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RESUMO 

 

A participação social no Brasil toma novo impulso com o processo de 

redemocratização da sociedade brasileira e se fortalece com o ressurgimento da 

sociedade civil e com a Constituição de 1988. Nesse contexto, o estudo é realizado 

com o escopo de verificar a capacidade deliberativa do Conselho Municipal de 

Saúde de Mossoró (CMSM), a partir do modelo da normatividade participativa 

aferindo os graus de institucionalização, democratização e representação do 

conselho. Já o modelo da efetividade deliberativa considera a capacidade de 

vocalização e de agenda dos participantes, os tipos de manifestação, as decisões e 

a função do conselho, a partir da leitura e a análise das atas permitindo aferir assim, 

o grau de efetividade deliberativa do conselho. Verificou-se, assim, que o conselho 

apresenta um grau médio de efetividade deliberativa, destacando-se como uma 

instituição que exerce, predominantemente, o papel de controle sobre as políticas de 

saúde municipal, devido, entre outros fatores, ao contexto político conservador, à 

assimetria de recursos entre os conselheiros, à participação pouco substantiva dos 

atores que frequentam as suas reuniões, seja conselheiro ou não, e, em especial, à 

reduzida influência dos usuários no seu processo decisório. De acordo com os 

estudos da democracia deliberativa aplicados à realidade de Mossoró, é possível 

observar que a participação social, sobretudo o controle social sobre as ações 

públicas, encontra, hoje, uma série de dificuldades para se realizar. O estudo 

reconhece que, nessas circunstâncias, o conselho cumpre parcialmente o papel 

para o qual foi criado, o que não impede, contudo, de ser caracterizado como um 

espaço de deliberação importante, uma vez que permite a participação de 

representações dos diversos segmentos do estado, da sociedade, de suas 

demandas e intenções. A superação de tais obstáculos perpassa pelo interesse de a 

sociedade civil despertar e passar a ter voz ativa nessas instituições. 

 

Palavras-chave: Democracia. Participação Social. Conselhos Gestores. Efetividade 

Deliberativa. 
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ABSTRACT 

The social participation in Brazil takes a new impetus with the 

(re)democratization process of the Brazilian society and is strengthened by the 

resurgence of the civil society and the 1988 Constitution. In this context, the study is 

conducted with the scope to verify the effectiveness of deliberative Municipal Health 

Council of Mossoro (CMSM), with theoretical and methodological support based on 

the following models: the participatory normativity, which measures the degree of 

institutionalization, democratization and council representation; and the effectiveness 

of deliberative that, from the calling capacity and agenda of the participants, from the 

kinds of manifestation, from the decisions and the council’s office, that measures the 

degree of effectiveness of the deliberative council. It appears, thus, that the council 

has an average degree of effectiveness deliberative, standing out as means an 

institution that practice, despite the existence of obstacles and challenges, the role of 

control over municipal health policies, due, among other factors, the conservative 

political context, the asymmetry of resources between the counselors, the little 

substantive participation of the actors who attend its meetings, either counselor or 

not, and in particular, the reduced influence of the members in its decision-making 

process. In public management of Mossoro, social participation, especially social 

control over public actions, face, today, great number of difficulties to be held. The 

study recognizes that, in such circumstances, the council partially fulfills the role for 

which it was created, what does not impede, however, be characterized as an 

important deliberative space, since it allows the participation of representatives of the 

various segments of the state, society, their demands and intentions. Overcoming 

such obstacles moves through the interest of civil society to wake up and fight for the 

spaces in these institutions. 

 

Key words: Democracy. Social Participation.  Management Councils. Deliberative 

Effectiveness. 
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1  INTRODUÇÃO  

 

O estudo “Deliberação e participação: dinâmica e efetividade do Conselho de 

Saúde de Mossoró-RN – 2009-2012”1 não trata de mero diagnóstico sobre a 

situação do referido conselho. A sua contribuição se destaca por discorrer sobre a 

sua capacidade deliberativa. Nesse sentido, o presente estudo visa contribuir para a 

superação de alguns obstáculos identificados à participação social que repercutiram 

nos impactos das deliberações do conselho sobre a política de saúde local, como, 

por exemplo, a posse desigual de recursos entre os diversos atores sociais que 

compõem o conselho em questão e o contexto político, colaborando para que o 

efeito das decisões desse conselho não causasse impacto significativo sobre a 

política de saúde municipal.   

Considerou-se aqui as mudanças políticas ocorridas entre o final da década 

de 1970 e início da década seguinte, como o ressurgimento da sociedade civil, a 

redemocratização da sociedade e as reformas no Estado brasileiro, a partir da 

Constituição de 1988, com ênfase na institucionalização da participação social e nos 

novos arranjos democráticos, como os conselhos gestores de políticas públicas. 

Para tanto, o estudo levou em conta o debate acerca da participação social e as 

mudanças que ocorreram na gestão pública no Brasil contemporâneo, consequência 

da retomada do processo de redemocratização da sociedade brasileira, destacando 

o importante papel das instituições participativas na formulação e no controle das 

ações públicas.  

Foi durante o processo da (re)democratização que ressurgiu a sociedade civil, 

com fortes movimentos, reivindicando autonomia frente ao Estado e aos partidos 

políticos (AVRITZER, 2012). Ocorreu o ápice do crescimento do movimento 

municipalista/descentralizador no País (GERSCHMAN, 2001); iniciou-se o processo 

de transferência de competências tributárias e administrativas para os governos 

subnacionais (CÔRTES, 2007; SOUZA, 2002), esses acontecimentos são 

importantes para entender o processo de construção de gestão das políticas 

públicas participativas no Brasil.  

                                                           
1
 O autor deste estudo foi conselheiro em mais de um mandato, acompanhando, como trabalhador da 

saúde e dirigente sindical, o processo de construção do SUS do início da década de 1990 até 2006, 
inclusive sendo o primeiro presidente do conselho eleito por seus pares, em 1992.  
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Durante a década de 1980, muitos foram os acontecimentos políticos. Nessa 

década, por exemplo, institucionaliza-se a participação social na gestão das políticas 

públicas. Outro aspecto relevante foi a incorporação pela Constituição de uma série 

de demandas da sociedade civil, abrindo caminhos para uma reforma do Estado 

Brasileiro.  

Para Andrade (2002, p.52), o discurso da reforma do Estado2 “coincidia com 

reivindicações descentralizantes que emergiram durante o processo constituinte”; 

Arretche (1996, p.1) acrescenta que as exigências por reformas eram também 

desdobramentos da conjuntura internacional, onde em vários países ocorriam 

reformas, “sendo as mais conhecidas [...], a transferência de atribuições e 

privatizações [...]”. Na verdade, além das influências externas, não há como negar a 

pressão da sociedade civil e dos atores políticos – prefeitos e governadores – por 

reformas, contidas na luta pela redemocratização. 

Para Côrtes (2002, p. 20), essas reformas são desdobramento do 

agravamento da crise econômica internacional, que levou os países centrais e as 

agências multilaterais “a proporem o ajustamento estrutural das economias dos 

países em desenvolvimento, através de políticas que reduzissem drasticamente o 

tamanho do aparelho estatal”. Na mesma direção, Andrade (2002, p. 51-52) aponta 

outro aspecto originado pela crise do Estado de bem-estar no mundo inteiro e 

central nas reformas, que é “a revigoração do pensamento liberal e, com ele, o 

discurso do enxugamento da máquina pública, a desconstrução da agenda dos 

governos centrais, com a defesa da responsabilização dos demais entes federativos, 

pela prestação de serviços de natureza social”. Segundo Ferreira Costa (2013), com 

este conteúdo, reformas foram iniciadas na Inglaterra e nos Estados Unidos.     

Observa-se, assim, que várias são as explicações expostas pelos estudiosos 

que contribuem, dessa forma, para um melhor entendimento da origem e do sentido 

das reformas do Estado. Para Ferreira Costa (2013), uma de suas explicações é que 

teria sido pelo crescimento excessivo dos gastos públicos e das burocracias 

                                                           
2
 Esse termo refere-se a um conjunto de mudanças que alteram a forma de organização e de 

funcionamento de um Estado, conduzidas por um governo ou uma série de governos no decorrer de 
um tempo longo. São mudanças que podem alcançar a organização política, passando pela estrutura 
administrativa ou limitar-se a mudanças no modelo de gestão do aparelho administrativo (Ferreira 
Costa, 2013, p.351-152).   
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públicas, assim, a sua superação passaria pela redução dessas burocracias, dos 

instrumentos de regulação da economia e redução dos gastos sociais. 

No Brasil, “a Constituição de 1988 veio consolidar um novo desenho de 

políticas públicas, caracterizado pela descentralização, entendida como a 

transferência de responsabilidades [...], do Governo Federal para os níveis estaduais 

e, principalmente, municipais de governo” (ANDRADE, 2002, p.51). Assim, um 

conjunto de políticas sociais, como a de saúde, passa a ser descentralizada para os 

demais níveis de governo. 

Cohn (2002) destaca alguns aspectos importantes da Constituição de 1988, 

relacionados ao debate da descentralização e do poder local. Quanto à questão dos 

recursos financeiros, ela observa a manutenção da tendência – desde 1970 – de 

ampliação da transferência de recursos federais para Estados e municípios, via 

fundos de participação; já sob o aspecto administrativo, e com reflexo no nível local, 

observa que permanece a descontinuidade de políticas e programas sociais, muitas 

vezes identificadas com o governante, não sendo sequer políticas de um governo 

específico, estimulada pela cultura política brasileira do clientelismo, por exemplo; 

por fim, quanto ao sistema tributário, ampliou a autonomia dos estados e municípios 

para legislar e arrecadar tributos próprios. Essas possibilidades criadas pela 

constituição ampliam a autonomia de gestão dos entes locais, frente aos demais 

níveis de governo, mas ainda não são suficientes – para muitos municípios – para 

garantir a capacidade de governança. 

Conforme Almeida (2009, p. 203), “o debate em relação à importância de os 

municípios conquistarem, na nova constituição, uma situação mais justa, no que diz 

respeito à distribuição de recursos e a sua autonomia política, foi de enorme 

repercussão na sociedade”. Almeida ressalta também que houve uma transferência 

de funções e de poder decisório, por exemplo, do plano federal para os Estados e 

municípios. Os municípios, além de exercerem um novo protagonismo no desenho 

federativo, incorporaram a participação da sociedade à gestão pública, através de 

um conjunto de inovações democráticas.  

Para Côrtes (2007, p.7-8), com a eleição direta de prefeitos e governadores, a 

partir da segunda metade da década de 1980, “a descentralização era vista como 

uma necessidade para o fortalecimento da democracia e para reduzir o poder do 
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governo central, identificado com a continuidade do regime contestado”. Um aspecto 

importante ressaltado por Souza (2002, p.435) “é que a descentralização não foi 

uma política adotada pelo Governo Federal, (ou central), [...], mas, sim, pelos 

constituintes de 1988, ampliando, portanto, o conteúdo político da descentralização”. 

A descentralização foi uma tentativa de romper com o perfil centralizador do Estado 

brasileiro, buscando dar maior protagonismo às unidades subnacionais. 

Assim, para o campo das políticas públicas, em especial, para o da saúde, as 

mudanças que se processaram no País, a partir da Constituição de 88, causaram 

grande repercussão. Esta área contribuiu muito para essas mudanças. O destaque 

da área da saúde tem sentido. Diferente de outras áreas, foi a que mais intensa e 

precocemente incorporou o mecanismo de participação. Além disso, já no final dos 

anos 70, identificava-se a formação de uma comunidade política, muito articulada 

(CÔRTES, 2009; FARIA, 2007). Esta comunidade ficou conhecida como o 

Movimento pela Reforma Sanitária, responsável pela articulação com outros 

movimentos sociais e, em grande parte, pelo desenho institucional da área da 

saúde. 

Mas, esse processo não foi fácil, mesmo contando com um movimento 

articulado, a descentralização da política de saúde teve que lidar com o fato da 

desigualdade entre os municípios da Federação (GERSCHMAN, 2001). Para 

Arretche (2002, p.247) “é devido à debilidade fiscal e administrativa de uma grande 

proporção de municípios em cada Estado que a existência e natureza de estratégias 

federais e estaduais são um requisito fundamental do processo de descentralização 

das políticas sociais”. Quer dizer, para Arretche, o processo de descentralização, 

num país de municípios desiguais, pode ser executado se as esferas de governo 

estadual e federal agir no sentido de incentivá-lo. Observando a atual situação da 

saúde e as desigualdades entre os municípios, percebe-se que essas esferas de 

governo precisam investir mais no setor, através de parcerias. 

O histórico de mobilizações, articulações e participação dessa área vem se 

desenvolvendo há bastante tempo. A criação do Conselho Nacional de Saúde é de 

1937; ele surge como órgão consultivo do então Ministério da Educação e Saúde 

Pública (CÔRTES, 2009), a Conferência Nacional de Saúde é instituída pela lei n. 

378 de 13 de janeiro de 1937, sendo que a primeira conferência ocorreu em 1941 e 
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discutiu a Situação Sanitária e Assistencial dos Estados (BRASIL, 2013). Em São 

Paulo, os Conselhos Populares de Saúde surgem ainda na década de 1970. Em 

1976 foram criados os conselhos de Saúde da Zona Leste, articulados por 

sanitaristas que trabalhavam nos postos de saúde daquela região (GOHN, 2011). No 

processo de retomada da democracia no País, nos anos 80, esta área 

desempenhou mais uma vez um importante papel político. 

Com a redemocratização do Estado Brasileiro, “a saúde foi uma das primeiras 

a se organizar e a criar os Conselhos Gestores de Saúde,[...] desde o final dos anos 

de 1980 e os conselhos populares de saúde, daquela mesma época” (GOHN, 2010, 

p.77). Com a criação em 2005, do conselho Municipal de Saúde de Cedral, no 

Maranhão, completava-se 100% dos municípios brasileiros com conselhos de saúde 

(MOREIRA, 2013). São milhares de conselheiros municipais de saúde que buscam 

construir uma nova gramática societária, mesmo convivendo com velhas gramáticas, 

como a do clientelismo e do corporativismo (NUNES, 2010).  

Os conselhos são espaços de importantes deliberações sobre projetos e as 

políticas de saúde. Neles também são construídos – na medida do possível – 

consensos e acordos em torno dessas políticas. Para Lüchmann e Borba (2007), os 

conselhos vêm se constituindo numa inovação importante nas relações entre Estado 

e Sociedade no Brasil e a participação nesses espaços se caracteriza a) por 

representação por entidades ou organizações da sociedade civil, e b) a paridade na 

representação entre sociedade civil e Estado. Vale ressaltar que a participação 

nesses fóruns é voluntária, o que demonstra certo desprendimento e engajamento 

de seus participantes. 

Desde o início da década de 1990, estão sendo ampliados os espaços 

institucionalizados de participação. No entanto, a literatura sobre participação no 

País revela algumas dificuldades, como a tradição autoritária e centralizadora do 

Estado brasileiro e uma dinâmica interna marcada por relações verticalizadas e com 

forte viés autoritário (ANDRADE, 2009). Além de uma tradição conservadora que 

combinada com práticas autoritária e patrimonialista (REGO, 2009), criam 

obstáculos à participação.  

Outras dificuldades apontadas pelos estudos da área: como relações de 

poder não igualitárias entre os atores, distribuição desigual dos recursos de poder 
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entre os membros dos conselhos (CÔRTES, 2009; FUKS E PERISSINOTTO, 2007); 

exigência de qualificação técnica e política colocada aos representantes da 

sociedade civil (DAGNINO, 2002); falta de autonomia dos processos participativos 

(NAVARRO, 2003), e falta de tradição associativa e de apoio administrativo 

(AVRITZER, 2003; 2010). Não são poucas as dificuldades para o exercício da 

participação. Apesar disso, a participação se institucionaliza no país e a gestão das 

políticas públicas, abre-se a participação da sociedade. 

Diante do exposto, o presente trabalho tem como objetivo geral verificar a 

efetividade deliberativa do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró (CMSM). 

Quanto aos objetivos específicos, pretende-se (a) analisar o processo de 

normatização do conselho, verificando seu grau de institucionalização, de 

democratização e de representação, por meio da leitura e análise da lei de sua 

criação e devidas alterações, além do Regimento Interno do Conselho (RI); (b) 

examinar as variáveis que contribuem para a efetividade deliberativa e definir, a 

partir da análise dessas variáveis o seu grau de efetividade deliberativa do conselho.  

Como questão norteadora, a pesquisa buscou verificar quais os efeitos da 

participação social sobre a efetividade deliberativa do Conselho de Saúde. Uma das 

hipóteses, segundo o modelo de análise adotado, é a de que a efetividade 

deliberativa é alta, quando a representação da sociedade civil – no caso, os usuários 

– assume um papel de protagonista em face dos demais atores sociais participantes 

do processo deliberativo do conselho, sobressaindo, como resultado, proposições 

sobre projetos e programas de ações de saúde de interesse da sociedade. 

Para tanto, o estudo foi estruturado da seguinte forma: a primeira parte traz 

considerações sobre a democracia e sobre o Estado brasileiro, abordando-se, por 

um lado, a institucionalização da participação social no Brasil; por outro, o contexto 

social, político e administrativo das reformas na gestão pública em Mossoró – RN. A 

segunda parte trata da metodologia, com a explicação do modelo de análise 

adotado. A terceira parte trata da aplicação do modelo desenvolvido por Cunha 

(2007) no que diz respeito à questão central do estudo, qual seja, a efetividade 

deliberativa do Conselho de Saúde de Mossoró, no período de 2009 a 2012. Nessa 

perspectiva, discorre-se sobre o processo de normatização do conselho, aferindo os 

graus de institucionalização, de democratização e de representação do mesmo. Por 

fim, verifica-se a efetividade do conselho estudado, destacando as diversas variáveis 
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que a constituem, como a capacidade de vocalização, de agenda, os tipos de 

manifestação, de decisão, a função prevalecente e o grau de efetividade deliberativa 

do Conselho de Saúde de Mossoró no período definido.  Nas considerações finais, 

enfatiza-se a importância do modelo adotado neste estudo, fazendo-se algumas 

reflexões sobre a participação social em Mossoró. 
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2  A DEMOCRACIA E O ESTADO BRASILEIRO PÓS 1988 

  

Para uma análise da dinâmica e da efetividade deliberativa do Conselho 

Municipal de Saúde de Mossoró, como a que este estudo desenvolveu, levou-se em 

conta não só as mudanças que ocorreram no país nas últimas décadas, mas 

também a contribuição de importantes estudiosos da teoria democrática e da 

participação social. Dessa forma, procurou compreender as significativas mudanças 

na dinâmica da participação social, com ênfase no desenho institucional e no caráter 

deliberativo dos conselhos de gestão de políticas públicas.   

A partir da segunda metade da década de 1970, iniciou-se um processo 

efetivo de liberalização institucional (SANTOS, 1986). Assim, “[...] começa a ocorrer 

no Brasil o que se convencionou chamar de surgimento de uma sociedade civil 

autônoma e democrática” (AVRITZER, 2002, p. 17), que se mobilizou, articulou-se e 

fez pressão por reformas no aparelho do Estado brasileiro. Essas reformas tanto 

atendiam à agenda dos movimentos sociais, como repercutiam aquelas iniciadas 

nos países desenvolvidos ainda no final da década de 1970, em conformidade com 

as orientações das instituições multilaterais, como o Banco Mundial, o Banco 

Interamericano de Desenvolvimento e a Organização Mundial de Saúde (CÔRTES, 

2009), especialmente quanto à incorporação da participação da comunidade nessas 

reformas.  

Várias foram as mudanças que ocorreram no país a partir da década de 1980. 

As principais foram reforma no conteúdo do Estado e um novo arranjo federativo, 

com a descentralização de um conjunto de novas atribuições para estados e 

municípios, assim como a retomada da democracia e a sua ampliação para além da 

democracia representativa, com a incorporação da participação da comunidade na 

gestão das políticas públicas, por meio dos conselhos gestores, das conferências e 

de outras inovações democráticas. 

Antes de prosseguir e adentrar no debate acerca das mudanças institucionais 

que ocorreram no Brasil a partir da Constituição de 1988, convém uma reflexão 

sobre as gramáticas do clientelismo, do insulamento burocrático, do corporativismo e 

do universalismo de procedimentos. Para Nunes (2010), esses padrões 

institucionalizados de relações ou gramáticas permeiam toda a sociedade e estão 

simultaneamente presentes nas instituições formais. Não foram poucas as 

indicações da presença de uma ou de outra dessas gramáticas ao longo da trajetória 
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do Estado brasileiro. Assim, é pertinente apreender os seus respectivos significados, 

o que pode ser feito a partir da leitura do Quadro 1, a seguir. 

Quadro 1 - Compreensão conceitual das gramáticas políticas, por Nunes (2010) 
 

GRAMÁTICAS DEFINIÇÃO CONCEITUAL 

Corporativismo Um sistema de intermediação de interesses em que as unidades 
constitutivas estão organizadas em um número limitado de categorias 
singulares, compulsórias, não competitivas, hierarquicamente 
ordenadas e funcionalmente diferenciadas, reconhecidas ou 
permitidas (senão criadas) pelo Estado e que têm a garantia de um 
deliberado monopólio de representação dentro de suas categorias 
respectivas, em troca da observância de certos controles na seleção 
de líderes e na articulação de demandas e apoio (SCHMITTER apud 
NUNES, 2010, p.62-63). 

 

Clientelismo É um sistema de controle do fluxo de recursos materiais e de 
intermediação de interesses, no qual não há número fixo ou 
organizado de unidades constitutivas. As unidades constitutivas do 
clientelismo são agrupamentos, pirâmides ou redes baseadas em 
relações pessoais que repousam em troca generalizada. As unidades 
clientelistas disputam frequentemente o controle do fluxo de recursos 
dentro de um determinado território. A participação em redes 
clientelistas não está codificada em nenhum tipo de regulamento 
formal; os arranjos hierárquicos no interior das redes estão baseados 
em consentimento individual e não gozam de respaldo político 
(NUNES, 2010, p.63). 

Universalismo de 
procedimento 

Baseados nas normas de impersonalismo, direitos iguais perante a lei 
e checks and balances podem refrear e desafiar os favores pessoais 
(NUNES, 2010, p.54). 

Insulamento 
burocrático 

É o processo de proteção do núcleo técnico do Estado contra a 
interferência oriunda do público ou de outras organizações 
intermediárias. Ao núcleo técnico é atribuída à realização de objetivos 
específicos. O insulamento burocrático significa a redução do escopo 
da arena em que interesses e demandas populares podem 
desempenhar um papel (NUNES, 2010, p.54-55). 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Nunes (2010). 
  

Essas gramáticas, em diferentes circunstâncias e períodos históricos, 

estiveram presentes na relação Estado/sociedade. Conforme Nunes (2010), durante 

o Estado desenvolvimentista, as gramáticas políticas atuaram; o clientelismo 

perpassou a relação Estado e sociedade civil, especialmente na relação com o 

movimento operário, em troca de vantagens sociais. Essa política clientelista com os 

partidos políticos os afastou da área da política econômica básica, permitindo ao 

Executivo manobrar e promover o insulamento burocrático para atingir suas metas 

de desenvolvimento. As gramáticas estiveram presentes nos diferentes períodos da 

política desenvolvimentista: 

 

[...] O insulamento burocrático forneceu ao país uma 
administração econômica racional, [...] Ao ocupar o espaço 
deixado pelo sistema clientelista, as burocracias insuladas 
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provaram sua eficiência em gerir a economia, mas não se 
preocuparam em criar formas de controle do aparelho 
burocrático pelo congresso ou por outra agência. [...]. As 
gramáticas do corporativismo e do insulamento burocrático 
prevaleceram durante governo de Getúlio Vargas. Durante o 
governo de João Goulart o clientelismo desempenhou um 
papel crucial. Ao longo da ditadura militar no início dos anos 70 
predominou o insulamento burocrático (NUNES, 2010, p.151- 
168). 

 

  No processo de elaboração da nova Carta Magna, gramáticas como a do 

corporativismo e do clientelismo estiveram presentes, impedindo que importantes 

políticas, como a da saúde, tivessem seus marcos regulatórios definidos ainda no 

processo de promulgação da carta. Foi o caso do financiamento desse setor, que só 

foi regulamentado em 2000 (BRASIL, 2011). 

No Brasil, no seu processo constituinte, além da sociedade civil, as lideranças 

dos governos subnacionais, notadamente os governadores e prefeitos (CÔRTES, 

2007; 2009), tiveram um importante papel na nova configuração federativa. Nesse 

sentido, a Constituição de 1988 modificou o desenho federativo brasileiro. As 

transformações políticas que ocorreram redefiniram as relações entre as diversas 

esferas de governo. O federalismo, para Almeida (1995),  

 

[...] é um sistema baseado na distribuição territorial – 
constitucionalmente definida e assegurada – de poder e 
autoridade entre instâncias de governo, de tal forma que os 
governos nacionais e subnacionais são independentes em sua 
esfera de ação (ALMEIDA, 1995, p.1).  

 

Assim, a centralização característica do Estado Desenvolvimentista 

(ARRETCHE, 2000) é substituída por um novo federalismo, cujo resultado mais 

expressivo é o fato de as políticas sociais passarem a ser responsabilidade dos três 

níveis de governo. 

O novo arranjo federativo brasileiro, consoante Almeida (1995), teve como 

macrocondicionantes a democratização e a crise fiscal. Esse novo federalismo é 

próximo do que a literatura chama de Federativo Cooperativo que, conforme 

Almeida (1995, p. 2), “[...] comporta graus diversos de intervenção do poder central e 

se caracteriza por formas de ação conjunta entre instâncias de governos, nas quais 

as unidades subnacionais guardam significativa autonomia decisória e capacidade 

própria de financiamento”. Embora aparentasse um consenso, a necessidade de um 

novo pacto federativo exigiu muitos esforços dos constituintes. 
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Esse desenho é uma conquista de toda a sociedade brasileira que, em um 

intenso processo de mobilização, articulação e negociação, construiu um processo 

constituinte que promoveu a confecção de uma carta magna de perfil mais 

democrático. Nesse sentido, Souza (2001) resume o resultado dos debates no 

interior da Assembleia Nacional Constituinte acerca dessa temática: 

 

A engenharia constitucional brasileira gerou um federalismo 
que incorpora múltiplos centros de poder e que pode ser 
caracterizado como um sistema complexo de dependência 
política e financeira entre esferas de governo. Desde 1988, 
vários centros de poder, embora desiguais, passaram a ter 
acesso ao processo decisório e à implementação de políticas. 
Em um sistema democrático e com marcas consociativas, os 
políticos subnacionais tornaram-se uma fonte de apoio para a 
coalizão nacional de governo, com possibilidades de sustentar 
ou vetar políticas públicas, inclusive nacionais. A força desses 
políticos e dessas esferas não significa, todavia, que o 
Executivo e o governo federal tornaram-se atores passivos 
(SOUZA, 2001, p. 549-550). 

 

O federalismo resultante do processo constituinte trouxe novas prerrogativas 

aos governos subnacionais. A descentralização de um conjunto de políticas sociais é 

parte desse processo. Cabe ressaltar que a descentralização se desenvolve num 

país que é  

 

[...] estruturalmente marcado por profundas desigualdades. [...], 
os Estados e os municípios brasileiros são profundamente 
desiguais entre si, seja no que diz respeito as suas 
capacidades econômica e fiscal, [...], à capacidade 
administrativa para a gestão de políticas públicas, [...], a sua 
tradição cívica (ARRETCHE, 2000, p.17).  

 
 

Assim, o êxito do processo de descentralização passa pelo entendimento 

dessa realidade pelos governos central, estaduais e municipais. Nesse sentido, é 

importante o apoio da União e dos estados aos municípios com menor estrutura ou 

capacidade administrativa.  

  Outro aspecto a ser destacado é que as reformas do Estado, resultantes do 

processo constituinte e aprovadas na constituição de 1988, mesmo  

 

[...] com limites, principalmente quanto ao financiamento das 
políticas sociais [...], definiram uma agenda reformista, que se 
caracteriza por uma concepção universalista quanto aos 
direitos sociais, redistributiva quanto à renda e democrática 
quanto à gestão pública (SANTOS JUNIOR, 2001, p.13).  
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As reformas descentralizadoras do Estado representavam os anseios da 

sociedade civil brasileira, representada pelos movimentos sociais das décadas de 

1970 e 1980. 

 As expectativas quanto ao conteúdo constitucional eram as mais diversas. 

Conforme Arretche (1996), a descentralização era considerada, para muitos setores 

da sociedade civil, uma condição para a realização do ideal democrático e 

representava uma estratégia pela qual se criariam instituições (ou se conferiria poder 

efetivo a elas) que viabilizassem a participação dos cidadãos nas decisões públicas. 

Na verdade, essas instituições, no caso dos conselhos gestores, mesmo com todos 

os limites e dificuldades, representam a incorporação de novos atores à arena 

decisória e a ampliação do debate sobre diversas políticas setoriais. 

 A descentralização, na opinião de Andrade (2002), é entendida 

 

como a transferência de responsabilidade da implementação 
de política pública, do governo federal para os níveis estadual e 
principalmente municipal de governo, e pela definição de um 
modelo de gestão pautado na participação dos setores 
organizados da sociedade na formulação das políticas, no 
controle do processo de execução das mesmas e, acima de 
tudo, na fiscalização do uso dos recursos públicos (ANDRADE, 
2002, p. 51). 

 
 

Desse modo, a descentralização amplia a oferta de serviços pelos municípios, 

antes fortemente concentrados na União, como era o caso da área da saúde. Antes 

da Constituição, o planejamento dos serviços de saúde era hegemonicamente 

centralizado no governo central.   

 Para Arretche e Marques (2007), a descentralização na área da saúde tem 

provocado o surgimento de novos apoiadores em nível dos municípios e dos órgãos 

colegiados, mas não tem sido suficiente no sentido de reforçar o Sistema Único de 

Saúde, SUS, em face do fortalecimento do setor privado. O SUS vem encontrando 

cada vez mais dificuldades de se firmar como política pública universal. As críticas 

quanto à qualidade do atendimento têm aumentado de volume ao longo dos últimos 

anos. 

O modelo de descentralização da saúde, conforme Arretche e Marques (2007, 

p.174), “[...] caracteriza-se por concentrar autoridade no governo federal, assim 

como por financiar a política de saúde por meio de um abrangente sistema de 

transferência inter-regional”. Com relação às atribuições dos entes federativos, “[...] 
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todo município é responsável pela integralidade da atenção à saúde da sua 

população, exercendo essa responsabilidade de forma solidária com o estado e a 

União” (BRASIL, 2011, p.174). Aos estados, cabe “[...] responder solidariamente 

com municípios, Distrito Federal e União, pela integralidade da atenção à saúde da 

população” (BRASIL, 2011, p.175). Já à União, cabe “[...] Apoiar o Distrito Federal, 

os estados e, conjuntamente com estes, os municípios, para que assumam 

integralmente as suas responsabilidades de gestores da atenção à saúde” (BRASIL, 

2011, p.178). Em síntese, a organização das ações e serviços de saúde é 

preferencialmente de responsabilidade dos municípios, mas, na ausência ou na 

insuficiência de recursos financeiros, podem ser organizadas conjuntamente com 

outros municípios e/ou com seu respectivo estado.  

Nessa área, as reformas iniciam-se ainda no final da década de 1980. Para 

Côrtes (2002), por exemplo, 

 

na década de oitenta, dois programas do governo federal e um 
conjunto de provisões legais podem ser considerados como os 
fundamentos institucionais da reforma do sistema brasileiro de 
saúde. Eles foram os Programas das Ações Integradas de 
Saúde, de 1984, dos Sistemas Unificados Descentralizados de 
Saúde, de 1987, a Constituição Federal, de 1988, e as Leis 
Federais 8.080 e 8.142, de 1990 (CÔRTES, 2002, p. 30). 

 
 

 O sistema de saúde, hoje, é resultado da capacidade organizativa dessa 

importante área, que contribuiu sobremaneira para o processo de redemocratização 

da sociedade brasileira. As mudanças que ocorrem na saúde são resultado do 

ambiente democrático que se vai construindo no país.  

Depois de anos de repressão política, a sociedade brasileira consagra a 

democracia e seus espaços de tomadas de decisões. O povo comemorou esses 

acontecimentos. Entretanto,  

 

[...] havia ingenuidade no entusiasmo. Havia a crença de que a 
democratização das instituições traria rapidamente a felicidade 
nacional. [...]. Mas as coisas não caminharam tão bem [...]. As 
grandes desigualdades sociais e econômicas ou continuam 
sem solução ou se agravam ou, quando melhoram, é em ritmo 
muito lento (CARVALHO, 2010, p.8).  

 

A expectativa é que, com a redemocratização do Estado e com a 

possibilidade de ampliação do debate sobre os “problemas centrais”, novas 

respostas sejam encontradas.  
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Assim, na perspectiva dos estudos sobre conselhos gestores, a compreensão 

sobre o que é e o que representa a democracia e os seus diversos modelos são de 

suma importância. Embora concordando com Carvalho, para quem “[...] a liberdade 

e a participação não levam automaticamente, ou rapidamente, a resolução de 

problemas sociais” (2010, p. 9), não há como negar que a democracia facilita o 

processo de articulação e mobilização das diversas instituições da sociedade, 

estimulando e proporcionando a participação dos diversos atores sociais. Numa 

democracia, a sociedade pode e deve canalizar suas energias para discutir 

livremente e buscar soluções para seus problemas, mesmo que não os resolvam de 

imediato. 

O Brasil saiu do processo constituinte fortalecido, do ponto de vista 

democrático. Além da democracia representativa das eleições e do parlamento, nos 

seus diversos níveis, a democracia direta passa a ser um dos novos instrumentos 

constitucionais, por meio do plebiscito, do referendo e da iniciativa popular 

(BENEVIDES, 1994); tem-se também a democracia deliberativa e participativa dos 

orçamentos participativos e dos conselhos gestores de políticas públicas (COELHO; 

NOBRE, 2004; FUKS; PERISSINOTTO; SOUZA, 2004; ALMEIDA, 2006; ANDRADE, 

2009; AVRITZER, 2004; 2007; 2010; 2012). Um dos importantes legados de 1988 é 

a possibilidade de se combinar os diversos modelos de democracia por meio da 

institucionalização da participação social, com a incorporação de novos arranjos 

democráticos.  

Nesse sentido, é muito importante compreender o que seja a democracia e 

seus vários modelos. Por exemplo, Jean-Jacques Rousseau, mesmo sendo 

defensor e com uma compreensão mais ampla de democracia, não tinha dúvidas: 

  

[...] tomando-se o termo rigorosamente em sua acepção, 
jamais existiu democracia verdadeira e não existirá jamais. É 
contra a ordem natural que um grande número governe e que 
um número pequeno seja governado (ROUSSEAU, 2012, 
p.117-118).  

 

De acordo com Bobbio (2000), as palavras de Rousseau podem ser 

explicadas da seguinte maneira:  

 

‘uma verdadeira democracia jamais existiu nem existirá’ pois 
requer muitas condições difíceis de serem reunidas. Em 
primeiro lugar, um Estado muito pequeno, ‘no qual ao povo 
seja fácil reunir-se e cada cidadão possa facilmente conhecer 
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todos os demais’; em segundo lugar, ‘uma grande simplicidade 
de costumes que impeça a multiplicação dos problemas e as 
discussões espinhosas’; além do mais, ‘uma grande igualdade 
de condições e de fortunas’; por fim, ‘pouco ou nada de luxo 
(donde se poderia deduzir que Rousseau, e não Marx, é o 
inspirador da política de ‘austeridade’) (BOBBIO, 2000, p.53-
54). 

 

 No excerto, Rousseau (2012) salienta algumas variáveis que dificultam a 

construção da democracia: a questão da escala, isto é, das grandes e complexas 

cidades e estados; e a desigualdade de renda e de oportunidades, presentes na 

nova ordem contemporânea. São essas variáveis que serão usadas como 

justificativa para uma nova expressão ou variante da democracia, a democracia 

representativa.  

Dahl (2012), outro importante estudioso da teoria democrática, tem opinião 

parecida. Para ele, “os sistemas políticos ideais e os Estados ideais, em particular, 

nunca existiram, não existem e é quase certo que nunca existirão” (DAHL, 2012, 

p.128). A democracia continua como um ideal. Na realidade, ela se apresenta em 

formas variadas ou combinações. No Brasil, convivem variáveis de diferentes 

modelos de democracia.  

Tanto ceticismo pousa em experiências concretas. Por exemplo, as maiores 

referências em democracia no ocidente é a democracia ateniense, na Grécia, e a 

democracia das cidades italianas (DAHL, 2012; TILLY, 2013). Segundo Dahl (2012, 

p. 32), Atenas tinha aproximadamente entre 40 a 50 mil habitantes e, da sua 

democracia, não participavam as mulheres, os estrangeiros residentes permanentes 

e os escravos; não era muito diferente do que aconteceu na “[...] primeira 

‘democracia’ moderna, os Estados Unidos, que excluíram não apenas as mulheres 

e, é claro, as crianças, mas também a maioria dos negros e dos índios” (DAHL, 

2012, p.6). Como se pode observar, as democracias não eram inclusivas, ou seja, a 

democracia é uma construção histórica e deve ser compreendida à luz de seu 

respectivo contexto histórico. 

Para Touraine (1986), a democracia não é um tipo de sociedade, porém, mais 

limitadamente, um tipo de sistema político. É a eleição livre dos governantes pelos 

governados, de maneira tal que os primeiros possam ser considerados 

“representantes do povo”. Segundo o mesmo autor, quatro são as condições que 

parecem básicas na formação da democracia: 1) a existência de um espaço político 

reconhecido. Não há democracia se não há “cidade” e “cidadãos”; 2) a separação 
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entre a sociedade civil, espaço de pluralismo e diversidade de interesses, e o 

Estado, que é uno por definição; 3) um princípio de igualdade; e 4) a autonomia dos 

atores sociais. 

Para efeito deste estudo, foi importante um diálogo com as teorias 

democráticas que, de uma forma ou de outra, estão presentes na realidade 

brasileira. É o caso da democracia representativa, deliberativa e participativa.  Nesse 

sentido, o sistema político brasileiro, a partir da Constituição de 1988, permite a 

incorporação ou a combinação de outras variáveis democráticas. A seguir, ter-se-á 

uma explicação sucinta de cada uma dessas democracias.  

A “democracia representativa” significa, genericamente, que as deliberações 

coletivas, isto é, as decisões que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas 

não diretamente por aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para 

essa finalidade (BOBBIO, 2000, p.56). No caso brasileiro, as Câmaras de 

Vereadores, as Assembleias Legislativas e o Congresso Nacional, com suas 

respectivas representações, são as maiores expressões desse modelo. 

 A democracia representativa é a solução historicamente encontrada e 

desenvolvida para a democracia nas sociedades mais complexas, principalmente 

para as grandes cidades. Segundo Dahl (2012), a representação não é uma 

invenção dos democratas, ela foi desenvolvida como uma instituição medieval de 

governo monárquico e aristocrático e surgiu pelos lados da Inglaterra e da Suécia, 

nas assembleias convocadas pelos monarcas ou pelos próprios nobres para tratar 

de assuntos de Estado: impostos, guerra, a sucessão do trono etc. Para Mill (1861) 

apud Held (1987, p.85), a “política idealmente melhor”, nas condições modernas, 

compreende um sistema democrático representativo no qual as pessoas exercem, 

por meio de deputados periodicamente eleitos por elas mesmas, o poder de controle 

final. Segundo Mill (1861), os países densamente povoados eram um problema para 

qualquer democracia, seja clássica ou direta. 

 Conforme Almeida (2006),  

 

[...] para a teoria da democracia representativa, uma das 
condições necessárias à estabilidade da democracia é a 
manutenção de um número mínimo de participação social, o 
qual não deveria ultrapassar o necessário para manter o 
método democrático e a máquina eleitoral funcionando 
(ALMEIDA, 2006, p. 60). 
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O problema é que reduzir a democracia às eleições – num determinado 

momento – já não mais atendia às demandas da sociedade por mais participação. A 

experiência concreta das inovações institucionalizadas, na constituição de 1988, e 

suas modificações posteriores comprovam isso, pelo menos no Brasil. 

Para Avritzer (2012, p. 20), a democracia depende, para a sua reprodução, 

não apenas daqueles processos que ocorrem no sistema político strictu sensu – 

aglutinação da opinião pública em partidos políticos, atividades parlamentares e 

eleições –, mas também dos processos de formação e renovação de uma cultura 

política democrática. Ele quer dizer, com isso, que os limites da democracia 

representativa, baseada no voto, não proporcionavam essa possibilidade, essa 

renovação. Gerschman e Bispo Junior (2013, p. 8) dizem que “[...] é necessário 

resgatar o sentido substantivo da democracia, não como procedimento eleitoral ou, 

apenas, multiplicação das arenas, mas fortalecer o ideal democrático em seu sentido 

de justeza social”. Cabe ressaltar que as críticas que surgem à democracia 

representativa são, em geral, quanto aos seus limites, e não a uma possível 

substituição por outra expressão democrática. 

Para Gerschman e Bispo Junior (2013, p10), “[...] a crítica ao modelo liberal 

não provém da ausência de democracia, mas da limitação do ato procedimental 

como instrumento de expressão das aspirações e necessidades da população”. Já 

Avritzer (2007, p. 456) entende que, para “[...] pensar uma maneira de articular 

essas novas dimensões, é necessário pensar o contexto no qual a representação 

pode operar e no qual irão conviver a representação eleitoral e a representação da 

sociedade civil”.  

Nesse sentido, Avritzer preconiza que “[...] o futuro da representação eleitoral 

parece cada vez mais ligado à sua combinação com as formas de representação 

que têm origem na participação da sociedade civil” (2007, p.459). O que se observa 

é uma tentativa de conciliação da democracia representativa com os outros 

modelos, em especial com a deliberativa e a participativa, ampliando o desenho 

democrático, dando mais substância à democracia. 

A democracia representativa expõe, entre seus limites, “a dificuldade de 

representar agendas e identidades específicas” (AVRITZER; SANTOS, 2003, p.14). 

E é nesse contexto de intensos debates e “no lastro da crítica teórica a democracia 

liberal representativa e de um insistente apelo à recuperação da dimensão 

participativa da política que a democracia deliberativa revitaliza-se na década de 
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1980” (VIEIRA; SILVA, 2013, p.151), numa perspectiva em que “[...] cidadãos e/ou 

seus representantes deliberam sobre problemas e temas públicos, sob condições 

que produzem uma reflexão racional e argumentativa, e, assim, instituem um 

processo público de decisão coletiva” (NAVARRO, 2003, p.100).  

A democracia deliberativa, por sua vez, não é uma alternativa à democracia 

representativa, mas se diferencia desta por incorporar e dar vez e voz àqueles 

excluídos da representação. A democracia deliberativa pode contribuir para o 

fortalecimento da democracia representativa, se esta considerar os espaços 

participativos não como concorrentes, mas como parceiros, em que a 

implementação e o controle social das políticas públicas são discutidos com os mais 

diversos atores sociais. 

A concepção de democracia deliberativa está organizada em torno de um 

ideal de justificação política (COHEN, 2007, p122). De acordo com esse ideal, 

justificar o exercício do poder político coletivo é proceder com base na 

argumentação pública, livre, entre iguais.  

Para a democracia deliberativa, é muito importante o debate público. Na 

esfera pública, os cidadãos devem ser tratados como livres e iguais, na perspectiva 

da construção de decisões coletivas. Cohen (2007) destaca 

 

as condições que precisam ser satisfeitas pelos arranjos 
sociais e políticos que, no interior da configuração do Estado 
moderno, institucionalizam a justificação deliberativa: (a) 
princípio da inclusão deliberativa: consideração igual dos 
interesses dos outros; razões aceitáveis politicamente; (b) 
princípio de participação, segundo esse princípio, a escolha 
coletiva democrática – institucionalizando o vínculo entre 
justificação deliberativa e o exercício do poder político – deve 
assegurar direitos de participação iguais, incluindo direitos de 
votar, de associação e de manifestação política, com um 
pressuposto forte contra restrições sobre o conteúdo ou o 
ponto de vista da expressão; direito de ocupar cargos públicos; 
um pressuposto forte em favor da ponderação igualitária dos 
votos; e uma exigência mais geral de igualdade de 
oportunidade para a influência efetiva (COHEN, 2007, 132). 

 

 Incluir o cidadão de forma que ele possa exercer plenamente seus direitos 

políticos entre homens livres e iguais: esse é o propósito do desenho deliberativo, 

expresso nesses princípios.  

Para Vieira e Silva (2013, p. 156), uma característica central da democracia 

deliberativa é “[...] o enfoque no processo dialógico, enquanto processo de real 

interação argumentativa por intermédio do qual os participantes oferecem 
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mutuamente razões, em defesa de determinada opinião, posição ou proposta, ou em 

objeção a opiniões, posições ou propostas avançadas por outrem”. O diálogo, a 

argumentação, a interação e a busca da construção do consenso, mesmo que isso, 

em determinadas circunstâncias, não seja possível, é central na democracia 

deliberativa. 

Faria (2012) afirma ainda que 
 

além do conteúdo do discurso, a argumentação racional 
aparece como uma entre outras formas de se resolver 
problemas de ação coletiva. Além destas, Habermas (2009) 
considera também a negociação e a barganha. Isso porque, 
segundo o autor, tais formas estão igualmente ligadas ao 
discurso uma vez que as pessoas em negociação têm de 
acordar sobre os termos da mesma (FARIA, 2012, p.73). 

 

 Habermas (1997, p. 305 apud FARIA, 2012, p.70) define deliberação como 

sendo “[...] um ato intersubjetivo de comunicação e argumentação, cujo objetivo é 

alcançar um consenso sobre a solução para determinado problema social”. Na 

busca desse consenso, pode-se utilizar a negociação e a barganha, inclusive 

levando em conta a decisão da maioria.  

 Para Faria (2000), os postulados básicos que caracterizam a democracia 

deliberativa são 

 

(a) Os processos de deliberação realizam de forma 
argumentativa, ou seja, através do intercâmbio regulado de 
informações e razões entre partes que introduzem e, 
criticamente, examinam propostas; (b) as deliberações são 
inclusivas e públicas. Ninguém pode a princípio ser excluído, 
todos aqueles que são possivelmente afetados pelas decisões 
têm chances iguais para entrar e tomarem partes; (c) as 
deliberações estão livres de qualquer coerção externa. Os 
participantes são soberanos na medida em que só se 
encontram vinculados aos pressupostos da comunicação e às 
regras procedimentais de argumentação; (d) as deliberações 
estão livres de qualquer coerção interna capaz de afetar a 
igualdade dos participantes. Cada um deles tem oportunidade 
igual de ser ouvido, de introduzir tópicos, de fazer 
contribuições, de sugerir e criticar propostas. (e) As 
deliberações objetivam, em geral, um acordo racionalmente 
motivado e podem ser, em princípio, desenvolvidos sem 
restrições ou retomadas a qualquer momento. As deliberações 
políticas, entretanto, devem ser concluídas levando em conta a 
decisão da maioria. (f) As deliberações políticas abrangem 
todos os assuntos possíveis de regulação tendo em vista o 
interesse igual de todos. Isso não implica, entretanto, que 
certos temas e objetos, tradicionalmente considerados 
‘privados’, não possam ser submetidos à discussão. (g) As 
deliberações políticas se estendem, também, à interpretação 
de necessidades e à transformação de preferências e posições 
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pré-políticas (HABERMAS, 1997, p.29-30 apud FARIA, 2000, 
p.51).  

  

Resumidamente, destacam-se como importantes características deliberativas 

a argumentação, o seu caráter inclusivo e público, a igualdade e a soberania dos 

participantes, o acordo racional e ampla pauta temática. Embora possa tratar de 

questões em escala nacional, as práticas mais conhecidas de democracia 

deliberativa com poderes decisórios são encontradas em nível local. Para Vieira e 

Silva (2013), isso ocorre porque 

 

(1) Os cidadãos terão um conhecimento mais próximo das 
situações relevantes e de como melhorá-las; (2) poderão trazer 
informações úteis para o processo deliberativo e considerar 
alternativas mais profundamente do que fariam em processos 
agregativos menos reflexivos; (3) a deliberação aumenta a 
disposição e a capacidade deliberativa dos participantes, bem 
como o seu compromisso para com a implementação de 
soluções que eles próprios definem; e (4) o processo de 
feedback entre deliberação, decisão, ação, efeito, observação 
e reconsideração é encurtado, permitindo uma correção mais 
rápida de estratégias ineficientes (VIEIRA; SILVA, 2013, p. 
169). 

 

Cunha (2007), por sua vez, salienta que 

 

[...] a democracia deliberativa se concretiza em instituições que 
articulam sociedade e Estado, onde os procedimentos 
possibilitam o uso do raciocínio público, da argumentação 
pública livre, da cooperação e da justificação das decisões por 
meio de razões mutuamente aceitáveis e acessíveis a todos 
com o estabelecimento de compromissos na solução de 
problemas coletivos (CUNHA, 2007, p.139).  

 

Para que essas instituições e seus atores participantes não sejam 

constrangidos no seu processo decisório, o Estado pode cumprir um importante 

papel, proporcionando as condições para o efetivo exercício da participação e 

estimulando a superação das desigualdades políticas e sociais. 

Almeida (2006, p. 66) preconiza que “[...] a teoria da democracia deliberativa 

tem como base de sustentação a ideia de que a legitimidade das decisões e ações 

políticas deriva da deliberação pública de coletividade de cidadãos livres e iguais”. 

Daí a importância dos espaços públicos, como foram desenhados na Constituição. 

Pensando assim, os conselhos de saúde, por exemplo, podem se transformar em 

canais de expressão das demandas sociais originadas na esfera pública, em que 
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seus membros deliberariam, num diálogo entre cidadãos livres, políticas e ações de 

interesse da coletividade.  

Os teóricos da democracia participativa advogam a tese de uma maior 

participação da sociedade na definição das políticas governamentais; destacam que 

ela “é de extrema importância, na medida em que possibilita uma maior 

responsabilidade do governo perante os eleitores” (ALMEIDA, 2006, p. 63). De 

acordo com Nogueira (2013), a progressiva expansão dos espaços de participação 

ao longo do século XX, combinada às dificuldades de legitimação e funcionamento 

da democracia representativa, fez com que a democracia participativa se 

convertesse em valor socialmente relevante e em expectativa de diferentes grupos e 

correntes políticas. 

Pateman (1992) destaca que a teoria da democracia participativa é construída 

em torno da afirmação central de que os indivíduos e suas instituições não podem 

ser considerados isoladamente. Para Lüchmann, “[...] a democracia participativa é 

assentada na ideia de que compete aos cidadãos, no seu conjunto, a definição e 

autorização das decisões políticas” (2007, p. 141). Já Rousseau (apud PATEMAN, 

1992) diz que certas condições econômicas eram necessárias a um sistema 

participativo: uma sociedade em que houvesse igualdade e independência 

econômica, ou que as diferenças existentes não conduzissem à desigualdade 

política. Como se pode observar, as instituições, os indivíduos e as condições 

socioeconômicas são determinantes para a democracia participativa.  

Lüchmann (2012) apregoa que a democracia participativa é baseada no “[...] 

ideal da participação direta dos cidadãos nos assuntos de interesse da coletividade. 

[...] Enfatiza o caráter de autodeterminação dos cidadãos na condução da coisa 

pública, por um lado, e a dimensão pedagógica e transformadora da participação 

política, por outro” (LÜCHMANN, 2012, p.60). 

Alguns teóricos defendem ser possível combinar a democracia representativa 

com a democracia participativa. Para Avritzer e Santos (2003), essa combinação se 

dá pela coexistência e complementaridade. Segundo esses autores, a concepção de 

complementaridade implica uma decisão da sociedade política de ampliar a 

participação em nível local, por meio da transferência e/ou devolução para formas 

participativas de deliberação de prerrogativas decisórias, a princípio detidas pelos 

governantes. Eles advogam as seguintes teses para o fortalecimento da democracia 

participativa: 
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Tese 1 – Pelo fortalecimento da demodiversidade. Esta tese 
implica em reconhecer que não existe nenhum motivo para a 
democracia assumir uma só forma. Pelo contrário, o 
multiculturalismo e as experiências recentes de participação, 
apontam no sentido da deliberação pública ampliada e para o 
adensamento da participação. Tese 2 – Fortalecimento da 
articulação contra hegemônica entre o local e o global. Novas 
experiências democráticas precisam do apoio de atores 
democráticos transnacionais nos quais a democracia é fraca [..] 
ao mesmo tempo, experiências alternativas bem sucedidas [...] 
precisam se expandir para se apresentarem como alternativas 
ao modelo hegemônico. Tese 3 – Ampliação do 
experimentalismo democrático. As novas experiências bem 
sucedidas se originaram de novas gramáticas sociais nas quais 
o formato da participação foi sendo adquirido 
experimentalmente. É necessário para a pluralização cultural, 
racial, e distributiva da democracia que se multipliquem 
experimentos em todas essas direções (AVRITZER; SANTOS, 
2003, p. 49-50). 

 
  

 As inovações democráticas, que surgiram no processo de redemocratização 

da sociedade brasileira e que se confirmaram na Constituição de 1988, 

transformaram o “[...] país de baixa propensão associativa e poucas formas de 

participação da população de baixa renda, em um dos países com maior número de 

práticas participativas” (AVRITZER, 2008, p. 44). No Brasil, o plebiscito, o referendo, 

as eleições diretas para cargos majoritários e proporcionais, as audiências públicas 

para construção dos planos diretores, as conferências, os conselhos de políticas e o 

orçamento participativo são exemplos da amplitude da democracia conquistada.  

A democracia no Brasil, ou a sua falta, retardou a conquista da cidadania. Ao 

contrário da cidadania na Inglaterra, o Brasil não seguiu o mesmo caminho. Aqui, 

primeiro vieram os direitos sociais; depois, os direitos políticos (CARVALHO, 2010) 

e, por último, os direitos civis. Ainda hoje, muitos direitos civis continuam 

inacessíveis à maioria da população. A tarefa que se coloca para o Estado é a do 

aprofundamento da democracia e fortalecimento de suas instituições e 

organizações, a fim de garantir os direitos de cidadania à população. Segundo 

Pateman (1992),  

 

[...] para que exista uma forma de governo democrática é 
necessária a existência de uma sociedade participativa, isto é, 
uma sociedade onde todos os sistemas políticos tenham sido 
democratizados e onde a socialização por meio da participação 
pode ocorrer em todas as áreas (PATEMAN, 1992, p. 61). 
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Essa ampliação para além das políticas públicas aprofunda a democratização 

da sociedade e traz novos atores sociais para a arena pública. 

 

2.1  A institucionalização da participação social no Brasil  

 

O Brasil vive, hoje, um dos mais longos períodos de estabilidade política de 

sua história. A ampliação dos espaços de participação e sua perspectiva 

redistributiva (MARQUETTI, 2003) reforçam a tendência de que o pêndulo caminha 

favorável à cultura democrática, que requer atores sociais participando dos 

processos de tomada de decisões. O mais importante é, como afirma Avritzer (2012, 

p. 158), que “[...] o ponto de partida das práticas democráticas seja a própria 

sociedade e que o sistema político que ressurge seja ancorado nas práticas 

participativas que deram origem à democracia, constituindo o horizonte de uma 

utopia possível no início do século XXI”. 

Abordando a temática da participação, Avritzer (2008) destaca o Brasil como 

um país possuidor de uma infraestrutura de participação bastante diversificada. 

Entre esses arranjos estão os conselhos de políticas, que se constituem desenhos 

institucionais de partilha de poder e são formados pelo próprio Estado, com 

representação mista de atores da sociedade civil e atores estatais. 

No Brasil, a participação da sociedade no processo de gestão das políticas 

públicas se amplia a partir do final da década de 1980. A participação social não é 

patrimônio exclusivo dessa ou daquela região. A realidade brasileira mostra que há 

cidades com tradição participativa no Nordeste, como é o caso do Recife, cuja 

tradição de mobilização e participação popular vem da década de 1950 (ALMEIDA, 

2006; NAVARRO, 2003; AVRITZER, 2007). No Sul, destaca-se Porto Alegre 

(AVRITZER, 2002) e, no Sudeste, Belo Horizonte (AVRITZER, 2002). Assim, a 

demarcação entre regiões participativas e regiões não participativas explica pouco a 

nossa realidade social (AVRITZER, 2007; FUKS, 2007). Porém, é com a 

Constituição de 1988 que há, de fato, a institucionalização da participação da 

sociedade e do controle social sobre as políticas públicas, estabelecendo uma nova 

forma de relação entre a sociedade e o Estado.  

A institucionalidade democrática dá legitimidade aos conselhos e ao seu 

processo decisório, por exemplo, mas não é suficiente por si só para determinar a 

resolutividade das políticas públicas, alvo de suas decisões. A institucionalização é, 
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para Tatagiba (2004, p. 324), “[...] uma variável relevante na compreensão dos 

limites e significados dos novos canais institucionais de participação, em torno dos 

quais vão sendo redefinidos os processos e as dinâmicas concretas de produção 

das políticas públicas no Brasil”. Porém, a existência de mecanismos formais que 

asseguram o direito da sociedade civil de participar das políticas públicas não é 

suficiente para garantir essa participação (COELHO, 2004).  

A Constituição de 1988 proporcionou as condições para a institucionalização 

da participação social no Estado brasileiro. Esse fato foi bastante significativo não 

somente para a área da saúde, mas também para uma série de outras políticas 

sociais. Logo no seu Artigo primeiro, quando se refere ao estado democrático de 

direito e a seus fundamentos, a Carta Magna destaca a soberania e a cidadania 

entre os seus fundamentos; especificamente em seu parágrafo único, indica como o 

povo exercerá o poder: “Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição” 

(FERNANDES, 2007, p.1). Indica, assim, a perspectiva da combinação de diversos 

arranjos democráticos. 

Quer dizer, o povo poderá exercer o poder por meio de representantes eleitos 

para o Parlamento e para o Executivo. Neste caso, está-se falando principalmente 

do Congresso Nacional, das assembleias legislativas, das câmaras de vereadores, 

da Presidência da República, das governadorias e das prefeituras, por exemplo, 

onde o poder é exercido por meio da representação, instrumento típico da 

democracia representativa. 

 O Artigo 14 da Constituição trata da soberania popular, que será exercida 

pelo sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos 

(FERNANDES, 2007). Nesse artigo, encontram-se importantes instrumentos 

constitucionais que permitem o exercício do poder direto pelo povo e são variáveis 

da democracia direta e participativa, como o plebiscito, o referendo e a iniciativa 

popular. 

Existem outros mecanismos e uma série de outras variáveis importantes para 

o processo participativo. Por exemplo, quando se reporta aos direitos e às garantias 

fundamentais, por meio de seu Artigo 5º, entre outros, a Constituição garante a livre 

manifestação do pensamento, o acesso de todos à informação, à plena liberdade de 

associação; o Artigo 8º assegura a livre associação profissional ou sindical; o Artigo 

nono, o direito de greve (FERNANDES, 2007, grifo deste autor).  
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A participação dos cidadãos exige as condições institucionais que lhes 

permitam exercer não só os seus direitos políticos, mas que esses direitos sejam a 

fonte geradora de direitos sociais. Ainda no Artigo 17 da Constituição, está garantida 

a livre criação de partidos políticos, instituição presente nas democracias. Esse 

amparo constitucional, até aqui descrito, possibilita o exercício da participação e 

pode ser útil ao controle social sobre o Estado. Disponibiliza aos cidadãos e à 

sociedade em geral um conjunto de ferramentas necessárias a uma relação com o 

Estado mais democrática e à feição de políticas públicas mais participativas.  

Quanto às políticas públicas, a Constituição de 1988 assegura a participação 

da comunidade em diversas políticas setoriais na seguridade social – 

compreendendo a previdência, a assistência social e a saúde; o Artigo 194 garante o 

caráter democrático e descentralizado da administração. A participação da 

comunidade também está prevista em outras políticas públicas, como a da 

assistência social, a da educação, a do meio ambiente, a da criança e do 

adolescente (FERNANDES, 2007). Além dessas políticas, os gestores, nos seus 

diversos níveis, podem fazer uso de outros arranjos, inovações democráticas, 

ampliando a gestão democrática para outras políticas.  

Quanto à institucionalização da participação na saúde, foco deste estudo, é 

importante destacar que o Ministério da Saúde, por meio de suas leis orgânicas nº 

8.080/90 e nº 8.142/90, especifica a participação da comunidade em conselhos e 

nas conferências de saúde. Preconiza, ainda, que os conselhos têm caráter 

permanente e deliberativo e ressalta as resoluções de nº 33/92 e nº 333/2003, do 

Conselho Nacional de Saúde, que estabelecem diretrizes para a participação, entre 

as quais se destacam: 

 

[...] O conselho de saúde atua na formulação e proposição de 
estratégias e no controle da execução das Políticas de Saúde, 
inclusive, nos seus aspectos econômicos e financeiros. [...] A 
composição paritária de usuários, em relação ao conjunto dos 
demais segmentos representados. [...] Sendo o seu Presidente 
eleito entre os membros do conselho, em reunião plenária. [...] 
As vagas deverão ser distribuídas da seguinte forma: a) 50% 
de entidades de usuários; b) 25% de entidades dos 
trabalhadores de saúde; c) 25% de representação de governo, 
de prestadores de serviços privados conveniados, ou sem fins 
lucrativos. [...]. Os governos garantirão autonomia para o pleno 
funcionamento do conselho de saúde, dotação orçamentária, 
secretaria executiva e estrutura administrativa. [...]. A cada três 
meses deverá constar das pautas e assegurado o 
pronunciamento do gestor das respectivas esferas de governo, 
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para que faça prestação de contas em relatório detalhado 
contendo dentre outros [...]. (BRASIL, 2011, p.133-139). 

 

 Essas diretrizes proporcionam as condições para o exercício da participação 

e a democratização do conselho, principalmente porque indicam que deve ser 

garantida a sua autonomia e que os gestores prestem contas de suas ações 

periodicamente ao conselho.  

Como observa Avritzer (2008), a origem dos conselhos de saúde está ligada a 

dois importantes movimentos sociais da redemocratização: o Movimento Sanitarista 

e o chamado Movimento Popular de Saúde. Da maneira como eles introduziram a 

partilha do poder, constituem-se instituições híbridas, resultado de diferentes 

negociações após o processo constituinte (AVRITZER, 2008, p. 53). Esses 

conselhos são espaços públicos deliberativos responsáveis, nos diferentes níveis de 

governo, pelo desenho institucional das políticas de saúde. 

O Movimento Sanitário é resultado de uma importante comunidade de política 

que surge na área da saúde e que consegue articular-se e se aproximar dos 

movimentos populares, como o Operário (PAIM, 2008). Essa coalizão foi 

fundamental para consagrar o SUS na Constituição de 1988.  

Cunha (2007a, p.135) lembra a instituição dos primeiros conselhos de saúde, 

com o objetivo de participar da gestão de postos de saúde, anterior à Constituição 

de 1988, em São Paulo. Essa iniciativa vai contribuir para a propagação dessa ideia, 

estendida, inclusive, a outras áreas. Além de ser um dos movimentos mais ativos na 

época, demonstrou capacidade de ação, de diálogo e de fazer coalizões com os 

demais movimentos populares e sindicais, conseguindo, com isso, importantes 

conquistas, por exemplo, a participação social da comunidade nas políticas públicas. 

De acordo com Andrade (2009), os conselhos foram implantados inicialmente 

no Brasil, na área da saúde: 

 

[...] a partir da promulgação da lei que regulamentou a reforma 
sanitária em 1990, estendendo-se para outras áreas como a da 
criança e do adolescente, da assistência social, educação, 
trabalho e desenvolvimento rural (ANDRADE, 2009, p. 17). 

 

Localmente, os conselhos de saúde atuam na formulação e proposição de 

estratégias e no controle da execução das políticas de saúde, inclusive quanto ao 

aspecto econômico e financeiro (BRASIL, 2011, p.134). Eles também têm 

desempenhado importante função política, a de “[...] promover, embora de forma 
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diferenciada, a inclusão de setores tradicionalmente excluídos do modelo de 

representação política eleitoral” (LÜCHMANN, 2011, p.132). Daí a importância em 

estudar a dinâmica de criação e funcionamento desses espaços institucionalizados 

de participação social, no nível local. 

 

2.2  O contexto social, político e administrativo das reformas na gestão pública de 

Mossoró – RN  

 

 As mudanças que ocorreram no Brasil, especialmente na década de 1980, 

repercutiram em todo o seu território, mudando substancialmente o papel dos 

municípios, que, conforme Almeida (2009), até então não tinham presença nem 

atuação significativa no processo de desenvolvimento nacional, no qual as políticas 

governamentais independiam deles e das suas características. Essa relação entre o 

governo nacional e os subnacionais, no caso, os municípios, muda com a 

Constituição de 1988, a partir da qual o município assume o importante papel de 

executor de um conjunto de políticas públicas, antes concentradas no governo 

central. 

 Entre essas políticas, destaca-se aqui a de saúde, especialmente a 

capacidade deliberativa de seus conselhos – no caso específico, o Conselho de 

Saúde de Mossoró. Para tanto, é necessário contextualizar e destacar alguns 

aspectos da dinâmica social, política e administrativa local, considerados 

importantes para este estudo. 

A institucionalização dos conselhos pela Constituição de 1988 foi um 

destacado evento político, não só por regular a transferência de recursos da esfera 

federal para os demais entes federativos, mas também porque, como destaca Fuks 

(2004, p.13), “[...] a criação dos conselhos de saúde deve também ser entendida no 

contexto da mobilização e da organização política de um dos setores da sociedade 

mais ativos nas últimas décadas: os profissionais da área de saúde”. Condicionar o 

repasse de recursos aos entes subnacionais possibilitou a criação de conselhos e 

sua disseminação por todo país. Em Mossoró-RN, o conselho de saúde foi criado 

em 1991(MOSSORÓ, 1991). 

De acordo com Elias e Pequeno (2010), Mossoró é a segunda cidade mais 

importante do estado do Rio Grande do Norte, na região Nordeste do Brasil. 

Segundo o IBGE (2010), o município ocupa uma área de 2.099,328 Km², com uma 
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população de 259.815 mil habitantes. “Possui amplo espaço sob sua influência, o 

qual faz parte das novas áreas dinâmicas do Brasil” (SPOSITO; ELIAS; SOARES, 

2010, p.23). Entre as atividades econômicas que se destacam no município, além do 

sal, tem-se o agronegócio da fruticultura tropical, a exploração do petróleo e do gás 

natural e um importante setor de serviços.  

A cidade é classificada pelo IBGE (2008) como Capital Regional C e se 

posiciona como o 20º maior Produto Interno Bruto (PIB) do Nordeste (IBGE, 2012). 

O Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013 (PNUD/IPEA/FJP, 2013) 

mostra mudanças favoráveis nos indicadores socioeconômicos do município, 

conforme Tabela 1. 

 

Tabela 1 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e seus componentes: 
comparando Mossoró-RN a Rio Grande do Norte e Brasil 

IDHM – 
Componentes 

Períodos 

1991 2000 2010 

Mossoró RN Brasil Mossoró RN Brasil Mossoró RN 

 

Brasil 

 

IDHM 
Educação 

0,286 0,242 0,279 0,469 0,396 0,456 0,663 0,597 0,637 

IDHM 
Longevidade 

0,648 0,591 0,662 0,739 0,700 0,727 0,811 0,792 0,816 

IDHM Renda 0,559 0,547 0,647 0,612 0,608 0,692 0,694 0,678 0,739 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de  Atlas Brasil 2013 (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

 

Todos os componentes do IDHM apresentam uma tendência de melhora, a 

Educação, principalmente, seguida do IDHM Renda e do IDHM Longevidade. Entre 

os 167 municípios do estado do Rio Grande do Norte, Mossoró tem o 3º melhor 

IDHM. Comparando o IDHM do município com o do próprio estado e com o do 

Brasil, a Tabela 1 demonstra que, no componente IDHM Educação, Mossoró teve 

desempenho superior às médias gerais do estado e do Brasil, nos três períodos. No 

componente IDHM Longevidade, Mossoró apresenta melhores resultados que o 

estado, nos três períodos, e é superior à média do Brasil, apenas no período de 

2000. Quanto ao componente IDHM Renda, a média de Mossoró é superior à do 

estado, nos três períodos, mas tem média inferior ao do Brasil, também nos três 

períodos. No geral, nos três componentes analisados, Mossoró apresenta resultado 

superior à média do estado; quando comparado com a média do Brasil, nos 

respectivos componentes, Mossoró é superior apenas no componente Educação. 
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Entretanto, quando se observa melhor os indicadores, em seus detalhes, revela-se 

um quadro ainda preocupante no município, o que pode ser observado na Tabela 2, 

a seguir, que trata da educação. 

 

Tabela 2 – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – Educação, Mossoró-RN 

– 2013 

IDHM – Educação Períodos 

1991 2000 2010 

% de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo 29,32 38,14 56,48 

% de 5 a 6 anos frequentando a escola 54,02 91,01 96,60 

% de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino 
fundamental 

33,43 61,73 87,18 

% de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo 15,83 34,31 57,96 

% de 18 a 20 anos com ensino médio completo 9,46 21,37 45,68 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Atlas Brasil 2013 (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

 

 Embora o município venha apresentando significativas melhoras nos 

indicadores educacionais, a Tabela 2 mostra que precisa continuar avançando, 

fazendo um esforço maior para incorporar ao sistema de educação os jovens na 

faixa de 18 anos ou mais, de 15 a 17 anos e de 18 a 20 anos. Quer dizer, os 

esforços precisam ser maiores e permanentes.  Existe um considerável percentual 

de jovens entre 15 a 20 anos que precisam de acesso à educação. Com relação às 

condições socioeconômicas das pessoas, a Tabela 3 fornece um quadro da 

situação. 

 

Tabela 3 – Rendimento Pobreza e desigualdade – Mossoró-RN 
 

Indicadores                                                                  1991       2000          2010 

Renda per capita                                                         258,72     359,78        600,28 

% de extremamente pobres                                            21,13      12,53           3,72 

% de pobres                                                                   52,51      34,39          12,81 

Índice de Gini                                                                 0,57         0,57            0,52 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Atlas Brasil 2013 (PNUD/IPEA/FJP, 2013). 

 

 Observando os indicadores do Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil 

(PNUD/IPEA/FJP, 2013) relacionados a Mossoró-RN, percebe-se que eles são 

favoráveis, pois mostram uma melhora na educação e na renda, por exemplo. 

Contudo, as mudanças vêm ocorrendo muito lentamente. Na análise dos dados 
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relacionados ao beneficiamento do Programa Bolsa Família (PBF), do governo 

federal, em nível municipal, é possível apreender a gravidade da situação de 

desigualdade social do município.  

De acordo com o Cadastro Único (CADÚNICO) do Ministério do 

Desenvolvimento Social, em Mossoró, no mês de julho de 2013, havia 18.850 

famílias beneficiadas pelo PBF; 35.515 famílias com renda per capita de até meio 

salário mínimo e 109.410 pessoas inscritas no CADÚNICO (BRASIL, 2013). Esses 

números revelam um quadro de desigualdade social preocupante. Significa, por 

exemplo, que o município ainda tem uma parcela significativa de sua população com 

restrição de acesso ao mercado de trabalho formal. 

Quanto à área da saúde, de acordo com o Relatório Anual de Gestão (RAG) 

da Gerência Executiva de Saúde do Município (MOSSORÓ, 2010), um dos 

instrumentos de planejamento da saúde municipal, Mossoró está habilitada na 

Gestão Plena do Sistema Municipal de Saúde pelo Ministério da Saúde desde junho 

de 1998 (SOUSA, 2013). Nessa condição, o município é responsável pelo 

gerenciamento de seus serviços, assim como pela contratação e pagamento dos 

prestadores públicos, privados, conveniados e filantrópicos, participantes do SUS. É 

responsável, ainda, pela avaliação e controle da rede de serviços de saúde 

municipal, por meio do Sistema Municipal de Auditoria e Ouvidoria que, contudo, no 

período deste estudo, encontrava-se desativado. O RAG traça o perfil 

epidemiológico da saúde municipal, proporcionando um conjunto de informações 

aos gestores locais e ao Conselho de Saúde, o que facilita o monitoramento, a 

fiscalização e o planejamento das ações de saúde. 

O município conta ainda, segundo o RAG (MOSSORÓ, 2010, p.10), com 248 

unidades de saúde, sendo 08 pertencentes à rede estadual, 65 à rede municipal e 

175 à rede privada de saúde. Essas unidades de saúde atendem, além da 

população local, mais 12 outros municípios.  

A cidade de Mossoró é uma importante referência em serviços de saúde para 

uma ampla região. Quanto aos recursos financeiros aplicados nessa área, a Tabela 

4 apresenta uma série histórica desses investimentos no período de 2000-2010. 

 

Tabela 4 – Série Histórica do Percentual Mínimo e Aplicado Pelo Município, de 

Acordo com a Emenda Constitucional nº 29 /Mossoró, 2000-2010 

ANO %MÍNIMO % APLICADO 
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2000 7 8 

2001 9,4 12,29 

2002 10,8 9,16 

2003 12,2 12,67 

2004 15 15,29 

2005 15 15,98 

2006 15 18,08 

2007 15 19,51 

2008 15 23,51 

2009 15 25,87 

2010 15 23,51 

Fonte:Elaborado pelo autor, a partir de MS, SIOPS; Municipal Anual, 2010 apud RAG (Mossoró, 
2010). 
 

 De acordo com a Tabela 4, o município vem atendendo à Emenda 

Constitucional nº 29, que trata dos percentuais mínimos de aplicação dos entes da 

federação com a saúde. Como se pode observar, desde o ano 2000 o município 

vem cumprindo as determinações da emenda (Brasil, 2011). De acordo com ela, os 

municípios têm que aplicar em ações e serviços de saúde, a partir de 2000, um 

mínimo de 7%, chegando até o exercício financeiro de 2004 a um percentual mínimo 

de 15%. É de responsabilidade do Conselho Municipal de Saúde debater e 

acompanhar a execução desses recursos, aprovando a contratação – ou não – dos 

serviços de saúde necessários para o atendimento da população assistida. Os 

dados da Tabela 4 significam que o Mossoró vem, com exceção do ano de 2002, 

não só respeitando o mínimo exigido pela emenda, como também ampliando o 

percentual de recursos aplicados na saúde. 

 Por sua vez, o quadro epidemiológico municipal apresenta alguns indicadores 

que devem gerar preocupações às autoridades locais (MOSSORÓ, 2010), como a 

cobertura populacional da Estratégia Saúde da Família (ESF), que atinge 81,59%, 

ficando quase 20% da população sem a cobertura dessa importante estratégia, o 

que equivale a aproximadamente 45.000 munícipes. A mortalidade infantil, mesmo 

apresentando índice decrescente de 16,03% em 2009, para 13,5% em 2010, 

continua alta. No que respeita o esgotamento sanitário, dados do Programa 

Comunitário de Agentes de Saúde/Programa Saúde da Família (PACS/PSF) indicam 

que, dos 62.690 domicílios existentes no município das famílias cadastradas e 

acompanhadas pelo Programa, 24,23% possuem sistema de esgotamento sanitário, 

enquanto 67,13% da população coberta se utiliza de fossa séptica, restando 8,64% 

da população que deposita os seus resíduos a céu aberto. Já a hanseníase 

apresentou uma maior incidência em 2010, em relação a 2009; a tuberculose – 
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doença que está relacionada às condições de vida da população, aliadas a outros 

fatores de vulnerabilidade –, em 2010 apresentou 58 novos casos notificados.  

 Como foi possível observar, os indicadores de renda e educacionais 

apresentados são muito significativos para a esta pesquisa, assim como os da área 

da saúde, uma vez que a literatura revela que variáveis, como desenvolvimento 

socioeconômico da comunidade (FUKS, 2007), afetam a participação nos conselhos, 

assim como a ação política do gestor público municipal (CÔRTES, 2004), entre 

outras variáveis. Percebe-se, assim, que o município apresenta indicadores que 

exigem uma maior atenção dos gestores locais, cabendo, também, às instituições 

participativas municipais, no caso, o Conselho Municipal de Saúde, debater, 

deliberar e propor ações no sentido de reduzir esses agravos, especialmente os 

relacionados à área da saúde. 

 No que se refere ao aspecto político, Mossoró é uma cidade politicamente 

hegemonizada por um agrupamento familiar, no caso, a família Rosado, desde, pelo 

menos, 1948 até 2013. Nesse intervalo, apenas um pequeno interregno em 1968, 

quando a oligarquia Rosado foi derrotada por outra oligarquia – a família Alves – de 

âmbito estadual, representado no município por seu aliado, o médico Antônio 

Rodrigues de Carvalho. Isso quer dizer que, de 1948 até 2013, a cidade tem sido 

governada por forças políticas oligárquicas. Há estudos que indicam que esse tipo 

de força política impacta negativamente na participação (MOTA, 2007; AVRITZER, 

2008; FERNANDES; COÊLHO, 2010). Como o objeto de estudo deste trabalho é o 

conselho de saúde, é pertinente conhecer o contexto político no qual está inserido. 

Embora não seja o escopo deste estudo analisar o tipo de poder político, é 

necessário um mínimo de informação sobre como esse poder se comporta ante a 

questão da participação. Isso porque a literatura indica a influência positiva para as 

cidades com administrações comprometidas com a participação social e para as 

cidades médias ou de grande porte com história de movimentos participativos 

importantes (AVRITZER, 2010). Assim, estudiosos indicam que a dinâmica política e 

administrativa dos municípios é um forte condicionante do funcionamento desses 

canais de participação (SANTOS JR, AZEVEDO, RIBEIRO, 2004). Adiante, tratando 

da efetividade deliberativa do conselho, verificar-se-á o tipo de influência que o 

contexto político exerce sobre a participação, especificamente sobre o conselho de 

saúde.  
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O Quadro 2 mostra uma breve linha do tempo do poder político no município 

de Mossoró. 

 

Quadro 2 – Prefeitos(as) de Mossoró-RN, no período de 1948 a 2013 
 

Ano Prefeito (a) Partido Ano Prefeito (a) Partido 

1948 Dix-Sept Rosado 
Maia 

UDN 1989 Rosalba 
Ciarlini 

PDT, PDS, 
PFL 

1952 Vingt Rosado Maia PR,PSD,PTB 1993 Dix-Huit 
Rosado 

PDT,PMDB 

1958 Antônio Rodrigues de 
Carvalho 

PTB 1995 Sandra 
Rosado 

PMDB 

1962 Raimundo Soares de 
Souza 

 1997 Rosalba 
Ciarlini 

PFL, PSDB 

1968 Antônio Rodrigues de 
carvalho 

MDB 2001 Rosalba 
Ciarlini 

PFL, PSDB 

1972 Dix-Huit Rosado ARENA 2005 Fátima 
Rosado 

PFL 

1976 João Newton da 
Escóssia 

ARENA 2009 
 

Fátima 
Rosado 

 

DEM 
 

1982 Dix-Huit Rosado PDS 2013 Claudia 
Regina 

DEM 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Lacerda (2001); Soares (2008); (TRE). 

 

 
 O Quadro 2 mostra, conforme Lacerda (2001) e Coelho (2008), o início do 

domínio político da família Rosado, em Mossoró, em 1948, com Dix-Sept Rosado. 

Em 1968, o médico Antônio Rodrigues de Carvalho, apoiado pelo líder da oligarquia 

estadual Alves, Aluízio Alves, vence as eleições. Mas, no pleito seguinte, em 1972, a 

família Rosado retoma o poder com a eleição de Dix-huit Rosado, conseguindo ficar 

nele, após sucessivas eleições, até 2013. Vale registrar que houve uma cisão na 

família na década de 1980. Inicialmente, formaram-se dois grupos, um comandado 

pelo ex-deputado estadual, filho de Dix-Sept Rosado (ex-prefeito e ex-governador), 

Carlos Augusto Rosado, e o outro, pela deputada federal, filha de Vingt Rosado (ex-

prefeito e ex-deputado federal), Sandra Rosado.  

A primeira eleição, em 1988, após divisão da família Rosado em dois grupos, 

foi vencida pelo grupo de Carlos Augusto, com a eleição da médica e esposa de 

Carlos Augusto, Rosalba Ciarlini (foi três vezes prefeita de Mossoró, eleita senadora 

em 2006 e governadora do Rio Grande do Norte em 2010). Em seguida, o grupo de 

Carlos Augusto sofre a primeira derrota, com a eleição de outro membro da família, 

Dix-Huit Rosado – tendo como vice-prefeita Sandra Rosado –, que vence e assume 
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pela segunda vez a prefeitura. Com a morte de Dix-Huit, em 1996, Sandra Rosado 

conclui o mandato. Nas eleições seguintes, Rosalba Ciarlini vence e retoma o poder 

para o grupo do seu esposo, Carlos Augusto, que, até 2013, permanecia 

comandando o poder político local.  

A prefeita eleita em 2012, Cláudia Regina, com o apoio do grupo de Carlos 

Augusto, foi afastada do cargo pela justiça eleitoral, acusada de ter praticado uma 

série de irregularidades no processo de sua eleição. Com o afastamento, assume 

interinamente o poder executivo municipal o então presidente da Câmara de 

Vereadores, Francisco José Junior, membro do PSD, em 2014. Nesse mesmo ano é 

convocada uma eleição suplementar, sendo vitoriosa a coalizão partidária 

encabeçada pelo PSD e pelo PT, à frente Francisco José Júnior (PSD) e professor 

Luiz Carlos (PT), respectivamente prefeito e vice-prefeito, quebrando, assim, a longa 

hegemonia dos Rosado. 

 Entender a dinâmica política de Mossoró é importante porque Coelho (2007) 

destaca alguns fatores em que os partidos se baseiam para definir seus projetos 

políticos, se participativo ou não. O autor considera a competição política baixa, 

quando apenas um partido vence todas as eleições; média competição política, 

quando dois partidos vencem todas as eleições; e alta competição política, quando 

três ou quatro partidos são vencedores das disputas eleitorais. No caso de Mossoró, 

considerando que se trata de grupo familiar e que as siglas partidárias são ocupadas 

de acordo com os interesses do grupo; e considerando as cinco últimas disputas 

eleitorais, exceto 2014, observa-se que apenas uma coalizão partidária venceu 

todas as eleições, o que expressa uma baixa competição eleitoral. 

Para Santos Jr (2001, p.188-189), “a escolha de uma sigla partidária 

normalmente obedece mais a estratégia local de manutenção do poder do que a 

uma adesão programática ideológica. [...] Esse quadro de grande alternância de 

partidos políticos à frente das administrações não corresponde à alternância de 

poder entre diferentes projetos políticos”. É o que se observa na disputa pelo poder 

político em Mossoró, ou seja, ela se dá entre grupos familiares, para os quais as 

siglas partidárias são meramente objeto de seus interesses. Desse modo, não dá 

para se ter como referência o programa desses partidos, no sentido de definir se são 

ou não progressistas – pelo menos foi assim até 2014, quando houve a ascensão da 

coalizão partidária composta por PSD/PT. 
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Outro fator destacado por Coelho (2007) é quanto ao perfil do gestor. No caso 

de Mossoró, suas lideranças não têm história de participação em movimentos 

sociais ou experiências de participação em implementação de políticas públicas 

participativas. O processo de escolhas das candidaturas que vão representar o 

grupo familiar é uma opção e decisão do próprio grupo familiar, extremamente 

restritivo, sem participação social. O outro fator que Coelho (2007) destaca refere-se 

à existência de uma rede associativa municipal que pode ser classificada como não 

atuante, moderadamente atuante e muito atuante. A atuação de algumas entidades 

ligadas à saúde, à educação, ao comércio, à atividade petrolífera, às associações 

comunitárias e a uma ou outra atividade leva, no máximo, a se considerar que no 

município há uma rede associativa moderadamente atuante. Nesse sentido, 

levando-se em conta os fatores3 elencados por Coelho (2007) e aplicados à 

realidade de Mossoró até 2013, é possível concluir que o município não é portador 

de um projeto político participativo.  

Ainda sobre a questão do associativismo local, para Almeida e Pessoa (2013, 

p.12), “Mossoró é uma cidade que tem uma infraestrutura associativa bastante 

reduzida, está localizada em uma região onde elementos de uma cultura hierárquica 

e personalista se destacam”. Outro aspecto correlacionado ressaltado pelas autoras 

é a inexistência de uma cultura cívica no município, o que tem contribuído para que 

os seus governantes desenvolvam mecanismos e artifícios políticos que envolvam a 

população, principalmente a mais carente, em que a valorização da sociedade é 

feita de forma artificial. 

As administrações da família Rosado têm sido caracterizadas por apresentar 

dificuldades de relacionamento com a sociedade organizada (ALMEIDA, PESSOA, 

2013) e com os movimentos sociais mais autônomos, privilegiando e mantendo uma 

relação clientelista com as associações comunitárias (SOUSA, 2013). Essa postura 

de impor dificuldades à participação coloca obstáculos à realização da democracia 

deliberativa que 

 

Para existir de fato, precisa estar ancorada no debate público e 
coletivo entre cidadãos livres e iguais, no qual a legitimidade 
das decisões políticas deve emergir de processos de discussão 
abertos, que, orientados pelos princípios da inclusão, do 
pluralismo, da igualdade participativa, da autonomia e do bem 

                                                           
3
 Cidade com baixa competição política, gestor com perfil sem história de participação nos movimentos sociais e 

com rede associativa moderadamente atuante. 
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comum, possam realizar mudanças significativas na lógica do 
poder tradicional (ALMEIDA, 2009, p.230-231). 

 
Os estudos sobre o Conselho de Saúde de Mossoró (BOSCO FILHO; LIMA, 

2003; SOUSA, 2013) e governança participativa (ALMEIDA; PESSOA, 2013) 

revelam essa dificuldade das administrações em lidar e se relacionar com o 

conselho. Para Andrade (2002, p.59), “[...] a falta de abertura nas instituições 

governamentais de práticas fomentadoras da participação assim como a inexistência 

de uma cultura política democrática capaz de produzir novas atitudes políticas ao 

nível municipal” entra em conflito com a nova realidade, que exige a convivência 

democrática e a participação nas instituições participativas.  

No que se refere às reformas, consequências das mudanças que ocorreram, 

por exemplo, a partir da Constituição de 1988, Mossoró também promoveu algumas 

alterações, tentando se adequar à nova realidade. No caso da área da saúde, elas 

ocorreram 

A partir das mudanças instituídas pela reforma sanitária, a 
esfera municipal foi modificando sua estrutura: foi criada a 
secretaria municipal de saúde, em 1990, através da lei 
municipal nº540/90. Foi sendo construída uma rede de serviços 
(unidades básicas de saúde) para a habilitação ao processo de 
municipalização. O Fundo Municipal de Saúde foi criado em 
1991 através da Lei nº 566 e alterado em novembro de 1997, 
para se adequar às recomendações do MS (BATISTA et al., 
2007, p.40 apud SOUSA, 2013, p.195). 

 

 Essas mudanças visavam criar as condições para o processo de 

descentralização/municipalização das políticas públicas de saúde, exigências da 

Constituição de 1988. Além desses instrumentos, era necessária a criação dos 

conselhos de saúde e de suas conferências. Em Mossoró, para Sousa (2013), das 

muitas exigências institucionais criadas pela Constituição e que deveriam ser 

implementadas pelo município, o caso, por exemplo, do concurso público, somente 

foi realizado sob pressão de determinado setor da sociedade organizada. Até 2008 

apenas dois tinham sido realizados. 

 Menezes (2009, p. 5) afirma que a gestão pública privilegia sua 

modernização, atendendo a “[...] lei de responsabilidade fiscal que favorece o 

enxugamento da máquina, a redução de gastos e a modernização do aparelho do 

Estado”. Em Mossoró, a reforma administrativa ocorrida a partir da Lei nº 001, de 31 

de dezembro de 2000, pretendia colocar o município nesse novo contexto. Contudo, 

a autora destaca que 
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O novo arranjo institucional maquia uma pretensa 
intersetorialidade [...]. A ação governamental encontra-se 
impregnada por formas racionais – legais no exercício do 
poder, supervalorizando a técnica, as regras e normas. [...]. As 
políticas sociais continuaram a ser gerenciadas de foram 
fragmentadas, planejadas em separado das demais políticas 
que compõem a secretaria da cidadania. [...]. No geral, 
operacionalizou-se a dimensão institucional e legal da reforma 
administrativa não privilegiando a continuidade desse processo 
que se refere a dimensão da gestão e da cultura, as principais 
e mais complexas de se mudar, frente à existência de práticas 
seculares de centralização de poder e de controle da 
participação da sociedade (MENEZES, 2009, p.6-7). 

  
 O que se observa é que o processo de mudanças que ocorreu no país no final 

da década de 1980, por meio de um conjunto de reformas, encontrou no ambiente 

político conservador de Mossoró dificuldades para se efetivar. As mudanças que se 

sucederam na máquina pública municipal foram basicamente para atender as 

exigências legais e eram condicionantes do recebimento de recursos do governo 

central. Mesmo nessas circunstâncias, os gestores locais criaram uma série de 

dificuldades para realizar mudanças que proporcionassem a transparência de suas 

ações ou o seu controle pela sociedade.  

Uma das inovações promovidas por essa nova realidade, a participação 

social, não encontrou um ambiente favorável, o poder político municipal, privilegiou 

uma relação clientelista com as camadas mais vulneráveis da sociedade. O seu 

processo de institucionalização, que se verá a seguir, ocorre com divergências entre 

o poder executivo e as instituições da sociedade ao longo do período estudado.  

Em nível local, como é de conhecimento público, tem-se a Lei Orgânica do 

Município que precisa ser considerada, mesmo entendendo que ela não pode entrar 

em contradição com a Constituição Nacional. Pode, contudo, afetar ou impor limites 

à institucionalização do Conselho de Saúde ou à própria participação local.  

O Artigo 164 da Lei Orgânica de Mossoró diz que  
 

as ações e os serviços de saúde realizados no município 
integram toda a rede regionalizada hierarquizada constituindo o 
Sistema Único de Saúde no âmbito do município, organizado 
de acordo com as seguintes diretrizes: I) [...]; IV) participação 
em nível de decisão de entidades representativas dos usuários, 
dos trabalhadores de saúde e dos representantes 
governamentais, na formulação, gestão e controle da política 
municipal e das ações de saúde através do conselho municipal 
de caráter deliberativo e partidário  (MOSSORÓ, 2012, p.78).  
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Na redação desse artigo, dois equívocos foram cometidos. O primeiro refere-

se à ausência do segmento dos prestadores de serviços privados, entre as 

entidades representativas que o inciso não faz referência. O outro é quando o inciso 

apregoa: “[...] caráter deliberativo e partidário” (MOSSORÓ, 2012). O correto seria 

substituir “partidário” por “paritário”, equívoco cometido talvez por falta de atenção. 

Basta analisar a Lei nº 8.142/90 (BRASIL, 2011, p.44) para se fazer as devidas 

correções. 

Saliente-se o que afirma, ainda, o Artigo 165, da Lei Orgânica:  
 

o Município criará, através de lei, o Conselho Municipal de 
Saúde, com as seguintes atribuições: I) formular a política 
municipal de saúde; II) planejar e fiscalizar a distribuição dos 
serviços destinados à saúde; III) fiscalizar a instalação e o 
funcionamento de novos serviços públicos ou privados de 
saúde, atendidas as diretrizes do plano municipal de saúde. 
Parágrafo Único – Participação do Conselho Municipal de 
Saúde: um médico, dois enfermeiros e dois assistentes sociais, 
além das entidades previstas no inciso IV do artigo 165 dessa 
Lei Orgânica (MOSSORÓ, 2012, p.78). 

 

A primeira observação é que o artigo reporta-se a si mesmo. Assim, não tem 

sentido o final do Parágrafo Único, que cita “[...], além das entidades previstas no 

inciso IV do Artigo 165 dessa lei orgânica”. O correto seria “no inciso IV do Artigo 

164 dessa lei orgânica”, pois é neste artigo, e não naquele, que está o inciso IV a 

que se está referindo. Percebe-se, aqui, falta de rigor na revisão do texto. Outra 

observação é quanto à determinação, pela Lei Orgânica, da presença de “um 

médico, dois enfermeiros e dois assistentes sociais”. Essa definição por essas 

representações não limita o processo de escolha? O que levou à opção por essas 

categorias profissionais, em detrimento de tantas outras? Mais uma ação das 

gramáticas (NUNES, 2010)? Talvez fosse mais pertinente remeter essa discussão 

para o momento da elaboração do regimento interno do conselho. Por último, o 

artigo destaca as importantes atribuições do conselho como planejador, formulador e 

fiscalizador das políticas de saúde. 

Como já observado antes, em Mossoró-RN, a elaboração e aprovação das 

leis de criação do conselho e do Fundo Municipal de Saúde deram-se no dia 29 de 

maio de 1991, sendo que a primeira Conferência Municipal de Saúde foi realizada 

no período de 12 a 14 de novembro de 1991. Para Côrtes (2007, p. 127), “[...] a 

existência de espaços públicos institucionalizados de participação é condição 

necessária para que participantes se envolvam em suas atividades”. O desafio deste 
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estudo, entre outros, é, por um lado, observar a postura dos participantes do 

conselho de saúde em face de um ambiente político conservador, com gestões 

centralizadoras, sem cultura cívica e reduzida densidade associativa; por outro, 

verificar se esses espaços cumpriram os objetivos para os quais foram criados, ou 

seja, de garantir a participação da comunidade no processo de formulação e 

controle das ações do Estado. 

Com essas importantes contribuições teóricas dos mais diversos autores da 

participação social, buscar-se-á, nos capítulos seguintes, compreender a dinâmica 

política do Conselho de Saúde de Mossoró, abordando os aspectos relacionados à 

metodologia usada no estudo, a sua normatividade e a sua efetividade deliberativa. 
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3  METODOLOGIA 

 

Metodologicamente, trata-se de um estudo de caso. A opção pelo estudo de 

caso como metodologia dá-se por entender que a temática da gestão participativa é 

complexa e exige a compreensão de diversas variáveis constitutivas deste processo. 

O estudo de caso “[...] é uma investigação empírica que investiga um fenômeno 

contemporâneo em profundidade e em seu contexto de vida real, especialmente 

quando os limites entre o fenômeno e o contexto não são claramente evidentes” 

(YIN, 2010, p. 39). Para uma gestão participativa, vários são os atores que estão 

envolvidos, representando interesses diferentes. Tal fato justifica a escolha pelo 

estudo de caso, ou seja, por permitir “[...] uma descrição e explicação abrangentes 

dos muitos componentes de uma determinada situação social” (BARBIE, 2003, p. 

73). Isso quer dizer que entender a dinâmica política do conselho permite investigar 

uma série de variáveis presentes e como elas se comportam. 

Quanto ao modelo de análise, foram utilizadas as metodologias desenvolvidas 

por Avritzer et al (2007a; 2007b; 2009a; 2009b), a partir do Projeto Democracia 

Participativa (PRODEPE),  da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Particularmente, as metodologias desenvolvidas por Faria (2007) e trabalhadas por 

Faria e Ribeiro (2010), que tratam da avaliação da normatividade participativa, assim 

como por Cunha (2007; 2010), sobre efetividade deliberativa dos conselhos. Essas 

metodologias de análise foram importantes para entender o fenômeno da 

participação, suas inovações democráticas e, em particular, a dinâmica de 

funcionamento do Conselho de Saúde, em Mossoró-RN, no que diz respeito à 

normatividade participativa, à efetividade deliberativa e à participação dos atores 

envolvidos no controle social.  

Para concretizar os objetivos traçados, foi importante definir que 

procedimentos metodológicos seriam utilizados. Nesse sentido, um dos elementos 

centrais para a pesquisa foi entender o significado de efetividade deliberativa. Cunha 

(2007) compreende efetividade deliberativa como a capacidade efetiva de as 

instituições estudadas terem influência, controle e decisão sobre determinada 

política pública, expressa na institucionalização dos procedimentos, na pluralidade 

da composição da instituição, na deliberação pública e inclusiva, na proposição de 

novos temas, na decisão e controle sobre as ações públicas. Na sua definição, as 
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instituições tomam decisões sobre a política e o seu controle apoiadas na 

institucionalização, na democratização e na representação institucional. 

O estudo utilizou como instrumento de investigação os seguintes 

procedimentos: como fonte primária, a realização de doze entrevistas 

semiestruturadas com conselheiros e com a secretária executiva do conselho, no 

período pesquisado (2009 a 2012); como fontes secundárias, a pesquisa 

bibliográfica sobre democracia e participação, gestão participativa e conselhos 

gestores e a análise de documentos oficiais, como atas, leis, portarias, regimentos e 

levantamento de dados socioeconômicos do município. Foi considerada também a 

categorização dos temas e a classificação dos segmentos presentes em Avritzer et 

al (2007a; 2007b; 2009a; 2009b). 

No período selecionado para o estudo (2009 a 2012), assumiram a 

titularidade no conselho 28 conselheiros; destes, foram entrevistados 12, sendo 03 

representantes dos segmentos governo e prestadores, 03 de trabalhadores e 06 de 

usuários. Além disso, foi realizada entrevista com a secretária do conselho no 

período pesquisado. As entrevistas foram feitas durante os meses de abril a julho de 

2014. O Quadro 3 traz algumas informações sobre os conselheiros entrevistados 

 

Quadro 3 – Perfil dos Conselheiros Entrevistados – 2009 a 2012 

Segmento Codinome
4
 Sexo/Escolaridade 

Masculino Feminino 

Nível Médio Nível Superior Nível Médio Nível Superior 

Usuário Conselheiro(a) 
Usuário(a) 

05 - - 01 

Governo Conselheiro(a) 
Governo 

- 01 - - 

Prestador Conselheiro(a) 
Prestador(a) 

- 01 - 01 

Trabalhador Conselheiro(a) 
Trabalhador(a) 

01 01 - 01 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das atas e das entrevistas com os conselheiros. 

 

De acordo com o Quadro 3, dos 12 conselheiros entrevistados, nove são do 

sexo masculino e três do sexo feminino; quanto ao nível de escolaridade, seis 

cursaram até o nível médio e seis cursaram até o nível superior. Quanto aos 

segmentos, os usuários apresentam cinco representantes com nível médio de 

                                                           
4
 Por solicitação da maioria dos conselheiros entrevistados, os seus nomes não serão divulgados, 

sendo eles identificados como: Conselheiro (a) Usuário (a); Trabalhador (a) da Saúde; Prestador (a); 
e Conselheiro (a) Governo, conforme Quadro X. 
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escolaridade e um com nível superior; o Governo apresenta-se com um 

representante de nível superior; os prestadores, ambos os representantes têm o 

nível superior, e, o segmento dos trabalhadores, dos seus três representantes, dois 

têm nível superior e um, o nível médio de escolaridade. 

Para uma análise da efetividade deliberativa do Conselho de Saúde de 

Mossoró, considerou-se o seu processo de institucionalização. Desse modo, foi 

possível observar que o conselho, ao longo do período estudado, apresentou 

sucessivas mudanças no seu desenho institucional. Para Cunha (2007), os estudos 

sobre deliberação dos cidadãos nos mecanismos de formulação de políticas 

públicas apontam para o fato de que as diferenças nos arranjos institucionais 

ajudam a explicar as diferenças nos padrões de interação e participação. Nesse 

sentido, a exame do processo deu-se por meio da análise das Leis nº 566 e 579, de 

1991, nº 1042 e 1044, de 1996, nº 1356/1999 e nº 2561/2009, e do regimento interno 

do conselho (de agosto de 1996 a agosto de 2011), considerando as diversas 

alterações ocorridas entre 1991 e 2012. 

O estudo pormenorizado da lei e do regimento interno do Conselho de Saúde 

de Mossoró permite observar a presença ou não de determinadas regras e 

procedimentos. Faria (2007) supõe que as regras e os procedimentos que 

estruturam as práticas dos atores sociais, por exemplo, nos conselhos, juntamente 

com o desenho institucional, são igualmente importantes na determinação da 

efetividade deliberativa dessas instituições.  

Baseando-se na metodologia da normatividade participativa (Faria, 2007), 

definiu-se: a) o grau de institucionalização; b) o grau de democratização; e c) o grau 

de representação do conselho. Para especificar o grau de institucionalização do 

Conselho de Saúde, Faria e Ribeiro (2010) levam em consideração a presença ou a 

ausência das seguintes variáveis: (1) o tempo de existência da lei de criação e do 

regimento interno em vigor; (2) a estrutura organizacional; e (3) a frequência de 

reuniões ordinárias. Observada a presença ou não dessas variáveis e considerando 

que todas as variáveis têm pesos iguais, fez-se, então, a classificação do grau de 

institucionalização do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró.  

De acordo com Faria e Ribeiro (2010), o Conselho apresenta grau de 

institucionalização alto, quando estão presentes todas as variáveis. Já o grau de 

institucionalização médio é observado quando há apenas algumas dessas variáveis; 
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e um Conselho com grau de institucionalização baixo é o que acusa a ausência de 

quase todas as variáveis.  

Com relação ao grau de democratização, Faria e Ribeiro (2010, p. 67) 

afirmam que “[...] levam em consideração as variáveis que retratam o potencial 

democratizante e inclusivo dos conselhos”, a saber: (1) a composição, observando a 

pluralidade e a proporcionalidade; (2) o processo decisório, analisando as regras 

referentes à distribuição, concentração e alternância de poderes em relação à 

formulação das normas de funcionamento, definição de pauta e tomada de decisão; 

(3) a presença de comissões, cuja função é qualificar e preparar os conselheiros, 

capacitando-os a fazer a melhor escolha; e (4) previsão de conferências, em que a 

sociedade é mobilizada e convocada para debater a problemática da saúde 

municipal, por diferentes atores com perspectivas diversas, qualificando a atuação 

dos conselheiros. Todas as variáveis elencadas têm pesos iguais.  

Para Faria e Ribeiro (2010, p. 68), Grau de democratização alto revela a 

presença de uma pluralidade de atores na formulação das normas, na definição da 

pauta e na tomada de decisão; de alternância de poder por segmento; e de 

comissões e conferência. Grau de democratização médio revela a presença de 

algumas, mas não de todas as variáveis; e Grau de democratização baixo acusa a 

ausência da maioria das variáveis.  

Quanto à representação, as mesmas autoras estão interessadas em saber 

“[...] a existência ou não de critérios relativos ao processo representativo no 

Conselho, tais como: definição de entidades que terão assento; o número de 

cadeiras destinadas a cada segmento e as formas como estas definições ocorrem” 

(FARIA, RIBEIRO, 2010, p. 68). Essas variáveis foram importantes para mensurar o 

grau de representatividade do conselho.  

Nesse sentido, para as autoras, “[...] o grau de representação será com base 

apenas na presença ou ausência de normas que nos indiquem (1) a existência de 

uma pluralidade de segmentos representados, bem como (2) as formas como 

adquirem representação nessas instituições” (FARIA, RIBEIRO, p.68). A existência 

de normas claras, quanto à escolha das instituições e à diversidade de interesses 

que elas representam, é importante para o Conselho e para o seu processo de 

tomada de decisão.  

Após a análise da institucionalização, a metodologia da efetividade 

deliberativa desenvolvida e trabalhada por Cunha (2007; 2010) verifica a capacidade 
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do CMSM de produzir debates e decisões com o propósito de influenciar 

efetivamente a produção de políticas públicas. Para tanto, a metodologia privilegiou 

a participação dos usuários no interior das instituições participativas. A opção pelos 

usuários, entre os atores que formam essas instituições, para fazer uma análise da 

igualdade deliberativa, na opinião de Cunha, é porque estes “[...] historicamente são 

os segmentos que compõem os conselhos que menos têm tido poder de agenda e 

de vocalização nas decisões sobre ações públicas e que os conselhos podem ser 

espaços para alterar essa situação” (CUNHA, 2007, p.144). Além do fato de ter sido 

discriminado positivamente, outra variável que favorece os usuários é a paridade 

que o colocam, a priori, em condições de igualdade com os segmentos 

governamentais, de prestadores e trabalhadores.  

Outra variável da metodologia da efetividade deliberativa é a opção pela 

leitura e análise das atas5 das reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho. 

Para Avritzer (2007, p.14), “[...] a análise documental das atas das reuniões objetiva 

visualizar a participação nos conselhos e qual espaço as falas ocupam”. Por meio 

dessa metodologia, foi possível verificar o conteúdo das falas de cada ator 

participante do processo deliberativo e que impacto teve para a efetividade do 

conselho. 

Baseando-se no depoimento da secretária do CMSM por meio de entrevista, 

foi possível classificar as atas do conselho como completas e resumidas, uma vez 

que eram gravadas e transcritas pela secretária. Por falta de condições materiais, 

em determinado momento, as gravações foram suspensas e a secretaria passou, 

então, a fazer as anotações durante as reuniões e, depois, a transcrição. Nas 

reuniões seguintes, as atas eram submetidas à aprovação dos conselheiros.   

A efetividade deliberativa do conselho possui, ainda, como determinantes 

algumas variáveis. Cunha (2007; 2010) analisou aquelas relacionadas ao tipo de 

decisão tomada pelos conselhos. As decisões podem ser a respeito de: (a) 

proposição sobre a política, compreendendo decisão concernente à política de 

                                                           
5 As atas são classificadas por Avritzer (2009a, p.59) como transcritas, completas, resumidas ou 

extrato. Para ele, transcritas são as atas que são gravadas e redigidas na íntegra; completas são as 
atas que, apesar de ter sido gravadas e apresentar uma riqueza de detalhes, contêm, de alguma 
maneira, a interferência do redator, uma vez que as falas são colocadas, por exemplo, na terceira 
pessoa ou em voz passiva; resumidas são as atas feitas durante a reunião e que apresentam um 
resumo dos principais pontos da fala ou, em alguns momentos, não identificam o falante; extrato são 
atas que apresentam apenas um resumo geral do que ocorreu na reunião, sem discriminação de fala 
e atores.  
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saúde e ao Fundo de Saúde; (b) controle da política, por exemplo, deliberação sobre 

questões gerais relacionadas à política, à gestão de serviços, à gestão de 

especialidade, à gestão do atendimento, à coordenação entre os níveis; e (c) outras 

deliberações, como organização interna, avisos, informes, violência, problemas 

públicos não relacionados à política pública.  

Cunha (2007) classifica os conselhos quanto ao conteúdo da decisão tomada. 

Segundo a autora, o conselho pode ser classificado como tendo alta capacidade 

deliberativa (proposição sobre a política); média capacidade deliberativa (controle da 

política); e baixa capacidade deliberativa (outras deliberações). No que diz respeito à 

capacidade de vocalização e de agenda, ainda de acordo com a autora, o conselho 

pode ter: (a) alta capacidade de vocalização e de agenda, quando prevalecem os 

usuários; (b) média capacidade de vocalização e de agenda, quando prevalecem os 

trabalhadores e os prestadores de serviços; e (c) baixa capacidade de vocalização e 

de agenda, quando prevalece o governo.  

Além dessas variáveis, para efeito da efetividade deliberativa, considerou-se 

aqui a variável função. Buscou-se saber que tipo de função o conselho exerce, se 

uma função propositiva, demonstrando capacidade de formulação da política, ou se 

uma função mais de controle da política, desenvolvendo um papel mais de 

fiscalizador. Cunha (2010) considerou, também, as importantes contribuições de 

Almeida (2006; 2008) em relação à análise da efetividade deliberativa, incorporando 

os tipos de manifestação: debate, contestação, demanda e denúncia, conforme 

Quadro 4. 

 

Quadro 4 – Tipos de Manifestação  

Tipos de Manifestação 
 

Definição 

Debate O debate será considerado quando houver no mínimo duas 
intervenções em relação à proposta da pauta (p.14). 

Contestação A presença de contestação será registrada sempre que a 
intervenção de algum ator se opor explicitamente à posição 
daquele que iniciou o debate, ou ocorrer oposição entre as 
falas dos debatedores (p.14).  

Demanda É uma solicitação ou pedido ao conselho que não se traduz 
numa proposta concreta a ser apreciada e votada pelo 
conselho (p. 137). 

Denúncia São falas dos atores que relatam problemas na política, 
denúncias de mau funcionamento e prestação de serviços; têm 
sentido de controle social e fiscalização(p.137). 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Avritzer et al.(2009a). 
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Em suma, a análise do conjunto dessas variáveis permitiu verificar se o 

Conselho de Saúde de Mossoró vem cumprindo o papel de propositor e formulador 

da política de saúde e de controlador das ações do executivo municipal nessa área. 

Além disso, foi possível tanto investigar qual o papel desempenhado pelos usuários 

e demais atores na efetividade do conselho, como definir o grau de efetividade 

deliberativa do conselho. 
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4  O PROCESSO DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DO CONSELHO DE SAÚDE DE 

MOSSORÓ (RN) – 1991 a 2012 

 

 Como visto, na introdução do presente trabalho adotam-se como modelo de 

análise as metodologias desenvolvidas pelo Projeto Democracia Participativa 

(PRODEPE), da UFMG. Nesse sentido, foi feita uma análise do processo de 

institucionalização do Conselho de Saúde de Mossoró a partir da metodologia de 

avaliação da normatividade participativa (FARIA, 2007; FARIA; RIBEIRO, 2010), que 

examina as leis de criação e os regimentos internos do conselho, observando a 

existência das seguintes informações: o ano de criação do conselho e/ou elaboração 

do regimento interno; a estrutura de funcionamento do conselho; a frequência das 

reuniões ordinárias e o local onde ocorrem; o número de membros e a existência ou 

não de paridade entre eles; o modo como são escolhidas as entidades de origem 

dos conselheiros; quem são e como se elegem os presidentes; e quem propõe a 

pauta das reuniões do conselho e como se chegam às decisões. Para Faria (2007, 

p.115), a presença ou não dessas variáveis são importantes para aferir em que 

medida as regras que ordenam o conselho propiciam relações inclusivas e 

democráticas e quais os graus de institucionalização, democratização e 

representação do Conselho de Saúde Mossoró.   

A institucionalização da participação, por meio, por exemplo, dos conselhos 

de saúde, proporciona o controle das ações governamentais pela sociedade, uma 

vez que que se um espaço institucional e legítimo para o diálogo e construção de 

possíveis acordos públicos em torno de temas de interesse da sociedade, no caso 

da política de saúde.  

O estudo desse processo serve também para observar se as normas, as 

regras e os procedimentos que determinam o desenho institucional desses espaços 

contribuem para a efetividade democrática dos conselhos e para a sua efetividade 

deliberativa. Faria (2007, p. 112) entende efetividade democrática “[...] como a 

capacidade das mesmas em incluir novas e diferentes vozes no processo de 

implementação, gestão e controle das políticas e de expandir, de forma igualitária, o 

acesso aos bens públicos nelas envolvidos”. Nessa perspectiva, a institucionalização 

também pode ser relevante para efetividade deliberativa dos conselhos, pois seu 

conjunto de normas e regras, ao permitir a inclusão de novos atores no processo 
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deliberativo, pode contribuir para melhorar a qualidade das ações desses conselhos, 

além de torná-los mais inclusivos. 

 Assim, a análise desse processo teve como referência a metodologia da 

normatividade participativa desenvolvida por Faria (2007) e trabalhada, 

posteriormente, por Faria e Ribeiro (2010), metodologia essa que serve para 

verificar a efetividade democrática dos conselhos. A análise é realizada a partir da 

leitura da lei de criação, de suas alterações e do regimento interno do respectivo 

conselho, observando a presença ou não de determinadas variáveis. Nesse caso, 

passou-se em revista o arcabouço institucional das leis de criação e de alteração, 

além dos regimentos internos do conselho de saúde, no período de 1991 a 2012.  

Antes de prosseguir, cabe um esclarecimento quanto ao período acima 

escolhido para o processo de institucionalização, uma vez que ele difere do proposto 

para estudar a efetividade deliberativa, que é de 2009 a 2012. A escolha se deu pelo 

fato de que, durante a coleta dos dados junto às instituições, foram recolhidos 

documentos, leis e regimentos que permitiam uma análise além do período 

proposto. Além disso, tal escolha não traz prejuízo, nem compromete o objetivo 

central do estudo. Também é necessário esclarecer que a última alteração da Lei nº 

1.356/99 se deu por meio da Lei nº 2.561, de 09 de dezembro de 2009. Do mesmo 

modo, é importante explicitar como o Regimento Interno, aprovado em 25 de agosto 

de 2011, originado da Lei nº 2.561, permanece em vigor. O período em questão 

passou a ser de 1991 a 2012, conforme demonstra o Quadro 3. 

 

Quadro 5 – Leis e Regimentos do Conselho de Saúde de Mossoró-RN – 1991 a 

2012 

Leis de criação e de alteração do Conselho de 
Saúde 

Regimentos Internos do Conselho de 
Saúde 

1- Lei nº 566, de 29 de maio de 1991 - Lei que 
regulamenta o Conselho de Saúde;                           

1.1- Lei nº 579, de 25 de setembro de 1991 – 
Altera a redação da Lei nº 566/91 quanto à 

composição do conselho;                                                                    
2.Lei nº 1.042, de 22 de abril de 1996 – Revoga 

as leis de nº 566 e 579/91;                                                  
2.1- Lei nº 1.044, de 05 de junho de 1996 – 
Altera a redação da Lei nº 1042/96 quanto a 

composição do Conselho;                                                                     
3 - Lei nº 1.356, de 26 de novembro de 1999 – 

Revoga as leis de nºs 1;042 e 1.046/99;                                   
4 - Lei nº 2.561, de 09 de dezembro de 2009 – 
revoga as leis nº 1.042 e 1.046/99 e a Lei nº 

1.356/99. 

1º) Regimento Interno relativo a Lei nº 
566/91 não foi encontrado; 

2º) Regimento Interno, de 02 de agosto 
de 1996, relativo a Lei nº 1.044/96; 

3º) Regimento Interno, de 25 de agosto 
de 2011, relativo a Lei nº 2.561/09. 
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Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Mossoró (1991; 1996; 1999; 2009; 2011). 
 

Observando as datas das publicações de todas as leis e dos regimentos 

internos, no Quadro 5, percebe-se que, a partir de 1991 até 2012, exceto 2001 a 

2004, cada novo gestor que assumia o comando do município modificava a lei que 

regulamentava o conselho, especialmente quanto a sua composição. Comparando 

os Quadros 2 e 5, constata-se que as mudanças ocorrem somente no final das 

sucessivas gestões. Em seus estudos, Dagnino, destaca 

 
É significativo, portanto, que grande parte da atividade dos 
conselhos durante o seu período inicial tenha se concentrado 
na discussão do detalhamento desse formato, [...]. Essa 
discussão mostrou [...] uma profunda resistência e hostilidade 
em relação a formato mais igualitário de participação por parte 
dos ocupantes do aparato do Estado. Esses formatos, muito 
frequentemente, representaram então cunhas democratizantes 
inseridas em contextos predominantemente conservadores, 
sustentados por uma estrutura estatal que retém os traços 
autoritários que presidiram historicamente a sua constituição. 
Portanto, o caráter que os conselhos vão assumir em cada 
caso – meras estruturas governamentais adicionais ou espaços 
públicos onde se constituem atores coletivos e sujeitos políticos 
autônomos – irá depender do resultado da disputa que se trava 
nos diferentes contextos que os abrigam (DAGNINO, 2002, p. 
294).  

  
 

No Conselho de Saúde de Mossoró, essa disputa se arrasta desde o seu 

início e ainda continua presente. A última alteração na lei é muito recente (ver 

Quadro 5). Uma das conselheiras entrevistadas deu o seguinte depoimento: “Como 

tudo, hoje, sempre há renovação, as mudanças têm que ir renovando, sempre 

buscando o que é melhor” (Conselheira, Prestadora, abril/2014). Ou seja, para a 

conselheira, as alterações foram importantes porque há uma necessidade de 

renovação. A representante dos prestadores acrescentou outra preocupação. 

Saliente-se a sua opinião sobre essas disputas e mudanças: “Elas refletem uma 

disputa de interesses. De um lado, os trabalhadores e um ou outro lutando para 

tornar o CMSM mais democrático; de outro, o governo e seus aliados, dificultando 

esse objetivo” (Conselheira, Prestadora, abril/2014).   

Na opinião do representante dos trabalhadores, 

 

O que levou a essas mudanças foi uma luta organizada de 
décadas passadas. Hoje, eu apenas acompanho o que outros 
já defendiam, como igualdade, fortalecimento do controle social 
que até hoje se encontram com déficit, que se dá pela falta de 
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reconhecimento dos três níveis de governo [...] (Conselheiro, 
Trabalhador da Saúde, abril/2014) 

 

Segundo esse conselheiro, as mudanças são resultados de anos de lutas. 

Outro conselheiro representante dos usuários declarou: “A intenção de cada 

modificação que a gente vê no conselho é tentar melhorar a política do SUS. A 

gente vê que há certa demora quando a lei é aprovada ou posta em vigor” 

(Conselheiro, Usuário, abril/2014). Para esse conselheiro, as modificações são para 

aperfeiçoar o SUS, embora ele reconheça a morosidade em pô-las em prática. 

Como se pode observar, a percepção dos conselheiros acerca das alterações 

varia: há o reconhecimento das disputas por alguns, refletindo confronto entre 

projetos políticos diferentes; há os que entendem que tais alterações são para 

“melhorar a política do SUS”; e há aqueles que as consideram um processo natural. 

Sousa (2013) identifica essas disputas já no início da criação do conselho, em 1991. 

De acordo com a autora, de um lado estavam os prestadores de serviços públicos e 

privados; de outro, os segmentos organizados da sociedade civil, sob a direção do 

sindicato da saúde. As alterações que ocorrem nas leis e a feitura dos regimentos 

durante todo o período pesquisado, por exemplo, refletem a disputa entre esses 

atores no interior do conselho, com impacto em suas representações, contribuindo 

também para a presença ou não de algumas variáveis que serão consideradas para 

a aferição dos graus de institucionalização, de democratização e de representação 

do CMSM. 

O Quadro 6 evidencia as diversas alterações ocorridas na lei do conselho e o 

impacto dessas mudanças na sua representação. Da lei de criação nº 566, de 29 de 

maio de 1991, até a mais recente, a de nº 2.561, de 09 de dezembro de 2009, 

ocorreram 05 alterações. 

 

Quadro 6 – Representação do Conselho de Saúde de Mossoró – 1991/2012 
 

 
 

Lei/Ano 

Governo Prestador 
Privado 

Trabalhador 
Da Saúde 

Usuário Poder 
Legislativo 

Instituição/ 
nº 
de 

conselheiros
(as) 

Instituição/ 
nº 
de 

conselheiros
(as) 

Instituição/ nº 
de 

conselheiros(a
s) 

Instituição/ nº 
de conselheiros(as) 

Instituição/ 
nº de 

conselheiros
(as) 

566/91 SMS/02; 
SAS/01; 
SME/01; 

SUS 
Estadual/01; 

Prestador 
Privado/02 

Trabalhadores 
da Saúde/03 

Movimento 
Popular/04; 

Trab. Urbano/03; 
Trab. Rural/01; 

Entidade 

Câmara de 
Vereador/03 
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FURRN-
ESEM/01. 

Patronal/01 

579/91 SMS/01; 
SAS/01; 
SME/01; 

SUS 
Estadual/01; 

FURRN-
ESEM/01. 

Prestador 
Privado/02 

Trabalhadores 
da Saúde/03 

Movimento 
Popular/05; Trab. 
Urbano/04; Trab. 

Rural/01 ;Entidade 
Patronal/01 

Câmara de 
Vereador/01 

1.042/96 SMS/01; 
SAS/01; 
SME/01; 
SES/01; 

UERRN/01. 

Prestador 
Privado/02 

Trabalhadores 
da Saúde/01 

(SINDSAÚDE) 

Clube de 
Serviços/01; 
Sindicato da 
Lavoura/01; 

Movimento de 
Base Igreja/01; 

Conselhos 
Comunitários/01. 

 
 

1.044/96 SMS/01; 
SAS/01; 
SME/01; 
SES/01. 

Prestador 
Privado/01 

Trabalhadores 
da Saúde/01 

(SINDSAÚDE) 

Clube de 
Serviços/01; 
Movimento 
Sindical/01; 

Movimento de 
Base Igreja/01; 

Conselhos 
Comunitários/03. 

1.356/99 SMS/01; 
SES/01 

Prestador 
Privado/01 

Trabalhadores 
da Saúde/03 

Clube de 
Serviços/01; 

Sindicato dos Trab. 
Rural/01; 

Movimento de 
Base da Igreja/01; 

Conselhos 
Comunitários/03. 

2.561/20
09 

GES/02; 
SES/01. 

Prestador 
Privado/01 

Trabalhadores 
da Saúde/04 

Clube de 
Serviços/01; 

Sindicatos dos 
Trab. Urbanos e 

Rurais/02; 
Movimento de 

Base da  Igreja/01; 
Universidades 
Públicas/01; 

Representante de 
Pessoas com 
Deficiência/01; 

Conselhos 
Comunitários/02. 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Mossoró (1991; 1996; 1999; 2009; 2011). 
Legendas: SMS- Secretaria Municipal de Saúde, SAS- Secretaria de Assistência Social, SME- 
Secretaria Municipal de Educação, SES- Secretaria Estadual de Saúde, ESEM- Escola de 
Enfermagem de Mossoró, FURRN- Fundação Universidade Regional do Rio Grande do Norte, 
SINDSAÚDE- Sindicatos dos Trabalhadores da Saúde. 
 

O Quadro 6 mostra que a lei de nº 566/91, que cria o conselho, não respeitou 

a paridade preconizada no Parágrafo quarto do Artigo primeiro da Lei Orgânica da 

Saúde nº 8.142/90, a qual determina: “[...] a representação dos usuários nos 

Conselhos de Saúde e Conferências será paritária em relação ao conjunto dos 
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outros segmentos” (BRASIL, 2011, p. 44). A presença do poder legislativo, que não 

se enquadra em nenhum dos segmentos, por se tratar de um poder à parte, 

aumenta a confusão. O Parágrafo segundo do mesmo artigo define quem são os 

segmentos com assento no Conselho de Saúde: governo, prestadores de serviços, 

profissionais de saúde e usuários. A alteração proposta pela Lei 579/91 visava 

corrigir a questão da paridade, uma vez que só faz referência à composição. 

Consegue o intento, mas, ao manter a representação da Câmara – mesmo 

reduzindo a sua representação –, não evita as críticas à presença desse poder no 

conselho. 

Em 1996, novas alterações ocorrem na lei do conselho e, mais uma vez, 

dizem respeito à representação. Bosco Filho e Lima (2003) registram que a redução 

do número de membros, de 22 (Lei 579/91) para 12 (Lei 1.042/96), foi feita num ato 

antidemocrático do secretário da época, desrespeitando uma decisão da 2º 

Conferência Municipal de Saúde, que havia estabelecido 20 membros. Essa atitude 

atinge as entidades de maior ativismo: os trabalhadores em saúde e os 

trabalhadores urbanos, representados por sindicatos, como, por exemplo, o 

Sindicato dos Petroleiros e dos Comerciários. O Quadro 4 evidencia, ainda, que a 

Lei nº 1.042/96 exclui a Câmara Municipal, corrigindo uma distorção: a presença de 

outro poder – o Legislativo – como membro do Conselho. No entanto, continua sem 

atender a Lei nº 8.142/90 quanto à paridade, nem a resolução nº 33/92, do Conselho 

Nacional de Saúde (CNS), que determina que a composição do Conselho deve ser 

de 50% de usuários: 25% de prestadores públicos e privados e de 25% de 

trabalhadores.  

Considerando a representação dos segmentos presente na Lei nº 1.044/96, 

pode-se afirmar que a paridade quanto aos usuários é respeitada. Entretanto, o 

segmento dos trabalhadores em saúde é desrespeitado, pois o correto – de acordo 

com a resolução nº 33/92-CNS (BRASIL, 2011) – seria: governo e prestador, 03 

representantes; trabalhadores da saúde, também 03; e usuários, 06 representantes. 

Um aspecto negativo dessa lei, em comparação com a anterior (Lei nº 579/91), diz 

respeito ao fato de ter reduzido o número de conselheiros. Essa mudança restringe 

a representatividade do próprio conselho, pela diminuição tanto da representação 

governamental, quanto da sociedade civil. 

Segundo Schevisbiski, Sales e Fuks (2004, p. 107), “[...] devido à influência 

de diversos fatores, o ideal da participação equilibrada entre atores de uma 
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determinada arena pública é, com frequência, frustrado, afetando desfavoravelmente 

a qualidade do exercício do controle social”. A proposta de composição apresentada 

na Lei nº 1.044/96 desrespeita a lei maior e induz um desequilíbrio entre os 

segmentos, prejudicando a representação dos trabalhadores de saúde. 

A Lei nº 1.356, de 26 de novembro de 1999, é mais uma proposta de 

mudança na legislação. Assim como as anteriores, trata basicamente da 

representação e é implementada, mais uma vez, próximo ao final de uma gestão. 

Não foi produzido um regimento interno; assim, a Lei, para todos os efeitos, é 

também regimento. De acordo com o observado no Quadro 4, pela primeira vez – 

desde sua criação, em 1991 –, a lei que regulamenta o conselho garante a paridade, 

sem desrespeitar o percentual que cabe aos segmentos. Dessa forma, obedece 

tanto à Lei 8.142/90, quanto à Resolução nº 33/92. Pela primeira vez, os 

trabalhadores da saúde têm sua representação percentual de 25% respeitada.  

Quanto à questão da paridade, variável que sempre esteve no centro das 

preocupações dos segmentos e alvo de alterações, ela foi abordada na entrevista 

com os conselheiros. Para o representante governamental “encontrar uma 

configuração de conselho que reflita com perfeição ou mesmo que esteja próxima do 

ideal não parece uma tarefa fácil” (Conselheiro, Governo, abril/2014). Um 

representante do segmento prestador manifestou a seguinte opinião: “No meu ponto 

de vista, o que vejo é a falta de participação” (Conselheiro, Prestador, abril/2014). 

Esse conselheiro responsabiliza os participantes pela paridade não estar de acordo 

com as normas vigentes. Mas essa não é a opinião de alguns conselheiros usuários. 

Para esses representantes, as discussões sobre a paridade tem outra motivação, 

quer dizer, essa demora em garantir a paridade de acordo com a lei tem outra 

justificativa.  

 
essa dificuldade eu acredito e inclusive participo de outro 
conselho e a gente ver que o conselho tem que ser paritário, 
mas a gente ver que na verdade, confesso que desconheço por 
qualquer razão, na verdade a gente faz as deduções, mas a 
gente percebe claramente que há um interesse do poder 
público, [...] em estar com a maioria, por qual razão fica difícil, 
na verdade entender (Conselheiro, Usuário, abril/2014). 

  

O conselheiro usuário, no trecho, responsabiliza a gestão pela demora em 

garantir a paridade e não a falta de participação, alegada pelo representante dos 

prestadores. Na opinião de outro usuário, a gestão não tinha interesse na paridade: 
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o que eu mais senti naquele período é que, por exemplo, se 
falava muito nisso, mas a ideia era já colocar o conselho dentro 
da própria lei, era uma temática que a gente começava essa 
discussão e não terminava. Eu particularmente sentia muito 
porque o município temia isso, [...], a gente começava a sentir 
que havia um interesse por parte disso permanecer com essa 
coisa na mão e a paridade acaba não acontecendo 
(Conselheiro, Usuário, abril/2014). 

 

Pode-se inferir que a questão da paridade encontrava resistência na própria 

gestão, tornando-a o principal responsável pelo desrespeito às normas do SUS, 

embora a falta de uma maior articulação entre os diversos representantes da 

sociedade possa também ter contribuído. 

Por fim, o Quadro 6 informa a última alteração, processada por meio da Lei nº 

2.561, de 09 de dezembro de 2009, que determina algumas modificações em 

relação à lei anterior: a volta das eleições para presidente, por seus membros; o 

aumento do mandato dos conselheiros para 03 anos; a ampliação do número de 

conselheiros, variando de 12 para 16 membros titulares – com isso, aumentando a 

diversidade de entidades, contempla novos atores e seus interesses, em um reforço 

à pluralidade institucional. O conselho passa a representar expressivos e 

importantes segmentos da sociedade civil, com o retorno dos trabalhadores urbanos, 

das universidades públicas e com a presença de entidade representando as 

pessoas com deficiências. Aparentemente, depois de tantas alterações, o conselho 

alcançou, um razoável desenho institucional em sua composição. 

Porém, quando se observa detalhadamente o atual Regimento Interno, 

aprovado em 25 de agosto de 2011, quase dois anos após a entrada em vigor da Lei 

nº 2.561/09, percebe-se que o resultado apresentado pelas diversas alterações 

ainda não foi absorvido por determinados segmentos do conselho, o que sugere que 

as disputas provavelmente continuarão. Observando o Quadro 6, nota-se que 

poucos foram os regimentos reelaborados ou atualizados. Além disso, os 

conselheiros entrevistados têm opiniões diferentes sobre esse processo. Para o 

governo “Diversos fatores podem ter influenciado, é possível que as alterações não 

fossem determinantes sobre o funcionamento do conselho [...].” (Conselheiro, 

Governo, abril/2014). Observe-se o ponto de vista do conselheiro representante do 

prestador: “Eu vejo que a não ocorrência dessas alterações se dá pela falta de 

conhecimento de alguns conselheiros, onde a gente coloca as objetividades de fazer 

essas alterações e muitos ficam prorrogando” (Conselheiro, Prestador, abril/2104). 
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Pode ser que a falta de conhecimento tenha dificultado as alterações no regimento, 

mas não foi determinante. Da mesma forma, um representante dos usuários 

destaca: 

 
a gente sentia e conversava sobre isso, mas acabava que 
outros pontos de pauta eram apresentados e isso sempre 
ficava no segundo ou terceiro plano e acabando que não era 
realizado, fomos sempre sufocados pela pauta do município 
(Conselheiro, Usuário, abril/2104). 

 

 Para esse usuário, outras questões eram priorizadas. Já na opinião da 

representante dos trabalhadores da saúde, o regimento não era atualizado 

 

porque a gestão sempre conseguiu manipular a maioria do 
CSM e o regimento não era atualizado. Não havia interesse do 
governo nessa questão, e, quem era a favor de atualizar não 
tinha força para isso (Conselheiro, Trabalhador da Saúde, 
abril/2014). 

 

Para a trabalhadora da saúde, a não atualização do regimento era resultado 

da manipulação de determinados conselheiros pela gestão. Ou seja, de acordo com 

o testemunho do conselheiro usuário e da conselheira trabalhadora, o que levou a 

se postergar a atualização do regimento não foi somente a “[...] falta de 

conhecimento dos conselheiros”, o que dificultava era a falta de interesse da gestão 

e correlação de forças desfavoráveis aos que tinham interesse na atualização do 

regimento. Num ambiente desfavorável à participação e com um governo sem 

projeto político participativo, as alterações na lei e, consequentemente, a atualização 

de seu regimento não são tarefas das mais fáceis. O normal seria, após 

processadas as alterações na lei, que a atualização do regimento ocorresse 

naturalmente, de imediato. 

O Regimento Interno (RI), de certa forma, tem o papel de regulamentar 

determinada lei, complementá-la, não a contradizendo. No entanto, não foi isso o 

que ocorreu com o RI do CMSM. O seu Artigo sexto, no Inciso I, que se refere aos 

membros do segmento governo, cita que a Gerência Executiva da Saúde tem direito 

a apenas um (01) representante titular; no entanto, a Lei cita que são dois; no Inciso 

II do mesmo artigo, que se refere aos prestadores de serviços de saúde, o RI 

registra que os “[...] prestadores de serviços contratados/privados, filantrópicos e 

entidades de classe” têm direito a dois representantes titulares; a Lei determina 

apenas um.  
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Outras contradições entre a Lei e o RI também foram identificadas, por esta 

pesquisa, destacando na lei de criação, nas alterações e no RI a presença ou não 

de determinadas variáveis importantes para o processo deliberativo. Essas 

contradições serão explicitadas mais adiante. Observado o impacto da 

institucionalização para a representação no interior do conselho, o passo seguinte foi 

verificar a presença ou não de algumas variáveis na lei de criação, nas suas 

alterações e no RI, consideradas importantes para o processo deliberativo do 

conselho, conforme resume o Quadro 7. 

 
Quadro 7 – Variáveis Institucionais no CMSM – RN – 1991-2012 

Lei/Ano; 
Regimento 
Interno(RI) 

/Ano 

Paridade Eleição do 
Presidente 

Reunião 
Aberta ao 
Público 

Existência 
de 

Comissões 

Mesa 
Diretora 

Previsão de 
Conferência 

Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não Sim Não 

Lei 566/91  X  X  X X  X   X 

Lei 579/91* X  - - - - - - - - - - 

Lei 1.042/96  X  X  X X   X X  

Lei 1.044/96* X**            

RI/96 X**   X   X   X X  

Lei 1.356/99 X   X  X X   X X  

Lei 2.561/09 X  X   X X   X X  

RI/2011 X  X  X  X   X X  

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Faria (2007); Faria e Ribeiro (2010); Mossoró (1991; 1996; 
1999; 2009; 2011). 
*As alterações contidas nesta lei se referem somente à composição do conselho. 
** A paridade foi considerada, mesmo não atendendo às resoluções 33/92 e 333/03 (BRASIL, 2011). 

 
 

O Quadro 7 mostra alguns elementos essenciais ao processo deliberativo que 

consta na Lei nº 566/91, entre os quais a divulgação ampla de suas reuniões e 

acesso assegurado ao público (Art. 9º), tornando-se uma instituição permeável à 

participação; e a existência de comissões técnicas (Art. 11º). Para Avritzer (2010, p. 

20-21), a presença das comissões torna possível aprofundar o debate sobre 

aspectos específicos das políticas sociais, vinculadas a conselhos específicos, e 

qualificar o processo deliberativo.  

Para Faria (2007, p. 130), “[...] a previsão de comissões indica uma intenção 

de minimizar as assimetrias informacionais existentes entre os participantes e de 

oferecer a todas as condições que propiciem uma participação mais igualitária em 

seus processos decisórios”. Os segmentos que compõem os conselhos apresentam 

capacidades de acesso e de mobilizar recursos diferentes. Nesse sentido, as 

comissões têm o papel de equilibrar e dar substância ao debate no interior desses 

espaços. No entanto, para a conselheira representante dos trabalhadores da saúde, 

“Nunca funcionou nenhuma comissão a contento” (Conselheira, Trabalhadora da 
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Saúde, abril/2014). De certa forma, essa também é a opinião de um conselheiro 

usuário: 

 
acho muito importante. Agora não funcionam 30% por que a 
participação dos conselheiros é pouca com relação ao avanço 
dessas reuniões, deveriam ter mais participação para poder 
organizar o conselho (Conselheiro, Usuário, abril/2014). 

 

 A pouca participação, na opinião dessa conselheira, é a responsável pelo não 

funcionamento adequado das comissões. Outra conselheira usuária destaca a 

importância das comissões. Segundo o seu depoimento, 

 

as comissões são de extrema importância. [...] ela subsidia a 
decisão da plenária em alguns temas. Agora isso vem 
acontecendo de forma efetiva em nosso conselho? Acredito 
que não (Conselheira, Usuária, abril/2014). 

 

 Em geral, os conselheiros entrevistados destacaram a importância das 

comissões. O problema é que os próprios membros do conselho registram a 

ineficiência, com pouca participação dessas comissões nos debates do conselho. 

Quanto a Lei nº 1.042/96, dois aspectos podem ser considerados originadores 

de polêmicas. O primeiro é o fato de o secretário de saúde ser o presidente nato do 

conselho. Isso fortalece ainda mais o governo, desequilibrando a relação governo e 

sociedade civil. O outro aspecto é que a Lei nº 1.044/96, que foi elaborada e 

publicada somente visando rever a composição, consegue recuperar a paridade dos 

usuários, mas não atende à Resolução nº 33/92. Essa postura governamental faz 

lembrar Tatagiba (2002), a qual diz que o enorme poder de controle dos governos 

sobre os conselhos coloca muitas dúvidas acerca das reais condições de estes 

virem a exercer sua vocação deliberativa, que costuma depender da importância que 

o projeto político do governo, em cada caso específico, confere ao princípio da 

participação social. A atitude do governo pode reforçar o desequilíbrio interno entre 

as instituições e afastar o conselho do ideal deliberativo. Quanto ao Regimento 

Interno, está em completa sintonia com as leis. 

Já a Lei nº 1.356/99 (ver Quadro 7) revoga as leis nº 1.042 e nº 1.044, de 

1996. Ela mantém algumas variáveis que continuarão sendo alvo das críticas de 

alguns segmentos do conselho, como, por exemplo, a de ser o seu presidente 

membro nato, isto é, o fato já está definido por lei. Nesse caso, o responsável pela 

área da saúde é o seu presidente. Para Farias e Ribeiro (2010, p.75), “o presidente 

tem a prerrogativa de desempatar qualquer conflito no interior desses espaços [...]”. 
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Portanto, a presidência concentra poder. Essa prerrogativa favorece a 

representação governamental. Esse fato caracteriza um privilégio ao segmento 

governamental, em detrimento dos demais, aumentando o seu poder no processo 

decisório. No entanto, não tem como deixar passar despercebida a conquista da 

paridade entre os usuários e os demais segmentos. Pela primeira vez na história do 

conselho, isso ocorre. 

A Lei nº 2.561/09 determina algumas modificações em relação à lei anterior, 

como o aumento do número de conselheiros e a presença das eleições para 

presidente do conselho, recaindo a escolha sobre seus membros. A composição é 

paritária e mantém as comissões temáticas. Entretanto, a lei continua sem fazer 

alguma menção à divulgação de suas reuniões. No entanto, os conselheiros 

entrevistados confirmaram que as reuniões são abertas. Há crítica quanto à falta de 

maior divulgação na mídia local. Sobre as eleições para presidente, os entrevistados 

se manifestaram favoráveis. “Acho que é a coisa mais certa que tem, através do 

voto e não ser indicado pelo gestor” (Conselheiro, Usuário, abril/2104). Para a 

conselheira prestadora, “Isso evoluiu bastante. E foi bem melhor para o conselho” 

(Conselheira, Prestadora, abril/2014). Essa opinião é compartilhada por uma 

conselheira trabalhadora da saúde:  

 

sou favorável que o pleno dos conselhos eleja seu presidente. 
Fui sempre contra as leis adversas que diziam que o 
presidente tinha que ser o próprio secretário e isso é 
inconstitucional e não estava dentro dos parâmetros do SUS. 
Nada disso contribuiu para o fortalecimento do controle social 
(Conselheira, Trabalhadora da Saúde, abril/2014). 

 

 O retorno das eleições para presidente do conselho foi um evento muito 

importante, era a segunda vez que isso acontecia. Conforme uma das Conselheiras 

entrevistadas, “[...] a presidência do CMSM foi quase sempre do secretário de 

saúde. De 1991 até hoje, houve somente uma eleição para presidente do conselho, 

em 1992, e os conselheiros não conseguiam mudar esse ponto, a maioria 

manipulada pela gestão” (Conselheira, Trabalhadora da Saúde, abril/2014). Mesmo 

com as dúvidas e desconfianças levantadas sobre possíveis manobras do gestor 

nas eleições para beneficiar o candidato eleito, não deixa de ser importante o 

resgate das eleições de seu presidente por seus pares.  

Faria (2007) enfatiza que tanto as leis de criação, quanto os regimentos 

internos retratam o formato e/ou desenho institucional que os conselhos assumem. 
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Isso permite avaliar o quanto essas novas instituições estão aptas a cumprir as 

promessas que motivaram sua criação. As últimas mudanças ocorridas na Lei 

2.561/09 e confirmadas no RI proporcionam um ambiente que pode ser favorável ao 

processo decisório no interior do conselho. O conjunto das variáveis presentes nas 

leis e/ou em seus regimentos internos, como, por exemplo, a paridade e a eleição de 

seu presidente podem contribuir para fortalecer o processo deliberativo por tornar – 

a priori – o espaço de tomada de decisão mais democrático, mais plural e mais 

representativo.  

Depois de observada a existência de lei e/ou do regimento interno e feita a 

análise da presença ou não dessas variáveis nas diferentes alterações ocorridas na 

lei do conselho e em seu regimento, além do seu efeito para o processo deliberativo, 

foi a vez, então, de aferir o grau de institucionalização, de democratização e de 

representação do CMSM, conforme o modelo de Faria (2007), Faria e Ribeiro 

(2010). Essa aferição do grau de institucionalização se dá pela presença ou não das 

seguintes variáveis: mesa diretora; secretaria executiva; câmara/comissões; 

previsão de conferência; e frequência de reuniões. Já o grau de democratização 

considera a presença ou não das seguintes variáveis: quantidade de membros; 

composição do conselho/paridade; prerrogativa da presidência; quem pode presidir 

o conselho; processo de votação; quem define a pauta; mudança de pauta; e regra 

de modificação do regimento interno. Quanto ao grau de representação, leva-se em 

conta a presença e/ou não das seguintes variáveis: previsão de categoria de 

entidades representantes da sociedade civil; como são definidos os conselheiros 

representantes da sociedade civil; e como são definidos os conselheiros 

representantes do executivo. O grau pode ser considerado alto, médio ou baixo. 

 

4.1  Aferição dos graus de institucionalização, de democratização e de 

representação do Conselho de Saúde de Mossoró – RN 

 

Com base na lei de criação do Conselho de Saúde, nas suas alterações 

subsequentes e no regimento interno, avaliar-se-á o significado dessas regras e 

procedimentos para a prática participativa, examinando o grau de institucionalização, 

de democratização e de representação do Conselho de Saúde de Mossoró - RN. O 

propósito é aferir, conforme Faria e Ribeiro (2010), em que medida essas regras que 
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ordenam o conselho propiciam relações mais inclusivas e democráticas. Nesse 

sentido, foram analisadas as variáveis mencionadas.  

 De acordo com Farias e Ribeiro (2010), as leis de criação e o Regimento 

Interno retratam o desenho institucional dos conselhos de saúde. O desenho permite 

avaliar se essas instituições estão aptas a cumprir as promessas que motivaram a 

sua criação, ou seja, as promessas de expandir e democratizar o acesso às políticas 

públicas, as quais elas se vinculam. Dependendo do tipo de variável presente na lei, 

é possível que os atores da sociedade civil possam exercer, com mais qualidade, a 

sua participação no processo decisório.  

Para Fung (2004 apud FARIA; RIBEIRO, 2010, p. 62), o desenho institucional 

escolhido pode incidir (1) no caráter da participação, em termos de quantidade, 

vieses e qualidade da deliberação; (2) na capacidade de informar os representantes, 

os cidadãos e de fomentar as habilidades da cidadania; (3) na relação com o 

Estado, em termos de controle público, justiça das políticas e sua eficácia, bem 

como (4) na capacidade de mobilização popular. Dessa forma, o desenho 

institucional, combinado a variáveis contextuais, como a situação financeira e 

administrativa dos lugares, e a variáveis políticas, como a colaboração dos atores 

sociais no interior desses arranjos, pode impactar positivamente o processo de 

tomada de decisão dessas instituições, fazendo-as cumprir os propósitos que lhes 

deram origem. 

Faria e Ribeiro (2010) acreditam que as variáveis referentes às normas e ao 

desenho institucional interferem no desempenho democrático e inclusivo desses 

novos arranjos democráticos. Assim, para aferir o grau de institucionalização, levar-

se-á em consideração a presença ou não de determinadas variáveis, elencadas 

anteriormente, sendo que todas elas possuem pesos iguais. Dessa forma, o Grau de 

Institucionalização Alto ocorrerá quando todas as variáveis elencadas estiverem 

presentes; o Grau de Institucionalização Médio revelará a presença de algumas 

dessas variáveis, mas não de todas; e o Grau de Institucionalização Baixo acusará a 

ausência de quase todas as variáveis, conforme o Quadro 08. 

 
Quadro 08 – Variáveis para aferir o grau de institucionalização do Conselho –1991-
2012 

Lei Nº/Ano 
do RI em 

vigor 
 

Ano de 
criação 

do 
conselho 

Ano de 
criação 

do RI em 
vigor 

Estrutura organizacional Frequência       
de 

Reunião 

 
Grau 

Mesa 
Diretora 

Secretaria 
Executiva 

Câmara/ 
Comissões 

Previsão de 
Conferência 
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566 e 579-
1991/NL 

1991 NL Presença Presença Presença Ausência Mensal Médio 

1042 e 
1044-

1996/1996 

1991 1996 Ausência Presença Presença Presença Mensal Médio 

1356-
1999/NE 

1991 NE Ausência Presença Presença Presença Mensal Médio 

1356-
1999/NE 

1991 NE Ausência Presença Presença Presença Mensal Médio 

1356-
1999/NE 

1991 NE Ausência Presença Presença Presença Mensal Médio 

2561-
2009/2011 

1991 2011 Ausência Presença Presença Presença Mensal Médio 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Faria (2007); Faria e Ribeiro (2010). 
Legendas: NL- Não Localizado; NE- Não Existente. 

 

 O Quadro 08 mostra o processo de institucionalização do Conselho de Saúde 

e o desenho institucional da participação social em Mossoró. Durante o período 

estudado, várias foram as alterações na lei do conselho. De 1991 até 2012, foram 

cinco alterações seguidas na lei, mas nem sempre esse cuidado foi observado 

quanto à atualização do Regimento Interno. Não eram necessários muitos esforços, 

pois as atualizações podiam ficar restritas apenas ao(s) artigo(s) alvo(s) da 

modificação. O primeiro regimento não foi possível localizar; o segundo data de 

1996. Há uma nova alteração na lei em 1999, no entanto, o regimento não foi 

atualizado. Alguns estudiosos apontam algumas variáveis que procuram explicar as 

relações no interior dos conselhos, Tatagiba (2002), por exemplo, afirma que 

 

Na dinâmica de funcionamento dos conselhos, os principais 
constrangimentos à existência de uma relação mais simétrica 
entre Estado e sociedade apareceram relacionados às 
seguintes variáveis: a) dificuldade dos atores, tanto 
governamentais quanto não-governamentais com a pluralidade; 
b) a relação conselheiro-entidade etc.; c) a qualificação dos 
conselheiros para o exercício de suas funções (TATAGIBA, 
2002, p. 57). Ver no original 

 

 Esses elementos levantados pela autora podem servir para explicar os 

descompassos ou a assimetria entre lei e regimento, afetando a institucionalização 

do conselho. Não se deve esquecer de que o ambiente político conservador não era 

favorável. A questão da mesa diretora reflete um pouco isso, tanto na lei e suas 

alterações posteriores, quanto no Regimento Interno, há forte presença da figura do 

presidente. Em algumas situações, a lei ou a alteração apresenta composição de 

mesa na qual não há espaço para a colaboração de outros conselheiros. Vários 

conselheiros entrevistados opinaram sobre a condução das reuniões. Para a 

conselheira representante dos prestadores, “É satisfatória a condução” (Conselheira, 

Prestadora, abril/2014). Contudo, essa não foi a opinião da conselheira trabalhadora 
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da saúde entrevistada. Para ela, a mesa “sempre priorizou interesses da gestão na 

pauta e na condução” (Conselheira Trabalhadora da Saúde, abril/2014). As críticas 

sobre a condução das reuniões continuam. Segundo depoimento de usuário, 

“algumas coisas funcionam de forma democrática, outras não. É como lhe falei: às 

vezes, chegamos e os documentos já estão prontos para serem assinados às 

pressas. Para mim, isso não é democracia” (Conselheiro, Usuário, abril/2014). 

Segundo o depoimento do representante dos trabalhadores da saúde: 

 

não vejo o conselho nessa época conduzido 
democraticamente. Porque nessa época não tínhamos o 
calendário de reuniões e o direito de eleger nossa mesa 
diretora, as finanças não eram transparentes e nós não 
tínhamos uma discussão a respeito disso (Conselheiro, 
Trabalhador da Saúde, abril/2014). 

 

As reuniões do conselho nessa época, na opinião desse trabalhador, não 

eram conduzidas democraticamente. A representante dos usuários afirma que 

 

nossas conduções sempre foram dadas pelo presidente do 
conselho, não ouve até o presente momento outro membro 
tendo conduzido a plenária do conselho. [...], a presidência é 
de certa forma tendenciosa em determinadas pautas, 
principalmente quando é interesse da gestão do município 
(Conselheira, Usuária, abril/2014). 

 

 Quando se pensa em mesa diretora, imagina-se uma condução democrática 

das reuniões. Não foi isso que a maioria dos depoimentos colhidos revelou, não 

foram poucas as críticas ao caráter antidemocrático da mesa diretora ou de seu 

presidente. Na verdade, somente a Lei de Criação do Conselho nº566/91 define, em 

seu Artigo 11, Parágrafo terceiro, uma mesa diretora mais coletiva: 

 

a comissão executiva será composta de 01 (hum) presidente, 
01 (hum) vice-presidente e 01 (hum) secretário, escolhido entre 
os conselheiros, com a função de coordenar e dirigir os 
trabalhos do conselho e da secretaria executiva, bem como 
ordenar os encaminhamentos necessários ao cumprimento das 
decisões do conselho (MOSSORÓ, 1991). 

 

 As demais alterações centram a condução das reuniões do conselho na figura 

do presidente, mesmo com a última alteração (Lei nº 2.561/09), que resgatou as 

eleições para presidente. Embora essa lei registre a figura do vice-presidente, ela 

não define, nem em seu regimento, a função do vice-presidente. A mesa diretora 

caracteriza-se pela condução fortemente centralizada na presidência que, pelo que 
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se pode inferir dos depoimentos de alguns dos entrevistados, pode gerar 

dificuldades para a construção de consensos ou acordos.  

Avritzer (2007) destaca, entre as variáveis presentes no conselho, a 

existência de comissões temáticas e de conferências. Ambas estão diretamente 

ligadas à capacidade deliberativa dos conselhos. “A presença das comissões 

qualifica o processo deliberativo, torna possível aprofundar o debate sobre aspectos 

específicos das políticas sociais vinculadas a conselhos específicos” (AVRITZER, 

2007, p. 20-21). A frequência de reuniões é outra variável presente importante, 

embora na fase inicial de organização do conselho não estivesse presente. Por outro 

lado, cabe registrar que a definição mensal das reuniões não sensibilizou a presença 

dos representantes do poder público municipal. Aliás, Bosco Filho e Lima (2003) 

registram o desaparecimento de toda a documentação, como as atas, do conselho 

de 1992 a 1996. No geral, o conselho apresenta um quadro de institucionalização 

médio, pois variável como mesa diretora está ausente em quase todo o período 

estudado (1991 a 2012) e a variável frequência de reuniões está ausente na sua 

primeira lei.  

 Quanto ao grau de democratização, o modelo leva em consideração as 

variáveis que retratam os potenciais democratizantes e inclusivos dos conselhos. As 

variáveis têm pesos iguais. Desse modo, Grau de Democratização Alto revela a 

presença de uma pluralidade de atores na formulação das normas, na definição da 

pauta e na tomada de decisão, além da alternância de poder por segmento e a 

presença de comissões e conferências (presentes no Quadro 06); Grau de 

Democratização Médio atesta a presença de algumas, mas não de todas as 

variáveis; Grau de Democratização Baixo acusa a ausência da maioria delas, 

conforme mostra o Quadro 09. 

 

Quadro 09 – Variáveis para aferir o Grau de Democratização do Conselho  – 1991-

2012 

Lei Nº-

ano/ Ano 

do 

Regimento 

Interno em 

Vigor 

Número 
 de 
Membros 

Composição 
do 

 Conselho/ 
Paridade 

Prerrogativa 
da 

Presidência 

     Quem    
Pode 
Presidir  

o  
Conselho 

Processo  
de  

Votação 

Quem 
Define 
a Pauta 

Mudança  
de   
Pauta 

 Regra  de 
 alteração       
do  
Regimento  
Interno 

 
Grau 

566-
1991/NL 

23 39,13% U-
60,87%G,P,
T,CM/ Não 

Não Qualquer 
Membro 

eleito 

Maioria 
Absoluta 

Não Não Não   GB 

579-
1991/NL 

22 50% U – 
50% 

Não Qualquer 
Membro 

Maioria 
Absoluta 

Não Não Não   GM 
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G,P,T,CM/ 
Sim 

eleito 

1042-
1996/NE 

12 33,33% U- 
66,67% G,P 

e T/ Não 

Voto de 
Minerva 

Apenas 
Secretári

o 

Maioria 
Simples 

Não Não Não   GM 

1044-
96/NE 

12 50% U – 
50% G,P e 

T/Sim* 

Voto de 
minerva 

Apenas 
Secretári

o 

Maioria 
simples 

Não Não Não   GM 

RI/Ag/96 12 50% U – 
50% G,P e 

T/Sim* 

Voto de 
Minerva 

Apenas 
Secretári

o 

Maioria 
Simples 

Não Não Sim   GM 

1356-
1999/NE 

12 50% U – 
25% G e P, 
e 25% T/ 

Sim 

Voto de 
Minerva 

Apenas o 
Secretári

o 

Maioria 
Simples 

Não Não Não   GM 

2561-
2009/2011 

16 50% U – 
25% G e P, 
e 25% T/ 

Sim* 

Voto de 
Minerva 

Qualquer 
Membro 

eleito 

Maioria 
Simples 

Não Não Sim   GM 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Faria e Ribeiro (2010); Mossoró (1991;1996;1999;2009;2011). 

Legendas: CM - Câmara Municipal; U - Usuário; G - Governo; P- Prestador; T - Trabalhador; NL - Não 
Localizado; NE - Não Existe.  * Há Paridade entre Usuário e os demais segmentos do conselho, mas a lei local 
não obedece a proporção 50% U, 25% G e P, e 25% T; GB – Grau Baixo; GM – Grau Médio. 

 

 O Quadro 09 apresenta as variáveis que permitem aferir o Grau de 

Democratização do Conselho. Em geral, o conselho apresentou um grau médio de 

democratização. No entanto, a não reelaboração dos regimentos, após uma 

alteração na lei do conselho, impede a apresentação de um quadro mais 

consistente. Contudo, a última alteração (Lei nº 2.561/09) processou importantes 

mudanças para a democratização do conselho, como a ampliação do número de 

conselheiros e uma maior diversidade de instituições. “[...] acreditamos, com base na 

literatura, que um espaço plural é indutor da presença de diferentes segmentos e 

perspectivas da sociedade (DAHL, 2000; YOUNG, 2000 apud FARIA; RIBEIRO, 

2010, p. 68). Além dessas variáveis, o retorno da eleição do presidente do conselho 

por seus pares fortalece a democracia neste espaço. Sobre essa variável, discorre 

Manin (1997 apud FARIA, 2007, p.119): “Acreditamos que a forma de escolha do 

presidente importa para aferirmos o grau de democratização das relações no interior 

dessas instituições. [...] O ato eleitoral expressa, antes de tudo, o consentimento do 

indivíduo para com a liderança”. 

 Sobre a questão da pauta, embora a última lei e o Regimento Interno não 

façam menção à mesma, é importante destacar a opinião de alguns dos 

entrevistados. A conselheira usuária explica como é o processo de formação da 

pauta: “A formação de pautas acontece em dias anteriores à plenária, então, quem 

tem disponibilidade de tempo vem nesse dia marcado para discutir a pauta, que 

depois é encaminhada para os demais conselheiros” (Conselheira, Usuária, 

abril/2014). A conselheira representante dos prestadores, por sua vez, também 
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explica o processo de formação da pauta: “Após a finalização de cada reunião, o 

restante do mês fica aberto para que cada conselheiro possa indicar sua pauta” 

(Conselheira, Prestadora, abril/2014). 

 Esses depoimentos revelam que o processo de definição ou de mudança da 

pauta é realizado pelo conjunto dos conselheiros. O intervalo entre uma reunião a 

outra é um espaço aberto para que os conselheiros interessados possam 

encaminhar sugestões de ponto de discussão para compor a pauta da reunião 

seguinte. A pauta é apresentada no início de cada reunião e é aprovada ou não 

pelos conselheiros. Em geral é aprovada com pequenas alterações. O importante é 

o fato de que a pauta, de certa forma, é uma tarefa coletiva, embora não esteja 

presente na maioria das leis analisadas.   

 Por último, mas não menos importante que as demais, há o grau de 

representação do Conselho de Saúde. Segundo Faria e Ribeiro (2010), esse 

processo diz respeito à existência, ou não, de critérios relativos ao processo 

representativo nos conselhos. Para tanto, avaliar-se-á o Grau de Representação 

com base apenas na presença ou ausência de normas que indiquem a existência de 

uma pluralidade de segmentos representados, bem como as formas como adquirem 

representação nessas instituições. Assim, o grau de representação é definido 

quando a lei ou o regimento interno indicar a previsão de categorias de entidades 

representantes da sociedade civil, como são definidos os conselheiros 

representantes da sociedade civil e como são definidos os representantes do 

executivo. 

O Quadro 10 identifica, a partir da análise da lei, das suas alterações e do 

regimento interno, a presença das variáveis importantes para a definição do grau de 

representação do conselho. 

  

Quadro 10 – Variáveis para Aferir o Grau de Representação do Conselho – 1991-
2012 

Lei Nº/ Ano 
do Regimento 

Interno em 
Vigor 

Previsão de 
Categoria de 

Entidades 
Representantes da 

Sociedade Civil 

Como São 
Definidos os 

Conselheiros(as) 
Representantes da 

Sociedade Civil 

Como São 
definidos os 

Conselheiros(as) 
Representantes do 

Executivo 

 
Grau 

566 e 579-
1991/NL 

Sim Não Não Baixo 

1042 e 1044-
1996/1996 

Sim Não Não Baixo 

1356-
1999/NE 

Sim Não Não Baixo 
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2561-
2009/2012 

Sim Não Não Baixo 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Faria e Ribeiro (2010); Mossoró (1991; 1996; 1999; 2009; 
2011). 

 

 O Quadro 10 registra um aspecto importante contido na lei de criação e em 

todas as suas alterações: quando se referem às instituições que terão assento no 

conselho, essas leis não se fazem menção a uma entidade específica, mas a 

categorias. Faria e Ribeiro (2010) explicam que, por categoria, entende-se o tipo de 

entidade e a temática de envolvimento. Então, nas leis que vêm historicamente 

normatizando o Conselho de Saúde de Mossoró, há referências a diversas 

categorias, como Trabalhadores Rurais, Trabalhadores ou Sindicatos Urbanos, 

Movimentos de Bases de Igrejas, Conselhos Comunitários, Entidades Patronais, 

Clubes de Serviços, Trabalhadores em saúde etc. Na verdade, elas têm seguido 

orientações das normas do próprio sistema de saúde (BRASIL, 2011). A importância 

disso é a possibilidade de um número maior e mais diverso de instituições da 

sociedade civil participar do processo decisório por meio de sua representação, 

tanto nos conselhos, quanto nas conferências.  

Ainda conforme os dados obtidos, o Conselho de Saúde de Mossoró 

apresenta um grau de representação baixo. Isso ocorreu porque nem a lei, nem o 

regimento apresenta, com clareza, o processo de escolha da representação, tanto 

da sociedade civil quanto do poder executivo.  

No entanto, uma prática vigora em Mossoró já algum tempo, mas não foi 

ainda institucionalizada, embora seja discutida e tenha sido aprovada. Diz respeito à 

escolha dos membros da sociedade civil para compor o conselho. Em geral, o 

processo de escolha ocorre na época das conferências ou nos fóruns das próprias 

categorias previstas em lei, sob a coordenação do Conselho de Saúde e das 

entidades com assento no conselho. O processo de escolha se dá por meio de 

chapa(s); de forma proporcional, esse formato aumenta as chances de a 

composição do conselho ser a mais plural possível. Na última Conferência Municipal 

de Saúde, foi elaborado mais um desses documentos, denominado “Eleição do 

Conselho Municipal de Saúde de Mossoró-RN – Regimento Eleitoral” (MOSSORÓ, 

2011), normatizando o processo de escolha dos conselheiros.  

A análise do processo de institucionalização do conselho de saúde verificou 

que o conselho apresentou durante todo o período estudado, pela ausência de uma 

ou outra variável, um grau médio de institucionalização (ver Quadro 8); apresentou 
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somente em 1991, um grau baixo de democratização e para os demais anos 

estudados, um grau médio (Ver Quadro 9); já devido a ausência da maioria das 

variáveis (Ver Quadro 10), apresentou um grau baixo de representação.  

Concluída a análise da institucionalização, verificar-se-á a sua efetividade 

deliberativa, baseando-se na metodologia desenvolvida por Cunha (2007; 2010), a 

partir da análise das atas de reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho. Para 

Cunha (2007, p. 140), “a análise desses documentos possibilitaria melhor 

compreensão da dinâmica do processo deliberativo e, em decorrência, contribuiria 

para verificar a efetividade deliberativa dessas instituições”. A partir da análise das 

atas, foi possível observar ou não a presença das seguintes variáveis, consideradas 

importantes para a efetividade deliberativa do conselho: capacidade de vocalização 

dos participantes, que identifica quem fala no conselho; capacidade de agenda dos 

participantes, que identifica o tipo e a quantidade de temas propostos; decisões 

prevalecentes, que verifica se essas decisões dizem respeito à política de saúde ou 

ao controle público sobre as ações de saúde; função do conselho, que analisa se o 

conselho exerce uma função propositiva, com relação à política de saúde, ou uma 

função de controle sobre a política; e tipos de manifestação no conselho, quer dizer, 

se há debate, contestação, demanda e denúncia e quem são os participantes que 

participam dessas manifestações. A combinação desse conjunto de variáveis 

permitiu definir o Grau de Efetividade Deliberativa do Conselho (se alto, médio ou 

baixo), como será analisado no próximo capítulo.  
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5  A EFETIVIDADE DELIBERATIVA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE 

MOSSORÓ  

 

Este capítulo, como explicitado anteriormente, tem como escopo verificar a 

efetividade deliberativa do CMSM, adotando a teoria da democracia deliberativa e os 

estudos de Leonardo Avritzer et al (2007a; 2007b; 2009a; 2009b) e de Eleonora 

Cunha (2007; 2010) sobre a compreensão dessas instituições. Para tanto, analisar-

se-á o impacto da atuação dos atores do governo e da sociedade civil, discriminando 

positivamente os usuários no processo deliberativo e usando, como fonte de análise, 

as atas desse conselho. A efetividade deliberativa do CMSM será mensurada, a 

partir da análise de suas atas, ou seja, [...] “análise de conteúdo das atas, visando a 

sua compreensão qualitativa e quantitativa, isto é, a presença (ou ausência) de 

determinados conteúdos e a frequência com que apareciam” (CUNHA, 2007, p.141), 

no período de 2009 a 2012.  

 Almeida (2009, p. 79) explica que “[...] as atas ocupam lugar de destaque na 

análise documental por registrarem a fala e os discursos políticos produzidos pelos 

atores do processo deliberativos e permitirão analisar o processo argumentativo, 

central na teoria deliberativa”. Embora se reconheça a importância desse 

documento, as atas geram preocupação por conta da possibilidade não alcançar 

detalhes da fala, ou de não expressar as ideias centrais de seus atores. Almeida 

(2006) manifesta essa preocupação, na medida em que afirma que “[...] um dos 

grandes problemas é a incerteza sobre a abrangência de seu conteúdo, que pode 

muitas vezes não documentar acontecimentos, discussões e ideias que surgem no 

momento das reuniões” (p.140). Cunha (2007) tem o seguinte entendimento sobre 

as atas e o seu processo de transcrição: 

 

As atas são elaboradas por pessoas que presenciam as 
reuniões e as registram, geralmente secretários dos conselhos. 
Sendo assim, a maioria delas tem um mediador ao ato da fala, 
à exceção daquelas que foram transcritas literalmente, após 
gravação. Nesse sentido, as atas não necessariamente tratam 
da fala em si, como ela foi pronunciada, mas como ela foi 
percebida e registrada, o que pode alterar o sentido da fala 
original, uma vez que aquele que registra a fala pode fazê-lo a 
partir de sua própria interpretação. No entanto, partiu-se do 
pressuposto de que as atas são lidas e aprovadas pelos 
conselhos e, sendo assim, passam pelo teste de fidelidade, 
pois os atores das falas podem intervir e alterar possíveis 
equívocos nos registros (CUNHA, 2007, p.141). 
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  As atas são realmente importantes fontes de informações, têm um conteúdo 

político relevante, pois registram as contribuições dos atores sociais nas diversas 

políticas públicas. Por meio delas, pode-se observar e aferir os diferentes graus de 

colaboração de cada uma das instituições que cooperam com esses espaços 

participativos. É uma importante memória das contribuições dos diversos atores 

governamentais ou societais ao fortalecimento das instituições participativas, à 

produção das políticas públicas e à democracia deliberativa e participativa.  

Nesse sentido, as atas do CMSM, de 2009 a 2012, foram recolhidas junto à 

secretaria executiva do mesmo. No período, foram realizadas 32 reuniões ordinárias 

e 07 reuniões extraordinárias, totalizando 39 atas, todas digitalizadas pelo próprio 

CMSM. Foram recolhidas, também, cópias das portarias de nomeação dos 

conselheiros e realizadas entrevistas semiestruturadas com 12 conselheiros 

titulares. Foi entrevistada, ainda, a secretária executiva do conselho, objetivando 

suprir determinadas lacunas deixadas pela transcrição das atas, valorizando, desse 

modo, a fala desses atores sociais. 

O período estudado corresponde a dois mandatos de conselheiros 

(2009/2010 e 2011/2012). No primeiro mandato, ainda vigorava a Lei nº 1.356/99, 

que determinava, em seu Artigo 7º: “O Conselho Municipal de Saúde será presidido 

pelo Secretário Municipal de Saúde, que dirige as reuniões”, situação que perdurava 

desde 1996. Nesse período, o CMSM era composto por 12 conselheiros titulares e 

12 suplentes, sendo dois representantes governamentais, um do governo municipal 

e outro representante o governo estadual, um prestador, três trabalhadores da 

saúde e seis usuários, com seus respectivos suplentes.  

Em 9 de dezembro de 2009, uma nova lei foi aprovada, a saber, a Lei nº 

2.561, determinando, em seu Artigo 7º, que “A presidência do Conselho Municipal de 

Saúde será atribuída ao conselheiro(a) eleito(a) pela plenária do Conselho”. No 

entanto, segundo consta na ata da 118ª reunião ordinária do CSM, somente nesta 

reunião, realizada no dia 25 de janeiro de 2011, é que foi efetivada a eleição para a 

presidência do CMSM em plenário, tendo sido eleito – como candidato único – um 

trabalhador da saúde. Com a nova Lei, o CMSM passa a ser composto por 16 

conselheiros titulares e 16 suplentes, sendo o mandato alterado de dois para três 

anos. Essas mudanças contribuíram para que se optasse por estudar esse período, 

que foi dividido em dois: o primeiro, sob a presidência do segmento governo; e o 

outro, sob a presidência do segmento trabalhador.  
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 Com a Lei nº 2.561/09, mudanças ocorreram, como o retorno das eleições, 

cabendo a um trabalhador da saúde assumir o cargo de presidente. A última eleição 

ocorrera na primeira gestão do conselho, em 1992, tendo sido suspensa pela Lei nº 

1.042/96. Nas entrevistas com os conselheiros, alguns ressaltaram o evento, outros 

não pouparam críticas ao processo de escolha do presidente. Para uma conselheira 

da saúde, “Só teve uma até hoje e foi um trabalhador da saúde quem ganhou. Foi 

uma votação polêmica. [...] a gestão ainda tem um poder econômico na decisão do 

conselheiro” (Conselheira, trabalhadora da Saúde, abril/2014). Um conselheiro 

representante dos usuários fez grave críticas ao processo eleitoral: 

 

[...]. Já a partir da última eleição, o presidente é pra ser uma 
pessoa que esteja totalmente livre, não comprometido com o 
governo. Infelizmente como conselheiro eu votei e não foi isso 
que eu senti, tanto que o candidato apoiado pelo governo foi o 
eleito. Foi uma política suja, eu mesmo, tentaram coagir meu 
voto falando que o candidato que eu ia votar não era o certo, 
como se eu fosse obrigado a votar, mas eu não votei e acredito 
que isso aconteceu com muitas outras pessoas. [..], o governo 
joga de uma forma desleal pra que seja escolhido as pessoas 
que ele possa ter um certo controle, que seja comprometida 
com ele (Conselheiro, Usuário, abril/2014). 

 

No depoimento, o conselheiro representante dos usuários denuncia a 

ingerência da gestão, que manipulou os conselheiros para votar no candidato de sua 

preferência. Outra conselheira representante dos usuários deu o seguinte 

testemunho sobre a escolha do presidente do conselho: 

 

eu entendo que o fato da eleição ainda seja um pouco 
nebulosa. Eu vivenciei a eleição agora e a última eleição e na 
verdade o que eu vi foi a omissão de alguns segmentos do 
próprio conselho, acho que por trás da própria eleição há 
interesses em nomes para compor a presidência. Então, hoje a 
eleição do conselho é de fato movida por múltiplos fatores 
externos que de certa forma manipulam, quem vai ser o 
presidente do conselho municipal (Conselheira, Usuária, 
abril/2014) 

  

 Essas denúncias, questionando a lisura das eleições e a influência do 

governo em seu resultado, deixam claro que “ao lado de estratégias de 

esvaziamento, quando não conseguem compor um conselho de ‘aliados’, os 

executivos municipais utilizam práticas de cooptação e manipulação como 

estratégias de desarmamento dos conflitos” (TATAGIBA, 2002, p. 86-87 apud 

ALMEIDA, 2006, p.101). Para Avritzer (2007, p. 32), “[...] a presidência dos 
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conselhos pela sociedade civil é um atributo importante, mas o seu impacto sobre a 

deliberação pode também variar”. Não há como não reconhecer que a eleição do 

presidente por seus pares é um fato importante, mesmo sob o peso de tais 

acusações. Assim como foi importante a incorporação de novas categorias, 

aumentando o número de instituições com representação junto ao conselho e 

ampliando a representatividade do conselho perante a sociedade. 

 As denúncias de manipulação do processo eleitoral de escolha do presidente 

do conselho, feita por alguns dos conselheiros entrevistados, revelam o que o autor 

deste estudo já identificara, como conselheiro, ou como participante das reuniões do 

conselho: a forte influência do poder local sobre o conselho, dificultando o 

cumprimento dos objetivos para o qual foi criado, que é propor políticas de saúde de 

interesse da sociedade e/ou exercer o controle sobre as ações de saúde executadas 

pelo município. A influência do gestor sobre alguns conselheiros pode contribuir para 

que o espaço do conselho não seja um ambiente que favoreça a construção do 

diálogo, no qual deveria prevalecer o debate ou a construção de consensos entre 

iguais, conforme apregoam os teóricos da democracia deliberacionista, fato esse 

que pode comprometer o seu processo decisório final e os resultados de suas 

deliberações. 

  Nas subseções seguintes, a partir da leitura e análise das atas realizadas, 

será observada a presença ou não de um conjunto de variáveis, como, por exemplo, 

a capacidade de fala dos atores que participam das reuniões do conselho. As falas 

são importantes, dependendo de quem mais fala, para se verificar o grau de 

efetividade deliberativa do Conselho de Saúde de Mossoró. 

 

5.1   A capacidade de vocalização: quem fala no CMSM 

 

 A capacidade de vocalização do conselho é observada sob os princípios da 

publicidade e da igualdade deliberativa. Esses princípios da democracia deliberativa 

são importantes para a verificação da efetividade deliberativa do conselho, uma vez 

que “[...] a natureza pública das deliberações e dos acordos que nelas estão 

implícitos é uma questão relevante, especialmente se levarmos em consideração 

que a relação entre Estado e sociedade, no Brasil, tem sido marcada por 

clientelismo e cooptação” (CUNHA, 2007, p.143). Nesse sentido, observou-se, na 

leitura das atas, que as reuniões do conselho são públicas e abertas à participação 
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de qualquer cidadão. Para Cunha (2009), mesmo que haja desigualdades na 

distribuição dos recursos e de poder entre os segmentos, as regras que regulam a 

deliberação valem para todos, o que quer dizer que todos têm as mesmas 

oportunidades, inclusive, a de expressar a sua opinião. 

É importante ressaltar, primeiramente, que, conforme Avritzer et al (2009a), a 

capacidade de vocalização dos conselhos, no caso, o CMSM, será alta, se 

prevalecer a fala dos usuários; será média, se prevalecer a fala dos trabalhadores e 

prestadores; e será baixa, se prevalecer a fala do governo. Cunha (2007) entende 

que a participação dos usuários foi discriminada positivamente, pois, segundo a 

autora, historicamente é o segmento que compõe o conselho que menos tem poder 

de agenda e de vocalização nas decisões sobre ações públicas. Esses espaços 

participativos podem alterar essa situação. 

Nesse sentido, identificar quem fala no CMSM é importante para verificar a 

capacidade de expressão dos diferentes atores, conselheiros ou não, em especial, a 

dos atores da sociedade civil. De acordo com Cunha (2009), a apresentação pública 

das ideias, opiniões, interesses e demandas é um aspecto central da teoria 

deliberativa, pois está relacionada à possibilidade dos diferentes atores 

expressarem-se no processo deliberativo de modo igualitário, inclusivo e 

transparente.  

Falar em público, em especial apresentando pontos para a pauta, debatendo, 

denunciando, propondo, contestando e decidindo, não é uma tarefa simples, 

principalmente quando a coalizão que governa o município há tanto tempo não é 

possuidora de um projeto político participativo. Nos espaços de deliberação pública, 

como os conselhos de saúde, compostos por instituições portadoras de recursos 

diferenciados e de interesses os mais diversos, a fala é uma expressão política de 

poder. Nesse sentido, as atas – mesmo que não registrem, na íntegra, a fala do 

conselheiro – revela o nível dos diálogos que ocorrem no interior dos conselhos e 

qual ator faz melhor uso da fala. 

Para Cunha (2007, p.97), “[...] a capacidade de vocalização dos conselheiros 

é verificada pelos atos de fala registrados nas atas, relativos a cada segmento”. Com 

esse propósito, foi verificada a capacidade de vocalização do CMSM. Para tanto, 

foram analisadas as atas, do período de 2009 a 2012, totalizando 580 falas. Devido 

ao retorno das eleições para presidente do conselho, proporcionado pela Lei nº 

2.561/2009, esse período foi dividido em dois. O primeiro, qual seja, de fevereiro de 
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2009 a janeiro de 2011, sob a presidência governamental; nele, analisaram-se 21 

atas, totalizando 376 falas; o segundo período vai de 28 de fevereiro de 2011 (data 

da posse do novo presidente, no caso, um trabalhador da saúde) a novembro de 

2012, no qual foram examinadas 18 atas, sendo identificadas 204 falas.  

A retomada das eleições para presidente motivou a divisão do período 

definido pela pesquisa, uma vez que já fora observado em outras pesquisas que 

 

há uma forte relação entre as capacidades de vocalização e de 
agenda dos segmentos e a ocupação do cargo de presidência 
do conselho. Isso indica que a forma como essas instituições 
se estruturam e funcionam tem fator determinante nos 
resultados deliberativos do processo, e que há assimetria 
deliberativa decorrente da posição que determinado segmento 
ocupa na estrutura organizacional do conselho, 
especificamente a presidência (CUNHA, 2007, p. 145).  

 

Avritzer (2009a, p. 45) salienta que “[...] a forma de escolha do presidente 

importa para aferirmos o grau de democratização das relações no interior dessas 

instituições”. Nessa perspectiva, a análise das atas, embora não tenha sido esse o 

propósito central desta pesquisa, permitiu observar o papel da presidência – em 

cada período – nos resultados das falas, no CMSM. Feita essas considerações, far-

se-á, a seguir, o exame das atas e dos seus resultados. 

Conforme mencionado anteriormente, no primeiro período, sob a presidência 

do segmento governo, foram identificadas 376 falas, em 21 atas analisadas. 

Fazendo-se uma análise da capacidade de vocalização de cada segmento, o 

destaque nesse período coube ao segmento trabalhador da saúde, que apresentou 

uma expressiva capacidade de vocalização, sendo identificadas 124 falas desse 

segmento. Expressiva porque se considera que o município é domínio de uma 

oligarquia (BOSCO FILHO, LIMA, 2003), de uma estrutura de poder oligárquica que, 

há décadas, controla o executivo municipal (ELIAS, PEQUENO, 2010), onde “[...] 

dois grandes grupos políticos se destacam na disputa pelo poder na cidade, e fazem 

parte da mesma oligarquia familiar instalada desde a década de 1940” (SOUSA, 

2013, p.190), não havendo em sua gestão algum projeto participativo. Cabe 

ressaltar, novamente, que esse domínio familiar foi rompido em 2014, com a 

ascensão da coalizão comandada pelo PSD/PT.  

Assim, as falas do segmento trabalhador parecem ser expressão do ativismo 

desse segmento, que, desde o início da construção do SUS no município, esteve 

presente, participando de suas conferências e de seu conselho, fato que é registrado 
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por estudiosos (BOSCO FILHO, LIMA, 2003; SOUSA, 2013). Essa atuação é 

observada pelos entrevistados, conforme se pode aferir no depoimento de um 

usuário: “Quem mais fala é o presidente, [...] e também uma parte significativa dos 

trabalhadores da saúde” (Conselheiro, Usuário, abril/2014). Para uma trabalhadora 

da saúde, “Quem mais fala são os trabalhadores da saúde, o governo e seus 

convidados porque têm mais informações” (Conselheira, Trabalhador da Saúde, 

abril/2014). No entanto, outra conselheira representante dos trabalhadores da saúde 

tem opinião diferente sobre quem mais fala no conselho: “Quem mais fala com 

certeza é o seguimento dos usuários” (Conselheira, Trabalhador da Saúde, 

abril/2014). 

A resposta de alguns dos entrevistados sobre quem mais fala no CMSM 

divergiu do que foi registrado nas atas. Por exemplo, um conselheiro do segmento 

trabalhador da saúde apontou os usuários como o segmento de maior capacidade 

de vocalização, mas não foi esse o resultado da análise das atas. A resposta para 

essa aparente contradição pode estar no processo de transcrição dessas atas. É o 

que se pode observar, por exemplo, no depoimento de uma conselheira usuária. 

 

as atas não representam a discussão da plenária do conselho, 
são reduzidas e simplificadas. As falas muitas das vezes são 
reduzidas e perdem o sentido, então a riqueza da plenária do 
conselho não é traduzida hoje nas atas da plenária do 
Conselho Municipal de Saúde (Conselheira, Usuária, 
abril/2014) 

 

Registre-se, também, o depoimento do conselheiro representante dos 

prestadores, concordando, de certa forma, com o conselheiro anterior: “eu acho que 

uma coisa ou outra acaba escapando. Não é tudo que fica registrado como se 

deveria, realmente é um documento importantíssimo, mas sempre foge, se deixa 

escapar” (Conselheiro, Prestador, abril/2014). 

Cabe lembrar que a atas são aprovadas pelos conselheiros e podem ser 

alteradas na hora da aprovação da ata. Essas observações foram feitas na hora do 

registro? Cunha (2007) afirma que a análise sobre os conselhos do Nordeste 

identifica a existência de duas culturas políticas, uma mais democrática e outra 

tradicional, baseada em relações clientelistas e patrimoniais. Já Bosco Filho e Lima 

(2003) e Sousa (2013) identificam Mossoró-RN como um ambiente político 

oligárquico, sendo governado por uma coalizão conservadora. As culturas políticas 

tradicionais que hegemonizam as relações políticas em uma sociedade como a de 
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Mossoró, pelo menos até 2012, “tendem a ser impermeáveis a setores da sociedade 

ou tendem a cooptar esses setores para aderirem a seus projetos (CUNHA, 2007, 

p.159)”. Uma hipótese é que esse tipo de cultura possa inibir que determinados 

segmentos exijam o registro de suas falas na íntegra. No entanto, dada a expressiva 

manifestação dos trabalhadores, mesmo que os usuários tenham sido prejudicados 

pelas transcrições, cabe ressaltar o destaque alcançado pelos trabalhadores. 

Outro resultado expressivo de capacidade de vocalização foi do segmento 

sociedade civil, com 58 falas. Em terceiro, destaca-se o segmento governo, com 54 

falas. Na quarta posição aparece ator externo governo, com 48 falas; em quinto 

lugar, o segmento não identificado, com 25 falas; em sexto, o segmento plenário, 

com 23 falas; em sétimo, o segmento mesa diretora, com 21 falas; em nono, o 

segmento usuário, com 08 falas; e em último, o segmento comissão, com apenas 

uma fala.  

A baixa capacidade de vocalização do segmento usuário pode estar 

relacionada tanto às estratégias da oligarquia local que, segundo Souza (2013, 

p.197), “[...] passavam não só pela relação entre os proprietários privados e 

governantes, mas, também por relações de clientelismo com setores, principalmente 

das associações comunitárias”, como à “[...] incipiente atuação dos movimentos 

sociais e sindicais enquanto interlocutores dos setores excluídos junto ao poder 

público local” (COELHO, 2008, p. 99). Nesse sentido, não se pode deixar de 

lembrar, mais uma vez, o problema do registro – das imperfeições das transcrições 

das atas –, destacado por alguns autores (AVRITZER, 2007c; CUNHA, 2007), e do 

processo de cooptação que ronda as instituições participativas.  

Ao segmento governo, como já sugerido em outras pesquisas do 

PRODEP/UFMG, coordenadas por Avritzer (2007a, 2009a, 2009b), podem ser 

agregadas as 48 falas do segmento ator externo governo – técnicos convidados 

para apresentar projetos, programas, relatórios de gestão, balancetes financeiros e 

outros temas de interesses do governo –, que atuam como forças auxiliares daquele 

segmento. Aceita essa ressalva, a capacidade de vocalização do segmento governo 

passa a ser de 102 falas, sendo bastante expressiva nesse período, o que pode ser 

justificado por dois fatores: a sua maior capacidade de mobilizar recursos e o fato de 

a coalizão que governa o município não ter projeto político participativo e, com a sua 

natureza oligárquica reconhecida pela dificuldade em lidar com o CMSM (BOSCO 

FILHO; LIMA, 2003; SOUSA, 2013). Considerando as agregações realizadas nesse 
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período, observa-se que os usuários e os prestadores não alcançaram, sequer, o 

peso de suas representações no conselho, que é de 50% e 25%, respectivamente. 

Outro segmento com baixa capacidade de vocalização foi o da comissão, 

especialmente, pela sua suposta capacidade de expressão.  

Feitas essa considerações iniciais, observar-se-á, a seguir, a capacidade de 

vocalização de cada segmento no CMSM. A Tabela 5 apresenta essa análise, 

destacando o período sob as presidências do segmento governo e do segmento 

trabalhador e o somatório de todo o período estudado.  

 

Tabela 5 - Capacidade de vocalização por segmentos do CMSM – 2009 a 2012 

 
SEGMENTOS 

 
Período 2009 a 

2011 
Presidência 

Governo 

 
 
 

 
Período 2011 a 
2012 
Presidência 
Trabalhador 

 
 
 
 
 

 
Período 

2009 a 2012 

N
0  

%  N
0  

%  N
0  

% 

Ator Externo 
Governo 

48  12,77  27  13,24  75  12,93 

Ator Externo 
Sociedade Civil 

58  15,43  17  8,33  75  12,93 

Ator Externo Não 
Identificado 

-  -  01  0,50  01  0,17 

Governo 54  14,36  18  8,82  72  12,41 
Segmento Não 

identificado 
25  6,65  23  11,27  48  8,27 

Prestador 19  5,05  07  3,43  26  4,82 
Trabalhador 124  32,98  54  26,47  178  30,68 

Usuário 08  2,13  16  7,84  24  4,13 
Comissão 01  0,27  -  -  01  0,17 
Plenário 23  6,12  09  4,41  32  5,51 

Mesa Diretora 21  5,59  32  15,69  53  9,13 
TOTAL 376  100,0  204  100,0  580  100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do CMSM; Avritzer et al.(2007; 2009a; 2009b). 

 

No segundo período, de 2011 a 2012, sob a presidência do segmento 

trabalhador, conforme a Tabela 5, o segmento que mais se destacou foi o segmento 

trabalhador, com 54 falas; depois, o da mesa diretora, com 32 falas; em terceiro, o 

segmento ator externo governo, com 27 falas; em quarto, o segmento não 

identificado, com 23 falas; em quinta posição, o segmento governo, com 18 falas; 

em sexto, o segmento ator externo sociedade civil; em sétimo, o segmento usuários, 

com 16 falas; em oitavo, o segmento plenário, com 09 falas; em nono, o segmento 

prestador, com 07 falas; e, por último, aparece o segmento ator externo não 

identificado, com apenas uma fala.  
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Nesse período, chama a atenção o fato de apenas o segmento trabalhador, 

quando observado sem a realização da agregação, conseguir um percentual de 

falas maior que a sua representação no conselho de saúde, que é de 25%. As suas 

falas equivalem a 26, 47% do total das falas do segundo período. No entanto, 

quando agregam-se as 27 falas do segmento ator externo governo às 18 falas do 

segmento governo, este último passa a somar 45 falas, correspondendo a 22,05% 

das falas do período, percentual acima do preconizado pela lei para este segmento, 

que é de, aproximadamente, 13%. Entretanto, mesmo com a agregação realizada, 

não há alteração nesse período, da posição dos segmentos quanto a sua 

capacidade de vocalização. Mais uma vez, é registrada a baixa capacidade de 

vocalização dos segmentos usuários e prestador, com, respectivamente, 7,84% e 

3,43%, abaixo, portanto, dos percentuais preconizados por lei, respectivamente, 

50% e, aproximadamente, 13% da composição dos conselhos de saúde.  

Quando se analisa a capacidade de vocalização de cada segmento de 

conselheiros, ou não, para todo o período pesquisado, de 2009 a 2012, destacam-se 

os segmentos de trabalhador, com 178 falas, correspondendo a 30,68% do total das 

falas de todo período, acima dos 25% de sua representação nos conselhos de 

saúde. Quando agregam-se as 26 falas do segmento prestador, o percentual de 

todo o período sobe para 35,17%. Outro segmento que se destaca é o do governo, 

com 72 falas, especialmente quando realiza-se a agregação de suas falas às falas 

do ator externo governo, totalizando 147 falas, correspondendo, portanto, a 25,34% 

do total das falas desse período, valor muito acima do peso de sua representação 

nos conselhos de saúde, que, por lei, deve ser de aproximadamente 13%. 

No que se refere aos demais segmentos, cabe destacar a baixa capacidade 

de vocalização dos usuários, com 4,13% das falas, e das comissões, com apenas 

0,17% delas. No caso dos usuários, o valor ficou aquém de seu peso nos conselhos 

de saúde, que é de 50% da representação nesses conselhos.  Como foi observado 

pela análise das atas do CMSM, há uma relação (Cunha, 2007; Avritzer, 2009a) 

entre a capacidade de vocalização do segmento e a ocupação da presidência do 

conselho em ambos os períodos, com destaque para o segmento trabalhador. Ou 

seja, aquele segmento que assumiu tal função teve uma capacidade vocalização 

favorável ante os demais. 

Uma questão que merece realce nesta parte do estudo e que se repete nas 

seguintes é o fato de o modelo de análise adotado contribuir, sem dúvida, para uma 
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análise mais qualificada da atuação dos conselhos. No entanto, observando as 

nomenclaturas usadas para classificar os segmentos (ator externo governo, ator 

externo sociedade civil, ator externo não identificado segmento governo, segmento 

não identificado, segmento prestador, segmento trabalhador, segmento usuário, 

segmento comissão, plenário, mesa diretora), se poderia propor uma reclassificação, 

por essa nomenclatura não dar conta da complexidade e da diversidade dos atores 

presentes nos conselhos, pelo menos para os da área da saúde.  

O segmento governo, por exemplo, evidentemente tem uma espécie de “força 

auxiliar” no interior dos conselhos, identificada, no caso, como “ator externo 

governo”. Outros segmentos carecem dessa “força auxiliar”. Colocar a atuação de 

determinado ator – por exemplo, um diretor de uma instituição prestadora de 

serviços de saúde – e seus resultados em segmento tipo “ator externo sociedade 

civil” pode levar a uma análise subestimada do segmento prestador. Essa 

reclassificação seria importante porque, no momento da definição do grau de 

efetividade, por exemplo, seria considerado o resultado da atuação dessas “forças 

auxiliares”.  

No caso do CMSM, foi possível observar inúmeros prestadores atuando no 

interior do conselho, na condição de dirigentes, de diretores de instituições 

prestadores de serviços, ou de auxiliares outros, sendo identificados como “ator 

externo sociedade civil”. Provavelmente seria pertinente criar uma nova 

nomenclatura, como a de “ator externo prestador“, ou mais de uma, pois esse 

raciocínio se estende a outros atores, a exemplo, “ator externo trabalhador”.  

Outra questão observada é quanto à mesa diretora: ou ela deve ser 

considerada na análise da efetividade, ou a atuação de quem estiver à frente dos 

trabalhos, coordenando-os, deve ser considerada pelo respectivo segmento. Coloca-

se isto devido ao fato de ter sido observado, também nesse conselho, na gestão do 

segmento governo, que o governo só tinha um representante (o próprio presidente), 

nessa circunstância havia dificuldades de se identificar com clareza quando o 

presidente falava como representante do governo ou como mesa diretora. Daí a 

sugestão de abrir uma discussão sobre a validade dessa classificação. 

Evidentemente, todas essas observações carecem de maior aprofundamento. De 

qualquer modo, mesmo que elas fossem consideradas, não haveria uma alteração 

quanto ao grau de efetividade deliberativa do conselho, pelo menos nessas 
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circunstâncias. Todavia, alguns segmentos, no caso dos prestadores, por exemplo, 

teriam uma atuação mais significativa. 

 

5.2  A capacidade de agenda dos participantes do CMSM: quem propõe os temas 

 

Como visto, conforme Avritzer et al (2009a, p.78), a capacidade de agenda é 

outra variável que verifica o tipo e a quantidade dos temas apresentados pelos 

participantes, conselheiros ou não. Nesse sentido, a expressão dos temas pelos 

segmentos, sua capacidade de agenda, de propor temas ao debate, a deliberação, 

tudo isso é importante para definir a efetividade deliberativa do conselho. 

Como pode ser observado na Tabela 6, o número de temas apresentados 

pelos segmentos é superior ao de vocalizações existentes na tabela 5. Para Avritzer 

et al (2009ª, p.63), isso ocorre porque “[...] um único ator pode apresentar em sua 

fala diferentes assuntos e temáticas”. A tabela 6 apresenta a quantidade de temas 

por segmentos. 

 

Tabela 6 – Temas por segmentos no CMSM – 2009 a 201 

 
Apresentação de 

temas 

 
 

Período 2009 a 
2011 

Presidência 
Governo 

 
 

Período 2011 a 2012 
Presidência 
Trabalhador 

Período 
2009 a 2012 

 
 

N
0  

%  N
0 

% N
0 

% 

Ator Externo 
Governo 

 47  11,38  38 14,13 85 12,46 

Ator Externo 
Sociedade Civil 

 
 

59  14,29  20 7,43 79 11,58 

Ator Externo Não 
Identificado 

 
 

00  0,0  01 0,37 01 0,15 

Governo  59  14,29  30 11,15 89 13,05 
Segmento Não 

identificado 
 
 

38  9,20  27 10,04 65 9,53 

Prestador  23  5,57  07 2,60 30 4,40 
Trabalhador  121  29,30  74 27,51 195 28,59 

Usuário  08  1,94  17 6,32 25 3,67 
Comissão  01  0,24  00 0,0 01 0,15 
Plenário  25  6,05  10 3,72 35 5,13 

Mesa Diretora  32  7,75  45 16,73 77 11,29 
TOTAL  413  100,0  269 100,0 682 100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do Conselho de Saúde; Avritzer et al.(2007a; 2009a; 
2009b). 
 

A Tabela 6 mostra quais os segmentos que mais apresentam capacidade de 

agenda ou temas. Sob a presidência do segmento governo, esses segmentos são, 

na ordem decrescente, o segmento trabalhador, com 121 temas; governo e ator 
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externo da sociedade civil, com 59; ator externo governo, com 47; segmento não 

identificado, com 38; mesa diretora, com 32; plenário, com 25; prestador, com 23; 

usuário, com 08; e, por último, com apenas um tema, o segmento comissão. 

Observa-se um baixo desempenho dos segmentos usuário e prestador, com 

respectivamente 1,94% e 5,57% dos temas apresentados.  

Já sob a presidência do segmento trabalhador, a posição dos segmentos, em 

relação a quem mais apresentou temas, mantém-se quase inalteradas. Apenas o 

segmento mesa diretor apresenta desempenho diferente, com 45 temas. Observa-

se, também, que na gestão governo, no geral, a apresentação de temas é maior do 

que na gestão do segmento trabalhador, embora a diferença de atas analisadas, de 

uma gestão para a outra, seja de apenas 03 atas. Essa diferença no número de atas 

não é suficiente para explicar a disparidade de desempenho. 

Cunha (2007, p.145) apregoa que a baixa participação dos prestadores “[...] 

pode significar que não consideram o conselho como um espaço legítimo de decisão 

ou, o que pode ser mais provável, têm outros canais de manifestação e de 

negociação de interesses”. Nessa perspectiva, cabe destacar que apenas os 

segmentos trabalhador, com 29,30% dos temas apresentados, e governo, com 

14,29%, conseguem um desempenho compatível com o peso de suas 

representações nos conselhos de saúde, respectivos 25% e, aproximadamente, 

13%.  

Em todo o período, sob a presidência do governo e do trabalhador, os 

destaques são, feitas as devidas agregações, para o segmento trabalhador, com 

28,59% dos temas, seguido do segmento governo e ator externo governo, com 174 

e 25,51% dos temas, respectivamente. Depois, ator externo sociedade civil, com 

79/11,58% dos temas; mesa diretora, com 77/11,29% dos temas; segmento não 

identificado, com 65/9,53% dos temas; e usuário, com apenas 25 temas, 

correspondendo a apenas 3,67% do total dos temas apresentados, muito abaixo do 

peso de sua representação nos conselhos, que é de 50%.  

Os usuários, assim como que já ocorrera quando da análise de sua 

capacidade de vocalização, voltam a apresentar uma baixa capacidade, agora de 

agenda. Para Cunha (2009, p.190), “[...] essa desigualdade produz a exclusão 

informal dos usuários, pois sua presença física nas reuniões não se transforma em 

presença vocal, na ação política que se sustenta no discurso”. O que pode estar 

provocando o fraco desempenho dos usuários, além da possível falta de recursos 
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materiais e informacionais, seja, provavelmente, a própria ausência de um projeto 

político participativo local e a possibilidade de cooptação pelo governo desse 

segmento, fato que compromete a sua atuação.  

No que respeita o segmento governo, cabe ressaltar que, quando este 

segmento esteve na presidência do conselho, alguns dos temas apresentados foram 

contabilizados para o segmento mesa diretora. Isso ocorreu porque o segmento 

governo contava apenas com um representante no conselho, o próprio presidente. O 

mesmo aconteceu com a representação dos trabalhadores. No entanto, para esse 

segmento, o impacto foi menor, pois ele tinha mais de um representante. Contudo, 

nessa perspectiva, é provável que ambos tenham sua capacidade de agenda 

reduzida. Entretanto, segundo Cunha (200, p.145), “[...] a posição que determinado 

segmento ocupa na estrutura organizacional do conselho, especificamente a 

presidência, é importante para a capacidade de vocalização e de agenda”. Assim, é 

provável que ambos os segmentos tenham sido compensados por ocupar 

importante função.   

Em relação aos conselheiros entrevistados, alguns expressaram a dificuldade 

em propor temas, ressaltando que não há uma igualdade – quanto à posse de 

recursos – entre os conselheiros. O resultado indica que uns detêm maior 

capacidade de agenda do que outros. Sobre essa questão, um conselheiro usuário 

deu o seguinte depoimento: “[...] Acho que dentro do conselho precisaria ter algumas 

reuniões que pudessem discutir mais a política de saúde em geral, para que os 

conselheiros tivessem um norte, então, para mim, eu tive muita dificuldade em não 

ter esse conhecimento” (Conselheiro, Usuário, abril/2014). Para esse conselheiro, 

talvez mais reuniões suprisse essa debilidade. Outra conselheira, também do 

segmento de usuário, apontou a falta de qualificação: “[...] Acredito que falta muito 

mais um processo de qualificação dos conselheiros” (Conselheira, Usuária, 

abril/2014). Nesses depoimentos, observa-se que não há consenso sobre o que 

dificulta a proposição de temas pelos participantes. Outra declaração, de uma 

conselheira representante dos trabalhadores da saúde, reforça a percepção de não 

haver apenas um tipo de dificuldade: 

 

não. [...] já existem pessoas carimbadas que conhecem o tema 
e sabem debatê-lo, enquanto outras são leigas e não procuram 
se informar. A questão do tempo hoje existe uma hierarquia 
que indica o tempo de cada um falar e quando você fala 
diretamente da mesa diretora do conselho a treplica vem na 
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mesma hora sem respeitar critério algum (Conselheira, 
Trabalhadora da Saúde, abril/2014). 

 

Nesse depoimento, pode-se inferir que há uma desigualdade na posse de 

recursos entre os participantes. Entretanto, não é isso o observado na entrevista do 

representante dos prestadores. Para ele, “não há uma desigualdade. Há uma 

despreparação por motivo de falta de conhecimento e capacitação desses 

conselheiros” (Conselheiro, Prestador, abril/2014). O Fato é que esse despreparo 

não atinge todos igualmente, tem-se uma situação em que alguns conselheiros 

detêm mais informações que outros. Um conselheiro representante dos usuários 

destaca que a dificuldade de propor temas é um problema da falta de incentivo do 

próprio conselho: “Infelizmente não. Acho por que uma falta de incentivo do próprio 

conselho em mostrar os seus conselheiros a importância da participação deles nas 

intervenções, sugestões e isso não vem ocorrendo” (Conselheiro, Usuário, 

abril/2014). 

Nos depoimentos de alguns dos conselheiros entrevistados, há quase um 

consenso que essa fragilidade se dá pela ausência de capacitação, o que torna a 

expressão dos temas pelos atores, nesses espaços, desigual. Cunha (2007) ressalta 

que “[...] um aspecto relevante na avaliação do processo deliberativo está 

relacionado à ideia de igualdade deliberativa, que implica igual possibilidade de 

apresentação de temas à agenda e de razões ao debate por todos os sujeitos do 

processo” (p.143). O que se observou é que, mesmo que as regras sejam iguais 

para todos, na prática, há uma desigualdade de recursos que favorece aqueles que 

os detêm.  

Essa desigualdade entre os conselheiros afeta o processo deliberativo. O que 

se observa nos resultados é que são os trabalhadores e o governo que mais 

sugerem temas. Os trabalhadores, provavelmente, pelo fato de ser da área, detêm 

mais conhecimentos, além da questão do ativismo político, já mencionado 

anteriormente; e o governo, por deter mais recursos materiais, informacionais. 

Identificados os segmentos que mais propõem temas no conselho, elaborou-se a 

Tabela 7, com o intuito de representar que temas prevalecem nesses espaços.  

 

Tabela 7 – Temas prevalecentes no CMSM – 2009 a 2012 

 
TEMAS 

Período 2009 a 
2011 

Presidência 

Período 2011 a 
2012 

Presidência 

Período 
2009 a 2012 
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Governo Trabalhador 

N
0 

N
0 

N
0 

Controle da Política 01 00 01 
Controle do Fundo e 

Financiamento da Saúde 
25 30 55 

Controle Fiscalização 52 08 60 
Controle Normatização e 

Planejamento 
54 28 82 

Coordenação entre os Níveis 11 07 18 

Expressão de Problemas 
Públicos 

00 00 00 

Gestão Atendimento 95 48 143 
Gestão Especialidades 52 35 87 

Gestão Serviços 28 20 48 
Interação entre Conselhos 

Municipais 
05 00 05 

Organização Interna 54 53 107 
Convites/Avisos/Manifestação 35 14 49 

Questões Gerais da Saúde 05 00 05 
Questões Gerais – Outros 

assuntos 
01 08 09 

TOTAL 418 251 669 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do Conselho de Saúde; Avritzer (2007; 2009a; 2009b). 

 

A Tabela 7 apresenta que temas prevalecem, enquanto expressão da 

capacidade de agenda dos segmentos no interior do conselho. Assim, tem-se uma 

ideia do nível de preocupação dos atores com a política de saúde, como também é 

possível, a partir dessa categorização temática, caracterizar, em determinada 

conjuntura, que tema preocupa os conselheiros, dominando o debate. Pode-se, 

desse modo, aferir se o conselho atua mais na “formulação de estratégias”, ou se 

“[...] no controle da execução da política de saúde” (BRASIL, 2011, p.44); quer dizer, 

se os temas prevalecentes representam uma preocupação do conselho com o 

processo de formulação das políticas de saúde, com o processo de controle e de 

fiscalização dessas políticas, ou com o processo de seu funcionamento, de sua 

organização. 

Para analisar a variável temas prevalecentes, considerou-se a categorização 

formulada pelos pesquisadores do PRODEPE/UFMG, em trabalho coordenado por 

Avritzer et al (2007a, 2009a; 2009b), fazendo a agregação dos temas, conforme 

recomenda esse autor. Desse modo, constatou-se uma predominância de temas 

relacionados ao controle e à fiscalização dos conselhos de políticas, como, por 

exemplo, temas sobre gestão do atendimento, gestão das especialidades e gestão 

dos serviços, com 296 temas, ao todo. Em seguida, aparecem temas relacionados à 
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organização interna e a avisos, com 186 temas; por último, temas relacionados à 

função propositiva do conselho, como coordenação, normatização, planejamento, 

controle do fundo e financiamento, com 79 temas.  

Infere-se, dos dados apresentados na Tabela 7, que o conselho intervém na 

política de saúde do município, mas que se destaca muito mais como um conselho 

que exerce o controle sobre as ações públicas, em um papel mais de fiscalizador da 

política. A identificação dos temas prevalecentes servirá, mais adiante, para a 

caracterização da função do conselho, com o intuito de definir se o mesmo exerce 

uma função de controlador ou se caracteriza por ser mais propositivo, com relação à 

política adotada. 

 

5.3 Tipos de manifestação no conselho de saúde 

 

 Dos 669 temas da Tabela 7 que prevaleceram enquanto expressões da 

capacidade de agenda dos atores que participam do CMSM, 115 deram origem a 

quatro tipos de manifestações, a saber: debate; contestação; demanda; e denúncia. 

Na Tabela 8, especificam-se as 115 manifestações geradas e os seus respectivos 

tipos. 

 

Tabela 8 – Tipos de manifestação no CMSM – 2009 a 2012 

 
GESTÃO 

Debate Contestação Demanda Denúncia Total 

N
0 

N
0 

N
0 

N
0 

N
0 

Governo 
(2009-2011) 

30 02 28 11 71 

Trabalhador 
(2011-2012) 

21 02 19 02 44 

Total 51 04 47 13 115 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partias de Atas do Conselho de Saúde; Avritzer (2009b). 

 

 Do total dos tipos de manifestação, conforme a Tabela 8, 51 foram debates; 

47 deles foram demandas; 13 denúncias; e apenas 04 contestações. Cabe observar 

que essas manifestações correspondem a 17,19% de todos os temas expressados 

pelos atores do Conselho Municipal de Saúde de Mossoró. Os números mostram 

uma baixa capacidade do CMSM em qualquer dos tipos de manifestação, 

 A teoria deliberativa sobre o debate destaca a sua importância para o 

processo deliberativo. Para Almeida (2006 apud AVRITZER, 2010, p.26), “a 

categoria que melhor expressa a capacidade deliberativa presente nos conselhos 
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são os debates, isto é, quais propostas são discutidas pelos conselhos e quais 

segmentos participam deles”. A importância dos debates vai além da apresentação 

de propostas ou da simples presença dos participantes nas plenárias do conselho. 

Cunha salienta que 

 

No decorrer do debate, há a possibilidade tanto de melhor 
esclarecer os participantes quanto aspectos relacionados ao 
tema em questão, como também, tendo contato com novos 
elementos para sua própria análise, o representante pode vir a 
alterar sua opinião, isto é, a deliberação teria o potencial de 
mudar as preferências dos indivíduos e produzir decisões 
voltadas para o bem comum (CUNHA, 2010, p.106).  

 

Para o processo deliberativo, é relevante o fato de quem apresentar proposta 

também participar do debate. Um aspecto que revela a importância do debate é que 

ele pode levar seus participantes a rever (ou não) suas opiniões iniciais e a construir 

(ou não) novas posições, cumprindo, assim, um papel pedagógico. 

Quanto às contestações, para Avritzer et al (2009a, p.14), “[...] a presença de 

contestação será registrada sempre que a intervenção de algum ator se opor 

explicitamente à posição daquele que iniciou o debate, ou ocorreu oposição entre as 

falas dos debatedores”. Assim, com base nessa proposição e na subsequente leitura 

e análise das atas, observou-se que ocorreram apenas quatro contestações no 

período de 2009 a 2012, sendo duas na gestão do segmento governo, de autoria do 

segmento prestador, e duas na do segmento trabalhador, cuja autoria foi do 

segmento trabalhador.  

Os dados apresentados na Tabela 8 indicam que o CMSM apresenta um 

baixíssimo número de contestação. Outros estudos sobre conselhos já detectaram 

situação semelhante (CUNHA, 2010; ALMEIDA, 2010). De acordo com Avritzer et al 

(2009a), isso pode estar relacionado à novidade da metodologia, indicando a 

necessidade de refinar a definição de contestação e de aprimorar a interpretação 

dos dados. Esse baixo desempenho pode indicar também “[...] a existência de 

consensos abrangentes quantos aos temas em deliberação, evidenciando a 

existência de um discurso hegemônico perpassando o interior dessas instituições” 

(URBINATI, 2000 apud CUNHA, 2010, p. 107). Pode denotar, ainda, 

 

A concretização de um risco, alertado por Cohn (1998) e Selee 
e Santin (2006), relativo à tendência de burocratização desses 
espaços, seja por que os gestores (e sua racionalidade 
administrativa) dominam a definição da pauta, seja por acesso 
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desigual às informações. Sobraria aos demais atores 
apresentarem demandas e denúncias, como meio de 
pressionar o poder público, e o próprio conselho a pautar 
questões que julgam importantes (CUNHA, 2010, p. 107). 

 

A baixa contestação encontrada no CMSM, assim como em outros conselhos, 

pode estar ligada também, além das variáveis levantadas por outros estudiosos e já 

elencadas aqui, ao fato dos participantes desses espaços privilegiarem os debates, 

a construção de acordos, os quais cumpririam o papel de filtrar ou esvaziar esse tipo 

de manifestação, como uma ação do entendimento dos próprios participantes sobre 

a importância do debate, evitando o provável desgaste oriundo de repetidas 

contestações. É também provável, em contextos políticos hostis à participação, que 

esses espaços não sejam favoráveis aos participantes da sociedade civil, no caso, 

aos usuários, prevalecendo a tentativa de cooptação ou manipulação dos mesmos 

pelos segmentos governamentais ou por outros segmentos com maior poder de 

intervenção. 

Já as denúncias, para Almeida (2009b, p. 84), “[...] são falas dos atores que 

relatam problemas na política, denúncias de mau funcionamento e prestação de 

serviços, têm sentido de controle social e fiscalização”. A Tabela 8 mostra que, na 

gestão do governo, aconteceram onze denúncias, sendo seis realizadas por 

conselheiros usuários, três por conselheiros trabalhadores, uma por prestador e uma 

por ator externo da sociedade civil. Já na gestão do trabalhador, aconteceram 

apenas duas denúncias, sendo uma realizada por um ator externo da sociedade civil 

e outra, por um conselheiro usuário. No período de 2009 a 2012, foram, então, 

realizadas treze denúncias, sendo 46,15% de autoria do segmento usuário, 23,08% 

de autoria do segmento trabalhador, 7,69%, do segmento prestador e 7,69%, do 

segmento ator externo sociedade civil. 

 Vale ressaltar, independente do baixo número de denúncias, a participação 

dos usuários nessa variável, pois é a única, entre todas as variáveis estudadas, que 

esse segmento assume um protagonismo maior. Os conselheiros entrevistados 

confirmam o resultado das atas, apontando as causas desse tipo de manifestação e 

quem as faz. Para uma conselheira representante dos trabalhadores, “falta de 

assistência e precariedade nos serviços, quem mais faz são os usuários e familiares” 

(Conselheira, Trabalhadora da Saúde, abril/2014). Já para uma representante dos 

prestadores, “chegam geralmente pelos trabalhadores e pelos usuários, de mau 

atendimento, falta de material, falta de profissionais, [...]” (Conselheira, Prestadora, 
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abril/2014). Um conselheiro usuário afirma que “geralmente vem do povão e dos 

usuários. Lembro de uma época, que foi muito difícil, que faltava ortopedista em 

Mossoró, era um caos” (Conselheiro, Usuário, abril/2014). Outro conselheiro usuário 

concorda: “falta de medicação, de responsabilidade por parte dos governantes em 

algumas questões, faltam médicos nas unidades. [...] Os usuários e o próprio 

trabalhador da saúde são os que mais denunciam esses pontos fracos” 

(Conselheiro, Usuário, abril/2014). 

 Como se pode observar nesses depoimentos, a maioria das denúncias diz 

respeito à gestão do atendimento. Afetados pela precariedade dos serviços, os 

usuários apelam para a denúncia. Perpassando as denúncias, a teoria deliberativa 

destaca que “[...] a democracia deliberativa se concretiza [...] na premissa de que 

devem participar da deliberação e das decisões coletivas aqueles que possivelmente 

estarão sujeitos a estas decisões” (CUNHA, 2009, p. 20). No caso dos conselhos de 

saúde, a lei (BRASIL, 2011) garante que 50% de sua composição seja de usuários; 

historicamente, são eles os mais afetados por essas decisões.  

 Os conselheiros e/ou conselheiras entrevistadas revelam que, além do próprio 

segmento usuário, outros atores não conselheiros participam das reuniões do 

conselho. É o caso do “povão” e de “familiares”. Isso quer dizer que, conforme Fuks 

(2007, p. 264), “[...] o conselho municipal de saúde é um órgão permeável à 

participação de ‘atores externos’”. O fato das reuniões serem abertas ao público 

amplia a possibilidade das denúncias e demais manifestações serem consideradas 

pelos gestores. 

No que se refere ao debate, a Tabela 9 mostra a participação de cada 

segmento nesse tipo de manifestação. 

 

Tabela 9 – Participação dos segmentos do CMSM nos debates – 2009 a 2012 

 

                          GESTÃO 

SEGMENTO Governo 
(2009-2011) 

Trabalhador 
(2011-2012) 

Total 
 

Ator externo governo 14 5            19 

Ator Externo sociedade civil 25 7            32 

Ator externo não identificado 1 0              1 

Governo 21 8            29 

Segmento não identificado 2 2              4 

Prestador 5 7            12 

Trabalhador  38 29            67 
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Usuário 5 5            10 

Comissão 0 0              0 

Plenário - -               - 

Mesa diretora 0 9             9 

Total      111        72         183 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do Conselho de Saúde; Avritzer (2007; 2009a; 2009b). 

 

 A Tabela 9 indica que, na gestão do segmento governo, os segmentos que 

mais participaram dos debates foram o segmento trabalhador, com a presença em 

38 debates; o segmento ator externo sociedade civil, presente em 25 debates; o 

segmento governo, presente em 21 debates; o segmento ator externo governo, 

presente em 14 debates; e os segmentos prestador e usuário, com presença em 

apenas cinco debates. 

 Quanto à gestão do segmento trabalhador, se comparada à gestão do 

governo, entre os segmentos que mais estão presentes nos debates, o segmento 

trabalhador permanece como o que mais participa, estando presente  em 29 

debates, seguido da mesa diretora com participação em 09; segmento governo, em 

oito; ator externo sociedade civil e prestador participam de 07 debates; ator externo 

governo e usuário marcam presença em 05 debates. 

 Quando se observa a participação individual de cada segmento nos debates, 

considerando todo o período estudado, isto é, de 2009 a 2012, a ordem dos que 

mais participam é: segmento trabalhador em primeiro lugar, com 67 participações 

nos debates; em seguida, ator externo sociedade civil, com 32; depois, governo, 

com 29, ator externo governo, com 19, prestador, com 12 e usuários, com 10 

participações nos debates. 

Considerando todo o período, tem-se a seguinte ordem de participação dos 

segmentos nos debates: em primeiro lugar, com 67 participações, o segmento 

trabalhador; em segundo, o segmento governo (adicionando-se as 19 participações 

do segmento ator externo governo), com 48 participações nos debates; em terceiro, 

o segmento ator externo sociedade civil, com 32; em quarto, com 12 participações, o 

segmento prestador; em quinto, o segmento usuário, com 10; e em sexto, o 

segmento mesa diretora, com 09 participações nos debates. 

Foram 183 participações de todos os segmentos nos 51 debates. O segmento 

trabalhador, com 67 participações nos debates (36,61% do total), teve um 

desempenho acima do seu peso nos conselhos de saúde, que é de 25%; o 
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segmento governo teve 29 participações, o que significa um desempenho de 

15,85%, superior ao seu peso nos conselhos de saúde, de aproximadamente 13%. 

Quanto aos demais segmentos, o segmento prestador teve 12 participações 

(desempenho de 6,56%, abaixo de seu peso nos conselhos, que é de 

aproximadamente 13%) e o segmento usuário, 10 participações (desempenho de 

apenas 5,46%, muito abaixo de seu peso nos conselhos de saúde, que é de 50%).  

Conforme visto anteriormente, Cunha (2007) defende ser possível que os 

prestadores não considerem os conselhos como um espaço legítimo de decisões, ou 

tenham outros canais de negociação de seus interesses com o Estado, o que 

configura uma provavelmente explicação para o seu baixo desempenho. Quanto aos 

usuários, a desigualdade, frente aos demais segmentos, devido à dificuldade de 

acesso aos diversos tipos de recursos, ao baixo ativismo e à falta de estímulo à 

participação do poder local são variáveis que podem explicar a sua baixa 

participação. 

Com relação à demanda, ela é “uma solicitação ou pedido que não se traduz 

numa proposta concreta a ser apreciada e votada pelo conselho” (ALMEIDA, 2009b, 

p.84). A demanda pode ser um pedido para que o conselho observe o que está 

ocorrendo com determinado serviço e verifique a necessidade ou não de solicitar a 

realização de concurso público ao gestor. Pode significar também uma petição à 

instituição para antecipar ou prorrogar uma de suas reuniões ou, até mesmo, 

analisar determinado projeto. Nesse sentido, a Tabela 10 expõe as demandas 

apresentadas ao conselho por seus segmentos.  

 

Tabela 10 – Demanda por segmentos no CMSM – 2009 a 2012 
 

                                                   GESTÃO 

SEGMENTO Governo 
(2009-2011) 

Trabalhador 
(2011-2012) 

TOTAL 

Ator externo governo 13 2   15 

Ator externo sociedade civil 10 4   14 

Ator externo não 
identificado 

0 0     0 

Governo 3 2     5 

Segmento não identificado 8 1     9 

Prestador  4 1     5 

Trabalhador 5 7   12 

Usuário 1 1     2 
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Comissão 0 0     0 

Plenário - -     - 

Mesa diretora 1 1    2 

Total        45         19   64 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir de Atas do Conselho de Saúde; Avritzer et al. (2007; 
2009a;2009b). 
 

 Conforme a Tabela 10, os segmentos que mais apresentam demandas ao 

conselho são, com as devidas agregações, o segmento governo (mais as 15 

demandas do ator externo governo), com 20 demandas, seguido do segmento ator 

externo sociedade civil, com 14 demandas; o segmento trabalhador, com 12; o 

segmento não identificado, com 09; o segmento prestador com 05; e o segmento 

usuário, com apenas 02 demandas. 

 Observando as demandas por segmentos no CMSM e o respectivo peso de 

alguns desses segmentos nos conselhos de saúde, sem as agregações, nenhum 

dos segmentos teria feito demandas ao conselho, compatíveis com o peso de sua 

representação nesses espaços. Nesse sentido, o segmento que mais se aproximou 

de seu peso foi o segmento trabalhador, com 18,75% das demandas, cujo peso nos 

conselhos de saúde é de 25%, seguido do segmento governo e do segmento 

prestador, com 7,81% das demandas (estes segmentos têm peso aproximado de 

13%, cada, nos conselhos de saúde); o segmento não identificado apresentou 

14,06% das demandas ao conselho; O segmento dos usuários teve o mais baixo 

desempenho, com apenas 3,13% das demandas apresentadas ao conselho, um 

percentual longe de seu peso nos conselhos de saúde, que é de 50%. 

 No entanto, quando é feita a agregação do ator externo governo, com 23,44% 

de demandas submetidas ao conselho, aos 7,81% de demandas apresentadas pelo 

segmento governo, este segmento alcança 31,25% de demandas apresentadas, 

superando, significativamente, seu peso nos conselhos de saúde, referente a 13%, 

aproximadamente. O resultado indica que, com a agregação, foi o segmento 

governo quem mais acionou o conselho. Para Cunha (2010), esse fato indica que os 

governos têm acionado os conselhos por considerá-los relevantes ou porque a lei 

assim determina para algumas questões. No caso do CMSM, é bem provável que a 

segunda opção seja a mais condizente com o tipo de governo local, de perfil 

conservador. 
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5.4 Decisões sobre as ações públicas 

 

 Como os conselhos de saúde têm função deliberativa assegurada por lei 

(BRASIL, 2011), espera-se, com isso, que eles decidam sobre a política de saúde e 

que suas decisões envolvam todos os seus participantes, sejam conselheiros ou 

não. O que o conselho de saúde decidiu em termos de política de saúde é o que 

esta seção pretende explicitar. Para tanto, as atribuições exercidas pelo conselho 

foram possíveis identificar “[...] a partir da classificação dos temas tratados nas 

reuniões e registrados nas atas, em seguida agrupados conforme sua pertinência ao 

controle, à proposição ou a outros aspectos não relacionados a nenhum dos dois” 

(CUNHA, 2007, p.152). Essa classificação permite verificar a qualidade de suas 

decisões e se elas são capazes de construir políticas de saúde substantivas. 

Para Cunha (2007, p. 147), “[...] o tipo de decisões tomadas, portanto, em 

muito contribui para verificar o grau de efetividade dos conselhos, uma vez que pode 

indicar o quanto eles exercem influência na produção da política e no controle 

público sobre as ações do Estado”. A leitura e a análise das atas permitiram 

identificar que tipos de decisões prevaleceram no CMSM; a Tabela 11 apresenta o 

resultado encontrado. 

 

Tabela 11: Decisões prevalecentes no CMSM – 2009 a 2012 

Decisões Governo 
(2009-2011) 

Trabalhador 
(2011-2012) 

Total (2009 a 2012) 

N
0  

% N
0  

%  N
0  

% 

Controle da 
política 

22  40 23  41,82  45  40,91 

Proposição 
sobre a política 

17  30,90 19  34,55  36  32,73 

Outras 
Deliberações 

16  29,10 13  23,66  29  26,36 

TOTAL 55  100,0 55  100,0  110  100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do Conselho de Saúde; Avritzer et al. (2007a; 2009a; 
2009b). 
 

 De acordo com a Tabela 11, em ambas as gestões, do segmento governo e 

do segmento trabalhador, prevaleceu a mesma ordem das decisões. Por conta 

disso, passar-se-á, já, à análise do resultado geral. Foi possível classificar 45 das 

decisões como tendo sido relacionadas ao controle da política; 36 decisões, à 

proposição sobre a política; e 29 decisões referentes a outras deliberações, 

totalizando 110 decisões em todo o período.  
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O resultado demonstra que o CMSM se caracteriza como um conselho 

voltado para o controle da política, isto é, exercendo o controle social sobre as ações 

do governo, cumprindo um papel mais de fiscalizador. Para Avritzer (2007a, p.24), 

“[...] não é surpreendente que a prestação de contas adquira relevância já que 

estamos tratando de uma instituição na qual o controle público pelos atores sociais 

das decisões sempre fez parte da agenda dos movimentos de saúde”. O controle da 

política está relacionado à gestão dos serviços, às especialidades, ao atendimento e 

à coordenação entre os níveis. Entre outros assuntos, ele trata da questão da 

qualidade do atendimento e dos serviços, do credenciamento de serviços e de 

concurso. Os conselheiros entrevistados citam algumas dessas decisões. Na opinião 

de um conselheiro representante dos usuários, “com certeza seriam as questões de 

novas contratações e convênios” (conselheiro, Usuário, abril/2014). Para uma 

conselheira representante dos trabalhadores, “uma das maiores decisões foi a 

aprovação da chamada dos novos agentes comunitários de saúde, que foi um ponto 

polêmico (Conselheira, Trabalhadora da Saúde, abril/2014). Já uma conselheira 

usuária expressa outra opinião: “Acredito que a eleição para os diretores das 

unidades básicas de saúde que ainda não aconteceu [...].” (Conselheira, usuária, 

abril/2014).  

 Observa-se que os conselheiros relatam decisões relacionadas à gestão do 

atendimento, como a chamada de novos agentes de saúde. Cabe ressaltar que a 

discussão dessa questão, conforme registro em ata, originou a primeira e única 

Resolução do conselho, em todo o período coberto pelo estudo. 

 Outra decisão importante relatada por uma das entrevistadas diz respeito à 

decisão favorável às eleições para diretores de unidades de saúde. De acordo com 

a conselheira, isso ainda não aconteceu. Cunha (2009, p.136) explica que “[...] há, 

ainda, gestores que não implementam as decisões tomadas, seja por recusarem-se 

a partilha do poder, seja em função da baixa capacidade administrativa do 

município, o que deslegitima a instituição e seu papel na gestão da política”. A 

recusa da partilha do poder parece ser mais adequada à realidade política de 

Mossoró. 

Das decisões do conselho, 36 foram relacionadas à categoria proposição 

sobre a política. Foram decisões referentes a fundo, a financiamento e a política. 

Para um conselheiro representante dos trabalhadores, “as principais são de 

implantação de estratégias de saúde da família, discussões sobre a expansão das 
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unidades de saúde, implantação de novo programas [...]” (Conselheiro, Trabalhador 

da Saúde, abril/2014). Contudo, um conselheiro usuário pondera: “[...] mas a gente 

também tá vendo isso os gestores só implicam em urgências e emergências e 

deixam o lado principal que é o PSF [...]” (Conselheiro, Usuário, abril/2014). Nesses 

depoimentos, os conselheiros relatam decisões sobre a implantação de novos 

programas e citam a necessidade de se olhar mais para o programa Estratégia 

Saúde da Família (PSF). Para Cunha (2007), as decisões do conselho vão desde 

questões ligadas ao seu próprio funcionamento, a outras relacionadas à política 

pública, que podem dar-lhe significado e direção. De acordo com as declarações dos 

entrevistados, essas decisões mostram que o conselho deliberou também sobre 

importantes aspectos da política de saúde, relacionadas à atenção básica.  

No que diz respeito à categoria Outras deliberações, são decisões 

relacionadas à organização interna do conselho e a problemas públicos não 

relacionados à política pública de saúde. Podem ser citadas como exemplos desse 

tipo de decisão as alterações na lei ou no regimento do conselho, as conferências de 

saúde e os cursos de formação de conselheiros. Das 110 decisões do conselho, 29 

foram enquadradas nessa categoria. Muitas dessas decisões foram motivadas pela 

necessidade de alteração na lei, no Regimento interno do conselho e na participação 

em eventos da área. 

 

5.5  Proposição e controle sobre as ações públicas 

 

 Como dito anteriormente, os conselhos de políticas públicas, em especial os 

de saúde, têm caráter deliberativo e são responsáveis pela proposição e pelo 

controle das ações da política de saúde no Brasil. Gozam de paridade entre seus 

segmentos – instituições da sociedade, de um lado, e da saúde e do governo, de 

outro –, o que faz dessas instituições participativas um importante instrumento na 

formulação e no controle das ações do Estado na área de saúde pública. 

Os conselhos de saúde podem exercer responsabilidade tanto sobre o 

processo de formulação da política, quanto sobre o controle das ações públicas. 

Entretanto, Carvalho (1995 apud CUNHA, 2007, p.151), em estudos iniciais sobre 

essas instituições no Brasil, observou que elas pareciam exercer maior controle 

sobre as ações do Estado e menor capacidade de deliberação sobre a política. 
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Nesse sentido, os conselhos de saúde podem exercer uma função propositiva ou de 

controle.  

Segundo Cunha (2007, p.151-152), a função de controle “[...] caracteriza-se 

pelo acompanhamento e avaliação das ações desenvolvidas pelo Estado e se 

expressa de formas diferenciadas no processo deliberativo: denúncias, propostas de 

intervenção, avaliação de serviços etc.”. Tem um caráter de controle, de fiscalização 

das ações do Estado. Já a função propositiva relaciona-se à fase de elaboração e a 

aspectos mais centrais da própria política. Feitas essas observações, resta analisar 

os dados apresentados pela Tabela 12 e apontar a função que prevalece no 

conselho. 

 

Tabela 12 - Função prevalecente no CMSM – 2009 a 2012 

 

 

FUNÇÃO 

Governo 

(2009-2011) 

 Trabalhador 

(2011-2012) 

Total (2009 a 2012) 

N
0  

%  N
0  

% N
0  

% 

Função 

Controle 

191  46,36  110  44,18 301  45,54 

Função 

Propositiva 

131  31,80  64  25,70 195  29,50 

Outras 

Funções 

90  21,84  75  30,12 165  24,96 

TOTAL 412  100,0  249  100,0 661  100,0 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do CMSM – 2009 a 2012; Avritzer (2007; 2009a; 
2009b).  
 

 A leitura da Tabela 12 permite observar, conforme classificação dos temas e 

categorização proposta por Avritzer et al (2007a, 2009a, 2009b), que, na gestão do 

segmento governo, prevaleceu a função controle da política (agruparam-se: a 

deliberação sobre questões  gerais da política; a gestão dos serviços; a gestão de 

especialidades; a gestão do atendimento; e a coordenação entre os níveis de 

governo), representando 46,36% do total dos temas tratados nas reuniões do 

conselho; em seguida, vem a função proposição sobre a política, com 31,80% dos 

temas; e, em terceiro, com 21,84%, outras deliberações.  

Na gestão do segmento trabalhador, comparada à gestão segmento governo, 

houve uma alteração na ordem e no tipo de função prevalecente. A função controle 
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da política manteve-se como a mais expressiva, agrupando 44,18% dos temas 

tratados nas reuniões. No entanto, houve uma alteração quanto à segunda função 

prevalecente: nesta gestão, o segundo lugar coube à função outras deliberações 

(agruparam-se: organização interna; avisos; informes; violência; e problemas 

públicos não relacionados à política pública), com 30,12% dos temas tratados nas 

reuniões do conselho. Em último, ficou a função proposição, com 25,70% dos temas 

tratados. 

Quando se analisa todo o período estudado, a função controle da política 

ocupa a primeira posição, com 301 (ou 45,54%) dos temas tratados nas reuniões do 

conselho, seguida da função proposição sobre a política (agruparam-se: deliberação 

sobre a política e deliberação sobre o fundo), com 195 (ou 29,50%) dos temas 

tratados nas reuniões. Por último, a função Outras deliberações, com 165 (ou 24, 

96%) dos temas tratados nas reuniões do conselho. Tais resultados apontam o fato 

de que, no Conselho de Saúde de Mossoró, a função prevalecente é de controle da 

política. Cunha indica algumas hipóteses para a supremacia dessa função:  

 

[...] os conselhos despendem mais energia sobre decisões já 
tomadas e em execução, muitas delas não compartilhadas 
pelos governos com os conselhos. [...] os conselhos estão 
tendo pouca capacidade de intervenção nos rumos da política 
em si, que é definida nas fases de elaboração dos orçamentos 
e dos planos municipais de saúde. [...] a pouca discussão [...] 
sobre o financiamento da política e os critérios de repartição 
dos recursos (CUNHA, 2007, p. 154).  

 

 No caso de Mossoró, pode-se, ainda, acrescentar a forte influência do 

governo sobre alguns segmentos, conforme já relatado pelos conselheiros 

entrevistados quando do processo de escolha do presidente, que apontaram, ainda, 

a inexistência de projeto participativo pelo governo municipal e a assimetria de 

recursos materiais, informacionais e de outros recursos entre os segmentos. Nesse 

sentido, buscou-se verificar a capacidade deliberativa do CMSM a partir da análise 

da participação social do conjunto dos atores presentes no conselho, por meio das 

variáveis aqui apresentadas: capacidade de vocalização; de agenda; de decisão; de 

função; de debate; de contestação; de demanda; e de denúncia. Com base nas atas 

das reuniões do conselho e das entrevistas, teve-se uma ideia da capacidade de 

intervenção dos diferentes atores e do papel cumprido pelo conselho. Assim, 

observou-se a influência da participação social para a efetividade deliberativa do 

conselho, considerando, como referência, a atuação dos usuários.  



105 
 

O Quadro 11 representa uma síntese da análise realizada nas atas do 

Conselho de Saúde de Mossoró e a capacidade dos diferentes atores de se 

expressar, de se manifestar por meio de um conjunto de variáveis. 

 

Quadro 11 – Síntese da análise do CMSM – 2009 a 2012 

 
Gestão Vocalização Agenda Debate Contestação Demanda Denúncia 

Governo T T T P G U 

Trabalhador T T T T T U 

Síntese geral de todo o período (Governo + Trabalhador) 

 T T T T/P G U 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do Conselho de Saúde de Mossoró; Cunha 
(2007;2010); Avritzer et al (2007a; 2007b; 2009a; 2009b). 
Legenda: G= Governo; P= Prestador; T=Trabalhador; U=Usuário. 
 

 O Quadro 11 evidencia o fato de a paridade nos conselhos de saúde 

privilegiar a participação dos usuários, discriminando-os positivamente, não ter sido 

suficiente para que esse segmento assumisse um papel de maior destaque, 

contribuindo para uma maior efetividade do conselho; destacaram-se apenas nas 

denúncias. Cabe registrar que essa variável apresentou um baixo percentual ante o 

conjunto das demais manifestações, como debate, contestação e demanda.  

A falta de uma política de capacitação, alegada por alguns dos entrevistados, 

não é suficiente para explicar a baixa participação dos usuários. Embora se observe 

que há uma desigualdade de recursos materiais e informacionais entre os 

segmentos, mas foi possível observar também que, entre as instituições que 

representavam os usuários, algumas são reconhecidamente portadoras de recursos 

materiais e/ou informacionais, como, por exemplo, a Igreja, as universidades, os 

sindicatos urbanos.  

A partir da literatura existente pode-se explicar o baixo desempenho desses 

usuários pela ausência de projeto político não participativo, a existência de coalizões 

políticas que não favorecem a participação, o baixo ou nenhum ativismo político por 

parte desses segmentos e as tentativas de cooptação e manipulação desses 

segmentos pelo gestor municipal. Os obstáculos devem ser superados para que os 

conselhos possam exercer maior protagonismo e cumprirem o seu papel 

constitucional de formulador e controle sobre as ações do Estado.  
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No Quadro 11, observou-se, tanto na gestão do segmento governo, como na 

do segmento trabalhador, que há uma relação direta entre o segmento de maior 

capacidade de vocalização – no caso, o segmento trabalhador – com o de agenda e 

debate. Ou seja, aquele segmento que mais fala é também o que coloca mais temas 

para a agenda e é quem mais participa dos debates. Como mencionado, na gestão 

do segmento governo, essa relação se repete. No entanto, há uma variação entre os 

demais segmentos – por ordem: prestador, governo e usuário. Na gestão do 

segmento trabalhador, o segmento de maior capacidade de vocalização é também o 

de maior capacidade de agenda, de debate, de contestação e de demanda, com 

uma pequena variação dos usuários, sendo este o segmento que mais denuncia. 

Isso quer dizer que o segmento que mais fala é também o que mais coloca temas 

para a agenda, o que mais participa dos debates, o que faz mais contestação, o que 

traz mais demandas para o conselho. 

Uma vez observadas todas essas variáveis e a participação social dos 

usuários e demais segmentos, é possível se ter uma ideia do grau de efetividade 

deliberativa do Conselho de Saúde de Mossoró no período de 2009 a 2012, por 

meio do Quadro 12. 

 

Quadro 12 – Grau de Efetividade Deliberativa do CMSM – 2009 a 2012 

 

Vocalização Agenda Decisão Função Debate Contestação Demanda Denúncia GED 

M M M M M M B A M 

Fonte: Elaborado pelo autor, a partir das Atas do Conselho de Saúde de Mossoró; Cunha 
(2007;2010); Avritzer et   al (2007a; 2007b; 2009a; 2009b). 
Legenda: A – Alta; M – Média; B – Baixa; GED – Grau de Efetividade Deliberativa. 
 

 De acordo com os dados do Quadro 10, o Conselho de Saúde de Mossoró 

apresenta média capacidade de vocalização, de agenda, de debate e de 

contestação. Isso ocorre, conforme Cunha (2007; 2010), por ter sido o segmento 

trabalhador e/ou prestador quem mais falou, propôs temas para a agenda, participou 

dos debates e quem mais contestou. O conselho também se caracteriza por exercer 

uma função média, devido ao fato de desempenhar uma função mais de controle e 

não propositiva. Assim também foi quanto à natureza das decisões, prevalecendo 

decisões relacionadas ao controle da política. Dessa forma, quando as decisões 

prevalecentes são relacionadas ao controle da política, o conselho apresenta média 
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capacidade decisória. Quando o segmento que mais apresenta demanda é o 

governo, o conselho passa a ser, então, classificado como de baixa capacidade de 

demanda. Foi o que aconteceu no CMSM. Quanto à variável denúncia, quando 

prevalece o segmento usuário, o conselho é classificado como de alta capacidade 

de denúncia. Essa foi a única variável em que os usuários apresentaram 

performance participativa importante; muitas dessas denúncias estão relacionadas à 

questão do atendimento e à má qualidade dos serviços. 

 Analisando todas as variáveis destacadas por Cunha (2007; 2010) e 

aplicando-a à realidade do Conselho de Saúde de Mossoró, foi possível apresentar 

o seu grau de efetividade deliberativa. Para tanto, foi considerada a média da 

classificação de todas as variáveis, com pequena variação para mais 

(denúncia/usuário), ou para menos (demanda/governo). Os resultados mostram que 

o conselho de saúde de Mossoró está exercendo, com média efetividade 

deliberativa, a função deliberativa prevista no seu ordenamento jurídico. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Deste estudo, algumas conclusões podem ser elencadas, a título de 

considerações: do contexto político do município de Mossoró, baseado em estudos 

anteriores (BOSCO FILHO; LIMA, 2003; SOUSA, 2013; COELHO, 2008), e dos 

resultados obtidos por este estudo, pode-se afirmar que o domínio político exercido 

por grupos familiares, até 2013, caracteriza-a como um território que permaneceu 

sob o julgo de lideranças políticas conservadoras que não compartilhavam um 

projeto político participativo. Entretanto, as dificuldades decorrentes de práticas 

manipuladoras no conselho de saúde, de cooptação de seus participantes por meio 

da velha gramática do clientelismo, não foram suficientes para impedir o exercício da 

participação social no conselho. 

Além das dificuldades elencadas anteriormente, tem-se ainda, a desigualdade 

de recursos entre os participantes que pode ser um limite a uma atuação mais ativa. 

Neste sentido, é importante que seja superada ou pelo menos reduzida. Algumas 

dessas dificuldades são de responsabilidade de toda a sociedade, outras, como por 

exemplo, uma política de capacitação pode ser uma ação do governo local, das 

instituições participantes, ou, uma parceria entre as diversas instituições com 

assento no conselho.  

Outro elemento que pode alterar o nível de atuação dos atores diz respeito ao 

processo de transcrição das atas, relevante ferramenta para a análise da efetividade 

do conselho. Muitos foram os entrevistados que, diretamente ou não, expressavam 

críticas a esse processo. Há privilégios no registro da atuação de determinados 

atores, em detrimento dos usuários, por exemplo. Nesse sentido, os estudiosos da 

democracia deliberativa destacam como de suma importância o processo de 

transcrição e o respeito às falas. Cabe aos autores das falas a compreensão de que 

a fala tem um significado especial para a efetividade deliberativa dos conselhos e 

que o não registro dela, pelos responsáveis pelas transcrições das atas, expressa 

certa dificuldade de se conviver com a diferença. 

Quanto a “classificação dos segmentos”, sugere-se a possiblidade de 

incorporar outras nomenclaturas, assim como existe o segmento Ator Externo 

Governo, que atua como “força auxiliar” do segmento Governo, seria pertinente 

discutir a criação de outras forças auxiliares, por exemplo: Ator Externo Prestador. 

Essa reclassificação seria importante porque, no momento de definição da grau de 
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efetividade, por exemplo, seria considerado o resultado da atuação dessas “forças 

auxiliares”. 

Sabendo da importância da participação social para a efetividade deliberativa, 

fez-se uma análise do desempenho ou atuação dos segmentos durante todo o 

período pesquisado, observou-se que o segmento trabalhador apresentou maior 

capacidade de vocalização, de agenda, de debates, dividindo com o segmento 

prestador quem mais fez contestação, com uma variação entre o segmento governo 

(quem mais demanda) e segmento usuário (quem mais denuncia). Observou-se, 

portanto, uma relação direta do segmento de maior capacidade de vocalização com 

o de agenda e o de debate. Dito de outro modo, o segmento que mais falou foi 

também o que mais colocou temas para a agenda e o que mais participou dos 

debates. O protagonismo do segmento trabalhador pode ter relação com o ativismo 

desse segmento, reconhecido na construção do Sistema Nacional de Saúde. Em 

Mossoró, esse segmento se diferencia por sua participação política nos fóruns que 

discutiam a reforma sanitária na cidade, entre o final da década de 1980 e início da 

década de 1990, com destaque para a Associação Médica local e o SINDSAÚDE.  

 O segmento governo teve um desempenho satisfatório, como foi observado 

na seção anterior, contando para isso com a contribuição do segmento ator externo 

governo. Considera-se positivo para o controle social a presença do governo nas 

reuniões do conselho, por dividir responsabilidades com a instituição, pois muitas 

das questões colocadas para conhecimento e deliberação do conselho são 

relacionadas às próprias responsabilidades exigidas pelas normas do SUS, como 

condição para o repasse de recursos e para a aprovação de alguns programas, 

projetos e convênios que precisam de seu aval para adesão do município. Porém, 

observou-se quando determinadas questões entram em contradição com o perfil 

conservador do município, como as eleições para diretores de unidades de saúde, 

por exemplo, aprovadas em plenária, elas não são devidamente encaminhadas.  

 Quanto ao segmento prestador, conforme já observado por estudiosos da 

questão, tudo indica que privilegia outros fóruns. Pode ser que sim, mas, 

observando o desempenho do segmento ator externo sociedade civil na seção 

anterior, provavelmente o segmento prestador teria uma atuação mais destacada, 

pois muitos dos participantes das reuniões do conselho foram identificados como 

pertencentes ao segmento ator externo sociedade civil, como donos ou dirigentes de 
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hospitais, clínicas e laboratórios, cujos interesses se identificam mais com os dos 

prestadores.  

 Após destacar a transcrição das atas e da atuação dos participantes para o 

processo deliberativo, fez-se a análise da institucionalização do Conselho de Saúde 

de Mossoró que permitiu inferi que a presença de variáveis importantes para a 

efetividade democrática do conselho, destacadas por Avritzer et al (2007b; 2010), 

por Faria (2007) e por Faria e Ribeiro (2010), como eleições do presidente do 

conselho por seus pares, pluralidade da representação, presença de comissões 

técnicas, previsão de conferência, definição da pauta pelos conselheiros e reuniões 

regulares, entre outras, foi relevante, mas não suficiente a ponto de qualificar a 

participação dos atores sociais, no caso dos usuários, e influenciar  positivamente a 

efetividade deliberativa do conselho. 

 No que diz respeito ao modelo da efetividade deliberativa preconizado por 

Cunha (2007), verificou-se que o Conselho de Saúde de Mossoró, a partir da leitura 

e análise das atas, apresentou médio grau de efetividade deliberativa. Isso ocorreu 

devido ao fato de não ter havido uma participação mais significativa no conselho do 

segmento dos usuários, o que contribuiu para a média capacidade de vocalização e 

de agenda, pouca participação nos debates e baixo poder de contestação. No 

período em estudo, sobressaíram-se apenas na variável denúncia. Contudo, a 

responsabilidade por esse médio desempenho é também dos demais segmentos, 

pois tanto a função exercida majoritariamente pelo conselho quanto às decisões 

tomadas está relacionada mais ao controle da política. Ou seja, o conselho vem 

exercendo mais o papel de fiscalizador sobre as ações do Estado. Apesar das 

dificuldades encontradas o conselho busca cumprir o seu papel constitucional. 

 Como os estudiosos da democracia deliberativa sustentam que os conselhos, 

compostos por instituições do estado e da sociedade, são espaços onde a 

democracia deliberativa pode se realizar. Pode-se ressaltar que a paridade entre os 

usuários e os demais membros do conselho, lembra um de seus princípios, a 

igualdade deliberativa. Entretanto, o resultado da efetividade deliberativa 

demonstrou, conforme já alertara os deliberacionistas, que a igualdade numérica 

não é suficiente para proporcionar uma igualdade, de fato, entre os diversos atores 

presentes nos conselhos de saúde, uma vez que eles são portadores de recursos 

diferentes.  
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 Outro princípio da democracia deliberativa observado ao longo da pesquisa, o 

da publicidade, na prática, segundo conselheiros entrevistados, vem sendo exercida 

pelo conselho, faltando apenas institucionalizá-lo. Falta colocar na lei do conselho e 

em seu regimento que as suas reuniões são abertas ao público, precedidas de 

ampla divulgação. 

No que tange o princípio da pluralidade, mesmo considerando que não há, a 

priori, privação da liberdade de expressão no interior do conselho, observa-se a 

ausência de certos recursos por parte de alguns atores e de um ambiente que não 

estimula o debate, à contestação, ao acolhimento das denúncias e das demandas, o 

que, afinal, compromete a concretização desse princípio.  Apesar das modificações 

na lei do conselho, que proporcionaram a ampliação das representações, não é 

possível afirmar que o plenário do conselho, seja um espaço em que as 

manifestações ocorram naturalmente, livremente. Mas não se pode deixar de 

destacar que esses espaços são uma oportunidade de se debater as questões 

publicamente, o que já é uma boa justificativa para a sua existência.      

Neste sentido, considerando o debate da participação social no Brasil, não se 

pode deixar de destacar a contribuição do CMSM. Mesmo com as limitações 

identificadas por este estudo que o impediu de cumprir a função de formulador da 

política de saúde, conforme preconizam as normas do SUS, e que exerceu, com 

limitações, o seu papel de fiscalizador das ações do município no período estudado, 

não deixa de ser ele uma instituição importante. O Conselho revelou-se como um 

espaço permeável à participação da sociedade; mostrou que é possível construir 

acordos, sem considerar, aqui, as possibilidades que se abrem com a eleição de seu 

presidente por seus pares e com a ampliação da representação a partir da inclusão 

de novos atores.  
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE 

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS, LETRAS E ARTES 

DEPARTAMENTO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ESTUDOS URBANOS E REGIONAIS 

 

ROTEIRO DE ENTREVISTA 

Entrevistador: Mestrando Raimundo Nonato do Vale Neto 

 

O objetivo desta pesquisa é verificar a efetividade deliberativa do Conselho 

Municipal de Saúde de Mossoró, entendendo efetividade deliberativa como a 

capacidade efetiva de essas instituições influenciarem, controlarem e decidirem 

sobre determinadas políticas públicas.  Para preservar a identidade dos 

entrevistados, os nomes não serão divulgados, sendo eles identificados como: 

Conselheiro(a) Usuário(a); Trabalhador(a) da Saúde; Prestador(a); e Conselheiro(a) 

Governo. Conta-se com sua colaboração, nas respostas às perguntas a seguir. 

 

ENTREVISTA 

1 A lei de criação do Conselho Municipal de Saúde Mossoró (CMSM) passou 

por diversas alterações. Diante do exposto, pergunta-se: Qual a sua opinião 

acerca dessas alterações? 

2 Um fato que chama a atenção é que os Regimentos Internos (RIS) deveriam 

ter sido atualizados a cada alteração na lei, porém, isso não ocorreu. Em sua 

opinião, por qual motivo? 
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3 Uma questão importante para a democracia deliberativa é a paridade  – no 

caso da área da saúde – entre os usuários e demais segmentos. No entanto, 

conforme se pode observar na Lei e nos RIS, essa questão é o alvo central 

das alterações somente em 1999, a paridade está de acordo com as 

Resoluções nº 33/92 e nº 333/03. Por que essa falta de consenso em torno da 

paridade? 

4 Outra questão importante para a democracia deliberativa é o processo de 

escolha do presidente. Qual a sua opinião acerca dessa questão? 

5 Que significado tem, para você, o fato de as reuniões do conselho ser abertas 

ao público? 

6 Qual o papel das Comissões Técnicas para o processo deliberativo? 

7 Como você avalia o trabalho de condução das reuniões do CMSM? 

8 Uma variável importante para a democracia deliberativa é a publicidade, isto 

é, o fato de as reuniões, por exemplo, ser públicas, abertas à participação de 

qualquer indivíduo. Qual a sua opinião sobre essa questão e como esse 

processo ocorre no CMSM?  

9 Você considera que há uma igualdade entre os conselheiros, ou seja, há igual 

possibilidade de apresentação de temas à agenda e de razões/argumentos 

no debate? 

10 Quem mais fala nas reuniões do CMSM e por que você acha que isso ocorre? 

11 Qual a importância da presidência do conselho para o processo deliberativo? 

12 Em sua opinião, quais são as principais decisões do CMSM? 

13 O CMSM tem maior capacidade de deliberação sobre a política de saúde ou 

maior capacidade de controle, de fiscalização das políticas? Por que isso 

ocorre? 

14 Qual a influência da dinâmica associativa do município sobre os resultados do 

conselho? 

15 Em sua opinião, que segmento mais participa dos debates no interior do 

CMSM? 

16 Quais são as denúncias mais comuns apresentadas no CMSM e quem as 

faz? 

17 Como se desenvolve os debates no interior do CMSM, há contestações ou 

prevalece o consenso? Se há contestações, qual o segmento mais 

contestador? 
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18 Quais os tipos mais comuns de demandas que chegam ao CMSM? Quais as 

principais demandas apresentadas por você? 

 


