 
25% de suas receitas em ensino, cada um estabeleceu sua própria prioridade 
de gasto. Ainda que a autonomia de decisões de alocação de gasto tenha 
possivelmente produzido melhor adaptação a necessidades locais, seus 
efeitos foram a elevação generalizada do gasto acompanhada de 
superposição e a dispersão das ações.

No entanto, mesmo nos regimes federativos, a descentralização não significa 

esvaziamento de funções da União e do Estado diante da ampliação das competências do 

governo local. O desenvolvimento de relações cooperativas entre os entes federativos é um 

meio de limitar a fragmentação, a rigidez burocrática e a omissão de responsabilidade 

(GUIMARÃES E GIOVANELLA, 2004). 

No que se refere a algumas políticas sociais, o governo federal possui recursos 

institucionais para influenciar a agenda local, como é o caso das políticas de saúde, onde o 

governo federal assume o papel de financiador e formulador de políticas nacionais e também 

de coordenador das ações entre as esferas de governo, tornando as políticas implementadas 

pelas esferas estadual e municipal dependentes do Ministério da Saúde quanto às 

transferências e regras para execução, por meio de suas portarias (ARRETCHE, 2004). 

A transição para o município teve maior impacto devido à ampliação tanto das 

competências exigidas, como da sua participação na repartição de recursos. A crescente 

delegação de atribuições ao governo local é atribuída a três fatores em especial: a atribuição 

de poder democratizante à descentralização, em função da associação entre centralização e 

autoritarismo; intenção de enxugamento e diminuição do governo central como proposta para 



20

a crise fiscal vivenciada; redefinição do papel do Estado nacional dentro do processo de 

globalização e atribuição aos municípios dos papéis de desenvolvimento econômico e social 

(BELTRÃO, 2002; FARAH, 2006; KLERING, 2006; DUPAS, 2003). 

Assim, por uma perspectiva estratégica em direção ao aprimoramento ou efetividade 

da administração publica, a descentralização pode ser definida como a transferência de 

autoridade e poder de decisão do âmbito nacional para outras esferas de governo, gerando 

novas definições nas capacidades institucionais quanto à distribuição de poder e 

responsabilidade (GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 

Visto sua condição de estratégia, a descentralização não é um fim em si mesmo, mas 

instrumento para alcançar a efetividade da administração pública. A experiência tem 

demonstrado que para exercer esse papel, não adianta apenas mudar o âmbito da tomada de 

decisão, mas é necessário equipar o processo com instituições compatíveis e processos 

adequados (BELTRÃO, 2002; GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 

Em oposição ao discurso da descentralização, argumenta-se que os interesses difusos 

dos agentes desse processo causam percalços nos resultados da descentralização. Os 

principais aspectos de fragilidade relacionados à descentralização estão vinculados ao 

processo inicial e a características do sistema. Entre outros, pode-se citar a transferência 

desordenada e descontrolada que pode gerar perdas de controle fiscal e da capacidade 

redistributiva do Estado. Este aspecto é seguido por outros frutos da má instalação desse 

processo, como a acentuação das diferenças regionais, a recentralização, fragmentação e 

duplicação ou abandono da responsabilidade social (ABRUCIO, 2005). 

Outros aspectos ainda são relacionados no discurso de oposição à descentralização, 

tais como as dificuldades em efetivar as políticas devido à limitação da capacidade da esfera 

local; dificuldade em controlar a corrupção; e o pequeno avanço na participação popular 

(ABRUCIO, 2005; GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 
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Porém, é na crise do paradigma burocrático e de desenvolvimento que se sobressaiu a 

importância da política e das políticas. Catalá (2005) afirma que foi nesse ambiente que as 

instituições, o capital social e a cultura cívica foram redescobertas como determinantes para a 

eficiência pública. 

Além disso, a descentralização das políticas públicas para a esfera local demanda 

adequação e distribuição dos papéis entre os entes federativos, para que haja a cooperação 

intergovernamental e certa centralização que garanta o alinhamento com as políticas federais 

(GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 

Apresentado como a melhor forma de garantir eficácia das ações públicas e redução 

dos custos dos programas federais, uma vez que a esfera local estaria mais habilitada à 

identificação e resolução dos problemas específicos da diversificada sociedade nacional, o 

processo de descentralização explicita a mudança tanto no campo de ação da esfera sub-

nacional quanto na gestão e na política pública, em especial no conteúdo e nos processos de 

formulação, implementação e acompanhamento das políticas públicas locais (BELTRÃO, 

2002; FARAH, 2006) 

Na década seguinte, anos 90, a discussão passa a prestigiar a reforma do Estado ou 

modernização do setor público. Caiden (apud SPINK, 2005) aponta cerca de 16 áreas dentro 

da reforma do Estado, tais como atribuições e atividades do Estado administrativo; 

planejamento nacional; accountability; formulação de políticas públicas; execução de 

programas; participação do público e institucionalização da reforma. 

Ganha relevo nesta discussão a forma da governabilidade que se relaciona 

fundamentalmente à estrutura institucional formal e informal existente, da governança, e das 

capacidades e competências dos atores (CATALÁ, 2005). 

Na relação entre cooperação e autonomia, presente no Estado federativo, o governo 

federal tem como papéis: o de financiador, o de normatizador e o de coordenador das relações 
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intergovernamentais. Por isso a forma de governança que concentra autoridade no governo 

federal para as políticas sociais traz vantagens para a coordenação das ações dos entes 

federativos, bem como suaviza os efeitos das desigualdades horizontais (ARRETCHE, 2004). 

A relevância do federalismo sobre a capacidade de implementar reformas e produzir 

melhoria na gestão pública foi a base da literatura sobre federalismo nas últimas décadas. As 

principais conclusões da literatura indicam que Estados federativos apresentam maiores 

barreiras à mudança, uma vez que a autonomia dos governos locais contribui para a dispersão 

da autoridade política e maior influência das minorias no processo decisório, como a 

resistência dos gestores locais, presenciada na década de 90, em assumir as responsabilidades 

que lhe eram atribuídas na descentralização (ARRETCHE, 2002b). 

A descentralização não é apenas administrativa na federação, ela é também política, já 

que as esferas subnacionais são revestidas de poder político como auto-organização e 

autogoverno. Dessa forma, a federação assegura e fortalece a liberdade individual e a 

participação cidadã na vida política da sociedade. 

A capacidade para governar nas condições de independência política das esferas do 

Estado federativo exige atenção quanto a forma de administrar o processo de descentralização 

das políticas sociais para que seja garantida a efetividade das metas nacionais. Dessa forma, a 

governança adotada permite que o Estado federativo relacione a autonomia dos entes 

federativos, a descentralização das políticas e a cooperação entre as esferas nacional, estadual 

e municipal para garantir a efetividade das políticas nacionais.

2.2 Governança e Participação 

Dentro do movimento de reforma política, iniciado na década de 80, o debate sobre a 

governança urbana passou a concentrar-se na efetividade das políticas públicas e 

envolvimento dos atores nesse processo. A questão é a possibilidade de criação de canais de 
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comunicação para a promoção da interação, mitigação e resolução dos conflitos sociais 

através das formas de participação pública em expansão, e conseqüentemente o aumento da 

governabilidade urbana e da legitimidade das decisões políticas ditas democráticas 

(COUTINHO, 2000; FREY, 2007; TENÓRIO, 2006). 

As palavras de Bresser-Pereira (1997,p.41) expressam todo esse contexto: 

Entretanto, no século vinte, quando o Estado cresceu e assumiu novos papéis, ficou 
patente a ineficiência inerente a esse tipo de administração. Ao mesmo tempo que a 
burocracia estatal, ou seja, o conjunto de administradores públicos profissionais, via 
sua posição estratégica na sociedade aumentar, ficava claro que se tornava 
necessário adotar novas formas de gestão da coisa pública, mais compatíveis com os 
avanços tecnológicos, mais ágeis, descentralizadas, mais voltadas para o controle de 
resultados do que o controle de procedimentos. E também mais compatíveis com o 
avanço da democracia em todo o mundo, que cada vez mais exige uma participação 
mais direta da sociedade na gestão pública. 

É necessário diferenciar governança de governabilidade. Enquanto a governabilidade 

diz respeito à capacidade política necessária para governar, através da legitimação do Estado e 

do governo pela sociedade, a governança é a capacidade administrativa, proveniente da 

estrutura financeira e organizacional que permite a execução das ações do Estado. Bresser-

Pereira (1997) afirma que é impossível ter governança sem governabilidade, e que mesmo em 

situações de governabilidade é possível que o Estado tenha condições precárias de 

governança.

Portanto, respondendo à questão fomentada no debate da reforma política, os modelos 

gerencial e democrático-participativo exibem, a partir dos antagonismos ideológicos, duas 

versões de governabilidade que enfatizam distintamente como objetivo principal, o aumento 

da eficiência e efetividade governamental ou o potencial democrático e emancipatório de 

novas abordagens, mas confluem nas concepções e práticas relacionadas a essa gestão 

compartilhada (ARRETCHE,2002b; 2002; FREY, 2007; TENÓRIO, 2006). 

A gestão pública assumiu desde o início da reforma do Estado duas vertentes: a 

abordagem da socialdemocracia de cunho liberal, que está ligada diretamente ao enxugamento 

do Estado e à modernização gerencial do setor público; e a abordagem democrático-
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participativa, onde o elemento de reforma é a busca pela reinvenção do governo através da 

responsabilização e aumento do controle social, democratizando as relações entre o Estado e a 

sociedade e ampliando a participação da sociedade civil (PINO, 2003).

Dessa forma, o modelo gerencial, também chamado de Nova Administração Pública 

(NAP) aceita a inspiração oriunda do gerenciamento privado e se utiliza de instrumentos de 

gerência empresarial. Existe uma diferenciação clara entre as esferas do papel social do 

decisor: a esfera política e a esfera administrativa.  Na primeira esfera são estabelecidas as 

diretrizes para que a segunda execute através de liberdade ampla, porém delimitada, o 

posterior controle de resultados na esfera política, relacionando essa preocupação a aspectos 

como transparência e condições de accountability (responsabilização). De forma resumida 

esse modelo se relaciona a quatro aspectos: impulso para a eficiência; downsizing 

(enxugamento) e descentralização; busca pela excelência comum à iniciativa privada; e 

orientação para o serviço público (BRESSER-PEREIRA, 1997; FREY, 2007; KLERING, 

2006; PINO, 2003). 

Enquanto isso, a abordagem democrático-participativa, aponta para a incrementação 

da organização da sociedade civil e reestruturação dos mecanismos de decisão, apresentando 

em todos os aspectos a participação crescente da população na definição e controle das 

políticas públicas e da administração (PINO, 2003).  

Mesmo com suas diferenças características, a distinção na experiência brasileira de 

gestão pública entre essas duas abordagens da governança tem se tornado uma tarefa difícil 

porque a mesclagem das duas concepções são claramente percebidas nos governos 

municipais, como é descrito por Frey (2007): 

...governos municipais, tradicionalmente de esquerda e comprometidos com o 
discurso democrático-participativo, recorrem crescentemente a instrumentos de 
gestão defendidos pelo novo gerencialismo, ao passo que governos do campo 
político de tendência neoliberal, advogando a revolução gerencial no setor público, 
vêem-se obrigados a abrir espaços para participação em função da perda de 
legitimidade política e das crescentes demandas sociais. 
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É justamente na capacidade de agregar os diversos interesses que surge mais uma 

ponte entre a governança e a governabilidade, pois de acordo com Fritschtak (apud 

BRESSER-PEREIRA, 1997) uma boa governança também aumenta a governabilidade. Dessa 

forma é de interesse do Estado e de seu governo que a governança alcance equilíbrio nessa 

ponte entre a governança e a governabilidade, que é a capacidade de agregar os diversos 

interesses.

Nesse sentido, discute-se governança participativa ou interativa e governança social 

negociada, que são abordagens baseadas na governança em rede e se opõem à abordagem do 

Banco Mundial, a good governance, que enfatiza a governabilidade e funcionamento do livre 

mercado. As abordagens baseadas no princípio da coordenação em rede se desenvolvem a 

partir da confiança mútua e cooperação, e por isso são consideradas as fontes de expressão de 

uma nova prática democrática. As formas de governança em rede permitem a substituição dos 

mecanismos informais e obscuros de acesso à decisão política, bem como, exigem do gestor 

publico capacidade para se relacionar com os outros agentes, uma vez que nesse modelo a 

responsabilização se dá através da maior possibilidade de acompanhamento e controle por 

parte da sociedade (GROTE & BBIKPI; HIRST, apud FREY, 2007). 

A governança interativa se apresenta como integrante da teoria democrática 

relacionando-se à concepção de democracia deliberativa ou dialógica, por investir na 

racionalidade comunicativa através da prática de fóruns deliberativos e outras formas de 

inserção de alternativas discursivas. Pertinente ao aumento dos movimentos de participação 

na sociedade, o conceito de governança interativa contém a ampliação da preocupação dos 

gestores públicos para além da solução de problemas específicos, passando a incluir a 

preocupação com a criação de condições favoráveis às interações dos atores sociais na gestão 

pública (FREY, 2007; TENÓRIO, 2006). 
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Interação são as relações sociais entre indivíduos com capacidade comunicativa por 

meio de um processo intersubjetivo de interesse e reconhecimento mútuo. Dessa forma, na 

interação, um indivíduo só existe se o outro também existir, indicando a necessidade de 

reconhecimento recíproco, formando a capacidade de estabelecer a situação de diálogo, o que 

se constitui para Habermas (apud TENÓRIO, 2006), na relação ética por meio da 

comunicação.  

As formas de gerir os recursos públicos interativamente enfatizam a necessidade de 

ampliação da participação dos agentes da comunidade no sistema político-administrativo, 

colaborando para o entendimento de que esses atores são imprescindíveis para a 

governabilidade (FREY, 2007; PINO, 2003). 

No sistema democrático, a forma de expressão da vontade do povo é a representação. 

A escala de representação democrática faz parte do esforço originador da política pública a 

partir da função, exercida por intermediários eleitos, de reivindicação de soluções para as 

necessidades e anseios dos seus representados às autoridades públicas responsáveis pelas 

ações. As ações públicas não representam sempre respostas para as aspirações dos 

governados, mas são oferecidas nas condições propostas pela autoridade pública e este 

condiciona ao público, de forma hierarquizada, a oferta das ações públicas (SUBIRATS, 

1994).

Os atores interessados procuram acesso direto à estrutura representativa dos decisores 

públicos no sistema democrático, mas nem sempre o alcançam, pois esse processo de 

aceitação da ação pública depende em certa parte do tamanho da parcela de atingidos pela 

ação, o nível de agregação dos interesses, o nível e o tipo de organização dos atingidos, além 

do acesso ao programa versus o tamanho da atenção que consegue atrair para si (DEMO, 

1993; SUBIRATS, 1994; TENÓRIO, 2006).
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A governança interativa é a forma mais adequada para lidar com a complexidade da 

governança urbana atual, visto que percebe a diversidade de atores e dirige sua maior atenção 

no nível intencional, compreendendo a necessidade de verificar e negociar tanto as intenções 

como padrões normativos que norteiam a gestão e a motivação popular para o apoio ao 

modelo de gestão e propostas desenvolvidas (SCHMITTER apud FREY, 2007). 

Em toda transformação por que passou a gestão pública nas últimas décadas, o 

aumento da influência do cidadão na política pública é a maior e mais complexa das 

mudanças. Pino (2003) afirma em seu artigo para o XVII Congresso do CLAD: “Lo cierto es 

que el cambio global más significativo en las últimas décadas há sido el aumento de la 

presencia, el tamaño y el cometido de las organizaciones públicas en la sociedad”. Essa 

mudança seria resultado de uma sociedade mais educada e mais consciente dos resultados das 

decisões públicas em sua vida, e por isso os cidadãos passaram a se preocupar mais com 

problemas de seu cotidiano e políticas direcionadas à sua resolução, o que associados às 

definições dos modelos de governança adotados, definiram uma gama de instrumentos e 

definições para uma gestão pública voltada para o cidadão (PINO,2003). 

A palavra “parte” é essencial na formação da palavra participação. As expressões fazer 

parte, tomar parte, ou ainda, ter parte se relacionam ao termo participação. No entanto, há 

diferenças entre fazer, tomar ou ter parte de ou em algo, e essa diferença é que faz 

participação ativa ou passiva. Aqueles que tomam parte têm participação ativa e ainda assim 

há diferenciação na qualidade dessa participação (BORDENAVE, 1983). 

Demo (1993) trata da participação como conquista, acentuando em seu conceito sua 

condição de processo contínuo e sempre por alcançar. Assim, a participação nunca é 

suficiente, e se considerada assim, é porque está regredindo; e jamais concedida, uma vez que 

não conquistada é instrumento de alienação. 
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A participação envolve tanto aspectos das práticas cotidianas da sociedade civil, como 

dos discursos e práticas do Estado. Por isso, Gohn (2007) afirma que o entendimento do que 

seja participação continua sendo um “enigma a decifrar”, mesmo diante de tudo que já se 

falou e se produziu sobre o tema.  

Outro reflexo da crescente consciência e desejo de “tomar parte” é a insatisfação 

crescente com a democracia representativa. Em contraposição à democracia representativa, na 

democracia participativa os cidadãos fazem e tomam parte das decisões, em diferentes 

esferas, da nação (BORDENAVE, 1983; DEMO, 1993). 

A razão de a participação cidadã ser uma questão relevante na arena política é 

escondida intencionalmente nos discursos carregados de retórica e rodeios determinantes para 

concepções enganosas. É possível reconhecer o ideal da participação no processo em que os 

cidadãos interferem numa reforma social expressiva e que permite compartilhar os benefícios 

da riqueza da sociedade, bem como o desempenho de papéis não apenas derivados do 

discurso de envolvimento do cidadão nos processos decisórios, mas de detenção do poder 

para influenciar a decisão em favor de todos os lados envolvidos na questão. Para Arnstein 

(1971) a participação sem redistribuição de poder, é como um vazio e frustrante processo de 

anulação do poder. Para Chauí (1994) a qualidade da participação é fundamentada na 

formação de novos espaços públicos de negociação e intermediação e pela efetiva ocupação e 

formação de mecanismos de legitimação democrática. 

No entanto, existem formas específicas de participação que cada indivíduo pode 

exercer, caracterizadas de acordo com aspectos essenciais da participação: o nível de 

proximidade que se dá; sua abrangência; e sua forma. Quanto ao nível de proximidade social, 

acontece nos grupos primários, como a família; secundários, como as associações 

profissionais; ou terciários, como sindicatos e partidos políticos (BORDENAVE, 1983). 
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Quanto à abrangência, o indivíduo pode participar nos níveis micro e 

macroparticipação ou participação social. Na microparticipação, o indivíduo se associa com 

objetivos unicamente pessoais e imediatos, enquanto na macroparticipação a visão ampliada 

da função do indivíduo social é fundamental e se distingue, inclusive, da mera participação 

econômico-produtiva, ou da participação primária em inúmeros grupos associativos sem a 

preocupação com questões sociais, econômicas e políticas que atingem seu meio social. Não é 

possível imaginar participação política sem participação social, pois a intervenção do cidadão 

na sociedade é inerente à participação social, apesar de esta compreender a exigência de 

compatibilidade das estruturas organizacionais com a influência do cidadão na gerência e uso 

dos bens da sociedade (MEISTER, apud BORDENAVE, 1983).

Por sua vez, apesar de terem dinâmicas de participação diferentes, é um erro pretender 

alcançar o exercício da macroparticipação pela sociedade sem passar pelo aprendizado da 

microparticipação, visto que não se aprende a participar em espaços de maior abrangência, 

mas exatamente nas organizações com objetivos imediatos.  

Quanto às formas, Bordenave (1983) aponta que participar pode ser: 

a) participação de fato é aquela natural ao ser humano, sendo este um ser social, que faz 

parte desde o nascimento, e em toda história, de núcleos familiares e educacionais.  

b) participação espontânea, caracterizada pela formação de grupos fluidos, sem organização 

formal ou propósito determinado além de satisfazer as necessidades psicológicas como 

fazer parte, trocar afeto e prestígio. 

c) participação imposta é freqüente na história do homem, como rituais dos povos, a 

submissão escolar e militar, ou mesmo o voto. 

d) participação voluntária refere-se à criação ou filiação a grupos que se identificam com 

interesses do indivíduo, estimulando-o na busca por essa associação. 
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e) participação provocada é a participação que mesmo voluntária, sofre iniciativa externa ao 

indivíduo para acontecer. Pode ser positiva, ajudando o indivíduo a alcançar seus 

objetivos, ou manipuladora, quando tem objetivos particulares por trás do incentivo ao 

outro; pode-se chamar esta forma negativa também de dirigida ou manipulada. 

f) participação concedida, finalmente, refere-se à capacidade de poder exercida por um 

subordinado e concedida por superior, como a delegação de função nas empresas, ou 

como o planejamento participativo, onde o gestor divide com os diversos atores sociais a 

decisão política. 

Apesar de fatores como a vontade política, os mecanismos normativos e o 

estabelecimento das condições favoráveis à gestão integrada, possivelmente não serem os 

únicos determinantes da qualidade da participação pública, cada um deles tem papel 

importante para a ampliação da cultura participativa no Brasil. Isso quer dizer que mesmo 

uma entidade associativa tendo validade em seus aspectos formais, como a regularidade das 

reuniões, freqüência expressiva dos membros, funcionamento de acordo com seu estatuto 

poderá não funcionar bem no que diz respeito à participação. Nesse sentido, os sintomas desse 

mau funcionamento podem ser a gestão isolada e/ou centralizada de um líder; o revezamento 

dessa liderança entre poucos; a ausência da fala, da contestação e da reivindicação em 

contraste à expressividade numérica; e por fim a estabilização da rotina, em que nada de novo 

é proposto (BORDENAVE, 1983; DEMO, 1993; GOHN, 2007). 

Diante da necessidade de verificar a qualidade política da participação da população 

em qualquer amplitude, quatro critérios podem permitem discutir essa condição e assim 

identificar se há qualidade política no exercício de tal participação: representatividade; 

legitimidade; participação da base; e auto-sustentação (DEMO, 1993). 

A representatividade refere-se à qualidade política do mandante, titular de vaga na 

associação. E essa qualidade se dá pela escolha através do voto democrático. De acordo com 
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esse critério, o eleito está na condição de delegado. Assim, aqueles que ocupam uma posição 

na entidade de representação, não são donos do poder nem representam seus interesses, mas 

devem estar lá enquanto a comunidade desejar assim e têm o dever de representar o interesse 

dos representados nesse tempo (BORDENAVE, 1983, DEMO, 1993). 

A legitimidade refere-se à qualidade política do processo de participação e se baseia na 

instituição do Estado de direito, ou seja, a partir do estabelecimento de normas que regem as 

ações da entidade. O objeto dessa normatização pode ser o estatuto, que é estabelecido 

democraticamente e contém normas para associação e desligamento de membros, escolha e 

deposição de liderança, funcionamento das reuniões, novas legislações e demais aspectos que 

se refiram aos direitos e deveres dos membros (DEMO, 1993). 

A democracia liberal que baseia os processos governamentais determina e doa 

continuamente, através do voto, a legitimidade política necessária aos representantes políticos 

dos poderes executivo e legislativo. A questão gerada com a promoção das formas de 

governança interativa é a necessidade de legitimação dos processos participativos, que lhe são 

comuns, e que ainda não possuem instrumentos suficientes de aquisição e manutenção dessa 

legitimidade da soberania popular. Para tornar legítima a participação de representantes da 

sociedade, sem o voto como instrumento, é dado o título de poder para participar a grupos da 

sociedade, pois é a cidadania organizada que dá a legitimidade a qualquer processo 

participativo, surgindo o conceito holder, o detentor desse título ou direito para participação 

(FREY, 2007; DEMO, 1993).

A concepção de detentor desse título dá a uma pessoa ou organização o poder para 

participar de um arranjo, fórum, ou conselho, com finalidade decisória em nome do conjunto 

total de agentes, por se adequar em um perfil composto de qualidades específicas que o 

justificam como representante para resolução de determinado problema ou conflito. A 

identificação desse perfil necessário para escolha do holder, ou determinação do desenho 



32

político mais ajustado para cada arranjo de governança é um processo fundamental e exige 

que a sua determinação seja fruto de negociação que pode ser fortalecida pelo apoio exercido 

pela representação popular eleita legitimamente, a Câmara Municipal, participando desde o 

principio de sua legitimidade democrática (ARNSTEIN, 1971; BORDENAVE, 1983; DEMO, 

1993; FREY, 2007). 

É comum a elaboração de estatutos formais através de cópias de instituições similares, 

contratação de advogados ou atores alheios à causa da entidade. Esse problema relativiza o 

conceito de legitimação, ao desprover essa lei das definições do grupo, sendo essencial que o 

grupo permeie sua elaboração para que a participação se funde nesta lei. E se a legitimidade é 

dada através da lei, o membro, ator da participação, é o cidadão, não apenas o individuo, mas 

em especial o coletivo, organizado (DEMO, 1993; FREY,2007). 

A participação de base nem sempre é aparente, mas alimenta os valores e as 

concepções em que estão fundadas as ações de determinada associação. A participação da 

comunidade interessada se torna a alma do processo, permitindo a integração autêntica, 

altercação angustiada, mas construtiva, que revela com fidelidade os problemas comuns, 

movendo a todos a compartilhar vitórias e derrotas. Enfim, a participação da base é a 

qualidade política que permite a construção associativa de baixo pra cima, provendo apoio 

além da delegação. O grande problema dessa questão é a acomodação da base, tomando como 

certo que a responsabilidade e o poder das decisões são papel do líder, que isolado, passa a 

incorporar todo o papel da base. Por fim é esperado que através de movimentos de 

conscientização, a mobilização e motivação das comunidades se tornem crescente em torno de 

seus interesses em comum. Correlacionar quantidade e qualidade nessa matéria tolhe a sua 

correta percepção, pois sem uma relação contínua, presente, e identificada não há 

profundidade na participação: 
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O que é indispensável é a intensidade participativa, a coesão organizada e 
compromissada ideologicamente, a realização de um projeto comum, sentido e 
definido como comum, na vibração da identidade de propósitos, de passado e de 
futuro. ... compromisso participativo não se dá por atacado (DEMO, 1993 P. 121). 

De acordo com Bresser-Pereira (1997) a responsabilização ou accountability tem 

ligação direta com a participação de base, pois quanto mais clara for a responsabilidade do 

representante em relação aos cidadãos, maior será o incentivo para que estes cobrem suas 

ações. Portanto, quanto mais o representante presta contas e o cidadão cobra, maior é a 

participação de base e melhores as condições de governabilidade. 

Auto-responsabilização é o apoio necessário contra ciladas como o assistencialismo. 

Não se refere aqui a liberar o Estado de suas funções, mas à afirmação de requisitos para a 

cidadania. Assim, o fluxo de recursos do Estado deve ter função específica e de viabilização 

aos projetos comunitários e de atenção às suas necessidades, não enviesando para a 

dependência da tutela do Estado. Nesse aspecto se encaixam a participação nas decisões 

referentes ao serviço público, o incentivo ao bom uso e a manutenção e o envolvimento do 

coletivo na busca pelo seu aperfeiçoamento (DEMO, 1993).  

Entre as escalas propostas pelos estudos realizados sobre participação, as formas 

propostas por Arnstein (1971) e Bordenave (1983) para delimitar níveis de participação a 

partir da posição de controle da população no processo decisório expressam as posições de 

outros autores e apesar de utilizarem percepções próximas dos níveis, se diferenciam na 

extensão da trajetória. 

A escala padrão de participação desenvolvida por Arnstein (1971) é a alternativa que 

propõe o diálogo intelectual a respeito das controvérsias que envolvem a participação popular. 

Essa escala padrão, ilustrada na Figura 1, possui degraus, onde cada um corresponde ao grau 

de poder do cidadão nos resultados do plano ou programa. 
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Figura 3: Escala de Participação (ARNSTEIN, 1971) 
8 Controle participativo 

7 Delegação de poder 

6 Associação 

Degraus de poder do cidadão 

5 Pacificação

4 Consulta 

3 Informação 

Degraus de mediação 

2 Terapia

1 Manipulação
Degraus de não-participação 

Os degraus da escala de participação constituem oito níveis divididos em três grupos: 

não-participação, manifestação, e poder de cidadania. Os degraus mais baixos, que são 

manipulação e terapia, compõem a fase da não-participação, onde o real objetivo não é 

possibilitar que as pessoas influam no processo de planejamento ou condução dos programas, 

mas colocá-lo nessa posição com a finalidade de ensinar e estimular esse exercício de 

participação (ARNSTEIN, 1971). 

Os próximos três degraus representam os níveis de informação, consulta e pacificação, 

que fazem parte da fase de mediação. Os dois primeiros níveis estão numa fase de transição 

para a possibilidade de ouvir e falar para começar a participar, considerando que ao alcançar 

uma extensão total de participação o cidadão poderá realmente ouvir e ser ouvido, mas nesta 

fase por trás desses avanços, o poder ainda está amarrado para garantir que as atenções do 

cidadão estejam voltadas para os detentores do poder. O degrau chamado de pacificação 

(placation) é apenas o mais alto nível na fase da mediação porque aumentam as oportunidades 

de expressar sua opinião, mas o direito de decidir ainda pertence aos power-holders,

detentores do poder (ARNSTEIN, 1971). 

Os degraus mais altos da escala significam um aumento na influência do cidadão no 

processo de tomada de decisão. O primeiro degrau dessa fase, associação ou parceria, é 

permitido ao cidadão negociar e se envolver em negociações com os detentores de poder. Os 
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dois mais altos degraus, delegação de poder e controle popular, são caracterizados por 

conceder ao cidadão poder majoritário para decidir, ou seja, poder gerencial (ARNSTEIN, 

1971).

O grau de controle dos membros sobre as decisões e o quanto são importantes essas 

decisões são as duas questões-chave para a definição do grau de participação num grupo. 

Quanto ao controle sobre as decisões, Bordenave (1983) diz que a participação pode 

acontecer em 7(sete) graus, como está ilustrado na Figura 2, pela perspectiva do grau de 

controle por parte de um membro em relação aos gestores do menor até o grau mais elevado. 

Figura 4: Grau de controle sobre a decisão no processo de participação (BORDENAVE, 
1983)

Informação é o menor grau de participação quando os gestores informam as decisões 

tomadas aos membros do grupo. Nesse grau, apesar de pequena, já há participação pela 

possibilidade de ter conhecimento da decisão, pois o poder da decisão é todo do gestor. O 

gestor pode aproveitar a reação do recebimento da informação, auferindo mais capacidade de 

controle. A consulta facultativa acontece no grau em que o gestor pode, se desejar, tomar a 

decisão com o auxílio de sugestões ou críticas dos subordinados. No grau em que a consulta é 

obrigatória a participação se torna um fator imperativo apesar da decisão final ficar 

condicionada à posição do gestor. O grau denominado elaboração ou recomendação, é um 

grau mais avançado em controle, visto que nele os membros recomendam posições elaboradas 
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ao gestor, que por sua vez, precisa justificar o caso de rejeição da proposta (BORDENAVE, 

1983).

Co-gestão está relacionada ao compartilhamento da gestão entre superior e 

subordinados através de mecanismos de co-decisão como comitês, colegiados e conselhos. 

Nesse grau, apesar do gestor exercer grande influência, o posicionamento dos demais atores 

membros da organização é determinada através de normas para conceder-lhes poder na 

tomada de decisão e estabelecimento de planos de ação  (BORDENAVE, 1983). 

Co-gestão ou co-participação é a denominação para o nível mais coerente com a 

consciência quanto ao aspecto da dominação. Assim, é admitida a limitação na capacidade 

comunitária de deter o poder, sem menosprezar a possibilidade de construir possibilidades de 

participar da solução dos seus problemas. É nesse estágio que a participação se concretiza. A 

unidade de saúde ou escola pública, que utiliza recursos de determinada instância do governo, 

mas conta com os esforços de conservação, orientação quanto a adequação às suas 

necessidades e uso consciente e exigente da comunidade exemplifica bem a co-gestão. A co-

gestão é positiva nos dois aspectos extremados. Por um lado, permite o alcance das 

necessidades dos interessados pelo provimento de recursos que a comunidade precisa, mas 

não o possui, para  suprir suas necessidades, sem isentar o Estado de suas funções 

constitucionais, de gerir o serviço público. De outro lado, na percepção do gestor, a 

participação da comunidade dá a condição de oferecer com eficiência o serviço público a que 

destina os recursos que lhe são tutelados, e alimenta o compromisso dos beneficiados, por sua 

participação na construção do serviço (DEMO, 1993). 

Delegação é a determinação de autonomia para o exercício de parte das decisões. Os 

limites são estabelecidos e o delegado tem autoridade completa dentro dessa limitação, não 

precisando consultar nenhum superior para decidir. De outra forma, a Autogestão é o grau 

onde o grupo tem autonomia para estabelecer seus objetivo, meios e instrumentos de controle 
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sem a interferencia de uma autoridade externa ao grupo. É clara nesse grau a igualdade entre 

os atores, desaparecendo as noções de superior e subordinado. É o grau de participação mais 

elevado (BORDENAVE, 1983). 

O grau de controle denominado de autogestão é a forma mais participativa de 

administrar a comunidade. Não é realizável em contextos amplos, e densos 

demograficamente, por coerência ao conceito de comunidade. Esse nível de participação 

supõe acesso de todos ao poder, a posição de comando, ao controle financeiro, além de 

aspectos como desburocratização totalizante. Unindo em um estágio utópico de 

relacionamento entre igualdade e simplicidade organizacional, sendo caracteristicamente mais 

apta à redistribuição do que à produção (DEMO, 1993). 

A importância das decisões que os membros têm poder para influenciar é a segunda 

grande questão-chave para analisar o processo de participação. A importância da decisão pode 

ser encontrada dentro de seis níveis. São esses os níveis de importância das decisões: 

formulação da doutrina e da política da instituição; 

determinação de objetivos e estabelecimentos de estratégias; 

elaboração de planos, programas e projetos; 

alocação de recursos e administração de operações; 

execução das ações; 

avaliação dos resultados. 

Geralmente as decisões compartilhadas com os membros da organização estão entre o 

quinto e o sexto nível, enquanto as decisões entre o primeiro e o quarto são restritas a poucos 

líderes; numa situação de democracia participativa as decisões dos níveis mais altos se tornam 

mais acessíveis à população (BORDENAVE, 1983). 

Os esforços articulados à descentralização na reforma do Estado, como criação de 

espaços para a participação democrática, ampliação do envolvimento dos atores envolvidos e 

interessados nas políticas sociais, em especial nas políticas de saúde, e instituição de 

dispositivos como os conselhos e conferências são compreendidos nos modelos de 
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governança disseminados nas últimas décadas como esforços para permitir recuperar as 

condições necessárias à governabilidade de um governo. É através da governança baseada na 

interação dos diversos atores que é possibilitada a ampliação da participação dos atores 

interessados na formulação, implementação e controle das políticas públicas (BRESSER-

PEREIRA, 1997; FREY,2007). 

A apropriação dos espaços e a ampliação dos atores que influenciam na gestão das 

políticas públicas, como reflexo do modelo de governança e da necessidade de apropriação da 

realidade do cidadão para converter as políticas públicas em benefício da própria sociedade, 

são aspectos que contribuem para os objetivos da reforma na medida em que dão sentido a 

descentralização política para a otimização da gestão pública. 
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3 POLÍTICAS PÚBLICAS DE SAÚDE NO BRASIL 

3.1 Um olhar sobre o significado das políticas públicas 

A política contém mais do que está revelado e para compreendê-la é necessário 

analisar os fatos não apenas como postulados, mas tomá-los a partir de hipóteses, tomando a 

análise como uma “gaveta de ferramentas” oferecendo as condições para tratar e aventar as 

ações do decisor público. Assim o estudo das políticas públicas deve utilizar um método para 

analisar, racionalizar e conduzir os processos de tratamento das questões. A atuação pública é 

objeto de estudo desde muito antes de se tornar um ramo especifico da ciência e abrange 

desde o chamado “Imperium” do Estado, compreendendo serviços como polícia, segurança e 

diplomacia, até a percepção de ações sociais com o Welfare state, ou Estado de Bem-Estar. 

Inclusive contempla as incursões da análise através da ciência política, oriunda do século XX, 

preocupada não apenas com a teoria, mas com a perspectiva prática de ajudar o decisor 

(MENY & THOENIG, 1992). 

A partir dessas considerações pode-se apreender que na perspectiva da análise, uma 

política pública se apresenta como um conjunto de práticas e normas orientadas por um ou 

mais atores públicos. Uma simples conceituação sobre política pública é a de que ela é um 

programa de ação governamental para uma determinada divisão geográfica ou social. Mas em 

uma conceituação aprimorada a política pública pode ser descrita através de cinco 

características:

a) é representada pelo produto gerado pelos recursos mobilizados na ação pública;  

b) é um programa, uma vez que a política não é um ato a ser considerado separadamente, mas 

um conjunto de atividades que a constituem; 

c) a ação pública não é resultante de respostas aleatórias, mas da expressão de objetivos e 

preferências do decisor, através da descrição das ações em normas para cumprimento e 

instrumento de controle; 
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d) é um fator de coerção, pela autoridade constituída ao ator governamental para fazer 

cumprir as ações;  

e) é representada pela capacidade de atingir as necessidades sociais através de suas ações.

Considerar a política pública como um sistema de ação é uma perspectiva muito 

importante para a análise, pois considera como foco a forma de operar do governante. A 

função da política pública equivalente à sua característica de competência social engloba a 

concepção de que o governante intervém objetivando a produção de determinadas 

conseqüências enquanto portador das expectativas da sociedade, pela legitimação recebida 

para tal e pelo encadeamento de atividades para alcançá-las. A capacidade de perceber as 

conseqüências esperadas em suas ações é identificada na análise política do processo que 

constitui a política, considerando na análise, os objetivos esperados, os sujeitos afetados, os 

executores e os tipos de políticas adotadas, uma vez que esse sistema de ação só pode ser 

compreendido pela concepção de três subsistemas: as atividades, os atores e o processo de 

constituição da política pública. 

As atividades seqüenciadas que compõem o processo de políticas públicas são 

congregadas em cinco fases: a identificação do problema, a formulação de soluções, a tomada 

de decisões, a execução do programa proposto e a conclusão da ação. Essas fases podem ser 

compreendidas nas fases de formulação, quando serão identificados os problemas, formuladas 

soluções e será exercido o processo de decisório; de implementação, quando serão executados 

os programas propostos; e de controle, quando serão quando serão avaliados os resultados da 

ação, que poderão cessar ou passar por um novo processo para correção. (JONES, Apud 

MENY & THOENIG, 1992). 

As fases de identificação do problema, formulação de soluções e tomada de decisão 

compreendem a etapa do processo em que se planeja e estabelece quais ações e como elas 

deverão ser executadas, bem como as medidas de controle que serão utilizadas para verificar 
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sua efetividade que convencionou-se chamar de formulação da política pública (JONES, 

Apud MENY & THOENIG, 1992). 

Diante dessa realidade múltipla que circunda o encadeamento de atividades que 

constitui a política pública, o processo decisório é marcado por cooperação e por conflito, 

numa relação de troca política diante das alternativas, sendo necessária para o estudo das 

relações de poder nesse processo a consideração das interações entre os atores políticos e 

características dessas relações. A resolução dos problemas é o alvo das políticas públicas, que 

se mostram quase sempre interdependentes, embora a política pública possa propor a 

resolução de cada problema isoladamente, considerando a ordem de relevância (ACKOOF, 

apud SUBIRATS, 1994). 

O processo decisório é composto pelas seguintes ações: a determinação do problema, a 

investigação para geração e seleção de hipóteses e a análise. O processo decisório também é 

formado por algumas atividades que se encadeiam para a determinação da política pública. A 

maioria dos teóricos admite que o processo decisório tenha a maioria de suas atividades e 

atores reunidos em duas fases principais: formulação e legitimação (SUBIRATS, 1994; 

MENY & THOENIG, 1992).

A formulação é entendida como o processo em que o problema se transforma em 

alternativas de ação e um encadeamento de atividades e subdivide-se em análise e seleção.

Enquanto a legitimação compreende o processo de defesa das ações através de meios como 

pareceres e conselhos técnicos e a opinião publica.

A constituição da política pública tem inicio após o levantamento dos problemas e do 

traçado de ações relacionadas à resolução desses problemas, nascendo a partir da previsão do 

conjunto de efeitos dessas ações ou estratégias. Surgindo com a detecção do problema, o 

próximo aspecto a ser considerado é a inclusão desses problemas na agenda da autoridade 
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pública, o que vai implicar na consideração de condições e da possibilidade de não 

enquadramento do problema na política pública (MENY & THOENIG, 1992). 

A agenda, que se constitui no conjunto de problemas de relevância admitida através da 

intervenção pública e a serem atingidos por uma plataforma de intenções das autoridades 

públicas, pode ser institucional ou funcional, por conter problemas de competência da 

autoridade pública. Pode ser ainda, uma agenda conjuntural ou sistêmica, composta por 

problemas que o governo não tem competência para administrar ou que esta competência se 

constitui um assunto polemizado na sociedade a que se refere (MENY & THOENIG, 1992). 

Uma vez identificados os problemas, a ação pública pode seguir uma ordem de 

relevância que determinará a agenda pública, fazendo-se necessário o tratamento instrumental 

ao problema, a partir de uma perspectiva que possibilite uma intervenção de melhorias. Após 

a descoberta do problema, se dá a discussão quanto a relevância do tema em torno do 

problema, para então este ser aprovado e adotado para a agenda do poder público. No 

processo decisório são reunidas as considerações sobre os problemas que devem ser 

conhecidos e selecionados para composição da agenda, pois sendo a política pública um 

conjunto de atividades onde o gestor opta por agir ou não, é necessário que para a formulação 

da política haja consideração de políticas anteriores e consideração da ausência de algum fator 

para a correção da ação anterior (MENY & THOENIG, 1992; SUBIRATS, 1994). 

Entre os atores da política pública, a autoridade governamental é a principal, mas atua 

com interdependência com outros atores: organizações executoras, grupos de interesses e 

outras instituições que exercem influência no processo decisório, inclusive o próprio 

indivíduo que é atingido pela ação pública também pode estar incluso em uma dessas 

classificações. Quanto à atuação e controle das políticas, os atores podem ser diretamente 

atingidos, interessados pela ação, ou estarem isentos dos efeitos, serem mais, ou menos ativos, 
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integrantes de grupos de identificação ou atenção, e ainda, podem ser simplesmente agentes 

desse processo, como os empresários políticos (MENY & THOENIG, 1992). 

Segundo Habermas (apud GOHN, 2007) o alargamento da esfera pública possibilitou 

a dessacralização da política ao incorporar a discussão de temas novos ao debate público. De 

fato, a abertura de espaços para o envolvimento dos diversos atores no debate público permite 

que muitas questões de interesse da sociedade sejam incluídas na agenda política e se tornem 

políticas sociais.

3.2 Políticas públicas de Saúde 

A partir de 1808, encontram-se registros da história da saúde pública no Brasil, porém 

somente em 1953 o Ministério da Saúde foi instituído, assumindo as responsabilidades do 

Departamento Nacional de Saúde - DNS. No início dos anos 60 a questão da saúde ganha 

destaque evidenciando a desigualdade social, o que alimentou o discurso dos sanitaristas em 

torno das relações entre saúde e desenvolvimento e conduziu ao planejamento de metas de 

crescimento e de melhorias. Ainda na década de 60, realizou-se a III Conferência Nacional da 

Saúde (CNS), na gestão do ministro Wilson Fadul, oportunidade em que  foi defendida a 

municipalização dos serviços de saúde  representando importante etapa para a integração 

nacional (CHAVES, 2006; PESSOTO, 2001). 

A partir da implantação da Reforma Administrativa Federal, após 1967, ficaram 

estabelecidas as seguintes áreas de competência para o Ministério da Saúde: política nacional 

de saúde; atividades médicas e paramédicas; ação preventiva em geral, vigilância sanitária de 

fronteiras e de portos marítimos, fluviais e aéreos; controle de drogas, medicamentos e 

alimentos e pesquisa médico-sanitária. Outras reformas aconteceram, como a criação da 

Superintendência de Campanhas de Saúde Pública – SUCAM, bem como foram criadas as 
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Coordenadorias de Saúde, Delegacias Federais de Saúde, Coordenadoria de Comunicação 

Social e instituído o Conselho de Prevenção Antitóxico (Ministério da Saúde, 2008). 

Do final da década de 80 em diante, o processo de descentralização do setor de saúde 

no Brasil acentuou-se com a determinação pela Constituição de 1988, da garantia de saúde 

como direito de todos e dever do Estado, e criação do Sistema Único de Saúde – SUS, no 

texto de seu artigo 198 (BRASIL, 1988): 

As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 
hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 
seguintes diretrizes: 
I - descentralização, com direção única em cada esfera de governo; 
II - atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 
sem prejuízo dos serviços assistenciais; 
III - participação da comunidade. 

Em 1990, o Congresso Nacional aprovou a Lei Orgânica da Saúde que detalha o 

funcionamento do Sistema Único de Saúde. Assim, a descentralização da saúde também se 

apoiou no sistema federativo, onde a descentralização não significa afastamento total do 

Estado, mas fortalecimento das capacidades de cada uma das esferas, exigindo 

conseqüentemente a distribuição das funções entre esses agentes, fortalecimento de funções 

específicas e cooperação intergovernamental como papel da esfera nacional (ARRETCHE, 

2002b; GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004; VIANA & DAL POZ, 2005). 

O SUS foi implementado no decorrer dos anos 1990, tendo como competências: 

controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse para a saúde; 

participar da produção de medicamentos, equipamentos, imunobiológicos, hemoderivados e 

outros insumos; executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de 

saúde do trabalhador; ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde; participar da 

formulação da política e da execução das ações de saneamento básico; incrementar em sua 

área de atuação o desenvolvimento científico e tecnológico; fiscalizar e inspecionar alimentos, 

compreendido o controle de seu teor nutricional, bem como bebidas e águas para consumo 

humano; participar do controle e fiscalização da produção, transporte, guarda e utilização de 
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substâncias e produtos psicoativos, tóxicos e radioativos; colaborar na proteção do meio 

ambiente, nele compreendido o do trabalho (BRASIL, 1988). 

Apesar dos esforços de integração e coordenação entre as esferas durante a década de 

1990, que possibilitaram que a descentralização do setor de saúde fosse a mais expressiva, 

essa transição para o SUS significou uma trajetória de descontinuidades e fragilidades na 

coordenação, colaborando para a fragmentação e isolamento de ações na esfera municipal 

(GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 

Diante das fragilidades encontradas na implementação do SUS e da evidenciada 

implicação da autonomia das esferas estadual e municipal para o desenho desse quadro 

fragmentado, se tornou imprescindível o investimento em ações de cooperação entre as 

esferas e coordenação das ações do SUS, a fim de unir esforços por sua efetividade 

(PESSOTO, 2001).

Nesse contexto, o Pacto pela Saúde representa  um conjunto de reformas institucionais 

do SUS negociadas entre as três esferas ( federal, estadual e municipal)  nos espaços de 

discussão promovidos pelo Ministério da Saúde e divulgado através da Portaria 399/06 do 

Ministério da Saúde (BRASIL, 2006). O Pacto pela Saúde propõe, através da adesão de 

Municípios, Estados e União, a aceitação do Termo de Compromisso de Gestão – TCG, que 

substituiu os processos de habilitação das várias formas de gestão anteriormente vigentes e 

estabeleceu metas e compromissos para cada ente da federação. Foram definidas prioridades 

de ação, baseadas nas quais os entes devem cooperar para alcançar as metas e compromissos 

nacionais, como a redução da mortalidade infantil e materna, o controle das doenças 

emergentes e endemias (DAIN, 2007; PESSOTO, 2001). 

A interdependência necessária é expressa na regulação universal do processo de 

descentralização oriunda de normas editadas pelo governo federal sob consenso tripartite. A 

organização em rede da assistência hierarquizada e integral tem sido papel desempenhado 
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pela esfera estadual, pressupondo a definição de relações de cooperação entre os agentes para 

superar o isolamento ocasionado pelo desempenho das funções advindas da descentralização 

(GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 

A autonomia da esfera local quanto à prestação dos serviços públicos de saúde pode 

ser percebida em dois níveis no exemplo brasileiro. O primeiro é a gestão plena do sistema de 

saúde, modo em que a responsabilidade sobre as diversas complexidades dos serviços de 

saúde é assumida pela gestão local, e o segundo é a gestão da atenção básica. Até 2004, cerca 

de 90% dos municípios brasileiros se responsabilizava apenas pela gestão da atenção básica 

(GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004; VIANA & DAL POZ, 2005). 

O Pacto pela Saúde também modificou as formas de transferência dos recursos 

federais para estados e municípios. Desde 1997 a alocação de recursos deixou de se basear 

nos serviços prestados e passou a se dar através de transferências diretas (per capita), o que 

tem contribuído diretamente para amenizar as diferenças regionais. As transferências 

passaram a ser integradas em cinco grandes blocos de financiamento: Atenção, Básica, Média 

e Alta Complexidade da Assistência, Vigilância em Saúde, Assistência Farmacêutica e Gestão 

do SUS (BRASIL, 2008; DAIN, 2007; GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 

A Norma Operacional de Assistência à Saúde - NOAS (BRASIL, 2002) apresenta as 

responsabilidades a serem assumidas, os requisitos e as prerrogativas para os municípios se 

habilitarem para a prestação do serviço de saúde. Para que os municípios se habilitem à 

Gestão Plena do Sistema Municipal, deverão assumir responsabilidades como: elaboração do 

Plano Municipal de Saúde a ser submetido à aprovação do Conselho Municipal de Saúde; 

integração e articulação do município na rede estadual e respectivas responsabilidades do 

estado; gerência de unidades próprias; gerência de unidades assistenciais; gestão de todo o 

sistema municipal; integração dos serviços existentes no município aos mecanismos de 

regulação ambulatoriais e hospitalares; e firmar o Pacto da Atenção Básica com o Estado. 
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Além das responsabilidades mencionadas para que os municípios se habilitem à 

Gestão Plena do Sistema Municipal a NOAS (BRASIL, 2002) apresenta entre os dezesseis 

requisitos a necessidade de: comprovar o funcionamento do CMS; comprovar a operação do 

Fundo Municipal de Saúde e disponibilidade orçamentária suficiente; apresentar o Plano 

Municipal de Saúde, aprovado pelo CMS, que deve contemplar a Agenda de Saúde 

Municipal, harmonizada com as agendas nacional e estadual; e o estabelecimento do Pacto da 

Atenção Básica para o ano em curso. Entre as prerrogativas, estão: a transferência, regular e 

automática, dos recursos referentes ao valor per capita definido para o financiamento dos 

procedimentos; e receber, diretamente no Fundo Municipal de Saúde, o montante total de 

recursos federais correspondente ao limite financeiro programado para o município. 

Com a descentralização das políticas de saúde, o Ministério da saúde tem também a 

atribuição de capacitar os municípios, bem como assumir as responsabilidades de 

normatização e integração das metas nacionais, pois são reconhecidas as dificuldades 

estruturais do município para executar todas as atribuições no serviço de saúde sozinho. Nesse 

sentido a regionalização serve como instrumento para apoiar os municípios mais carentes de 

recursos, e de pequenas populações, caso em que não é viável o sustento de aparatos 

complexos como hospitais (BRASIL, 2008). 

 Quanto aos direitos reservados aos usuários do SUS, foi elaborada pelo Ministério da 

saúde, Conselho Nacional de Saúde e pela Comissão Intergestora Tripartide, comissão que 

integra os conselhos das três esferas do governo, uma carta de direitos baseada nos princípios 

de cidadania. A Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, disponibilizada no site do 

Ministério da Saúde, aponta direitos e deveres do usuário, tais como: acesso ordenado e 

organizado ao sistema de saúde para todo cidadão; tratamento adequado para seu problema de 

saúde; atendimento humanizado, acolhedor e livre de qualquer discriminação; atendimento 

prestado ao cidadão respeitando sua pessoa, seus valores e seus direitos; responsabilidades do 
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cidadão para que ele tenha um tratamento adequado; e por fim a garantia de que todos os 

princípios da carta sejam cumpridos (BRASIL, 2008). 

Reflexo da descentralização, o Programa de Saúde da Família, mais recente estratégia 

de ampliação da cobertura da atenção básica de saúde pelos municípios, é exemplo do 

desenvolvimento de soluções advindos da esfera municipal e promovidos e disseminados no 

país através da Norma Operacional Básica (NOB 96), pois progrediu dos 3,51% da população 

brasileira atingida em 1997 para os 17,87% no ano de 2000. Em seguida a NOAS, Norma 

Operacional de Assistência a Saúde, editada em 2001, reforçou esse programa 

regulamentando nos anos seguintes uma série de aspectos para alcançar maior cobertura da 

população, chegando em 2003 a cobrir 35,69%. Importa dizer ainda que a maioria dos 

municípios com menos de 30.000 habitantes são os que alcançam maior cobertura com o 

programa saúde da família, na faixa de 70% da população. Dessa forma, a maior parte dos 

serviços públicos de saúde oferecidos hoje é municipal (GUIMARÃES & GIOVANELLA, 

2004; VIANA & DAL POZ, 2005). 

Diante da autonomia e interdependência de cada esfera do governo na execução das 

responsabilidades na gestão das políticas públicas de saúde, o equilíbrio é uma necessidade 

notória. Diante disso, a descentralização da saúde no Brasil contou com o fato da 

simultaneidade em que teve início esse processo e a redemocratização, permitindo a 

influencia de novos mecanismos de participação social no SUS. A criação de conselhos de 

saúde buscou preencher a necessidade de representação da sociedade civil, usuários e por 

representantes dos prestadores de serviço de saúde, o governo local. O conselho de saúde, nas 

três esferas, é um dos dispositivos compulsórios para o repasse de verbas para a gestão local 

(ARRETCHE, 2002b; GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004). 

Dispositivo essencial no processo de descentralização e ampliação da autonomia para 

a esfera local, os conselhos são instâncias deliberativas e paritárias de relação entre os 
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representantes dos atores mais interessados na saúde pública municipal, os usuários e os 

prestadores de serviço, como o gestor público, os funcionários do serviço, associações 

profissionais do setor privado e da rede pública (PESSOTO, 2001).

Contudo, os conselhos, como espaços de deliberação, são tão antigos quanto à 

democracia, a exemplo de conselhos famosos da história, como a comuna de Paris e os 

conselhos operários de Turim (GOHN, 2007) 

No Brasil, há três tipos de conselhos: de iniciativa do Estado para mediar questões 

com a sociedade; os populares, organizados por entidades da sociedade civil; e os 

institucionalizados, com competência para participar da gestão dos negócios públicos através 

da lei e da pressão e demandas da sociedade civil. Entre os conselhos institucionais, o 

conselho municipal de saúde atua como instrumento de democratização do Estado brasileiro 

por sua capacidade real de promover as condições para um sistema de participação do cidadão 

no processo decisório político (GOHN, 2007; PESSOTO, 2001). 

Nos anos 80 o debate sobre os conselhos era dividido entre as propostas de atuação 

dos conselhos no cenário político enquanto estratégia de governo e estratégia de organização 

de um poder estruturado a partir da sociedade civil. O centro desse debate, que os denominava 

de conselhos populares, era a participação popular. Era reivindicada ao longo das décadas de 

regime militar a ampliação da influência da sociedade nos espaços públicos, como o exemplo 

dos conselhos populares de saúde, da década de 70, desencadeados pelos movimentos 

reivindicatórios da área de saúde e saneamento. Em São Paulo, o conselho de representantes 

foi proposto pela Lei Orgânica do Município em 1990, como forma de descentralização 

político-administrativa da prefeitura, atuando no âmbito das subprefeituras e como espaço 

público não-estatal (GOHN, 2007). 

Na atualidade os conselhos gestores destacam-se pelo fato da possibilidade de 

reordenação das políticas públicas dentro das formas de governança democrática. O aspecto 
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inovador do conselho gestor em relação aos comunitários e populares diz respeito a seu 

caráter institucional concedido pela Constituição de 88 que tem como princípio geral a 

cidadania e estímulo à criação de instrumentos para o exercício da cidadania pela democracia 

participativa, através de conselhos deliberativos, de composição paritária e de representação 

da sociedade civil e do Estado. A implementação do conselho gestor depende de leis 

ordinárias estaduais ou municipais que para conselhos de algumas áreas já foram 

estabelecidos prazos para sua criação (GOHN, 2007; TEIXEIRA, 2008). 

As questões de representatividade e da paridade constituem-se atualmente questões 

cruciais para garantir a efetividade das ações dos conselhos. Questões relacionadas à falta de 

tradição participativa da sociedade, à curta trajetória desse tipo de conselhos, à falta de 

exercício prático e desconhecimento das possibilidades permitidas por esses espaços, por 

parte da população, ocasionam a operacionalização incompleta dos conselhos (GOHN, 2007; 

PESSOTO, 2001). 

Quanto à conjuntura atual dos espaços formulados para participação é necessário 

questionar: o que pode ser feito para fortalecer os conselhos e interferir no cenário em que se 

desenvolvem? As respostas para esse questionamento envolvem aspectos como a 

representatividade qualitativa; o percentual quantitativo relacionado à paridade entre 

sociedade civil e Estado; a capacitação dos conselheiros; a fiscalização e controle sobre a 

própria ação dos conselheiros; e o poder, através de mecanismos de aplicabilidade das 

decisões do conselho. Diante das questões e propostas apresentadas alguns pontos podem ser 

sistematizados (GOHN, 2007; TEIXEIRA, 2008): definição mais precisa das competências e 

atribuições dos conselhos gestores; elaboração de instrumentos jurídicos de apoio às suas 

deliberações; definição mais precisa do que seja participação de um representante no 

conselho; capacitação dos conselheiros, uma vez que para que a participação seja efetiva 

precisa ser qualificada; garantir igualdade de condições para a representação da população e 
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dos gestores; garantir acesso universal às informações nos âmbitos federal, estadual e 

municipal.

A criação dos conselhos de saúde nacional, estaduais e municipais, e conferências de 

saúde, assumem função cooperativa e reguladora diante da autonomia dos entes federativos, 

bem como, essencialmente se constituem espaços institucionalizados de participação da 

sociedade na formulação, implementação e controle das políticas públicas de saúde. 
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4 POLÍTICAS PÚBLICAS E PARTICIPAÇÃO EM PEDRAS DE FOGO - PB 

Pedras de Fogo, município paraibano que tem o nome originado da tradução da 

palavra indígena Itambé, tem uma população de mais de 26.280 (vinte seis mil, duzentos e 

oitenta) habitantes de acordo com os dados de 2007 do IBGE. Dessa população, a maior 

parcela é urbana, cerca de 13.910 (habitantes). Pedras de Fogo teve em 2005 o PIB total de 

R$ 195.650.000,00 (cento e noventa e cinco milhões, seiscentos e cinqüenta mil reais), sendo 

R$ 79.180.000,00 (setenta e nove milhões e cento e oitenta mil reais) concentrados na 

agricultura. A indústria canavieira é a maior atividade econômica do município e a GIASA, 

usina de álcool do grupo Tavares de Melo, é a maior empregadora do município e responsável 

por Pedras de Fogo alcançar o 8º lugar em arrecadação de ICMS na Paraíba. Além disso, de 

acordo com o levantamento sobre as finanças públicas dos municípios em 2006, Pedras de 

Fogo arrecadou mais de R$ 26.921,00 (vinte e seis mil, novecentos e vinte e um reais) em 

Imposto Territorial Rural – ITR e recebeu R$ 7.488.215,00 (sete milhões, quatrocentos e 

oitenta e oito mil, duzentos e quinze reais) do Fundo de Participação dos Municípios (IBGE, 

2008; PAULICS, 2002). 

Sua história recente expressa a experiência de construção e gestão participativa das 

políticas publicas. História erigida através de diversos fatos econômicos e políticos 

relacionados à sua localização, desde a presença indígena e seguinte colonização no século 

XVII, quando havia naquelas terras uma feira de gado, da qual se atribui o nome do lugar, 

pois do atrito entre os cascos do gado e a pedra vermelha eram produzidas faíscas. 

Apesar da localização estratégica, o povoado ali reunido se desenvolveu lentamente 

chegando apenas em 1860 à categoria de vila, se constituindo em município através da lei nº. 

10 de 06 de agosto de 1860, e emancipando-se apenas em 1954. Desde sua emancipação, a 

gestão do município foi revezada entre políticos do chamado “grupo da várzea”, constituído 

da elite usineira, mantendo-se este quadro até 1977, quando passaram a vencer políticos da 
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oposição ou apoiados por ela. Finalmente, os fatores históricos se relacionam à mais recente 

história de conflito pela terra e processos políticos de associação para a adequação do povo 

naquela terra (CAVALCANTI, 1993).  

A economia da região sobreviveu à crise canavieira do século XIX, extinção do tráfico 

negreiro e concorrência do açúcar de beterraba das Antilhas, ao substituir a mão de obra 

escrava pela de camponeses, homens livres e sem ocupação, que se tornavam moradores ou 

foreiros. A atividade passou por vários ciclos, com fases de queda, quando a terra era 

livremente cedida aos moradores, e fases de alta quando muitos eram expulsos da terra dando 

espaço à ampliação do plantio de cana. Esse processo se acentuou na década de 1970 com o 

advento do programa PROÁLCOOL, quando milhares se tornaram desprovidos de terra pra 

morar e cultivar. Deste processo surgiram as favelas na periferia da cidade, onde não havia as 

mínimas condições de sobrevivência, como água e saneamento. 

Apesar da fundação do sindicato dos trabalhadores rurais de Pedras de Fogo datar de 

1963, os esforços de representação dos vários atores do município ainda eram sutis e apenas 

tornaram-se expressivos com o início do incentivo às atividades associativas, iniciativa da 

gestão iniciada em 1989, do prefeito Manoel Alves Júnior, do PMDB. Na década de 1990, o 

governo suspendeu os incentivos provenientes do PROÁLCOOL, diminuindo a utilização das 

terras e conseqüente ocupação delas. Em decorrência foram desapropriadas as terras que 

deixaram de produzir cana e assentou-se mais de mil famílias, acontecimento que agregou ao 

município comunidades organizadas e representadas nos assentamentos, que hoje são 

denominadas comunidades rurais do município. No período que se seguiu ao mandato de 

Manoel Alves Junior houve a descontinuidade do incentivo às atividades associativas, sendo 

retomadas novamente a partir de 1997, quando Manoel Alves Junior esteve por mais dois 

mandatos na Prefeitura seguido por Maria Clarice Ribeiro Borba, na gestão que se iniciou em 

2005 (CAVALCANTI, 1993).



54

A formação de associações em cada comunidade e a criação de conselhos, que 

assimilam representantes de cada associação, sindicatos e entidades envolvidas na causa de 

cada conselho, é mais uma etapa de afirmação da expressão do povo para a gestão do 

município. O Conselho de Desenvolvimento Rural Sustentável (CDRS) composto por um 

total de 35 instituições representadas, entre associações, sindicatos, gestão municipal, e outras 

instituições foi instituído em 1998, no segundo mandato do Sr. Manoel Alves Junior.  

De acordo com o perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2001, em Pedras 

de Fogo existe os conselhos de educação, saúde, assistência social e de direito da criança e do 

adolescente, tutelar, além do Conselho de Desenvolvimento Rural (IBGE, 2001).  

Como conseqüência do processo de descentralização das políticas públicas de saúde 

do governo federal para o municipal, os municípios assumiram a gestão da atenção básica ou 

gestão plena dos serviços de saúde.  Como pode ser visto no Quadro1, O município de Pedras 

de Fogo, que assume a gestão plena da saúde conta com dezenove estabelecimentos de saúde, 

sendo que dezessete oferecem o serviço público de saúde através do SUS, sendo que destes 

apenas um dos estabelecimentos é privado. Além disso, todos os estabelecimentos públicos 

são da rede municipal (GUIMARÃES & GIOVANELLA, 2004; IBGE, 2008). 

Quadro1 – Representação do Serviço de Saúde de Pedras de Fogo 
INDICADOR UNIDADES 
Estabelecimentos de Saúde total, 19
Estabelecimentos de Saúde público total, 16
Estabelecimentos de Saúde público federal 0
Estabelecimentos de Saúde público estadual 0
Estabelecimentos de Saúde público municipal 16
Estabelecimentos de Saúde privado total 3
Estabelecimentos de Saúde privado com fins lucrativos 2
Estabelecimentos de Saúde privado sem fins lucrativos 1
Estabelecimentos de Saúde privado SUS 1
Estabelecimentos de Saúde geral sem internação público 11
Estabelecimentos de Saúde SUS 17
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde total 42
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público total 42
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público federal 0
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público estadual 0
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde público municipal 42
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado total 0
Leitos para internação em Estabelecimentos de Saúde privado SUS 0

Fonte: Site Cidades@ / IBGE (2008) 
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O Conselho Municipal de Saúde foi estabelecido no Município de Pedras de fogo em 

atenção às exigências das Leis federais 8080/90 e 8142/90, e pela Lei nº. 597, de 01 de abril 

de 1997 e teve seu Regimento Interno aprovado pelo Decreto Municipal nº. 16/2004, de 09 de 

junho de 2004. Na Portaria nº. 25-A/2001, de 06 de junho de 2005, a Prefeitura publica a 

composição do Conselho: 

02 representantes da Secretaria Municipal de Saúde: 

01 representante do Governo Municipal: 

03 representantes dos trabalhadores de saúde: 

01 representante do Conselho de Desenvolvimento Rural: 

01 representante das entidades religiosas: 

01 representante do Sindicato dos Trabalhadores Municipais: 

01 representante do Clube de Mães: 

01 representante do Sindicato dos Trabalhadores Rurais: 

01 representante da Associação AFAC-GANDHI: 

Cada um desses representantes intitulados membros do CMS, tem um suplente. O 

mandato corresponde a 4 anos. A ausência injustificada do conselheiro titular ou suplente 

pode resultar em desligamento do conselheiro. 

A documentação das atividades de formulação das políticas públicas de saúde para o 

município pelo CMS resulta no Plano Municipal de Saúde, onde são apresentados: o 

diagnóstico do serviço de saúde no município; esquemas de programação das ações 

(distribuídas quanto à situação da atenção primária à saúde; a atenção especializada; a atenção 

hospitalar; e atenção básica) com o levantamento das situações-problema, indicação de 

diretrizes para cada uma, bem como os atores envolvidos; parâmetros para avaliação 

utilizados; resumo da pauta das reuniões; e Agenda Municipal de Saúde entre outras 
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informações que compõem a estrutura de referência do CMS para a prestação de serviços de 

saúde.

A hierarquização das prioridades para o serviço público de saúde no município, a 

agenda política, demonstra-se em alinhamento com a política nacional de saúde ao adotar os 

seguintes eixos prioritários (PEDRAS DE FOGO, 2005): 

redução da mortalidade infantil e materna; 

controle de doenças e agravos prioritários; 

reorientação do modelo assistencial e descentralização; 

melhoria da gestão do acesso e da qualidade das ações e serviços de saúde; 

desenvolvimento de recursos humanos da saúde; 

qualificação do controle social. 

O município de Pedras de Fogo, como os demais municípios brasileiros, atua na 

prestação do serviço de saúde, especificamente na gestão plena, e no uso de sua autonomia 

enquanto ente da federação pode se utilizar dos dispositivos estabelecidos para adotar sua 

própria agenda política. A participação do CMS na formulação da agenda e na elaboração do 

Plano Municipal de Saúde deve atender ao objetivo de envolvimento dos diversos atores na 

resolução das questões do município para que haja efetividade na aplicação dos recursos e no 

atendimento de saúde oferecido à população. 
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5 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Esta pesquisa tem por objetivo compreender o processo de participação política no 

Conselho Municipal de Saúde na formulação, implementação e controle do Plano Municipal 

de Saúde em Pedras de Fogo - PB.  Está sintonizada, portanto com o debate atual que 

questiona a efetividade da participação dos cidadãos na formulação, implementação e controle 

das políticas públicas de saúde. 

a) Tipo de pesquisa 

A pesquisa, descritivo-exploratória, foi realizada através de estudo de caso. Para tanto 

foi estudada a ação do Conselho Municipal de Saúde do Município de Pedras de Fogo – PB, 

na formulação, implementação e controle do Plano Municipal de Saúde (PMS), a partir das 

formas de participação dos representantes do Conselho Municipal de Saúde, à luz das 

categorias de Demo (1993): representatividade, legitimidade, participação de base e auto-

responsabilização. 

b) Universo da Pesquisa 

O CMS de Pedras de Fogo é composto por 12 membros. A distribuição das vagas no 

conselho segue as exigências legais (Lei 8142/1990) e do próprio Regimento do Conselho, 

onde metade das vagas (seis) são ocupadas por representantes dos usuários do serviço e a 

outra metade (seis) por fornecedores do serviço, entre funcionários e representantes da gestão 

municipal.
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c) Coleta de Dados 

Os dados primários foram coletados através de entrevista e questionário com os atores 

envolvidos no processo de formulação, implementação e controle do Plano Municipal de 

Saúde. A entrevista foi realizada com os membros do CMS e abrangeu questões voltadas para 

examinar a participação dos representantes do CMS nas etapas de formulação, implementação 

e controle do PMS: levantamento das necessidades; definição das prioridades; definição dos 

mecanismos de avaliação das ações do Plano. 

O questionário teve por objetivo levantar subsídios para  examinar a qualidade política 

da participação dos membros do CMS  no processo de formulação, implementação e controle 

do Plano, através dos critérios de qualidade política da participação popular apresentados por 

Demo (1993): representatividade; legitimidade; participação de base; auto-responsabilização. 

Os questionários foram aplicados pela pesquisadora, no dia da última reunião do CMS 

no ano de 2007, dia 12 de dezembro, oportunidade em que se esperava encontrar os 

conselheiros em atividade. Foi possível aplicar apenas onze questionários, apesar do CMS ser 

composto por doze conselheiros, pois o número de conselheiros presentes na ocasião era onze. 

Além da não totalidade dos conselheiros na reunião, alguns aspectos representaram 

dificuldades no levantamento dos dados, tais como a atuação recente de alguns conselheiros e 

a informalidade dos levantamentos das questões e do repasse de informações para os 

representados por parte dos conselheiros. 

d) Análise de dados 

A análise foi de caráter qualitativo para o exame da participação dos conselheiros na 

formulação do PMS. A análise focalizou as condições em que os conselheiros exercem a 
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participação na formulação, implementação e controle das políticas públicas de saúde à luz 

dos critérios de qualidade propostos por Demo (1993) 

A expectativa, além de mapear a configuração que assume a participação dos 

conselheiros, era verificar a adequação dos critérios de Demo (1993) para explicar a qualidade 

política da participação. Para verificar a adequação do critério de representatividade foram 

consideradas as variáveis: freqüência; critérios para escolha do conselheiro; processo de 

escolha; duração do mandato do conselheiro; renovação do mandato; levantamento, 

ordenamento, e escolha das necessidades; e informações repassadas para os representados 

sobre a atuação do conselheiro.

Quanto a adequação do critério de legitimação foram consideradas as seguintes 

variáveis: conhecimento público do Regimento Interno; conhecimento de normas para 

composição do CMS; competências dos conselheiros do CMS; pauta das reuniões do CMS; e 

critérios para a seleção das questões, formulação da agenda, implementação e controle das 

ações de saúde. 

A adequação do critério de participação de base, foi analisado a partir da consideração 

das variáveis: freqüência da consulta aos representados; forma de consulta sobre 

posicionamento dos representados quanto a formulação, implementação e avaliação das ações 

do CMS; influência exercida pelos representados no plano de saúde do município; freqüência 

de prestação de contas; forma de prestação de contas; motivação para a prestação de contas. 

Para verificar o critério de auto-responsabilização foram consideradas as seguintes 

variáveis: interesse dos representados em acompanhar, em opinar, em apoiar e em expressar 

responsabilidade quanto às decisões tomadas no CMS; forma como os representados 

acompanham, opinam, apóiam e expressam responsabilidade em relação às decisões do CMS. 
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6 UMA AVALIAÇÃO SOBRE OS CRITÉRIOS DA QUALIDADE POLÍTICA DA 
PARTICIPAÇÃO DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

O Conselho Municipal de Saúde (CMS) é formado por doze (12) conselheiros, sendo 

paritariamente dividido entre os fornecedores do serviço de saúde e os usuários do serviço. 

Assim, cada um dos segmentos tem direito a seis vagas no CMS. Uma vez que o serviço 

público de saúde em Pedras de Fogo é totalmente oferecido pela Prefeitura do município, o 

segmento dos prestadores do serviço tem direito a três vagas para a gestão do município e três 

para os funcionários da saúde. As vagas destinadas ao segmento dos usuários são distribuídas 

entre as entidades que reconhecidamente representam segmentos da população usuária do 

serviço público no município, por até dois mandatos de quatro anos para cada uma das 

entidades. Assim as entidades que foram escolhidas e homologadas pela Prefeitura, em 06 de 

junho de 2005 (Portaria n.25-A/2001), para ocupar as vagas dos usuários no mandato atual do 

Conselho Municipal de Saúde são: Conselho de Desenvolvimento Rural – CDR; Entidades 

religiosas; Sindicato dos Servidores do Município – SINTRANS; Clube de Mães; Sindicato 

dos Trabalhadores Rurais; e Associação AFAC-GANDHI.  

Perfil dos Conselheiros do CMS 

Do total dos conselheiros do CMS, onze responderam à pesquisa, entre os quais seis 

são representantes da gestão e cinco do segmento dos usuários, como revela o Quadro 02.  
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Quadro 02- Perfil dos Conselheiros do CMS 
Entidade

que
representa

Idade Sexo Estado
civil 

Grau de
instrução

Filiação
partidária Partido Ocupação 

Entidade
que faz
parte 

Funcionários 
saúde 33 – 48 M Solteiro NR Sim PMDB Não respondeu Outra 

Governo 33 – 48 F Solteiro Superior Não - Coord. De 
núcleo Nenhuma

Sind. dos trab. 
Rurais 18 – 33 M Casado Médio Sim PSB Agricultor CDRS 

E. Religiosa 18 – 33 M Solteiro Fundam. Sim PSD Não respondeu Religiosa

Sintrans 18 – 33 M Casado Médio Não - Auxiliar 
administrativo Sintrans 

Sintrans 33 – 48 M Solteiro Superior Sim PT Professor Sintrans 
Governo 33 – 48 F Casado Superior Não - Secretaria Nenhuma
AFAC 33 – 48 M Separado Superior Sim PTC Funcionário Pub. Outra 

Governo 33 – 48 F Separado Superior Sim PMDB coord./NUPA Religiosa
Funcionários 

saúde 33 – 48 F Casado Médio Sim PMDB Aux. De 
enfermagem Nenhuma

Funcionários 
saúde 18 – 33 M Casado Superior Não - Fisioterapeuta Outra 

Fonte: Pesquisa 2007 

Os aspectos relacionados aos conselheiros, como sexo, grau de instrução, filiação 

partidária e ocupação permitem a compreensão do perfil do cidadão que ocupa o papel de 

agente decisor nos processos de formulação, implementação e controle das políticas de saúde 

em Pedras de Fogo. Assim, o Quadro 02 indica que os conselheiros têm entre 18 e 48 anos, 

sendo que sete conselheiros têm entre 33 e 48 anos e quatro têm entre 18 e 32. Pelo menos 

sete conselheiros já foram ou são casados atualmente, além de quatro solteiros; a maioria é do 

sexo masculino. Todas as conselheiras do CMS fazem parte da gestão ou dos funcionários da 

saúde; mais da metade dos membros possui ensino superior, o que favorece a estes um 

posicionamento crítico em relação à gestão das políticas públicas; sete conselheiros são 

filiados a um partido político e se distribuem entre cinco partidos, sendo que quatro desses 

partidos contam com um filiado, enquanto o PMDB tem três filiados no CMS. Todos os 

conselheiros filiados ao PMDB representam o segmento dos prestadores de serviço de saúde 

ligados à equipe gestora; o perfil ocupacional dos conselheiros é aparentemente diversificado, 

porém, percebe-se que a maioria dos conselheiros é funcionário público e pelo menos cinco 
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são profissionais de saúde. Por suas ocupações, os conselheiros do CMS representam os 

agricultores, professores e assistentes administrativos. 

Critérios da Qualidade Política da Participação 

A. REPRESENTATIVIDADE

Sendo o critério da representatividade relacionado à qualidade política do 

representante em relação aos seus representados procurou-se identificar a fiel delegação e 

cumprimento do poder decisor dado ao representante. Para tanto, identificou-se a forma e 

critérios que guiam o processo decisório para determinação dos detentores de vagas no CMS e 

das ações do CMS. Os onze conselheiros responderam que o CMS se reúne mensalmente. 

Assim, a freqüência das atividades do CMS cumpre o disposto em seu Regimento Interno, 

que disciplina que suas reuniões ordinárias devem acontecer mensalmente, proporcionando a 

regularidade e a formalização da representação dos interesses das entidades, bem como a 

sistematização dos processos que antecedem às reuniões e que permitem aos representados 

fazer parte da ação do representante, delegando-lhe a capacidade de representação. 

A escolha de um representante em uma entidade para receber o poder de representar os 

interesses do coletivo corresponde à necessidade de perceber no representante um perfil 

aproximado ao conjunto de suas características. Quanto aos critérios que foram considerados 

para a escolha dos membros do CMS, conforme Quadro 03, a pesquisa mostrou que o papel 

ocupado na sociedade por um indivíduo é essencial para que o cidadão possa se credenciar 

para exercer o papel de gestor, servidor ou usuário. Para seis conselheiros a posição ocupada 

na sociedade foi determinante para a indicação ao CMS. Entre as argumentações 

apresentadas, destacam-se: ser usuário do SUS; ocupar cargo na gestão; ser membro de uma 

das entidades com vaga no CMS; ou ainda, ser servidor da saúde. Igualmente, a relevância de 
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atuação em um desses segmentos demonstrou ser, para seis conselheiros, critério-chave para 

representar os demais no CMS.

Quadro 03 - Critérios para ser Conselheiro
A posição que ocupa na sociedade 6
Atuação relevante na entidade 6
Indicação da presidente do CMS 1
Caráter pessoal 1
Não respondeu 1

Fonte: Pesquisa 2007 

O processo de escolha do representante da entidade no CMS deve seguir um formato 

que imprima ao escolhido a condição de delegado de uma parcela da população. Para tanto, o 

processo precisa permitir a autêntica expressão do interesse comum para transferir essa 

impressão ao escolhido através de tal processo. A pesquisa apontou que a indicação por parte 

da entidade à qual o indivíduo tem vínculo é a forma mais comum do processo de escolha dos 

representantes do CMS. Esta opção foi apontada por cinco conselheiros e a forma através de 

processo eleitoral apontada por outros três. Juntas, essas duas opções representam as 

condições encontradas para dar representatividade ao processo participativo. Igualmente, dois 

conselheiros que indicaram a forma “indicação de um órgão de governo”, como 

representantes da gestão, também foram escolhidos pela entidade que precisam representar.  

A participação dos representados na escolha do representante é requisito para o 

exercício da eleição. Sete dos conselheiros apontaram que é a diretoria quem pode participar 

do processo de escolha do representante da entidade. O conselheiro eleito e indicado pela 

diretoria da entidade com vaga no CMS mantém representatividade à sua participação quando 

a diretoria é competente para escolher representantes da entidade, competência referente à sua 

eleição legítima e por regulamentação de suas atribuições em instrumento normativo. Além 

disso, três conselheiros apontaram que podem participar da escolha apenas quem comprove 

titularidade de vaga na entidade. 
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Examinando a relação entre as condições de indicação e de escolha dos representantes, 

identificou-se que é relevante no caso em questão o papel da diretoria das entidades tanto na 

escolha como na indicação de seu representante no CMS. O membro da entidade não possui o 

poder de participar diretamente da escolha do seu representante, apenas indiretamente através 

da escolha da diretoria que exerce tal poder. Essa situação comprova limitação da participação 

efetiva dos membros das entidades representadas nas ações dos conselheiros do CMS. 

A existência de critérios para participar do processo decisório diz respeito à 

qualificação dos membros da entidade para tal responsabilidade. Assumindo que não são 

todos os representados que teriam condições de decidir, mas apenas aqueles que preenchem 

requisitos qualificadores, a pesquisa apontou, segundo o Quadro 04, que os critérios utilizados 

para qualificar o processo de escolha dos representantes de cada entidade no CMS são: caráter 

pessoal; efetividade, juízo comum quanto à atuação do membro nas atividades da entidade 

representada; e comprovação da titularidade da vaga. Tais critérios são de natureza subjetiva e 

não apresentam métricas, padrões que permitam verificá-los nos representantes. Esses 

critérios não foram apontados isoladamente, mas estão relacionados e na escolha de dois dos 

representantes os três critérios foram considerados concomitantemente. 

Quadro 04 – Critérios para Escolha do Representante
Caráter pessoal 5
Efetividade na entidade representada 6
Comprovação da titularidade da vaga 4
Não há critérios 1
Não respondeu e não soube responder 2

Fonte: Pesquisa 2007 
Obs.: questão de múltipla escolha 

A duração do mandato diz respeito ao tempo que o representante detém o poder de 

participar no CMS, uma vez que este não é dono do poder e que esse lhe é dado por tempo 

determinado pelos seus representados para agir em seus nomes. De acordo com o Regimento 

Interno do CMS, o mandato de cada entidade é de quatro anos podendo a entidade ser 

reconduzida por três mandatos. Já seus representantes têm um mandato de dois anos. A 
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pesquisa identificou que a maioria dos representantes está ciente do tempo em que detém o 

poder de participação. 

Para garantir a representatividade da participação, a renovação do mandato deve seguir 

o desejo dos representados, e de acordo com o Regimento do CMS, os conselheiros podem ter 

seu mandato renovado desde que os representados assim desejem e que a entidade 

representada ainda esteja dentro de seu mandato. Dez, dos onze conselheiros, acreditam que 

seu mandato pode ser renovado. Seis conselheiros indicaram que acreditam que seus 

mandatos podem ser renovados pelo menos uma vez. Entre esses, um acredita na renovação 

por três mandatos e dois acreditam que essa renovação não tem limites. Além desses, cinco 

conselheiros não sabem quantas vezes o mandato pode ser renovado. O Regimento Interno do 

CMS diz em seu art.18 diz que quatro é o limite máximo de reconduções do representante da 

entidade a critério das respectivas representações. O desconhecimento da duração e renovação 

do mandato fragiliza a representatividade das ações do conselheiro, uma vez que a concessão 

do mandato e sua renovação é um aspecto de delimitação temporal da representatividade da 

atuação do conselheiro. Seu desconhecimento limita o compromisso de atuação do 

conselheiro que não prevê continuidade e pode passar a atuar de forma eventual. 

A identificação e a seleção das questões a serem contempladas nas políticas públicas 

de saúde são etapas iniciais na composição da agenda de reuniões. Diante da demanda de 

serviços maior do que as condições naturais de atendimento imediato por ações do serviço 

público, a identificação, seleção e classificação das necessidades que mais atingem aos 

usuários dos serviços permitem construir alternativas em busca da efetividade do serviço 

público. O CMS, entre outras competências, tem a responsabilidade de “atuar na formulação 

de estratégias e no controle da política de saúde, fiscalizando o cumprimento da legislação 

vigente sobre saúde” (Regimento Interno, art. 3º). Sendo assim, os membros do CMS devem 

representar a população do município, apontando as ações que formam essas estratégias, e 
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para isso a identificação e seleção dessas ações é essencial para a efetividade das políticas 

geradas. Foram apontadas quatro maneiras de identificação das questões. Dos dez 

conselheiros que responderam, cinco apontaram mais de uma forma de identificar as questões. 

A maneira mais apontada, por seis conselheiros, indica que as reuniões das entidades são 

espaços importantes no reconhecimento das necessidades e identificação de questões a serem 

representadas no CMS. No entanto, a informalidade também apontada dificulta o controle da 

representatividade dessas questões. Além disso, seis outros conselheiros também escolheram, 

simultaneamente, as formas “propostas de gestão” e “canais institucionalizados”, como a 

ouvidoria do SUS e as visitas programadas aos hospitais e unidades do PSF (Programa Saúde 

da Família), explicitando que estas formas foram apontadas em sua totalidade pelos 

representantes da gestão.

No exercício de representação da população exercido pelo conselheiro do CMS, as 

questões que são identificadas junto aos representados e selecionadas quanto à relevância, são 

apresentadas para apreciação do CMS, adequadas e inclusas no plano de saúde do município, 

expressão das políticas públicas municipais. O Quadro 05 (coluna A) indica que a questão que 

foi mais elencada, indicada por seis conselheiros, está relacionada às melhorias, como espaço 

físico das unidades de PSF e do hospital. As outras questões apresentadas se relacionam às 

necessidades de seus representados, como direitos trabalhistas; propostas de gestão; serviço 

social no hospital; e retirada do matadouro do centro da cidade, ou ainda, questões indicadas 

pelos funcionários de saúde sobre as necessidades dos usuários: desobstrução das vias de 

acesso ao hospital; funcionamento noturno da clínica de fisioterapia; e atividades de atenção 

aos idosos. 

Parte significativa das questões foi atendida, como mostra a coluna B do mesmo 

Quadro. Pelo menos metade das propostas de melhoria direta nos serviços foi atendida, bem 

como todas as questões relacionadas às propostas da gestão. Além dessas, questões de direito 
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trabalhista, funcionamento noturno da clínica de fisioterapia, desobstrução do acesso ao 

hospital e atividades de atenção aos idosos também foram atendidas. Chama atenção como 

mostra a coluna C do Quadro 05, que cinco conselheiros responderam que “O CMS não 

atende as “propostas de gestão”. Entre as questões não atendidas se encontram: implantação 

de serviço social no hospital, retirada do matadouro do centro da cidade e melhoria direta em 

serviços de saúde já oferecidos. 

Quadro 05 – Questões Apresentadas (A), Atendidas (B) e Não Atendidas (C)
A B C

Melhoria direta em serviços de saúde já oferecidos 6 3 3
Direitos trabalhistas 2 2 1
Propostas de gestão 2 2 5
Desobstrução das vias de acesso ao hospital 2 2 0
Funcionamento noturno da clinica de fisioterapia 1 1 0
Implantação do serviço social no hospital 1 0 1
Retirada do matadouro do centro da cidade 1 0 1
Atividades de atenção aos idosos 1 1 0
O CMS procura atender todas as questões (nenhuma) 0 0 1
Não respondeu 1 3 1
Não apresentaram ainda (Novato/suplente) 2 0 0

Fonte: Pesquisa 2007 
Obs.: questão de múltipla escolha 

A informalidade das decisões, entre uma das maneiras mais utilizadas para comunicar 

as decisões do CMS, como mostra a coluna A do Quadro 06, é vista como uma maneira 

alternativa para a informação ser transmitida e para que sejam estabelecidos mecanismos para 

a publicidade regular das ações do CMS. Se por um lado a informalidade no processo 

participativo dos conselhos é resultado da participação espontânea do cidadão, é também um 

aspecto limitador da efetividade das suas ações, e deve, portanto, ser convertido em ações 

formais. Os segmentos dos usuários e dos prestadores de serviço apontam como mecanismos 

regulares estabelecidos para essa informação, o espaço nas reuniões das entidades 

representadas e os encontros promovidos pela gestão para informar e discutir com os 

servidores.

Da mesma forma que a comunicação das decisões do CMS, a comunicação informal 

quanto à implementação do plano de saúde é uma alternativa utilizada. Todavia, como 
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observado na coluna B do Quadro 06, os conselheiros não apenas utilizam da transmissão 

informal, mas dos espaços nas reuniões das entidades e encontros com a equipe gestora e 

funcionários para informar sobre a implementação do plano de saúde do município. 

Quadro 06 - Maneiras de Informar a Entidade sobre as Decisões do CMS (A) e sobre a Implementação do 
Plano de Saúde (B)

A B
Em reuniões periódicas da entidade (com todos ou apenas com a diretoria) 4 4
Encontros não-periódicos 1 0
Informalmente 4 4
Informativos na sede da entidade 1
A gestão promove encontros com os funcionários e discute as ações de governo e do conselho 3 3
Não informa 1 2
Não respondeu 1 1

Fonte: Pesquisa 2007 
Obs.: questão de múltipla escolha 

As informações são repassadas às entidades pelos conselheiros sobre o plano, a 

avaliação das políticas, as ações implementadas e os recursos disponibilizados para a saúde. 

Essas informações repassadas denotam compromisso com a transparência das ações do CMS. 

B. LEGITIMAÇÃO

Qualidade política do processo de participação, a legitimação se baseia na 

normatização das ações da entidade. O Regimento Interno precisa ser estabelecido de forma 

democrática e ser seguido para garantir essa legitimação. O CMS tem como dever “cumprir e 

fazer cumprir todas as determinações estabelecidas no Decreto nº 16/2004. A indicação de 

que o Regimento Interno é de conhecimento público e compreende as normas sobre a 

composição, convocação das atividades, pauta, priorização das ações e competências dos 

conselheiros do CMS, expresso pela maioria dos conselheiros, oito de um total de onze, 

permite que as normas contidas no Regimento Interno signifiquem legitimação à prática no 

CMS, mesmo que três conselheiros não conheçam o regimento, atribuição do conselheiro e 

pressuposto essencial ao exercício da função. 
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O Regimento Interno contém as normas para a composição do Conselho, tais como, a 

distribuição paritária das vagas entre os dois segmentos que fazem parte do serviço de saúde 

do município, os fornecedores e os usuários, a designação das entidades que têm direito a 

representação desses segmentos. Quanto às normas estabelecidas para composição do CMS 

foram relacionadas normas de distribuição das vagas, tais como a quantidade por segmento, 

entidades com direito a vaga, ou ainda o caráter paritário da distribuição.

As atividades do CMS seguem a agenda básica anual aprovada pelo Conselho, na 

última reunião do ano anterior, e podem ser convocadas reuniões extraordinárias pelo 

prefeito, secretário de saúde (presidente do CMS), e por 2/3 dos seus membros (Regimento 

Interno, 2004). A pesquisa revelou que dois representantes responderam que apenas o 

presidente pode convocar o CMS, quatro disseram que tanto o presidente como os membros 

do conselho podem convocá-lo. Apesar de um conselheiro achar que tal poder é conferido 

tanto ao presidente como ao gestor, e outros dois acreditarem que qualquer cidadão, inclusive 

o gestor o possa fazer, nenhum dos conselheiros foi fiel ao texto da norma revelando a 

fragilidade na formação dos conselheiros para a representação. Ou seja, a pesquisa indicou 

que os conselheiros não possuem o conhecimento sobre aspectos essenciais para sua 

participação, como as competências dos conselheiros do CMS, o que dificulta sua atuação 

como representante numa entidade deliberativa como o CMS. 

De acordo com os dados levantados, seis conselheiros apontaram a seqüência das 

ações da reunião como as normas conhecidas sobre a pauta do CMS. Outros três apontaram 

como são relacionados os assuntos à pauta da reunião. E um dos conselheiros mencionou os 

tipos de assunto que podem fazer parte da pauta.  

Para esclarecer essa questão, o Quadro 07 apresenta um comparativo entre o 

Regimento e a seqüência geral identificada na pesquisa. A seqüência diverge quanto à ordem 

que se dá a cada ação, mas é coerente quanto ao seu conteúdo.  
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Quadro 07 - Pauta da Reunião (comparativo entre as normas e os dados da pesquisa) 
REGIMENTO INTERNO PESQUISA 

1. Após abertura pelo presidente, o repasse de informes 
e a leitura da ata pela secretária executiva do CMS 
para discussão e aprovação; 

1. Relatório de ações da gestão; 

2. Exposição da pauta da reunião pelo presidente; 2. Apresentação de novos recursos; 
3. Leitura do parecer do relator da comissão do assunto 

da seqüência, discussão e voto; 
3. Discussão e aprovação de novas 

questões; 
4. Encerramento pelo presidente 4. Informes, sugestões. 

Fonte: Pesquisa 2007 

Pelo menos três formas de participação nas decisões foram indicadas pelos 

conselheiros. A participação do indivíduo depende do poder que lhe é dado. Quanto ao poder 

concedido para participar, o indivíduo pode não ser estimulado a discutir, apenas assistir; ser 

estimulado a discutir, opinar e posicionar-se. As atribuições do conselheiro, de acordo com o 

artigo 16 do Regimento Interno são: realizar tarefas determinadas pelo CMS; elaborar e 

apresentar relatórios e pareceres; participar de comissões temáticas; realizar visitas às 

unidades de saúde; representar o CMS quando designado; votar e ser votado no CMS. A partir 

dessas atribuições pode-se dizer que “conhecer o papel do representante”, forma apontada por 

um dos conselheiros, está no nível mais baixo de participação, enquanto as outras formas 

apresentadas pelos demais representam níveis crescentes de poder para participar: ouvir as 

questões, apontada por quatro conselheiros; apresentar questões, apontada por sete 

conselheiros; e analisar e decidir sobre essas questões, forma indicada por oito conselheiros. 

Colaborando com o apresentado pelos conselheiros quanto à sua competência nas 

reuniões, a pesquisa mostrou que os conselheiros do CMS são competentes para conhecer as 

propostas de cada um, sugerir, discutir as questões e propostas, votar e redigir relatórios. 

Dessa forma, os conselheiros foram além das competências relacionadas ao planejamento das 

ações e que constam no Regimento, como a participação em equipes técnicas e em grupos 

temáticos para o fomento das discussões e análise das questões. 

Os critérios para definição de prioridades de ação do plano de saúde do município 

foram elencados pelos conselheiros e de acordo com o Quadro 07 a decisão democrática é 
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essencial no processo junto às diretrizes da gestão do município e os indicadores sociais. 

Esses critérios reforçam o padrão do nível de participação dos conselheiros quanto à gestão 

das políticas de saúde, uma vez que os conselheiros apontam em suas respostas as atribuições 

contidas no Regimento, inclusive através da realização das visitas e elaboração de pareceres. 

Quadro 08 - Critérios de Prioridade de Ação 
As diretrizes da gestão do município 2
Os indicadores sociais que a saúde deve manter (níveis de atendimento; controle de doenças; o bem-estar dos 
usuários;  transparência; eficiência; e democratização) 1

Decisão democrática do conselho (presença na pauta; abrangência / urgência; pré-existência de assuntos 
relacionados e mais apontados) 6

Não respondeu 3
Fonte: Pesquisa 2007 
Obs.: questão de múltipla escolha 

De acordo com a pesquisa, seis conselheiros realizam ações de acompanhamento das 

ações propostas no plano de saúde, fiscalizando obras e gastos e um conselheiro participa 

diretamente da execução das ações discutindo com os profissionais de saúde. Essas duas 

formas de participação estão em níveis onde há declaração da opinião e influência nas ações. 

No entanto, o número de conselheiros que não sabem como participar (em número de quatro) 

chama atenção pois é indicativa de não-participação, o que contraria as atribuições dadas pelo 

Regimento ao conselheiro. 

O desconhecimento de suas competências também se revela quanto à forma de 

participar da avaliação das ações. Seis conselheiros sabem que devem fiscalizar e levantar 

questões sobre o andamento das ações e outros dois sabem que podem acompanhar as ações e 

relatórios. Porém, essa forma diz respeito apenas ao conhecimento das ações no nível de 

informação. E ainda, um dos conselheiros acredita que não há possibilidade de avaliação das 

ações contrariando suas atribuições. Mais uma vez o desconhecimento dos conselheiros 

quanto as normas do CMS aponta para a deficiência na capacitação para representação e 

conseqüente fragilização da qualidade da participação do conselheiro nas ações do CMS. 
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As ações de saúde propostas tiveram resultados considerados efetivos por nove dos 

conselheiros. E apenas dois não acreditam na efetividade das ações por acreditarem que o 

desempenho está aquém de efetividade com explicações distintas: burocracia e omissão do 

CMS de suas atribuições. O exame do posicionamento dos conselheiros exige que os 

resultados das ações de saúde sejam verificados de forma crítica nos grupos temáticos do 

CMS e suas conclusões discutidas na conferência anual, espaço aberto à sociedade civil, 

promovidas pela gestão, para debate das ações anuais do plano. 

C. PARTICIPAÇÃO DE BASE 

A participação de base é o apoio político que permite a representação efetiva, através 

da manifestação dos representados em favor do cumprimento dos seus interesses. Sua 

ausência é a acomodação da base, ausência da participação e crença na responsabilidade e 

poder decisório apenas do líder. A solução para a acomodação da base é a integração 

autêntica pelos interesses em comum.  

Um dos conselheiros não consulta seus representados, mas todos os demais afirmaram 

consultar com freqüência regular. Seis consultam mensalmente ou antes das reuniões e outros 

três em periodicidade diferente das sugeridas, em conversas informais, no trabalho (em caso 

de representantes de classe) e nas reuniões de suas entidades. Uma vez que a freqüência com 

que o conselheiro consulta seus representados denota às suas ações o acompanhamento 

periódico, a freqüência regular identificada permite considerar as questões levadas ao CMS 

atualizadas e úteis para a efetividade. 

Como mostra a coluna A do Quadro 09, além de um conselheiro que não consulta sua 

entidade, outros três que consultam freqüentemente sua entidade não indicaram se consultam 

especificamente quanto à formulação das ações. Porém, sete conselheiros regularmente 

consultam seus representados antes da formulação das ações, seja informalmente ou através 
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de reunião com suas instituições ou entidades. A consulta formal permite que as informações 

consultadas sejam registradas pela entidade, gerando dados consistentes e confiabilidade, 

além de permitir seu acompanhamento; enquanto a consulta informal gera apenas 

proximidade com o público que utiliza o serviço e é representado pelo conselheiro, mas não 

permite acompanhamento ou responsabilização.  

Da mesma forma, a consulta quanto à implementação confere respaldo para 

representar e permite ao representado comparar os resultados. A coluna B do Quadro 09 

aponta que, dos oito conselheiros que realizam consultas, três fazem informalmente, e assim 

não assumem compromisso com os representados mediante o exercício da consulta, apenas se 

informam das necessidades. Porém, os cinco que consultam os representados através de 

reuniões, formalizam a consulta e geram as condições para que apóiem as ações do CMS. A 

consulta aos representados é essencial não apenas para dar representatividade ao conselheiro, 

mas é o esforço do representante para estimular a coesão organizada e compromissada 

ideologicamente. 

O esforço do conselheiro em consultar quanto à avaliação das ações, estimula e integra 

o representado ao CMS, abre canal para expressão das suas percepções dos resultados do 

serviço em relação às necessidades apontadas por ele. De acordo com a pesquisa (coluna C do 

Quadro 09), os conselheiros consultam mais através de reuniões do que informalmente. 

Assim, seis conselheiros que consultam, recebem informações que podem contribuir 

efetivamente na avaliação. 

Quadro 09 - Formas de Consulta quanto à Formulação, Implementação e Avaliação das Ações do CMS 
A B C

Não consulto 1 0 0
Informalmente 2 3 2
Reuniões feitas na secretaria com a equipe gestora, coordenadores de cada setor de serviço da sec. de 
saúde; nos espaços abertos pela gestão para discussão das ações com os servidores/conferências com 
os usuários; 

2 2 3

Reuniões da entidade representada (ouvindo e pedindo sugestões, críticas, avaliação dos membros; 
entrevistas feitas pela entidade) 3 3 3

Não respondeu 3 3 3
Fonte: Pesquisa 2007 
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Quanto à importância dos representados no posicionamento dos conselheiros, a opção 

referente à acomodação total da base, “não procuram conhecer as ações do CMS”, não foi 

indicada e apesar de um conselheiro não ter respondido à questão, todos os demais 

expressaram o comportamento proativo de seus representados, desde a busca por informação 

até a influência decisiva nas ações do CMS, comportamento que dá o apoio necessário à 

manutenção da atividade participativa do representante. 

A prestação de contas é a segunda perspectiva do comportamento motivador do 

representante em função da participação de base. Além de consultar seus representados, 

prestar contas é essencial porquanto ao representante é delegado poder para obter resultados 

coletivos. Os dados revelam que os conselheiros, pelo menos uma vez por ano, prestam contas 

de sua atuação. Ressalte-se o número de conselheiros que dizem prestar contas mensalmente, 

cinco, ou ainda, outros quatro que dizem fazê-lo quando há reunião da instituição, o que 

representa o reconhecimento da importância da prestação de contas na atuação do conselheiro, 

como delegado para tal atribuição. 

O canal de prestação de contas mais apontado pelos conselheiros é o espaço nas 

reuniões das entidades, sendo em reuniões ordinárias ou em reuniões convocadas para esse 

fim. Além disso, a apresentação direta de relatórios e a exposição das ações nas reuniões da 

entidade motivam o avanço do nível da participação de base. 

De acordo com a pesquisa, nove dos conselheiros prestam contas de suas ações por 

livre espontânea vontade, e dois por exigência do CMS. As entidades não exigem que seu 

representante preste contas, enquanto o ideal é que cobrem os resultados de quem foi 

escolhido para representar seus interesses o que pode ser reflexo tanto do desconhecimento 

dos representados sobre seus direitos para exercer controle das ações públicas, como do 

desinteresse em influenciar a participação dos seus representantes. No entanto, a prestação de 
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contas espontânea do conselheiro representa responsabilidade em representar e estimula o 

envolvimento progressivo dos representados nas ações do CMS. 

D. AUTO-RESPONSABILIZAÇÃO 

A auto-sustentação ou auto-responsabilização é a capacidade de responsabilizar-se 

pelo bem ou serviço público oferecido através de iniciativas de conservação e valorização. 

Paralelamente ao critério de participação de base, que se refere à capacidade de apoiar e 

influenciar seu representante, o critério de auto-responsabilização se refere à capacidade de 

mostrar interesse e ação pela efetividade do serviço público e da utilização do patrimônio 

público e coletivo. No que se refere ao acompanhamento, expressão da opinião, apoio e 

expressão do senso de responsabilidade, pelo menos cinco conselheiros indicam a freqüência 

regularmente e sempre para essas ações. Assim, os dados expressos no Quadro 10 permitem 

concluir que metade dos conselheiros representa indivíduos que acompanham as decisões do 

CMS regularmente e sempre. Além disso, mesmo que sem regularidade, as entidades que os 

demais conselheiros representam acompanham de alguma forma as decisões do CMS. No 

entanto é relevante considerar a freqüência abaixo de “regular” de cinco conselheiros no 

acompanhamento das ações do conselho, o que aponta para a ausência considerável da auto-

responsabilização dos representados no acompanhamento das ações do CMS. 

Seis das entidades opinam regularmente ou sempre sobre os assuntos tratados pelo 

CMS, como está indicado na coluna B do Quadro 10. A opinião sobre as decisões se reverte 

em aprovação ou desaprovação, apoiando e fortalecendo o posicionamento do conselheiro ou 

servindo de orientação para que suas decisões se tornem representativas. Contudo, quatro 

conselheiros informam que os representados opinam pouco, o que revela desconhecimento e 

desinteresse quanto às possibilidades da utilização do espaço de representação para 

influenciar o serviço público.
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A pesquisa, na coluna C do Quadro 10, mostra que dez conselheiros são apoiados 

sempre e regularmente em suas decisões no CMS. O apoio às decisões expressa também 

participação de base e é essencial para representatividade das ações.  

A freqüência com que os representados expressam apoio às decisões do CMS expressa 

aprovação dos representados quanto às ações dos conselheiros. No entanto, a freqüência 

apresentada pelos conselheiros quanto ao apoio e a expressão da responsabilidade dos 

representados sobre as decisões do CMS deve ser relacionada ao acompanhamento e opinião 

dos representados. Uma vez que os representados apresentaram freqüência abaixo do regular 

quanto ao acompanhamento e opinião sobre as decisões do CMS, a pesquisa demonstrou que 

os representados indicam uma condição de acomodação quanto à capacidade de mostrar 

interesse e ação pela efetividade do serviço de saúde, uma vez que o apoio sem 

acompanhamento e expressão da opinião descaracterizam a auto-responsabilização. 

Quadro 10 – Acompanhamento (A), Opinião(B), Apoio(C) e Expressão da Responsabilidade (D) dos 
Representados sobre as decisões do CMS 

A B C D
Nunca 0 1 0 0
Raramente 0 0 0 0
Às vezes 5 3 2 1
Regularmente 1 4 4 3
Sempre 4 2 4 6
NR 1 1 1 1

Fonte: Pesquisa 2007 

Os segmentos apontaram formas especificas pelas entidades representadas para 

acompanhar as decisões do CMS. Assim as entidades que acompanham entre regularmente e 

sempre, o fazem através dos espaços abertos pela gestão, ou ainda fiscalizando diretamente as 

ações da gestão ou mesmo informalmente. 

Entre as entidades que opinam sobre as decisões do CMS, quatro fazem isso 

regularmente ou sempre nas suas reuniões, ou a gestão garante espaço nas reuniões reservadas 
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para discussões e expressão da opinião dos representados. Um conselheiro não indicou a 

forma como a entidade opina e outro diz que isso acontece informalmente. 

Dos oito conselheiros que a entidade apóia as decisões, cinco afirmaram que a 

entidade apóia informalmente ou simplesmente que não expressa oposição, demonstrando a 

ausência de expressão concreta desse apoio. Os outros três apontaram que seus representados 

usam o espaço nas reuniões para opinar e dar sugestões, demonstrando que há expressão e 

registro do apoio. A expressão concreta do apoio das entidades é garantida quando as 

entidades se reúnem e formalizam seu apoio.

A pesquisa demonstrou que sete entidades expressam o senso de responsabilidade ao 

exercer sua função no serviço de saúde ou na associação que participa. Além disso, um deles 

afirmou que seus representados lhe cobram as providências das ações. 

Oito representantes indicaram que seus representados contribuem para a manutenção e 

melhoria do serviço de saúde de duas maneiras, sendo que um entre esses oito conselheiros 

indicou as duas maneiras. A primeira forma, ao se organizarem como comunidade 

associando-se em entidades, foi apontada por seis dos conselheiros; e a segunda, através da 

dedicação e do empenho em seu trabalho, foi indicada por três conselheiros.  Contudo, três 

conselheiros não apontaram como seus representados contribuiriam para a manutenção e 

melhoria do serviço.

A pesquisa esclareceu que a contribuição dos representados se relaciona ao seu 

segmento. Ou seja, os fornecedores do serviço contribuem através da dedicação e empenho no 

trabalho, enquanto os usuários do serviço de saúde contribuem se organizando como 

comunidade ou se associando em entidades.  Foram indicadas como formas específicas de 

contribuição dos usuários: a informação das questões de interesse da população, a informação 

dos casos particulares de doenças e necessidades específicas, além da utilização, da 

fiscalização e do acompanhamento do serviço de saúde. Os fornecedores do serviço 
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contribuem especificamente ao cumprir com as atribuições designadas pela gestão para cada 

função, indo e participando das reuniões e conferências promovidas pela gestão, motivando os 

servidores (como papel do gestor) e acreditando na boa vontade do gestor (como papel do 

servidor). 
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7 CONCLUSÃO 

A participação dos conselheiros do Conselho Municipal (CMS) de Pedras de Fogo foi 

analisada através dos critérios da qualidade de Demo (1993) nas etapas de formulação, 

implementação e avaliação da política pública de saúde.  

O critério da representatividade relaciona-se à qualidade política do representante em 

relação aos seus representados. Depreendeu-se através da análise que as condições em que se 

dá a participação dos conselheiros na formulação do PMS quanto ao critério da 

representatividade é permeada por aspectos como regularidade e formalização da 

apresentação das questões de saúde de interesse dos representados; indicação de conselheiros 

com um perfil baseado no desempenho de função no segmento representado; as reuniões das 

entidades são espaços formalizados para identificação das questões e informações sobre 

decisões e implementação das ações do CMS. 

A partir do debate atual sobre a representatividade necessária aos espaços de 

participação, como o CMS, a análise preocupou-se em considerar quem tem espaço no 

conselho para representar quem e o quê. Dessa forma, a análise demonstrou que o CMS é um 

espaço de participação para um contingente em ampliação da sociedade civil do município de 

Pedras de Fogo. No entanto, constata-se que é importante aprofundar os critérios para os 

processos de escolha e indicação dos representantes dos usuários e dos fornecedores do 

serviço de saúde. 

A capacitação e atualização que preparam os conselheiros para assumir seu papel é a 

ferramenta que pode atingir as carências identificadas no estudo: desconhecimento das 

normas do conselho; desconhecimento de sua condição de delegado e da importância da 

participação de base para o fortalecimento de sua participação, bem como a inércia quanto à 

consulta e prestação de contas sobre sua atuação. Dessa forma, um plano de capacitação e 
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atualização de conselheiros trará contribuição relevante para a qualidade da participação 

representativa no Conselho Municipal de Pedras de Fogo. 

A diversidade de interesses e identidades sociais e políticas que se agrupam no CMS 

precisa ser tratada e administrada para que seja garantida a legitimidade das ações do CMS. 

Sendo a legitimação a qualidade política do processo de participação, ela se baseia na 

normatização das ações da entidade e o Regimento Interno é um instrumento norteador 

essencial para essa normatização. Assim o Regimento Interno deve ser de conhecimento 

público e incluir as normas sobre a composição, convocação das atividades, pauta, priorização 

das ações e competências dos conselheiros do CMS. 

Através da analise da qualidade política da participação dos representantes do 

Conselho de Saúde na formulação, implementação e controle do plano de saúde pública a 

partir do critério de legitimidade constatou-se que o Regimento Interno do CMS contém 

normatização sobre a composição do CMS, sua convocação, pauta das reuniões, e 

competência dos conselheiros, planejamento, implementação e avaliação das ações propostas. 

Além disso, verificou-se que os conselheiros conhecem tais normas, dirigem as ações do CMS 

com base nelas e agem em acordo com as atribuições que o Regimento lhes confere, elegendo 

critérios de prioridade de ações e concluindo que os resultados das ações de saúde propostas 

no município foram efetivos. 

O terceiro critério de Demo (1993), participação de base, é o apoio político necessário 

à representação efetiva. Esse apoio é dado através da manifestação dos representados em 

favor das ações relacionadas aos seus interesses.  

De acordo com a análise dos dados sobre a participação de base, essencial para a 

representatividade da participação, o estudo demonstrou que os representados exercem 

influência nas ações dos conselheiros e que estes utilizam voluntariamente as reuniões das 

entidades para consultar com freqüência sobre formulação, implementação e avaliação das 
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ações de saúde. Contudo a participação de base apresentou-se limitada pela informalidade de 

alguns aspectos da comunicação entre representados e representantes, limitando também a 

responsabilização dos atores e o controle de suas ações. A análise permitiu afastar a hipótese 

de acomodação total dos seus representados, porém expôs a fragilidade do controle da base 

devido a informalidade dos canais de envolvimento da base nas ações do CMS. Esse aspecto 

deve ser combatido através da ampliação da divulgação das ações do CMS, a criação de 

espaços para expressão da participação de base e prestação de contas. 

A capacidade de responsabilizar-se pelo bem ou serviço público oferecido através de 

iniciativas de conservação e valorização é a auto-responsabilização, critério de qualidade da 

participação relacionada ao interesse individual e coletivo pela efetividade do serviço público 

e utilização do patrimônio público. Os espaços de participação como o CMS ainda não 

asseguram a efetivação dos interesses representados, isto porque o respeito ao conselho como 

instância deliberativa depende da associação da vontade política dos governantes e da 

mobilização da sociedade civil. 

Considerou-se na análise da expressão do interesse dos representados, a inclinação 

desses em acompanhar, opinar apoiar e expressar o senso de responsabilidade quanto às 

decisões do CMS. A expressão do senso de responsabilidade dos representados foi apontada 

pela análise através da indicação dos conselheiros de que o apoio e o senso de 

responsabilidade estão regularmente ou sempre expressos nos usuários através da participação 

de reuniões e discussões, e nos prestadores de serviço como funcionários dedicados e 

empenhados no serviço de saúde. No entanto, a análise também apontou para a limitação da 

qualidade da participação dos conselheiros quanto ao critério de auto-responsabilização dos 

seus representados no que se refere ao acompanhamento e influencia das ações do CMS 

através da opinião, uma vez que é importante para equilibrar a relação entre a vontade política 
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dos governantes e a mobilização da sociedade civil que o conselho alcance maior 

credibilidade enquanto instância deliberativa. 

Alem disso, para ampliar a confiabilidade e aprimorar as condições em que se dá a 

participação dos conselheiros do CMS de Pedras de Fogo é relevante considerar também a 

adoção de mecanismos que informem quanto à atuação dos conselheiros, viabilizem a 

fiscalização e controle sobre a própria ação do CMS e ampliem o envolvimento da sociedade 

nas decisões do conselho.

O debate atual sobre a efetividade da participação nos conselhos municipais de saúde 

evidencia, entre outros aspectos, o desconhecimento quanto aos espaços reservados à 

participação, o desinteresse em influenciar o processo de gestão das políticas públicas por 

parte da população, a falta de profissionalização dos conselheiros e a atuação de gestores que 

não trabalham com o  propósito de envolver a sociedade nesse processo.  Em Pedras de Fogo, 

os dados indicam que do ponto de vista dos critérios de Demo (1993) há uma razoável 

qualidade política de participação dos conselheiros na formulação, implementação e avaliação 

das políticas de saúde. No entanto, eles também sinalizam que há ainda um longo caminho a 

percorrer para que a participação dos conselheiros seja eficiente, eficaz e efetiva na condução 

da política pública de saúde. E, assim sendo, reforça o debate atual de que os conselhos 

municipais de saúde, criados como instância de participação popular, merecem uma avaliação 

mais crítica sobre a sua funcionalidade e potencialidade para democratizar o Estado.  

Consideramos que a pesquisa atingiu assim, plenamente, o seu objetivo que  era o de 

avaliar a qualidade política da participação no CMS através de um conjunto de critérios 

definidores do processo de participação. Algumas questões, no entanto, deixaram de ser 

exploradas, tais como: o trabalho dos conselheiros no  acompanhamento das políticas públicas 

de saúde  do ponto de vista econômico e financeiro, a avaliação sobre o conteúdo das pautas – 

se elas cuidam de fato das coisas essenciais do ponto de vista da saúde, formação sócio-
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política dos conselheiros, percepção dos conselheiros sobre a funcionalidade do conselho e 

sobre a qualidade de saúde do município. Estas lacunas poderão ser solucionadas a partir de 

novos estudos que entendemos como necessários para aprofundar a compreensão sobre a 

atuação do CMS.   De igual modo, seria oportuno estudo semelhante com outros conselhos de 

saúde a fim de  confirmar a adequação dos critérios de Demo (1993) para análise da qualidade 

política da participação.



84

REFERÊNCIAS

ABRUCIO Fernando Luiz.  Os avanços e os dilemas do modelo pós-burocrático: a reforma da 
administração pública à luz da experiência internacional recente. In: BRESSER-PEREIRA, L. 
C. & SPINK, P. (orgs).  Reforma do Estado e Administração Pública Gerencial - 7ª ed. 
Rio de Janeiro: editora FGV, 2005. 

ARNSTEIN, Sherry. R.  A ladder of citizen participation. Journal of the Royal Town 
Planning Institute. April, 1971.

ARRETCHE, Marta e MARQUES, Eduardo.  Municipalização da saúde no Brasil: diferenças 
regionais, poder do voto e estratégias de governo. Ciências & Saúde coletiva, 2002a, vol.7, 
no. 3, p.455-479.

ARRETCHE, Marta.  Relações federativas nas políticas sociais. Educação e Sociedade,
Campinas, v. 23, n. 80, p. 25-48, set. 2002b 

ARRETCHE, Marta e MARQUES, Eduardo. Federalismo e políticas sociais no Brasil: 
problemas de coordenação e autonomia. São Paulo em perspectiva, 2004, p. 17-26 

BELTRÃO, Hélio. Descentralização e liberdade. 3. ed. Brasília: Ed. UNB, 2002 

BORDENAVE, Juan E. D.  O que é participação? São Paulo: Ed. Brasiliense, 1983 8.ed. 
col. primeiros passos. 

BRASIL. Constituição (1988): República Federativa do Brasil. Brasília: Senado Federal, 
1988

______. Lei no 8.080, de 19 de Setembro de 1990. Dispõe sobre as condições para a 
promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e dá outras providências. 1990a 

______. Lei no 8.142, de 28 de Dezembro de 1990. Dispõe sobre a Participação da 
Comunidade na Gestão do Sistema Único de Saúde (SUS) e sobre as Transferências 
Intergovernamentais de Recursos Financeiros na Área da Saúde e dá Outras Providências. 
1990b

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 373, de 27 de fevereiro de 2002. Norma 
Operacional da Assistência à Saúde – NOAS 01/2002. Diário da União, 2002 

______. Ministério da Saúde. Portaria nº 399, de 22 de fevereiro de 2006. Divulga o Pacto 
pela Saúde 2006 – Consolidação do SUS e aprova as Diretrizes Operacionais do Referido 
Pacto. Diário da União, 2006 

______. Ministério da Saúde. Relatórios da saúde. Disponível em: 
<<http://www.saude.gov.br/>>. Acessado em 22/07/2008.

BRESSER-PEREIRA, Luiz Carlos. A reforma do Estado dos anos 90: lógica e mecanismos 
de controle. Brasília: Ministério da Administração Federal e Reforma do Estado, 1997 



85

_____, Luiz Carlos.  Da administração pública burocrática à gerencial. In: BRESSER-
PEREIRA, L. C. & SPINK, P. (orgs). Reforma do Estado e Administração Pública 
Gerencial - 7ª ed. Rio de Janeiro: editora FGV, 2005. 

CATALÁ, Joan Prats i.  Governabilidade democrática na América latina do final do 
séculoXX. In: BRESSER-PEREIRA, L. C. & SPINK, P. (orgs).  Reforma do Estado e 
Administração Pública Gerencial - 7ª ed. Rio de Janeiro: editora FGV, 2005. 

CAVALCANTI, Maria Helena Pereira (et. alli.).  Uma história de Pedras de Fogo. João 
Pessoa: ed. Universitária UFPB, 1993. 

CHAUÍ, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 1994. 

CHAVES, Maria B. G., CARDOSO, Andrey M. & ALMEIDA, Celia. Implementação da 
política de saúde indígena no Pólo-base Angra dos Reis, Rio de Janeiro, Brasil: entraves e 
perspectivas. Caderno de Saúde Pública, Fev/2006, vol.22, no.2, p.295-305.

COUTINHO, Marcelo J. V.  Administração pública voltada para o cidadão: quadro teórico-
conceitual. Revista do Serviço Público, ano51, N. 3 Jul./set. 2000 

DAIN, Sulamis. Os vários mundos do financiamento da Saúde no Brasil: uma tentativa de 
integração. Ciências & Saúde Coletiva, Nov. 2007, vol.12 suppl, p.1851-1864. ISSN 1413-
8123.

DEMO, Pedro. Participação é conquista.  São Paulo: Cortez, 1993. 2.ed. 

DUPAS, Gilberto.  Tensões contemporâneas entre o público e o privado. São Paulo: Paz e 
Terra, 2003. 

DYE, Thomas R.  Understanding Public Policy. 11rd. ed. Upper Saddle River, New Jersey: 
Prentice-Hall, 2005. p. 31-59 

FARAH, Marta F. S. Inovação e governo local no Brasil contemporâneo. In: JACOBI & 
PINHO (orgs).  Inovação no campo da gestão pública local: novos desafios, novos 
patamares. RJ: editora FGV, 2006. 

FREY, Klaus.  Governança urbana e participação pública. RAC-Eletrônica, v.1, n.1, art.9 
jan./abr. 2007. P.136-150. 

GETE, Blanca Olias de Lima.  La evolución de la gestion pública, In: GETE, Blanca O. L. 
(orgs.)  La nueva gestion pública. Prentice Hall, Madrid, 2001 

GOHN, Maria da Glória. Conselhos Gestores e participação sociopolítica. 3 ed. São Paulo: 
Cortez editor, 2007 

GOODE, William J. & Hatt, Paul K.  Métodos em Pesquisa Social. 7. ed. São Paulo: Ed. 
Nacional, 1979. 



86

GUIMARÃES, Luisa & GIOVANELLA, Lígia.  Entre a cooperação e a competição:
percursos da descentralização do setor saúde no Brasil. Revista Panam. Salud Publica 16(4), 
2004.

IBGE.  Estimativas das populações residentes 2007. Disponível em: 
<<http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>>, acessado em 10/07/2008.

_____. Perfil dos municípios brasileiros – gestão pública 2001. Disponível em: 
<<http://www.ibge.gov.br/munic2001/index.htm>>Acessado em 10/07/2008. 

KLERING, L R. & ANDRADE, J. A.  Inovação na gestão púbica: compreensão do conceito a 
partir da teoria e da prática. In: JACOBI & PINHO (orgs).  Inovação no campo da gestão 
pública local: novos desafios, novos patamares. RJ: editora FGV, 2006. 

MARTINS. Gilberto.  Manual para elaboração de monografias e dissertações. 3 ed. São 
Paulo: Editora Atlas, 2002. 

MENY, Ives & THOENIG, Jean-Claude.  Las políticas públicas. Madri: Ariel, 1992. 

MORAES, Ilara Hämmerli Sozzi de y SANTOS, Silvia Regina Fontoura Rangel dos. 
Informações para a gestão do SUS: necessidades e perspectivas. Inf. Epidemiológicas SUS,
mar. 2001, vol.10, no.1, p.49-56. ISSN 0104-1673. 

NOGUEIRA, Marco Aurélio.  As possibilidades da política: idéias para a reforma 
democrática do Estado. São Paulo: Paz e Terra, 1998 

PAULICS, Veronika.  Autópsia Verbal: investigação de óbitos de menores de 1 ano. In:
BARBOZA, Hélio e SPINK, Peter.  20 Experiências de Gestão Pública e Cidadania – 
Ciclo de Premiação 2001. São Paulo: Programa Gestão Pública e Cidadania, 2002. 

PEDRAS DE FOGO – PB.  Decreto nº 016/2004. 2004a 

______. Conselho Municipal de Saúde.  Plano municipal de saúde. 2005a 

______. Portaria nº 25-A/2001.

______. Conselho Municipal de Saúde. Regimento interno do conselho municipal de 
saúde. 2004b 

PESSOTO, Umberto; NASCIMENTO, Paulo; HEIMANN, Luiza.  A gestão semiplena e a 
participação popular na administração da saúde. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro: 
jan-fev, 2001, vol.17, nº.1, p. 89-97. 

PINO, Eloísa Del.  Pór qué e cómo debe abordarse El estúdio de lãs actitudes ciudadanas 
hacia La administración pública? Concurso del CLAD sobre Reforma del Estado y 
Modernización de La Administración Pública, XVII. Caracas, 2003. 

SPINK, Peter. Possibilidades técnicas e imperativos políticos em 70 anos de reforma 
administrativa. In: BRESSER-PEREIRA, L. C. & SPINK, P. (orgs). Reforma do Estado e 
Administração Pública Gerencial - 7ªed. Rio de Janeiro: editora FGV, 2005. 



87

SUBIRATS, Joan.  Análisis de políticas públicas y eficácia de la Administración. Madri: 
Ministério para las Administraciones públicas, 1994 

SUNKEL, Osvaldo.  Globalização, neoliberalismo e reforma do Estado. In: BRESSER 
PEREIRA, L. C., WILHEIM, Jorge, & SOLA, Lourdes (orgs.). Sociedade e Estado em 
transformação. Brasília: ENAP, 1999 

TEIXEIRA, Ana Claudia.  Até onde vai a participação cidadã? Revista Le Monde 
Diplomatique Brasil. Ano2, numero7, fevereiro de 2008 p. 6-7 

TENÓRIO, F G. & MARQUES FILHO, H.  Cidadania deliberativa: um estudo de caso. In:
JACOBI & PINHO (orgs). Inovação no campo da gestão pública local: novos desafios, 
novos patamares. RJ: editora FGV, 2006. 

TRIPODI, Tony e outros. Análise da Pesquisa Social.  2. ed. Rio de Janeiro: F. Alves, 1981. 

VIANA, Ana Luiza D'ávila and DAL POZ, Mario Roberto. A reforma do sistema de saúde no 
Brasil e o Programa de Saúde da Família. Physis, 2005, vol.15 suppl, p.225-264. ISSN 0103-
7331.



88

APÊNDICE
Roteiro de entrevista com os membros do Conselho Municipal de Saúde de Pedras de Fogo.



UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 
MESTRADO EM ADMINISTRAÇÃO 

Cynthia Kelly Fernandes Bezerra 

Conselho Municipal de Saúde de Pedras do Fogo – PB: um estudo sobre 
participação

Roteiro de entrevista com os membros do Conselho Municipal de saúde de pedras de fogo. 

PARTE I: IDENTIFICAÇÃO 

Nome 

Entidade que representa no CMS:  

Idade: (  ) acima de  18 até  33 (  ) acima de 33 até 48 (  ) acima de 48 

Sexo: (  )feminino (  )masculino  

Estado civil: (  )solteiro (  )casado (  )separado   (  )viúvo (  )outro 

Grau de instrução: (  )fundamental (  )médio (  )superior 

Filiação partidária: (  )não (  )sim qual?  

Ocupação:

Você possui vínculo empregatício? (  )sim (  )não 

Caso esteja, no momento, sem vínculo empregatício, há quanto tempo se encontra nesta 
situação?  

(  ) abaixo de  3 meses (  ) de 3 a 6 meses (  ) de 6 meses a 1 ano 

(  ) acima de 1 ano  

Você faz parte de alguma(s) das entidades abaixo? (múltiplas respostas)   

(  ) Conselho de Desenvolvimento Rural 

(  ) Entidade religiosa   (  ) Sindicato dos Trabalhadores Municipais  

(  ) Clube de mães   (  ) Sindicato dos Trabalhadores Rurais 

(  ) Associação Comercial   (  ) nenhuma 

(  )outra: 
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PARTE II: CRITÉRIOS DE QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO (DEMO,1993) 

A. Representatividade 

1) Com que freqüência o CMS se reúne? 
(  )mensalmente (  ) bimestralmente (  ) trimestralmente (  )semestralmente 
(  )anualmente  (  ) eventualmente 

2) Quais os  critérios que  foram considerados para que você fosse escolhido para fazer parte 
do CMS? 

3) Como foi o processo de escolha ? 
(  ) através de indicação de algum órgão de governo 
(  ) através de processo eleitoral 
(  ) indicação de entidade 
(  ) de outra forma. Qual? 

4) Em caso de eleição para escolha da representação junto ao CMS, quem participa do 
processo de escolha ?

6) Quais os critérios para participar do processo de escolha do representante no CMS?   

7) Qual a duração do mandato no CMS? 
(  ) 1 ano (  ) 2 anos (  ) 3 anos (  ) 4 anos (  ) outro    

8) O mandato pode ser renovado? 
(  )sim  (  )não 
Se sim, por quantas vezes? 

9) Como são identificadas e selecionadas as questões relativas á saúde  que você deve discutir 
no CMS? (levantamento, ordenamento, e escolha das necessidades)  
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10) Quais as questões de  sua entidade que você já apresentou, nesse mandato, ao CMS?  

11) Quais as questões que foram atendidas?  

12) Quais as questões que não foram atendidas?  Por quê?  

13) Como você informa à sua entidade sobre as decisões do CMS relativas ao plano de saúde 
do município?  

14) Como você informa à sua entidade sobre a implementação do plano de saúde?  

15) Quais as informações que você repassa à sua entidade relativas ao funcionamento do 
CMS ? 
(  ) decisões sobre o plano de saúde (  ) ações implementadas 
(  ) avaliação das políticas   (  ) recursos 
(  ) outros

B. Legitimação

16) O Regimento Interno do CMS é de conhecimento público? 
(  )sim (  )não ( ) Não sei  

17) Quais as normas estabelecidas para a composição do CMS? 
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18) Quem pode convocar o CMS?  

19) Qual é a pauta das reuniões do CMS? 

20) Como você pode participar das decisões do CMS?  
(  ) apresentando questões para debate e decisão  
(  ) analisando e decidindo sobre as questões (  )ouvindo as discussões 
(  ) outra forma  

21) Como você participa  no planejamento das ações de saúde do município?  

22) Quais os critérios que o CMS adota para definir as prioridades de ação para o Plano de 
saúde do município? 

23) Como você  participa na implementação das ações de saúde do município?  

24) Como você participa na avaliação das ações de saúde do município?  

25) Você acha que as ações de saúde que foram propostas estão sendo desenvolvidas 
satisfatoriamente? (  )sim (  )não   ( ) Não sei avaliar  

26) Em caso negativo, quais as razões?  
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C. Participação de base

27) Com que freqüência você consulta os membros da entidade que você representa? 
(  ) mensalmente (  ) trimestralmente (  ) semestralmente  (  ) anualmente 
(  ) antecedendo as reuniões do CMS  (  ) outro      

28) Como você consulta seus representados para conhecer seu posicionamento quanto a 
formulação das ações de saúde do município? 

29) Como você consulta seus representados para conhecer seu posicionamento quanto à 
implementação das ações de saúde do município? 

30) Como você consulta seus representados para conhecer seu posicionamento quanto à 
avaliação das ações de saúde do município? 

31) Qual a influência dos seus representados no seu posicionamento diante das questões 
expostas no CMS? 
(  ) os representados não procuram conhecer as ações no CMS 
(  ) os representados apenas procuram saber das ações no CMS 
(  ) os representados influenciam fortemente as ações no CMS 
( ) os representados influenciam pouco as ações no CMS 

32) com que freqüência você presta contas da sua atuação no CMS? 
(  ) mensalmente (  ) trimestralmente (  ) semestralmente  (  ) anualmente 
(  ) antecedendo as reuniões do CMS (  ) outro  

33) como você presta contas da sua atuação no CMS? 
(  ) apresentação de relatórios 
( ) em reuniões convocadas para este fim  
( ) outra forma . Qual?  

34) A prestação de contas é feita: 
(  ) de livre vontade (  ) por exigência da entidade 
(  ) por exigência do CMS 
( ) outro motivo. Qual?   
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D. Auto-sustentação – responsabilizar-se 

35) A entidade que você representa acompanha as decisões do Conselho Municipal de Saúde 
?
( ) nunca ( ) raramente ( )às vezes ( )regularmente ( )sempre  

Se a resposta for REGULARMENTE ou SEMPRE, de que forma?  

36) A entidade que você representa opina sobre as decisões do CMS?   
( ) nunca ( )raramente ( )às vezes ( )regularmente ( )sempre  

Se a resposta for REGULARMENTE ou SEMPRE, de que forma?  

37. A entidade que você representa apóia suas decisões tomadas no CMS?  
( ) nunca ( )raramente ( )às vezes ( )regularmente ( )sempre  

Se a resposta for REGULARMENTE ou SEMPRE, de que forma?  

38) Os membros da entidade que você representa expressam o senso de responsabilidade? 
( ) nunca ( )raramente ( )às vezes ( )regularmente ( )sempre  

Se a resposta for REGULARMENTE ou SEMPRE, de que forma?  

39) Como seus representados contribuem para a manutenção e melhoria do serviço de saúde 
do município? 




