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RESUMO 

A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, iniciou-se, no Brasil, uma vasta 

institucionalização de espaços para o exercício da participação social, dentre os quais se inclui, 

por exemplo, os conselhos gestores de políticas públicas; orçamentos participativos; 

conferências e fóruns e a previsão da gestão democrática das cidades nos planos diretores 

municipais. Recentemente, a questão da representatividade dos atores que atuam em nome da 

sociedade civil nos conselhos gestores de políticas públicas tem sido bastante discutida pela 

literatura. Tais questionamentos recaem sobre a legitimidade desses atores para atuarem e, 

consequentemente, influenciarem as deliberações e os processos de tomada de decisão nas 

instâncias participativas. Desse modo, torna-se fundamental o estudo e a compreensão dessa 

representação, tendo em vista que esses espaços de participação alargam a representação 

política para além do modelo eleitoral. No sentido do exposto, a presente pesquisa objetiva 

investigar o exercício da representação política da sociedade civil no Conselho Municipal de 

Saúde de Natal e no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, no ano de 2017. 

Trata-se de um estudo comparativo de casos pautado na hipótese de que quanto mais expressiva 

a participação dos representantes da sociedade civil nos conselhos gestores, maiores são as 

chances de uma melhor representatividade baseada na prestação de contas entre representantes 

e representados, contribuindo, assim, para uma relação de proximidade entre esses atores. Para 

a realização da pesquisa, foram adotadas enquanto estratégias metodológicas a análise do 

desenho institucional; a realização de entrevistas semiestruturadas com os conselheiros que 

exerceram representação no ano de 2017; e, por último, a análise documental de atos 

administrativos como forma de verificar a atuação dos representantes da sociedade civil nas 

decisões de ambos os conselhos. 

Palavras chave: Representação Política. Sociedade Civil. Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

From the promulgation of the Federal Constitution of 1988, a vast institutionalization of spaces 

for the exercise of social participation was initiated in Brazil, among which are included, for 

example, public policy management councils; participatory budgets; conferences and forums 

and predicting the democratic management of cities in the municipal master plans. Recently, 

the question of the representativeness of actors acting on behalf of civil society in public policy 

boards has been widely discussed in the literature. Such questions rest on the legitimacy of 

these actors to act and, consequently, to influence the deliberations and the decision-making 

processes in the participatory instances. In this way, the study and the understanding of this 

representation becomes fundamental, since these spaces of participation extend the political 

representation beyond the electoral model. In the sense of the foregoing, the present research 

aims to investigate the exercise of political representation of civil society in the Municipal 

Health Council of Natal and the State Health Council of Rio Grande do Norte, in 2017. It is a 

comparative study of based on the hypothesis that the more expressive the participation of 

representatives of civil society on the management councils, the greater the chances of a better 

representation based on accountability between representatives and represented, thus 

contributing to a relationship of proximity between these actors. For the accomplishment of the 

research, were adopted as methodological strategies the analysis of the institutional design; the 

conduct of semi-structured interviews with the directors who exercised their representation in 

the year 2017; and, finally, the documentary analysis of administrative acts as a way of 

verifying the performance of representatives of civil society in the decisions of both councils. 

Keywords: Political Representation. Civil society. Public Policy Management Councils. 
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1. INTRODUÇÃO 

“‘Participação’” é, a um tempo só, categoria nativa da prática política de atores 

sociais, categoria teórica da teoria democrática com pesos variáveis segundo 

as vertentes teóricas e os autores, e procedimento institucionalizado com 

funções delimitadas por leis e disposições regimentais. A 

multidimensionalidade ou polissemia dos sentidos práticos, teóricos e 

institucionais torna a participação um conceito fugidio, e as tentativas de 

definir seus efeitos, escorregadias” (LAVALLE, 2011, p. 33). 

A celebração dos 30 anos da Constituição Federal de 1988 ocorre em meio à crise mais 

aguda da democracia no Brasil desde o golpe de 1964. A Constituição de 1988 ofereceu a base 

legal para que uma infraestrutura participativa se consolidasse ao longo dos últimos 30 anos. 

Fruto de um processo disputado, que envolveu representantes dos movimentos sociais e do 

Estado, os arranjos participativos passaram a ser fonte de distintas interpretações na medida em 

que se consolidavam na cena política do Brasil. 

O campo da participação política tem experimentado um crescimento constante desde o 

período da redemocratização do país. A partir da promulgação da Constituição Federal de 1988, 

iniciou-se a formação de uma vasta institucionalização participativa, que inclui, por exemplo, 

o surgimento de conselhos gestores de políticas públicas, a criação de orçamentos participativos 

(OPs), a realização de conferências e fóruns, a previsão da gestão democrática da cidade nos 

planos diretores municipais, entre outras formas de participação (AVRITZER, 2011).  

Um dos casos de sucesso geralmente apontado pela literatura são os conselhos de saúde. 

Os movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980 foram o marco histórico da participação 

popular no Brasil, em especial o Movimento pela Reforma Sanitária, que surge na década de 

1980 com a crise financeira da Previdência Social e do setor saúde. 

 As reivindicações em torno da máquina pública destacavam a necessidade de novas 

práticas de gestão e a defesa do direito universal à saúde. O movimento teve um momento 

crucial, a chamada VIII Conferência Nacional de Saúde, ocorrida em Brasília, em 1986, com 

as propostas de extinção dos Institutos de Previdência, que eram a expressão da vigência de um 

direito segmentado à saúde, e o imprescindível estímulo à participação da sociedade organizada 

nos espaços de decisão. A ideia de um sistema unificado de saúde, descentralizado e com 

participação popular foi posta como uma emenda popular durante a Assembleia Nacional 
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Constituinte e aprovada com algumas modificações propostas pelos setores conservadores da 

época (AVRITZER, 2008). 

Nesse contexto, após a promulgação da Constituição Federal de 1988, definiu-se, em 

termos legais, uma nova forma de gestão, incorporando a descentralização e a garantia 

constitucional da participação popular ao processo decisório. A aprovação da “Seção Saúde” 

(artigos 196 a 200) na Constituição Federal representou uma importante vitória de atores sociais 

e estatais naquele período no qual se encontrava o país.  

Conforme o art. 198 da Constituição Federal de 1988 fica instituído que  

as ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e 

hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com as 

seguintes diretrizes: descentralização, com direção única em cada esfera do 

governo; atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, 

em prejuízo dos serviços assistenciais; e participação da comunidade. 

Na saúde, designou-se um novo modelo de gestão, um sistema organizado de forma 

descentralizada, com base municipal, mas articulado de maneira a configurar um sistema único 

de abrangência nacional. Dessa forma, além da municipalização, que reconhece o município 

como o principal responsável pela saúde da sua população, transferindo para este a 

responsabilidade e os recursos necessários para que exerçam, entre outras, as funções de 

coordenação, negociação, planejamento, controle, avaliação e auditoria da saúde local, a Carta 

Federal trouxe a participação da comunidade como um dos princípios norteadores da gestão, 

definindo o conselho de saúde como instância de participação popular nas três esferas de 

governo. 

No pós 1988, instituiu-se o Sistema Único de Saúde (SUS), que somente em 1990, por 

meio da Lei 8.080 (Lei Orgânica da Saúde), teve o seu modelo operacional regulamentado, 

respeitando os princípios da universalidade, equidade e integralidade. A Lei Orgânica da Saúde 

dispõe sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, além da 

organização e do funcionamento dos serviços, regulação das ações e dos serviços de saúde, 

executados isolada ou conjuntamente, em caráter permanente, prestados por órgãos e 

instituições públicas federais, estaduais e municipais, podendo a iniciativa privada participar 

em caráter complementar. 

A necessidade de outras reivindicações não foi anulada, principalmente, devido ao fato 

de terem sido vetados os artigos da Lei 8.080/90, em especial, aqueles que faziam menção à 
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participação social e à transferência de recursos. E, assim, no mesmo ano foi aprovada a Lei 

8.142/90 que viria para complementar a Lei 8.080/90, atendendo aos anseios da inclusão da 

participação social na gestão da saúde e na descentralização de recursos para o setor.  

Nesse sentido, a Lei 8.142/90 resgatou importantes aspectos retirados da Lei Orgânica 

da Saúde, dispondo em seu texto constitucional sobre a participação da sociedade na gestão do 

SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na referida área.  

Conforme estabelecido, o Conselho de Saúde - de caráter permanente e deliberativo, 

órgão colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, profissionais 

de saúde e usuários - deve atuar na formulação de estratégias e no controle da execução da 

política de saúde na instância correspondente, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, 

cujas decisões devem ser homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera do governo. 

Dessa forma, a participação social na gestão do SUS tornou-se fundamental, tanto para 

o Estado quando para a sociedade. Para o primeiro, por possibilitar maior legitimidade das suas 

ações e serviços prestados à população, enquanto para a segunda, significa além do 

acompanhamento, fiscalização e controle das ações governamentais, a possibilidade de 

reivindicar melhorias e propor mudanças.  

Diante disso, a partir do governo do presidente Luís Inácio Lula da Silva, esses espaços 

que antes se mantinham fundamentalmente na esfera local, ganharam vez na cena nacional, 

chamando atenção para a presença de formas ampliadas de participação na democracia 

brasileira. 

Diferente do cenário anterior à Constituição de 1988, quando Estado e sociedade civil 

eram visto como polos de oposição, o processo de institucionalização da participação social 

passou, aos poucos, a ser analisado com novas lentes: “como arenas de diálogo e negociação 

sobre a alocação de recursos públicos por alguns, como espaço de relação entre atores com 

recursos materiais e simbólicos diferenciados por outros, ou ainda, como arenas dependentes 

dos projetos políticos em disputa no cenário macropolítico” (FARIA; TATAGIBA, 2018, p. 

297). 

Ao lado da expansão das instituições participativas (IPs) em diferentes partes do país, a 

literatura traz para o debate a necessidade de demonstrar o papel das formas de participação na 

operacionalização da democracia. No Brasil, os conselhos gestores se caracterizam enquanto 
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instâncias com capacidade deliberativa, as quais possuem desenhos institucionais de intenção 

de partilha de poder entre Estado e sociedade civil na gestão de políticas públicas. Dessa forma 

as deliberações do conselho, devem, portanto, influenciar as decisões políticas, bem como 

exercer o controle público sobre as ações e os recursos públicos (CUNHA, 2007). 

Recentemente, a questão da representatividade dos indivíduos que atuam em nome da 

sociedade nos conselhos gestores de políticas públicas tem sido bastante discutida. Os 

questionamentos recaem sobre a legitimidade desses atores para atuarem e, consequentemente, 

influenciarem as deliberações e os processos de tomada de decisão nas instâncias participativas 

(VAZ, 2011). A literatura tem se debruçado sobre o questionamento da representação exercida 

por atores da sociedade civil, especialmente no caso dos conselhos gestores, em que se lida 

“com o fenômeno de conselheiros que atuam como verdadeiros tomadores de decisão em 

políticas públicas ‘em nome’ da sociedade” (VAZ, 2011, p. 101). 

Nesse sentido, apesar da vontade política dos governos configurar-se enquanto 

importante variável no que tange à maior abertura para atuação das instituições participativas, 

nos dias de hoje, tornou-se impraticável que os governos ignorem o papel dos conselhos 

gestores nos processos de formulação de políticas públicas. As instituições participativas têm 

poder de veto sobre decisões governamentais, podendo, portanto, paralisar obras, vetar e/ou 

suspender convênios, entre outras ações atribuídas aos conselhos gestores (ALMEIDA, 

TATAGIBA; 2012). 

A disseminação dos conselhos gestores pelo país, assim como os demais espaços de 

participação, evidencia que, apesar das contramarchas1, o projeto participativo se estabeleceu 

como princípio na sociedade brasileira. Para Almeida e Tatagiba (2012), como condição de 

fortalecimento dos conselhos gestores, é fundamental que haja a preocupação com a ancoragem 

social desses espaços, entendendo que é naquele âmbito onde se pode construir a legitimidade 

dessas instituições. As autoras destacam que: 

A garantia da legitimidade das organizações da sociedade civil que têm 

assento nos conselhos gestores, e a própria legitimidade dessa instância diante 

da sociedade, está intimamente associada a sua capacidade de obter uma 

audiência mais ampliada que vá além dos atores diretamente envolvidos com 

a produção da política (ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p. 76). 

                                                 
1 Ver Almeida e Tatagiba, 2012. 
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Destaca-se que, nesses espaços, a representação política da sociedade civil é feita por 

entidades e organizações da sociedade civil. Essas organizações se credenciam como 

representantes na medida em que têm acesso a esferas de decisão pública que, de outra forma, 

estariam vedados a seus representados (GURZA LAVALLE; HOUTZAGER; CASTELLO, 

2006). Não há como negar que essas organizações sociais atuam como representantes, mas a 

questão é compreender se essa forma de representação é democrática. 

.  Hoje, um dos grandes desafios da democracia representativa diz respeito à redução do 

diferencial do poder, uma vez que “é necessário ampliar a compreensão da representação 

política para além da simples transferência formal de poder a um corpo eleito” (MIGUEL, 2014, 

p. 97). Por essa linha, concorda-se, aqui, com o argumento de que o não reconhecimento da 

“necessidade de promover, ativa e permanentemente, a ampliação da capacidade de 

interlocução entre representante e representados, bem como da produção autônoma das 

preferências por eles”, é um retrocesso em relação às correntes da democracia participativa 

(Idem, 2014, p. 261). De acordo com Miguel (2014, p. 97), a representação é um mecanismo 

fundamental para a manutenção do conflito social em níveis maleáveis, “mas o preço que se 

paga é um desvio constante entre as ações dos representantes e as vontades dos representados”, 

inerente à representação. 

É preciso entender que a representação envolve uma forma de exercício do poder sobre 

os representados e, mesmo com o exercício de uma representação em que os representantes 

espelhem perfeitamente o grupo de representados, ainda há a manutenção da capacidade de 

tomar decisões em poucos indivíduos. Nas palavras de Miguel (2014), tais representantes 

podem espelhar melhor a população, mas continuariam formando o que o autor chama de elite 

diferenciada.  

Em estudo de Almeida e Tatagiba (2012) aponta-se que os conselhos gestores ainda são 

pouco conhecidos por parte daqueles indivíduos que não participam, diretamente, de suas 

dinâmicas, ou seja, para além do universo de organizações da sociedade civil envolvidas nesses 

espaços. No seio dessa discussão, destaca-se também a fragilidade quanto à prestação de contas 

e divulgação ampliada das decisões tomadas pelos conselheiros, uma vez que tal decisão 

implica na afetação de públicos maiores. Pensando nisso, novas formas de publicização e 

comunicação com a sociedade necessitam ser forjadas, de modo que se traduzam os temas 

debatidos nos conselhos, com intuito de criar audiências na sociedade civil. 
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Outro ponto que merece destaque é que, em grande medida, as críticas à teoria da 

democracia deliberativa posicionam-se na direção de apontar sua negligência com relação à 

questão do poder. Na busca pela expansão do conceito de política para além da luta de 

interesses, os autores da teoria deliberativa teriam dado enfoque à cooperação, sem levar em 

consideração que a política se trata de uma questão que envolve interesse, poder e conflito 

(MENDONÇA, 2013). 

Nesse contexto, Miguel (2014; 2012) pontua a necessidade de recolocar a noção de 

interesse no centro da compreensão da representação política e de reestabelecer o entendimento 

de que o exercício representativo é uma forma de exercício de poder. De acordo com o autor, 

“há uma norma de reciprocidade, portanto de justiça, quando se reconhece que são legítimas a 

presença, a discordância e a ação do outro em busca de suas próprias preferências. Por esse 

motivo, “tal tensão não pode ser eliminada, seja na prática, seja na reflexão teórica, pois a busca 

de uma democracia isenta do conflito político nega seu próprio caráter democrático” (MIGUEL, 

2014, p. 240-241). 

Como avaliam Lavalle, Houtzager e Castello (2006, p. 46), a relação imediata entre 

organizações sociais e interesses legítimos da sociedade “tende a dissipar a formulação de 

questões como em nome de quem e mediante quais mecanismos de controle e responsividade 

representam as organizações civis”. Tomando como base a literatura acerca do tema da 

representação, torna-se essencial entender que esse novo tipo de representação política requer 

melhor compreensão e problematização, tendo em vista que “estamos tratando de espaços que, 

diferente de substituir, alargam e pluralizam a representação política para além do modelo 

eleitoral. Este novo tipo de representação suscita novas questões relativas ao caráter e à 

legitimidade da representação política” (BORBA; LUCHMANN, 2010, p. 234). 

A literatura tem destacado que “embora a expressão “democracia representativa” seja 

aceita com naturalidade hoje, há uma tensão permanente entre o substantivo, que remete a um 

ideal de igualdade política entre todos os cidadãos e o adjetivo, que introduz um diferencial de 

poder entre aqueles que tomam as decisões (os representantes) e aqueles que estão apenas 

submetidos a ela” (MIGUEL, 2014, p. 97). 

No sentido do exposto nestas linhas iniciais, a presente pesquisa objetiva investigar o 

exercício da representação política da sociedade civil no Conselho Municipal de Saúde de Natal 

(CMS/Natal) e no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (CES/RN). Para tanto, 

estabeleceu-se os seguintes objetivos específicos: compreender o desenho institucional do 
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Conselho Municipal de Saúde de Natal e do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do 

Norte; verificar a trajetória dos atores sociais que exercem representação no CMS/Natal e no 

CES/RN; examinar a forma de autorização e prestação de contas entre representantes e 

representados da sociedade civil e; analisar a atuação dos representantes da sociedade civil no 

processo de tomada de decisão dos conselhos. 

Nesse contexto, a questão que impulsiona à investigação situa-se na direção de 

responder a seguinte pergunta de pesquisa: como tem sido exercida a representação política da 

sociedade civil nos conselhos de saúde? Para responder a referida pergunta, a pesquisa pautou-

se na hipótese de que quanto mais expressiva a participação dos representantes da sociedade 

civil nos conselhos gestores, maiores são as chances de uma melhor representatividade baseada 

na prestação de contas entre representantes e representados, contribuindo, assim, para uma 

relação de proximidade entre esses atores. 

Para tanto, realizou-se estudo comparativo de casos no município de Natal (cidade sede 

de ambos os conselhos), no período compreendido entre janeiro e dezembro de 2017. Justifica-

se o recorte temporal pelo fato de configurar doze meses de mandato de cada um dos 

representantes para cada escala. No que tange a escolha de diferentes escalas de conselhos 

gestores, tal opção justifica-se pelo fato de instituições participativas se configurarem enquanto 

espaços que apresentam grande heterogeneidade na sua composição, reunindo membros que 

possuem trajetórias diferenciadas, ou seja, em que medida essa heterogeneidade se aprofunda 

em espaços de maior escala? Deveria a escala municipal possuir maior ligação com as suas 

bases de representação? 

Com relação ao recorte empírico, esta pesquisa concentra-se nos dois conselhos 

anteriormente citados. Levando em consideração que, entre as várias atitudes ao se pesquisar, 

segundo Bourdieu (1989, p. 18) está a de orientar-se para a “maximização do rendimento dos 

investimentos e para o melhor aproveitamento possível dos recursos, a começar pelo tempo de 

que se dispõe”, adotou-se como critério para escolha do município, o fato de Natal, capital do 

estado do Rio Grande do Norte, configurar-se como a cidade mais populosa do estado, o que 

faz com que a cidade situe-se numa posição central de recebimento de demandas quanto à 

política pública de saúde, bem como de serviços de atendimento ao SUS, exigindo-se, portanto, 

que a cidade possua um conselho municipal de saúde em sua estrutura, atuante e efetivamente 

deliberativo no que tange a política pública de saúde municipal e estadual. 
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Como dito anteriormente, a escolha do estudo comparativo de casos envolvendo 

diferentes escalas de conselhos, se deu pelo fato da busca por compreender em que medida 

diferentes escalas de atuação podem ou não apresentar resultados diferentes quando se busca 

investigar como, na prática, tem ocorrido a representação política exercida pela sociedade civil 

nesses espaços de participação. 

Para a realização do estudo proposto, foi essencial o estudo teórico acerca da 

representação política exercida pela sociedade civil no interior dos conselhos gestores de 

políticas públicas. Ainda, a fim de testar a hipótese desta pesquisa, foram adotados, enquanto 

estratégias metodológicas, três momentos: análise do desenho institucional de ambos os 

conselhos (FARIA, 2011); realização de entrevistas semiestruturadas com os conselheiros 

municipais de saúde de Natal e com os conselheiros estaduais de saúde do Rio Grande do Norte, 

que exerceram representação no ano de 2017;  e, por último, a análise documental de atos 

administrativos como forma de analisar a atuação dos representantes da sociedade civil no 

processo decisório dos conselhos estudados (CUNHA et al., 2011).  

Em virtude da agenda recente de pesquisas, esforços ímpares têm sido empenhados para 

realização de investigações que abarcam diversos tipos de instituições participativas no intuito 

de aferir a efetividade dessas instituições e investigar os demais obstáculos que travam a 

participação e a representação nessas instâncias.  

Como ressaltado pela literatura, regras e procedimentos importam para aferir a 

qualidade das práticas participativas no interior das instituições de participação em geral, e dos 

conselhos gestores em específico. Mediante o desenho institucional, podem-se antever as 

possibilidades inclusivas para atores sociais e políticos nesses espaços (FARIA; RIBEIRO, 

2010). Nesse sentido, as pesquisas que se utilizam da análise do desenho institucional têm 

buscado identificar as variáveis que impactam no desempenho inclusivo dessas instituições. 

Aspectos como quem participa, como são escolhidos os representantes de cada segmento, que 

temas discutem, como realizam as reuniões e com que frequência, são variáveis que podem ser 

contempladas no desenho institucional e impactar na prática participativa e deliberativa 

(CUNHA et al., 2011). 

Pesquisas realizadas a partir de variáveis institucionais (FARIA; RIBEIRO, 2010) 

identificaram um conjunto de regras que, a depender da presença ou ausência dessas variáveis, 

revela o nível de institucionalização, democratização e de representação dos conselhos gestores 

(CUNHA et al., 2011). Com base na Lei de criação e no Regimento Interno (RI) do Conselho, 
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a análise será concentrada, neste primeiro momento da pesquisa, nas seguintes variáveis: i) 

existência de estruturas organizacionais como mesa diretora, secretaria executiva e comissões 

temáticas; ii) número e distribuição de cadeiras entre os segmentos do governo e da sociedade 

civil; iii) critérios sobre o processo decisório, como regras de votação e prerrogativas da 

presidência, além de quem pode presidir o conselho; iv) quem elabora a pauta e sobre quais 

critérios; v) definição prévia de categorias de entidades que podem demandar representação; 

vi) regras sobre como os representantes da sociedade civil e do governo se tornam conselheiros 

(CUNHA et al., 2011). 

Fundamentado no reconhecimento da literatura que traz para o debate a relevância da 

investigação acerca da legitimidade da representação política no interior dos conselhos 

gestores, tomando como base outros elementos para além das eleições, como o 

compartilhamento de perspectivas sociais (YOUNG, 2006), empatia (LAVALLE; 

HOUTZAGER; CASTELLO, 2006), afinidade temática (AVRITZER, 2007) e conhecimento 

técnico (LUCHMANN, 2007), a presente pesquisa se aterá a analisar como os conselheiros 

adquirem representação tanto no Conselho Municipal de Saúde de Natal quanto no Conselho 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, como foram autorizados e como prestam contas da 

sua atuação enquanto representantes da sociedade civil. 

Portanto, no segundo momento da pesquisa, foram realizadas 15 entrevistas 

semiestruturadas com os representantes da sociedade civil que exerceram mandato no ano de 

2017 no Conselho Municipal de Saúde de Natal e no Conselho Estadual de Saúde do Rio 

Grande do Norte, utilizando-se a análise qualitativa do conteúdo, enquanto ferramenta 

metodológica a fim de que se privilegiasse a fala dos entrevistados. Nesse contexto, buscou-se 

por meio das entrevistas que foram realizadas: a compreensão acerca da trajetória dos 

representantes da sociedade civil, no intuito de verificar quem são esses atores e, em que medida 

se reconhecem enquanto representantes; a forma de autorização e prestação de contas destes 

com as suas respectivas organizações/instituições; o seu entendimento sobre o papel do 

conselho; entre outros aspectos que serão abordados no decorrer dessa pesquisa. Para as 

entrevistas utilizou-se roteiro2 com perguntas abertas. 

No terceiro momento, em que se busca analisar a atuação dos representantes da 

sociedade civil nas decisões do conselho, serão utilizados como unidades de observação atos 

administrativos, os quais dizem respeito às atas e resoluções produzidas e emitidas por ambos 

                                                 
2 Ver APÊNDICE A. 
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os conselhos pesquisados, além do conteúdo das entrevistas que foram realizadas. Portanto, 

para análise com base em atos administrativos, será considerada a produção do referido 

conselho gestor, mediante mapeamento de atas e resoluções produzidas no período 

compreendido entre janeiro e dezembro de 2017.  

As atas consistem em um registro escrito de acontecimentos e assuntos debatidos no 

interior do conselho gestor, já as resoluções são decisões tomadas por órgãos colegiados, 

podendo ser conjuntas quando emitida por mais de um conselho sobre uma matéria de interesse 

mútuo (LAVALLE; VOIGT; SERAFIM, 2016). Nessa etapa da pesquisa, a análise documental 

possibilitará a compreensão acerca da atuação dos representantes na busca pela defesa dos seus 

interesses (CUNHA et al., 2011).  

No sentido do exposto, a presente pesquisa divide-se em quatro capítulos, além desta 

introdução. No primeiro capítulo, denominado Representação política e Sociedade civil, 

resgatam-se, com base na revisão de literatura, discussões envolvendo as duas categorias 

analíticas. Faz-se um balanço das literaturas nacional e internacional acerca da representação 

política, da pluralização dessa representação por meio da inclusão de diferentes atores sociais 

em instituições de participação social e a legitimidade dessa representação, enfocando-se a 

representação política exercida pela sociedade civil em espaços de participação como conselhos 

gestores de políticas públicas, fóruns, conferências e orçamentos participativos.  

Por se tratar de um estudo comparativo de casos, envolvendo dois conselhos de saúde 

que atuam em diferentes escalas – municipal e estadual – optou-se por assim dividir os capítulos 

empíricos. Nesse sentido, o terceiro capítulo da pesquisa trata da experiência do Conselho 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, enquanto o quarto capítulo debruçasse sobre a 

experiência do Conselho Municipal de Saúde de Natal. Em conformidade com os objetivos 

específicos elencados para a presente pesquisa, ambos os capítulos estão subdivididos em três 

partes: Atribuições, funcionamento e composição; Representação política, atores e trajetórias 

e; Atuação nas decisões.  

O quinto e último capítulo faz um balanço comparativo dos achados da pesquisa 

envolvendo os dois cenários pesquisados.  
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2. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E SOCIEDADE CIVIL 

Presentes na maioria dos municípios brasileiros, articulados nos níveis federal, estadual 

e municipal, e tratando de uma ampla gama de temas, os conselhos gestores de políticas 

públicas figuram como peça importante do repertório de relação entre Estado e sociedade no 

Brasil. A tríade orçamentos participativos, conferências e conselhos gestores, dentre outras 

formas de participação, ganharam ainda mais força na Era Lula (2002-2010), tornando-se 

fundamentais em diversas áreas de políticas públicas. 

Atingindo patamares ímpares, os números evidenciam a magnitude dessas instâncias 

participativas no arcabouço institucional do país. Existem aproximadamente 30 mil conselhos 

gestores de políticas públicas espalhados pelos 5.570 municípios brasileiros e, por conseguinte, 

dezenas de milhares de conselheiros participando da formulação e do acompanhamento de 

políticas públicas (GURZA LAVALLE; VOIGT; SERAFIM, 2016). Pode-se, ainda, 

acrescentar a esses números as 82 conferências nacionais realizadas entre 2003 e 2011 (SOUZA 

et al., 2013), e a estimativa de que, em 2013, existiam 305 iniciativas de orçamentos 

participativos em curso no Brasil (FEDOZZI; LIMA, 2013). 

Conforme Almeida e Tatagiba (2012), os conselhos gestores de políticas públicas 

atingiram a maioridade. Não podendo, portanto, serem tidos como “experiências” ou “apostas”, 

termos comumente utilizados para destacar a novidade que estes representavam quando 

emergiram nos debates constituintes. Logo, “se os conselhos traduziram apostas, hoje refletem 

conquistas inegáveis do ponto de vista da construção de uma institucionalidade democrática” 

(idem, 2012, p. 69). 

No interior do processo decisório de políticas públicas, os conselhos gestores se 

caracterizam pelo seu caráter plural e híbrido3, dado sua composição que agrega representantes 

estatais, representantes da sociedade civil e prestadores de serviços públicos, tornando o 

processo decisório mais permeável aos diversos interesses implicados na elaboração de 

políticas públicas. 

                                                 
3 Sobre o uso da noção de instituições híbridas para a análise de instituições participativas, Dolabela Pereira (apud 

ALMEIDA; TATAGIBA, 2012) ressalta que órgãos híbridos podem ser considerados como formato institucional 

que envolve a partilha de espaços de deliberação entre as representações estatais e as entidades da sociedade civil, 

como uma partilha renovada de poderes institucionais preconizadora de um novo agir político. 
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Ao longo dos últimos trinta anos, os conselhos gestores também se converteram em 

tema de relevância nos debates sobre a democracia, contribuindo para lançar a categoria 

sociedade civil no centro das formulações teóricas sobre as possibilidades da democracia na 

contemporaneidade.  Nessa discussão, o foco deslocava-se das regras de competição pelo voto 

e das instituições políticas tradicionais, e incidia sobre as modalidades de participação social e 

os impactos que essa participação causaria diante do processo decisório, visando conferir maior 

legitimidade e eficácia às decisões públicas. 

De acordo com a teoria de Schumpeter (1976) a democracia é o método que busca 

promover o bem comum por meio da tomada de decisão pelo próprio povo, com a 

intermediação dos seus representantes. De acordo com Miguel (2014, p. 50), um primeiro ponto 

a ser criticado nessa definição é a própria noção de bem comum: “Schumpeter observa que, 

para cada indivíduo, o bem comum poderá significar uma coisa diferente. Sua perspectiva, 

portanto, é a da sociedade como um composto de indivíduos atomizados, sem a possibilidade 

de construção de vontades coletivas”. 

O ponto crucial da crítica shumpeteriana está no fato de que tal teoria defende que as 

pessoas não sabem determinar o que é melhor para elas quando estão em jogo assuntos públicos. 

Numa passagem conhecida, Schumpeter define que “o método democrático é aquele arranjo 

institucional para chegar a decisões políticas em que os indivíduos adquirem o poder de decisão 

por meio de uma luta competitiva pelos votos do povo” (SCHUMPETER, 1976, p. 269). Nesse 

contexto, a democracia fica, portanto, resumida ao processo eleitoral. 

De acordo com Miguel (2014), o modelo desenhado por Schumpeter é, de fato, um 

rebaixamento do ideal democrático. Apesar de ser, segundo o autor, um retrato bastante fiel dos 

regimes políticos ocidentais, tal modelo representa a impossibilidade de qualquer forma 

substantiva de soberania popular: a participação do cidadão comum é reduzida ao ato de votar.  

A conexão com o legado schumpeteriano é bem mais complexa na teoria pluralista de 

Dahl. Como destaca Miguel, para Dahl: 

Os cidadãos são, sim, apáticos quanto à maioria das questões da agenda 

política, mas podem se mobilizar quando um de seus interesses específicos é 

colocado em questão. Se não podemos contar com o governo do povo ou 

mesmo com o governo da maioria, podemos ao menos ter um sistema político 

que distribua a capacidade de influência entre muitas minorias (MIGUEL, 

2014, p. 58). 
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Em todas essas correntes, permanece a intenção de adequar uma compreensão de 

democracia em que o componente antes central, o governo do povo, é deixado de lado. Porém, 

como destacado pela literatura, nenhuma teoria democrática pode ser construída sem que se 

amplie seu alcance para além do momento eleitoral. 

Algumas referências do debate teórico aos modelos de democracia surgidos no pós-

1970 tinham em comum a aposta no ideário participativo, como modelo de democracia 

participativa, baseado nas obras de Pateman (1992), e o deliberativo erigido, principalmente, a 

partir das obras de Habermas (1984 e 1997). Contudo, o pressuposto central desse debate, ainda 

que mantivesse divergências e ênfases analíticas distintas, tratava-se de que “a legitimidade 

democrática nas sociedades contemporâneas, nas quais vigoram amplos dissensos e/ou fortes 

desigualdades, não pode ser satisfeita restritamente pela técnica de decisão aritmética das 

urnas” (ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p. 70-71). 

Nesse sentido, emerge uma geração de pesquisas que buscam a compreensão de dilemas 

e avanços da participação institucional e, apesar das produções diversificadas que atestam o 

impacto teórico e institucional dos conselhos gestores de políticas públicas, conforme alertam 

Almeida e Tatagiba (2012, p. 71), os estudos têm apontado para certa exaustão da variada 

arquitetura participativa em esbarrar em limites que restringem seus potenciais 

democratizantes: 

E aqui parece que estamos diante de um paradoxo: a vitalidade do modelo 

conselho/conferência/fundo e o seu peso no redesenho das políticas setoriais 

parece vir acompanhada de sua baixa capacidade para incidir nas correlações 

de força que conformam o jogo político em suas áreas específicas. 

As autoras trazem o argumento central de que, o referido paradoxo do baixo poder 

relativo dos conselhos frente a sua capacidade como modelo de participação social, está 

relacionado à frágil ancoragem institucional e societária desses espaços. Em outras palavras, 

para as autoras, as disputas travadas no interior dos conselhos gestores parecem encontrar 

dificuldades para ultrapassar suas fronteiras e obter repercussão no ambiente político-societal e 

político-institucional de modo mais amplo, implicando na limitação do seu poder de incidir 

sobre as políticas públicas. 

Se a literatura, com vigoroso campo de estudos empíricos sobre a temática, já nos 

possibilitou tomar conhecimento acerca dos problemas referentes à resistência dos governos a 

despeito da partilha de poder de decisão, problemas na relação entre os conselheiros 

representantes da sociedade civil e do governo, a necessidade de capacitação política para os 
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conselheiros, dentre outros pontos quando analisado o interior de instituições participativas, 

agora é preciso ampliar o horizonte de problemas a considerar.  

Almeida e Tatagiba (2012) trazem para discussão alguns pressupostos normativos. 

Dentre esses, o reconhecimento dos avanços que a institucionalização dos conselhos gestores 

trouxe enquanto resultado da aposta de luta por dentro do Estado, envolvendo uma gama de 

atores sociais e estatais. Confirmando, assim, que o projeto participativo se estabeleceu como 

princípio na sociedade brasileira, por meio da disseminação de instituições participativas como 

conselhos, conferências e orçamentos participativos no país. Como indagam as autoras (2012, 

p. 73), “se esse fato não garante a priori sua continuidade e fortalecimento, e nem mesmo a 

direção que assumirá, não é pouco o que ele representa até aqui, já que determina patamares 

específicos para a luta política”. 

Nesse contexto, enquanto instâncias nas quais se prevê o fomento ao aprendizado de 

convivência democrática tanto para os atores sociais quanto para os atores estatais, os conselhos 

gestores têm implicado, dentre outras ações, maior publicidade das ações do Estado, prestação 

de contas, exposição de critérios que delimitam acordos. Além disso, por parte da sociedade, 

tem exigido que os atores sociais qualifiquem-se, possibilitando a construção de novos 

referenciais e a ampliação de conhecimento acerca dos processos que envolvem a gestão 

pública (ALMEIDA; TATAGIBA, 2012). 

Contudo, a literatura tem apontado para o fato de que, para cumprirem com as apostas 

democratizantes que foram depositadas quando da sua institucionalização, o grau de sucesso 

dos conselhos gestores espalhados pelos municípios brasileiros, dependem, em grande medida, 

“do resultado das disputas travadas no seu interior e daquelas que se desenrolam no seu entorno. 

E estas não se realizam num vácuo, mas sob determinadas oportunidades e/ou constrangimentos 

político-institucionais” (ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p. 73).  

A natureza setorial e, consequentemente, fragmentada, assim como a sua tendência à 

burocratização de processos participativos, faz com que seja necessário reconhecer que esses 

espaços possuem limites que lhe são considerados inerentes pela literatura. Conforme apontado 

por Dagnino (2002, p. 296-297): 

Atribuir indiscriminadamente aos espaços de participação o papel de agentes 

fundamentais na transformação do Estado e da sociedade, na eliminação da 

desigualdade e na instauração da cidadania, transformando as expectativas 

que estimularam a luta política que se travou pela sua constituição em 

parâmetros para a sua avaliação, pode nos levar inexoravelmente à 
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constatação do seu fracasso. Uma avaliação mais produtiva [...] deve partir do 

reconhecimento da complexidade desse processo e da diversidade dos 

contextos, envolvendo a multiplicidade de relações entre forças políticas onde 

ele se dá. 

Sob essa ótica, estamos diante de outro pressuposto elencado por Almeida e Tatagiba 

(2012, p. 74), assim como as mais variadas instâncias de participação, os conselhos gestores 

representam “peças estratégicas no interior de um projeto de democratização do Estado e da 

sociedade, mas não podemos responsabiliza-los por todas as tarefas e esforços que exigem a 

construção daquele projeto”. É preciso, portanto, reconhecer os avanços obtidos mediante 

institucionalização dos conselhos gestores, assim como os limites que lhe são intrínsecos, para 

pensar caminhos e dinâmicas que necessitam modificar-se na busca da efetividade desses 

espaços na qualidade de formuladoras de políticas públicas. 

Para além da prestação de contas junto a sociedade, a audiência que os conselhos 

gestores devem buscar, como aponta Almeida e Tatagiba (2012), requer ainda, que a própria 

definição de representação seja objeto de discussões mais amplas. Nesse sentido, “tocamos 

numa das questões mais espinhosas que envolvem o debate sobre a representação nos conselhos 

gestores, porque, afinal, quem tem direito de pleitear esse estatuto e por quais razões?” 

(ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p. 79). 

As últimas décadas tem se constituído como campo fértil para a institucionalização de 

espaços de participação no país. Resultantes de demandas de diversos segmentos políticos e 

sociais que se organizaram e reivindicaram, durante o período de redemocratização, a 

implementação de mecanismos e espaços de participação que incorporassem diferentes atores 

e segmentos da sociedade civil nos processos decisórios que tratassem da formulação, 

monitoramento e avaliação das políticas públicas (BORBA; LUCHMANN, 2010). 

Com efeito, a criação e ampliação de espaços decisórios participativos, a exemplo dos 

conselhos gestores de políticas públicas, buscam romper com o distanciamento enquanto campo 

exclusivo de atuação de representantes políticos quanto à definição de estratégias e decisões 

políticas. Para Borba e Lüchmann (2010, p. 232), os conselhos gestores são exemplos 

paradigmáticos da reconfiguração nas práticas políticas no país “enquanto espaços que trazem 

novos desafios e perspectivas para a teoria democrática, não apenas porque estão assentados na 

ideia de participação, mas também por instituírem novas práticas e atores no campo da 

representação política”. 
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Nesse contexto, até então analisadas como “novas formas de participação social”, as 

inovações institucionais, como os conselhos gestores, começaram a ser tratadas por alguns 

autores como uma “pluralização da representação política” (GURZA LAVALLE; CASTELLO; 

HOUTZAGER, 2006), e como expressão de novas formas de “autorização”, que demandam, 

simultaneamente, participação social e representação política4 (LUCHMANN, 2007). 

As novas leituras sobre as inovações institucionais expressam um esforço teórico que 

vem ganhando força nos debates mais recentes acerca da democracia contemporânea. Tal 

esforço tem apontado para os limites da polarização entre participação social e representação 

política, e as implicações que isso traz para a compreensão do funcionamento tanto das 

instituições representativas tradicionais (YOUNG, 2006), quanto para os novos arranjos 

institucionais que passam a incluir atores sociais no processo decisório de políticas públicas 

(GURZA LAVALLE; ISUNZA VERA, 2011). 

Nesse contexto, o fato de que nesses espaços as organizações da sociedade civil exercem 

uma modalidade específica de representação, tais leituras reforçaram a ideia da necessidade de 

considerar a heterogeneidade de interesses provenientes da sociedade no interior das 

instituições participativas e, por conseguinte, a relevância de desnaturalizar a legitimidade de 

seus atores no processo decisório. Para Almeida e Tatagiba (2012), na busca pela 

desnaturalização dessa legitimidade é importante reconhecer que: 

Os atores da sociedade civil não são portadores de uma racionalidade 

imparcial como se encarnassem, em si, o “bem comum” ou o “interesse 

público”. Eles são, ao contrário, portadores de concepções “situadas” e 

“parciais” do que deve ser o “bem comum”, na maior parte do tempo, 

conflitantes e até mesmo antagônicas entre si (ALMEIDA; TATAGIBA, 

2012, p. 75). 

Como enfatiza Young (1997), a nossa percepção do mundo é sempre socialmente 

situada, não existindo, portanto, a razão universal que Habermas postula. Diante disso, 

conforme Miguel (2014), a solução é o reconhecimento radical da multiplicidade de grupos 

presentes na sociedade.  

O fato é que os conselhos gestores, assim como outras formas de participação na gestão 

das políticas públicas, inauguraram a prática de novas formas de representação política 

(BORBA; LUCHMANN, 2010). Nesse contexto, uma preocupação analítica que se tornou 

                                                 
4 Representação política entendida aqui como o “agir em nome de”, conforme a clássica formulação de Pitkin 

(1967). 
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central para o debate acerca desses espaços de participação, está voltada para a compreensão 

dessa nova forma de representação, em especial quanto à sua legitimidade, ao considerar que, 

em grande medida, esta representação tem sido exercida por meio das organizações da 

sociedade civil. 

Assim, ao longo da última década, os debates sobre participação social têm configurado 

um cenário pós-participativo de questionamentos tanto teóricos quanto empíricos (GURZA 

LAVALLE, 2011). Na medida em que a participação é inserida nos espaços participativos, 

junto com a inserção dos atores nesses espaços, desloca-se a literatura acadêmica. Um cenário 

de pesquisa que carrega um conjunto de problemas impensável quando do registro primeiro da 

participação como demanda de inclusão, agora, atenta-se para o fato de as questões 

fundamentais terem mudado após a institucionalização em larga escala dos arranjos 

participativos (GURZA LAVALLE, 2011). 

Nesse sentido, 

o cenário pós-participativo no Brasil induz a pesquisar questões que escapam 

do terreno confortável desses consensos, questões por vezes espinhosas que 

ampliam nosso conhecimento sobre processos de participação relativamente 

estáveis” (GURZA LAVALLE, 2011, p. 14). 

De acordo com estudo de Gurza Lavalle (2011), salienta-se a confluência de 

preocupações em torno de um conjunto de questões, dado que os novos arranjos institucionais 

abrigam organizações civis aos quais lhe são garantida a função de porta-vozes da sociedade 

civil, assim como investiduras regulamentadas. Logo, esses arranjos passam a operar como um 

local no qual se exerce uma espécie de representação extraparlamentar5, na qual, “a vocalização 

de interesses sociais como incumbência associada a uma posição institucional constitui 

exercício de funções de representação política” (GURZA LAVALLE, 2011, p. 15). 

Nessa linha de pensamento, os espaços de participação ganham outra conotação, passam 

a integrar “um processo de pluralização institucional da democracia, mas, simultaneamente, 

admitem questionamentos a respeito da legitimidade dos novos atores da representação” 

(GURZA LAVALLE, 2011, p. 15). As indagações acerca das práticas legitimadoras dos atores 

da sociedade civil que exercem função de representação nos espaços de participação, a exemplo 

daqueles que ocupam os conselhos gestores de políticas públicas, tem adquirido crescente 

                                                 
5 Ver Gurza Lavalle, 2011. 
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relevância na academia, sobretudo questões que envolvem a accountability da própria 

sociedade civil. 

A descrição dos espaços institucionais de participação como espaços conquistados de 

baixo para cima por meio da mobilização social, em que se abriga o enfrentamento entre 

sociedade civil e Estado, tornou-se insuficiente para a compreensão do papel dos partidos 

políticos e diferentes governos na institucionalização e funcionamento desses espaços. A 

literatura voltada para a racionalidade política dos diferentes atores sociais presentes nas 

instituições participativas, tem permitido que seja delineado um panorama diferente do 

sintetizado anteriormente.  

Nesse sentido, “governo e partidos numa frente e sociedade civil em outra atuam de 

ambos os ‘lados da mesa’, quer dizer, os primeiros disputam a representação da sociedade civil 

e os segundos procuram agir a partir da sua inserção na sociedade política” (GURZA 

LAVALLE, 2011, p. 16). 

Diferentemente de outros espaços, em grande parte dos conselhos gestores de políticas 

públicas, a participação institucional ocorre sob prerrogativas legais que determinam a 

representação por meio de associações ou organizações, principalmente aquelas que têm sua 

atuação, ou que dispõe de algum reconhecimento nas respectivas áreas de intervenção 

governamental. 

Segundo Lüchmann (2011), como resultado de intenso debate, reivindicações e ações 

de diferentes atores políticos e sociais, a institucionalização dos espaços de participação passou 

a ampliar e complexificar o conjunto de repertórios de ação política das associações e 

movimentos sociais. Os novos papéis de representação política institucional projetam novos 

desafios e tensões que causam impacto, por um lado, “na capacidade de promover representação 

democrática no campo institucional, e, por outro, na própria dinâmica da participação de 

associações e movimentos sociais” (LUCHMANN, 2011, p. 144). 

Nesse sentido, um dos pontos centrais do debate acerca da pluralização da representação 

está em reconhecer que representação e participação se complementam, superando, desse modo, 

abordagens que situam esses elementos de forma contraposta (GURZA LAVALLE, 2011; 

LUCHMANN, 2007; YOUNG, 2006).  

Com efeito, a pluralização nos repertórios de ação associativa deposita sobre o horizonte 

das análises do associativismo e dos movimentos sociais, a necessidade de desenvolver novos 
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aportes analíticos que incorporem o fenômeno da representação política nas suas relações com 

as práticas de participação, tendo em vista que a atuação política da representação conselhista 

coloca na agenda dos atores coletivos uma responsabilidade marcada pela representatividade 

diante de outros atores sociais e políticos, na formulação de políticas públicas que afetarão 

públicos maiores (LUCHMANN, 2011). Nesse contexto, 

Diferentes, embora intimamente articulados com esses sentidos mais ou 

menos difusos e informais, são os novos formatos de representação 

oportunizados pela constituição de conselhos gestores, comitês, conferências 

e orçamentos participativos, na conformação de um cenário de pluralização e 

de complexificação dos espaços e repertórios, mais ou menos combinados, de 

participação e de representação (LUCHMANN, 2011 apud LUCHMANN, 

2007). 

Rotinizada por um expressivo conjunto de associações, a representação institucional 

tornou-se mais uma modalidade de atuação política que foi incorporada no cotidiano dos atores 

sociais e políticos. Nesse sentido, pode-se dizer que essas práticas de representação tornaram-

se mais um repertório de ação política.  

No que tange o conceito de repertório, a referência central, Tilly (2006 apud 

LUCHMANN, 2011), ressalta que os repertórios de ação política e, especialmente, ação 

contestatória, apresentam certa historicidade, portanto, embora variem no lugar e no tempo, é a 

partir de práticas preexistentes que os repertórios acontecem. Desse modo, “repertórios estão 

assentados em identidades, laços sociais e formas organizacionais que constituem a vida diária, 

ou seja, na cultura, e variam de acordo com as condições e contextos políticos sociais” (TILLY, 

2006 apud LUCHMANN, 2011, p. 148). 

Com efeito, além de se relacionar com legados históricos, a ideia de repertório está 

atrelada a uma compreensão que vislumbra relações e complementariedades, e não somente 

conflitos entre os atores e o espaço da política institucional, sejam, portanto, governo, partidos, 

etc. Assim, a noção de repertório permite que sejam identificadas diversas escolhas e práticas 

políticas não apenas entre associações, mas no interior destas, que mobilizam diferentes 

estratégias de ação política de acordo com demandas, espaços disponíveis e os seus objetivos 

(LUCHMANN, 2011). 

Embora comumente voltada para análise de movimentos sociais, a noção de repertórios 

também parece útil para pensarmos as práticas de representação institucional, extrapolando, 

dessa maneira, o campo dos movimentos sociais. Conforme Lüchmann (2011, p. 150), tal 
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atuação representativa configura-se como “uma nova frente de atuação política, e que se 

combina, de forma mais ou menos problemática, com as outras atividades políticas e sociais”. 

Nesse contexto, a representação em conselhos gestores de políticas públicas, 

diferentemente de outras modalidades de representação, ocorre por meio de associações que 

dividem o papel da representação com atores estatais. A despeito de suas especificidades 

institucionais, a literatura tem ressaltado que essa modalidade representativa figura no conjunto 

de experiências alternativas de representação política, na medida em que, “se constituem como 

espaços deliberativos que são preenchidos por cidadãos que têm a atribuição de representar 

outros cidadãos na formulação de políticas públicas” (GURZA LAVALLE, HOUTZAGER, 

CATELLO, 2006; ABERS, KECK, 2008; ALMEIDA, 2010; LUCHMANN, 2007; BORBA, 

LUCHMANN, 2010; ISUNZA VERA, GURZA LAVALLE, 2010; LUCHMANN, 2011, p. 

150). 

O princípio da inclusão política constitui o eixo central das análises que buscam teorizar 

sobre a dimensão democrática dos espaços de representação. Como é sabido, o modelo de 

representação eleitoral é aquele no qual os representantes são autorizados, via eleições, a 

atuarem pelos representados, agindo em nome de seus interesses e, posteriormente, prestando 

contas nas eleições seguintes. A despeito dos avanços democráticos, o modelo baseado nos 

partidos e no sufrágio universal apresenta déficits democráticos, entre outros motivos apontados 

pela literatura, devido à pluralização e à complexificação das demandas e dos interesses sociais 

que perpassam o modelo de padrão eleitoral. 

Diante do exposto, promover representação política democrática implica:  

ampliar os espaços e os atores, não no sentido de substituição, mas da 

complementação e da qualificação da representação eleitoral, dialogando de 

forma direta com as perspectivas participativas e deliberativas da teoria 

democrática, na medida em que pretendem operacionalizar a legitimidade 

política ancorada na ideia de que as decisões políticas devem ser tomadas de 

modo a garantir oportunidades para que os indivíduos e grupos afetados 

possam influenciar essas decisões (YOUNG, 2006; CASTIGLIONI, 

WARREN, 2006 apud LUCHMANN, 2011, p. 152). 

De acordo com Pitkin (1972), distinta de outras práticas representativas, a representação 

política prevê tornar de alguma forma presente àqueles que estão ausentes, agindo no interesse 

dos representados, de maneira responsiva, o que denota adoção de mecanismos de autorização 

e accountability.  
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De acordo com Miguel (2014), antes de qualquer coisa, deve-se chamar a atenção para 

o fato de que autorização e accountability são indispensáveis pela exigência de que existam 

mecanismos que permitam o controle dos representantes pelos representados. Caso contrário, 

os representados ficam a depender da “boa fé” dos representantes, com todos os problemas que 

estão postos nessa situação. Na ausência de mecanismos de controle, estabelece-se, uma relação 

demasiada assimétrica entre representantes e representados. 

Embora a autorização e accountability sejam interpretadas como aspectos do processo 

eleitoral, não se resumem a ele. Existem outros meios mais informais e permanentes nos 

espaços de decisão, que permitem que os indivíduos reconheçam seus porta-vozes, ao mesmo 

tempo em que esperam que haja justificação de sua atuação. Na busca por aprofundar o caráter 

democrático dessa representação é necessário “preservar e aprimorar esses mecanismos, não 

descarta-los em nome da expertise superior dos pretensos representantes” (MIGUEL, 2014, p. 

266). 

O fato é que, a representação conselhista está assegurada conforme aspectos 

institucionais que normatizam um tipo de representação política voltada para formulação de 

políticas públicas, afetando, assim, setores mais amplos da sociedade. Nesse sentido, mesmo 

com diferenças entre os campos das políticas públicas, os conselhos gestores de políticas 

públicas possuem sua estrutura baseada em regras que estabelecem, em virtude da sua trajetória 

de constituição, a representação exercida por atores da sociedade civil, como portadoras dos 

interesses sociais. 

Dessa forma, as especificidades da representação política exercida pela sociedade civil, 

assim como o caráter voluntário da representação, e a variedade de formas e procedimentos de 

escolha, são caracterizadas como “elementos importantes que demarcam a necessidade de se 

avançar nas reflexões acerca da natureza democrática desse tipo de representação” 

(LUCHMANN, 2011, p. 158). 

Afinal, como ressaltam Borba e Lüchmann (2010), ainda que possua natureza mais 

voluntária e plural, os espaços conselhistas não isentam seus atores representativos da 

justificação ou prestação de contas da sua atuação, uma vez que se propuseram a agir em nome 

de outros, com implicações decorrentes das suas decisões. 

Os conselhos gestores são, portanto, instituições que se colocam como referência central 

da atuação política, com reconhecimento legal e político institucional, criadas para discutir, 
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formular e acompanhar as ações e políticas de diferentes setores das políticas públicas. 

Significa, nessa ótica, que os representantes desempenhem funções e atividades que requerem 

tempo e qualificação, além de mecanismos de responsividade e justificação para com os 

representados. 

Em que pese, a accountability diz respeito aos 

processos ou mecanismos de justificação junto aos representados e que ocorre, 

nesses casos, de forma retrospectiva, adquirindo um caráter público e 

reflexivo (CASTIGLIONI, WARREN, 2006, p. 15-16). Constitui-se como um 

processo que se desenvolve no tempo, e que, embora se desapegue de um ato 

de autorização inicial (ISUNZA VERA, GURZA LAVALLE, 2010, p. 45), 

ocorre por meio de relações, ou conexões com os representados (YOUNG, 

2006), revelando as necessárias e importantes combinações entre participação 

e representação (LUCHMANN, 2011, p. 159). 

Nesse sentido, a literatura tem apontado a representação política como um dos 

benefícios democráticos, salientando as relações positivas, ao invés de contrapostas, entre 

representação e participação social.  

Em trabalho baseado em pesquisas empíricas, Borba e Lüchmann (2010) se utilizam de 

duas variáveis para analisar a representatividade dos conselheiros. Enquanto a primeira diz 

respeito à análise do desenho institucional dos conselhos estudados, a segunda variável trata-se 

da configuração da sociedade civil, sugerindo que: 

o exercício da representação parece ser dinamizado à medida que o(a) 

conselheiro(a) está ligado(a) a organizações que tenham uma trajetória de 

atuação política na área e uma dinâmica interna mais participativa e 

mobilizadora. Já quando as organizações possuem uma identidade 

eminentemente corporativa, ou um foco de ação assistencialista, a tendência é 

uma fragilização no vínculo representativo (BORBA, LUCHMANN, 2010, p. 

244). 

Diante de um quadro marcado por uma inflação de espaços de representação, a literatura 

tem apontado para o reconhecimento da importância da participação para qualificar e legitimar 

a representação nesses espaços (LUCHMANN, 2011). Preenchendo um conjunto mais amplo 

de espaços participativos e representativos, a representação conselhista configura-se como mais 

um tipo de representação alternativa ao modelo eleitoral. Para tanto, essa representação requer 

responsividade, ou seja, capacidade de manter vínculo com as práticas participativas, resultando 

na promoção de fóruns de debates para com o outro lado do processo de representação 

(LUCHMANN, 2011). 
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Nesse sentido, a questão fundamental que tem levantado debates em torno da 

pluralização da representação está fundada no reconhecimento de que representação e 

participação são complementares, superando abordagens que as situavam em polos distintos ou 

de forma contraposta. 

A representação política e sua reconfiguração tornou-se tema emergente do debate na 

teoria democrática nas últimas décadas. O conceito de representação política tem se apresentado 

cada vez mais complexo, ao modo que a prática não tem se adaptado aos modelos ideias. Além 

disso, a ideia de representação política acaba por ser contaminada pelos diferentes usos da 

própria palavra “representação” (GURZA LAVALLE, 2006). 

Inúmeros fatores contribuíram para o tema de a representação política tornar-se 

emergente. Conforme indica Gurza Lavalle (2006), o primeiro fator consistiu na crise do Estado 

de bem-estar social e o abandono do desenvolvimento das políticas econômicas, que eclodiram 

os pressupostos que acompanharam a construção da democracia de massas. Atrelado a isso, 

profundas transformações do mercado de trabalho, como a informalização e a precarização, 

contribuíram para a construção do sindicalismo como representação funcional e os partidos 

enquanto expressão política (GURZA LAVALLE, 2006). 

Em seu estudo sobre representação política, Pitkin (1967 apud Miguel, 2003), chega a 

uma tipologia das concepções de representação política, dentre as quais, destacam-se duas 

correntes, a “representação descritiva” e a “visão formalista”. No primeiro caso, mais relevante 

do que aquilo que os representantes fazem é quem eles são, pois, nessa concepção, os 

representantes devem formar um microcosmo da sociedade representada, reproduzindo suas 

características principais. 

A visão formalista, de modo oposto, enfatiza a relação entre representantes e 

representados, ressaltando a autorização dos cidadãos para que alguns ajam em seu lugar, e a 

prestação de contas que este último deve fazer de suas ações, ou seja, a accountability. A 

despeito disso, há um reconhecimento de que a autorização e a accountability são instrumentos 

fundamentais da legitimação e manutenção do vínculo entre governantes e governados. 

Portanto, superar-se-ia a ideia de substituir, para o entendimento de atuar por outros 

(CORADINI, 2010). 

Miguel (2003) destaca que as visões correntes da representação política estão centradas 

no voto e na primeira dimensão do poder, qual seja a do processo de escolha de delegados para 
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que tomem decisões em nome dos cidadãos. Nesse sentido, de maneira esquemática, o autor 

aponta um modelo ideal da representação política. 

Para o autor torna-se possível perceber o peso da determinação da agenda pública no 

processo de escolha de representantes. Nesse sentido, observa-se a eleição como momento da 

realização da accountability, na medida em que os eleitores julgam o comportamento passado 

dos seus representantes. Uma vez que a decisão está condicionada pela agenda pública 

estabelecida, entende-se, portanto, que a relação entre representantes e representados depende, 

em grande medida, dos assuntos tematizados e colocados para decisão. 

A introdução de uma segunda dimensão da representação política implica a presença 

dos diferentes grupos na formação da agenda e do debate público. Observa-se que a produção 

não ocorre exclusivamente por parte do representante, diversos grupos presentes na sociedade 

disputam a inclusão ou exclusão de determinado tema da agenda política. Embora, segundo 

Miguel (2003), os meios de comunicação de massa sejam os ocupantes das posições centrais, 

conforme tem demonstrado a ampla literatura a respeito da agenda-setting: 

Nas sociedades contemporâneas, eles detêm o quase-monopólio da difusão de 

informações, de discursos e de representações simbólicas do mundo social; 

são a fonte, direta ou indireta, da esmagadora maioria das informações de que 

os cidadãos dispõem para compreenderem o mundo social em que vivem. Na 

medida em que o debate público não se limita a fóruns formais como o 

parlamento, mas deve alcançar o conjunto da sociedade, é evidente que a 

mídia passa a desempenhar uma função-chave (MIGUEL, 2003, p. 132). 

Ainda com respeito aos meios de comunicação, 

Partidos políticos desempenham cada vez menos funções de ordenação estável 

das preferências do eleitorado e têm visto suas funções de intermediação entre 

políticos e eleitores serem progressivamente absorvidas pelos meios massivos 

de comunicação (LAVALLE; ARAUJO, 2006, p. 9). 

Nesse sentido, há o entendimento de que, além dos meios de comunicação 

desempenharem uma função representativa nas sociedades contemporâneas, resta claro que 

participar da elaboração da agenda e do debate público é quase sinônimo, tendo em vista que o 

debate gira, em grande parte, em torno da composição da agenda, com diversos grupos, na 

tentativa de destacar determinados temas ou problemas. 

Ao sintetizarmos as contribuições de Miguel (2003) sobre a representação política, trata-

se de participar de processos de tomadas de decisão em nome de outros, e de participar da 
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construção da agenda pública e do debate público em nome de outros. Isso seria necessário 

devido ao fato de que: 

A participação direta de todos no debate público é inviável. Da mesma 

maneira como a impossibilidade de tomada direta de decisões pelo povo torna 

imprescindível a representação parlamentar, a impossibilidade de uma 

discussão envolvendo a todos gera a necessidade da representação das 

diferentes vozes da sociedade no debate público (MIGUEL, 2003, p. 133). 

Isso implica afirmar que uma representação política adequada configura-se como a 

representação de preferências formuladas de forma autônoma. Ou seja, é necessário que os 

agentes coletivos possam produzir suas preferências a partir do entendimento compartilhado 

sobre a situação em que vivem. Não basta a existência de uma esfera pública em que diferentes 

posições entram em debate, conforme a teoria habermasiana6. Uma vez que isso ocorre, os 

grupos sociais que tem menor capacidade de constituir seus próprios interesses estarão em 

posição desvantajosa. 

Nesse contexto, autores têm defendido que haja uma multiplicidade de esferas públicas 

concorrentes a fim de abrir espaços em que grupos da sociedade possam criar os interesses que, 

posteriormente, serão representados nos fóruns públicos formais (CORADINI, 2010; 

MIGUEL, 2003).  

De forma ainda mais decisiva, a literatura desloca a representação política para o campo 

da sociedade civil e do exercício da cidadania, ao afirmar que “não há possibilidade de uma 

representação política mais adequada sem a presença de uma sociedade civil desenvolvida e 

plural, na medida em que tal sociedade civil é a própria base da prática dessa cidadania” 

(MIGUEL, 2003, p. 134). 

Nas últimas décadas, a democracia eleitoral vivenciou uma expansão no mundo, com o 

que se tem rotulado de a “terceira onda” democratizadora, em virtude do colapso de dezenas de 

regimes autoritários. No entanto, como indica Miguel (2003), vem ocorrendo ao mesmo tempo, 

e de forma contraditória, a deterioração da adesão popular às instituições representativas. Sendo 

possível, portanto, identificar uma crise do sentimento de estar representado, comprometendo 

os laços que, idealmente, deveriam ligar representantes e representados (MIGUEL, 2003).  

                                                 
6 Em Mudança Estrutural da Esfera Pública (1984), inspiração para a geração inicial de teóricos democrático-

deliberativos, o autor Habermas apresenta um relato dos fluxos comunicativos na esfera pública burguesa, em que 

sobressairia a igualdade entre os interlocutores, colocados em situação similar de cidadãos privados com interesses 

públicos. 
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A literatura tem sustentado que a recuperação dos mecanismos representativos depende 

de uma maior compreensão do sentido da própria representação. Como apontado anteriormente, 

um modelo representativo inclusivo precisa contemplar com mais cautela as questões ligadas à 

formação de agenda, ao acesso aos meios de comunicação de massa e às esferas de produção 

de interesses coletivos (MIGUEL, 2003). 

Vale sustentar o exposto por Miguel (2003) que o conjunto de evidências que norteiam 

a crise disseminada da representação política, em novas e velhas democracias, em grande 

medida, é explicado pelo declínio do comparecimento eleitoral, à ampliação da desconfiança 

em relação às instituições políticas e ao esvaziamento dos partidos políticos. 

Segundo uma interpretação difundida pelo autor Lipset (1963 apud MIGUEL, 2003), os 

altos índices de abstenção nas eleições não significariam necessariamente insatisfação com o 

sistema político, ao contrário disso, resultariam de uma relação de contento com as instituições 

políticas que estariam desempenhando suas funções satisfatoriamente sem a necessidade da 

participação social. 

Evidentemente, tal interpretação pode ser considerada como imprópria para o 

entendimento dos fatores que poderiam justificar o declínio da participação política. Segundo 

a interpretação lipsetiana, depreende-se que as minorias ou grupos com menos participação 

seriam aqueles que estariam mais satisfeitos com a própria realidade, ou seja, uma interpretação 

que legitima as desigualdades políticas. 

Outro conjunto de evidências, ligado à crise dos partidos, segundo Miguel (2003), 

estaria na burocratização de suas estruturas internas, o encurtamento das opções políticas e, 

além disso, as mudanças que a mídia eletrônica introduziu na competição eleitoral. Contudo, 

há o reconhecimento de que a diminuição da confiança nas instituições políticas não é efeito da 

falta de compromisso com a democracia, e sim, a de que têm sido privilegiados interesses 

especiais que acabam por conceder pouco espaço para a participação do cidadão comum. Nesse 

contexto, Miguel (2003) dá ênfase à insuficiência da representação política, apontando-a como 

responsável em parte pelo desencantamento popular com os mecanismos representativos. 

Grande número de debates acerca da representação assume implicitamente que o 

representante coloca-se numa situação de substituição ou identidade com os representados, que 

aqueles estarão presentes na ausência desses. Contrariamente a imagem da representação como 

substituição ou identificação, Young (2006, p. 142) conceitualiza a representação como “um 
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relacionamento diferenciado entre atores políticos engajados num processo que se estende no 

espaço e no tempo”. 

Embora passando por profunda crise e momentos de transformação, ao colocar em 

xeque as formas tradicionais de representação, Lavalle (2006) alerta que, “sem desprezar a 

avaliação crítica e a inquietação sobre o futuro que elaboram, os sinais de declínio da tradição 

não podem ser confundidos com o declínio da própria ideia de representação”. 

Participação e representação política não devem ser pensadas como opostas na cena 

política, hoje, torna-se fundamental compreender as diferentes dinâmicas do processo de 

representação para o aprofundamento da democracia. O enfrentamento da situação atual 

transborda o espaço das instituições políticas formais. Conforme demonstrado pela literatura, a 

crise de representação não se resolve apenas nas esferas representativas em sentido restrito 

(GURZA LAVALLE, 2011).  

O empoderamento dos grupos sociais marginalizados é fortemente ressaltado pela 

literatura como um requisito para a transformação estrutural da representação política. Vale 

frisar que a esfera política não está desconectada da sociedade como um todo e que, sem o 

mínimo de garantia de igualdade, o funcionamento da democracia está seriamente 

comprometido (YOUNG, 2006).  

No contexto atual vivencia-se uma complexa reconfiguração das formas de interação e 

ação entre atores políticos e sociais no Brasil. De modo geral, nas compreensões influentes dos 

anos 1990, a sociedade apresentaria diferenças substantivas diante do mercado e do Estado. Em 

outras palavras, a sociedade civil atuaria como força de racionalização do poder e de 

democratização, fincada na sua capacidade de legitimar decisões políticas.  

Diante dos desafios políticos acarretados pela transição democrática, a literatura lançou 

a ideia de sociedade civil para sintetizar os intensos processos de mobilização social que 

acompanharam esses acontecimentos, com um conceito “guarda-chuva” (GURZA LAVALLE, 

2012). Com efeito, a literatura dos anos 1990 idealizou a sociedade civil como uma invenção 

política central na dinamização das transições democráticas.  

Segundo Gurza Lavalle (2012, p. 189), visando desconstruir o conceito de sociedade 

homogênea, o conceito de sociedade civil “pode ser alargado de modo a contemplar redes de 

solidariedade, ações individuais em público, irrupções espontâneas e desorganizadas, 
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iniciativas informais ou iniciativas institucionalizadas e estabilizadas organizacionalmente – 

associações”. 

Deve-se compreender que Estado e instituições políticas, de um lado, e os atores da 

sociedade civil e cidadãos, de outro, são mutuamente constitutivos. Assim, a constituição 

Estado e sociedade civil ocorre mediante processos que moldam e vão sendo moldados pelas 

diferentes instituições políticas existentes. Em outras palavras, as instituições políticas e os 

atores da sociedade civil guardam certa autonomia, mas encontram-se reciprocamente 

inseridos. 

Portanto, colocam-se em cheque as fronteiras entre Estado e sociedade. Com relação à 

isso, existe certo consenso na literatura sobre a heterogeneidade da sociedade civil. A partir 

desses consensos, ensejam-se distinções analíticas que revelam elementos da ordenação da 

dinâmica interna da sociedade sob ideais como projeto político, trajetória de lideranças, desenho 

institucional, representação, redes e etc. Desse modo, dilui-se as fronteiras entre instituições e 

atores políticos de um lado, e sociedade civil, de outro. 

Nessa direção, aponta-se que as fronteiras da política configuram-se como porosas e 

moventes, modificáveis a todo instante, logo, aquilo que se cristaliza não pode ser tido como 

dado, tendo em vista que é um processo de construção. A construção política da sociedade civil 

pode ser iluminada pelas disputas entre diversos projetos políticos de sociedade civil (GURZA 

LAVALLE, 2012). 

Destaca-se a necessidade de compreender a política na sociedade civil, por meio da 

constatação de que há conflitos, disputas, ambições e divergências de interesses. Diferente da 

visão dos autores da teoria clássica da democracia, na qual se tinha uma definição de sociedade 

civil como lócus de virtude, de cooperação e solidariedade, entendendo-a como uma sociedade 

homogênea (HABERMAS, 1984; ARATO; COHEN, 1994). Isso implicaria efeitos 

despolitizadores ao empreender que no interior da sociedade civil não existem conflitos nem 

divergências, ou seja, caracterizar-se-ia enquanto local privilegiado para produzir o bem 

comum. 

Nesse sentido, seria possível, portanto, iluminar a questão da sociedade civil a partir de 

diversos projetos políticos. Assim, as organizações civis são produtos e produtoras do 

arcabouço institucional. Conforme argumenta Gurza Lavalle (2006): 
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A construção política da sociedade civil fornece a chave para entender o 

campo de atuação considerado legítimo para seus respectivos atores, bem 

como suas capacidades de escolha, barganha e acordo diante do poder público 

e de outros atores organizados relevantes (GURZA LAVALLE, 2006, P. 186). 

Os desafios postos pela literatura atual englobam, entre outros pontos, perceber a 

trajetória dos atores e compreender a configuração de sociedades civis a partir dos contextos 

locais em que estão inseridos seus atores (GURZA LAVALLE, 2006).  

Houtzager, Lavalle e Acharya (2004) defendiam que algumas pesquisas acerca das 

novas interações estabelecidas entre os atores da sociedade civil e do Estado nas instituições de 

participação, não incluíam componentes importantes para a explicação dos seus resultados, 

como o conjunto de recursos que esses atores possuem ou adquirem ao longo de suas trajetórias. 

Em outras palavras, os autores defendiam que o desempenho das novas interações dependia, 

em grande medida, da história dos atores envolvidos nesses espaços, além da capacidade de 

ação adquirida durante suas trajetórias (HOUTZAGER; LAVALLE; ACHARYA, 2004). 

Os estudos mais recentes de socialização política, como apontam Ribeiro, Borba e 

Casalecchi (2018, p. 14), “têm reiterado o potencial educativo do envolvimento político, capaz 

de cristalizar ou reformular as atitudes e comportamentos previamente estabelecidos na 

socialização primária”. Em outras palavras, “a construção das habilidades, atitudes e 

comportamentos políticos estão, em parte, associados à experiência dos cidadãos, isto é, à 

relação e ao uso que eles fazem das instituições políticas ao longo da vida” (RIBEIRO; 

BORBA; CASALECCHI, 2018, p. 14). 

Na medida em que os indivíduos vivenciam suas experiências sociais em diferentes 

espaços como família, escola, sindicatos, associações, entre outros, os seus valores e 

comportamentos vão sendo formados ao longo do tempo (RIBEIRO; BORBA; CASALECCHI, 

2018, p. 14). Nesse sentido, “enquanto as habilidades e as atitudes políticas pertencem ao 

terreno das predisposições cognitivas e atitudinais, a participação envolve o domínio do 

comportamento (ou a sua ausência), isto é, de uma ação efetiva sobre o mundo político” 

(RIBEIRO; BORBA; CASALECCHI, 2018, p. 28). 

O fato é que, torna-se cada vez mais perceptível a existência de uma linha tênue entre 

sociedade civil e Estado, ressaltando a necessidade de análises capazes de capturar interesses e 

atores envolvidos na construção e reprodução da cena política, distinções que escapem do 

registro normativo e autonomista que caracterizou a sociedade civil. 
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Sob essa ótica, coloca-se em xeque o pressuposto de que atores estatais são 

necessariamente externos à sociedade civil. A agenda de pesquisa atual tem procurado refletir 

sobre as implicações da impossibilidade de separar de forma rígida o Estado e a sociedade civil, 

uma vez que, se pensarmos o Estado como algo homogêneo que opera em um espaço distinto, 

dificilmente se conseguirá visualizar as redes que cruzam a linha entre Estado e sociedade 

(ABERS, VON BULOW, 2011).  

Diante de uma democracia descentralizada das grandes sociedades de massa, 

conceitualizar a democracia apenas como um processo de comunicação que vise chegar a 

decisões torna-se insuficiente. Nesse sentido, a despeito de estarmos perante uma sociedade 

complexa, “a comunicação democrática consiste em discussões e decisões fluidas, sobrepostas 

e divergentes, dispersas tanto no espaço como no tempo” (YOUNG, 2006, p. 140).  

No contexto das sociedades contemporâneas, tem sido levantada uma série de 

apontamentos no que diz respeito ao caráter excludente das regras de representação. Por esse 

motivo, esforços têm sido feitos quanto às propostas de maior inclusão política, nas quais são 

defendidas medidas que propiciem maior representação dos grupos sub-representados, 

principalmente quando configuram minorias ou estão sujeitos a desigualdades estruturais.  

Contudo, não bastante o exposto por experiências ressaltadas pela literatura, as políticas, 

as propostas e os argumentos acerca da representação especial de grupos são, comumente, alvo 

de oposições. Uma delas presume um comportamento que acentua diferenças sociais ao invés 

de reduzi-las, tal qual a ideia de que a representação especial assume que um grupo de negros, 

muçulmanos e pessoas surdas, tem um conjunto de interesses comuns que podem ser 

representado, o que, segundo Young (2006, p. 141), não seria verdadeiro, tendo em vista que 

“diferenças de raça e de classe perpassam o gênero, diferenças de gênero e etnia perpassam a 

religião e assim por diante”. Nesse sentido, torna-se fundamental o entendimento de que tais 

práticas representativas diferenciadas e especiais configuram-se como importante instrumento 

de inclusão política.  

Para além de contestar afirmações de que a representação é incompatível com a 

democracia, argumenta-se, aqui, que a representação não enfraquece a participação política 

inclusiva, ao oposto disso, para que possa existir uma política plenamente democrática nas 

grandes sociedades de massa, a representação e a participação demandam uma à outra 

(YOUNG, 2006).  
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Para a autora Young (2006), nas circunstâncias as quais os representantes têm uma fraca 

relação com seus representados, algumas instituições da democracia representativa acabam por 

desestimular os cidadãos a participar de discussões e decisões políticas, chamando atenção para 

a relevância de relações comunicativas inclusivas, uma concepção de representação como “um 

processo de antecipação e retomada que flui entre os representantes e os representados a partir 

da participação destes em atividades de autorização e prestação de contas” (YOUNG, 2006, p. 

146).  

Nesse sentido, a visão de que a democracia autêntica não é compatível com a 

representação se apoia numa lógica identitária, na qual se idealiza a situação de deliberação 

como aquela em que os cidadãos se fazem co-presentes (YOUNG, 2006). Tal visão assume 

uma identidade para representantes e representados, em que “os representantes só poderiam 

expressar devidamente a vontade do povo se estivessem presentes por seus eleitores e agissem 

como estes agiriam”, ou seja, “o representante substitui os eleitores, pondo-se com eles numa 

relação de identidade” (YOUNG, 2006, p. 147). 

Dessa forma, a representação não deve ser tida como uma relação de identidade ou 

substituição, mas como um processo que envolve uma relação mediada dos eleitores entre si e 

com um representante. Assim, conceber a representação como um relacionamento entre atores 

plurais dilui o paradoxo posto pela situação na qual uma só pessoa representa as experiências e 

opiniões de muitas, pois, resta claro que “não há uma específica vontade do povo que possa ser 

representada” (YOUNG, 2006, p. 149). 

A noção de representação política que Young apresenta está ligada aos estudos de Pitkin 

(1971), ao teorizar a representação como algo que envolveria tanto a autorização quanto a 

prestação de contas. Assim,  

Na qualidade de um relacionamento prolongado entre os eleitores e seus 

agentes, a representação oscila entre momentos de autorização e prestação de 

contas: é um ciclo de antecipação e retomada entre eleitores e o representante, 

no qual seus discursos e ações devem carregar vestígios de um momento ao 

outro (YOUNG, 2006, p. 151). 

Nesse contexto, a autora considera que o principal problema normativo da representação 

consiste na ameaça de desconexão entre o representante e os seus representados. Tendo em 

vista que, no momento em que os representantes afastam-se, seus eleitores perdem a percepção 

de que exercem influência sobre a produção de políticas, abstendo-se da participação. Logo, 
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estabelecer e manter processos de representação legítimos e inclusivos demandaria 

responsabilidades tanto para os representantes quanto para os representados. 

Dessa maneira, a partir das suas posições sociais os indivíduos têm compreensões 

diferenciadas dos eventos e de suas consequências. “Cada grupo diferentemente posicionado 

tem uma experiência ou um ponto de vista particular acerca dos processos sociais precisamente 

porque cada qual faz parte desses processos e contribui para produzir suas configurações” 

(YOUNG, 2006, p. 162). 

Como assinala a autora: 

todos devem ter liberdade de expressar opiniões e de se organizar 

coletivamente para torna-las públicas. Todos devem ser livres para organizar 

grupos a fim de promover interesses particulares. Ambas as liberdades devem 

ser limitadas por regras que garantam uma similar liberdade aos outros e 

proíbam atividades que lhes provoquem danos injustamente (YOUNG, 2006, 

p. 162-163). 

Nesse contexto, a autora Young (2000; 2006) desenvolve um modelo analítico 

instigante para se pensar a inclusão e representação de minorias nos espaços públicos de debate, 

ao examinar os dilemas de inclusão enfrentados pela democracia. Desse modo, relações 

comunicativas inclusivas supõem contornar críticas que acusam o essencialismo das políticas 

da diferença, para que seja possível haver maior diversidade de vozes e grupos representados 

nos espaços de debate e decisões públicas. Portanto, a representação diz respeito a interesses, 

mas não unicamente, inclui perspectivas e opiniões a serem representadas numa relação 

inclusiva. 

Sintetizando o argumento desenvolvido por Miguel (2014), ocupar uma função de 

representação política significa, além de participar de processos de tomada de decisão em nome 

de outros, participar da confecção da agenda pública e do debate público em nome de outros. 

Como destaca o autor: 

A representação não reflete necessariamente interesses pré-constituídos, pois 

os grupos devem construir e reconstruir seus interesses. Mas também não 

reflete necessariamente grupos pré-constituídos, pois deve, em primeiro lugar, 

produzir as identidades coletivas e as fronteiras entre os grupos politicamente 

relevantes (MIGUEL, 2014, p. 128). 

Prosseguindo com Young (2000), a autora observa que a representação envolve tanto 

interesses (aquilo que se considera necessário para agentes alcançarem seus fins), opiniões 
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(valores e princípios que fundam os julgamentos) e perspectivas. Desse modo, mecanismos de 

representação adequados devem envolver esses três aspectos.  

O fato é que, de acordo com Miguel (2014), o bom funcionamento da accountability 

vertical é fundamental para que os interesses e as opiniões dos diferentes grupos estejam 

presentes nas esferas decisórias, mas, dessa maneira, as perspectivas sociais não são 

contempladas. Conforme destaca, isso se explica pelo fato de que, “elas [as perspectivas] 

demandam presença política; se integrantes dos diversos grupos não participam do debate, os 

aspectos da realidade aos quais eles se tornaram sensíveis, por conta de suas experiências de 

vida, não serão levados em consideração” (MIGUEL, 2014, p. 201). 

Como dito anteriormente, as principais críticas aos autores que idealizam a sociedade 

civil como homogênea concentra-se, principalmente, por não levarem em consideração classes, 

capacidade de intervenção, ou por não demonstrar preocupação com contra públicos7. Nesse 

sentido, práticas representativas diferenciadas, que impliquem a presença dos diferentes grupos 

na formação da agenda e do debate público caracterizam-se como um importante instrumento 

de inclusão política, afim de que se estabeleçam relações inclusivas. 

A literatura chama a atenção para a necessidade de que se proporcione maior inclusão e 

influência aos grupos sub-representados, como meio de contribuição para que se enfrente e 

minimize desigualdades sociais estruturais (YOUNG, 2006). Como aponta Young (2006), é 

preciso reconhecer o tripé da relação inclusiva - democracia, inclusão, comunicação – e 

compreender que para pluralizar a representação, os grupos sociais devem ser reconhecidos e 

incluídos em sua especificidade nos processos comunicativos como meio de aprofundar a 

democracia. 

Em outras palavras e com base nas afirmações da autora (2006), a legitimidade e a 

qualidade da representação exercida por atores da sociedade civil nos conselhos e o 

fortalecimento desse espaço junto à sociedade requerem, ao mesmo tempo, a fomentação da 

participação dos cidadãos e da sociedade civil. Dessa forma, “se aprendemos que os conselhos 

gestores expressam novas modalidades de representação política, agora concluímos que essas 

modalidades de representação não apenas estão associadas à participação, mas dela depende 

suas próprias bases de legitimidade” (ALMEIDA; TATAGIBA, 2012, p 79). 

                                                 
7 Ver Young (2006) 



51 

 

No sentido do exposto, vale destacar que a profunda crise da democracia brasileira 

(AVRITZER, 2016; SANTOS, 2017) interpela o campo de estudos da participação, 

principalmente no que se refere à associação entre participação e institucionalização. De acordo 

com Faria e Tatagiba (2018), é necessário não perder de vista as conquistas da participação 

institucional, principalmente no que tange os avanços nas políticas públicas e o acúmulo teórico 

resultante da análise dessas experiências.  

Num momento caracterizado pela expansão e pluralização das instituições de 

participação, parece haver no Brasil certa convergência interpretativa no que se refere aos 

padrões de relação entre representantes do Estado e da sociedade:  

Conceitos e categorias analíticas como “comunidades de políticas” (CÔRTES, 

2009; 2015), “ativismo institucional” (ABERS; VON BULOW, 2011; 

ABERS; TATAGIBA, 2014; ABERS, 2015), “interdependência política” 

(AVRITZER, 2012), “interações socioestatais” (LAVALLE; VERA, 2011), 

bem como “sistemas deliberativos” (FARIA; SILVA; LINS, 2012; RAMOS; 

FARIA, 2013; ALMEIDA; CUNHA, 2016; MENDONÇA, 2016) passaram a 

ser mobilizados para explicar a atuação conjunta dos atores sociais e políticos 

que se tornou uma rotina no país. Tanto a prática quanto as interpretações 

sobre ela foram paulatinamente borrando as fronteiras entre essas duas esferas, 

que eram, até então, motivos de disputas interpretativas (FARIA; 

TATAGIBA, 2018, p. 287). 

Conforme as autoras, nesse processo de convergência, poucas interpretações foram 

capazes de prever o que estava por vir: a crise da participação institucionalizada. Tal crise fez 

com que fossem geradas críticas não só a participação institucionalizada, mas também a própria 

forma de operacionalização da democracia brasileira. 

A relação entre participação, representação e desigualdade também compôs o 

diagnóstico da crise (MIGUEL, 2014). Mais recentemente o investimento em estudos 

comparativos tem permitido identificar os impactos das estruturas de desigualdade sobre as 

dinâmicas participativas. Ao final, destaca-se que a democracia não se esgota nos 

procedimentos representativos, além disso, “um dos elementos centrais da nossa compreensão 

de democracia é a ideia de igualdade, que, na verdade, está em tensão permanente com a 

representação, que introduz necessariamente a desigualdade entre representantes e 

representados” (MIGUEL, 2014, p. 257). Nesse sentido, esboça-se, a seguir, a experiência do 

Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. 
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3. A EXPERIÊNCIA DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO 

NORTE  

O estado do Rio Grande do Norte está situado no Nordeste do Brasil, tendo como limites 

o Oceano Atlântico, o estado da Paraíba e o estado do Ceará. Possui 167 municípios e sua área 

total é de 52.811,107 km², de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE, 2010). O último censo do IBGE (2010) registrou 3.168.027 pessoas vivendo no estado, 

e a estimativa de 2017 é que esse número de habitantes tenha saltado para 3.507.003 no estado.  

O Rio Grande do Norte (RN) é o décimo sexto estado mais populoso do país. Possui o melhor 

IDH do Nordeste – 0.684 – sendo o décimo sexto colocado no ranking nacional (IBGE, 2010). 

Nesse contexto, o mapa a seguir apresenta o primeiro recorte territorial dessa pesquisa, o estado 

do Rio Grande do Norte. 

MAPA 01 - Estado do Rio Grande do Norte/Brasil 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. Elaboração: Julliani Laiss Alves Maia, 

2017.  

Nesse momento parte-se para a primeira fase do estudo ao qual se propõe a presente 

pesquisa, o estudo investigativo acerca da representação exercida pela sociedade civil no 

Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte - CES/RN. 
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Como dito anteriormente, a configuração institucional é um fator que condiciona a 

representação política nesses espaços de participação social. Por meio da análise do desenho 

institucional é possível compreender em que medida as regras e os procedimentos norteiam as 

atividades daquela instituição, a representatividade e os processos decisórios em instâncias de 

participação como os conselhos gestores de políticas públicas. Nesse contexto, será analisada, 

a seguir, a experiência do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. 

3.1 Atribuições, funcionamento e composição do CES/RN 

O Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte é um órgão de instância 

colegiada, deliberativo, de caráter paritário e de natureza permanente, integrante da estrutura 

básica do Sistema Único de Saúde no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande 

do Norte (SESAP/RN), nos termos da Lei nº 6.455, de 19 de junho de 1993, revogada pela Lei 

Estadual Complementar nº 346 de 04 de julho de 2007 (CES/RN, 2007). 

Compete ao Conselho Estadual de Saúde dispor sobre a formulação, a proposição, o 

acompanhamento, a avaliação, o controle e a fiscalização da Política de Saúde no Estado do 

Rio Grande do Norte, inclusive em seus aspectos econômicos, financeiros e de gerência técnico 

administrativa.  

De acordo com o Capítulo II do Regimento Interno em vigor, destacam-se, aqui, 

algumas competências8 do CES/RN: 

I - estabelecer propor diretrizes, estratégias e mecanismos de coordenação e 

gestão do SUS no âmbito estadual, articulando-se também com os demais 

colegiados em nível nacional e municipal;  

II - traçar diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Saúde e sobre este 

deliberar, adequando-o à realidade epidemiológica e à capacidade 

organizacional dos serviços públicos de saúde e fiscalizar toda a sua execução, 

considerando as deliberações das Conferências Estadual e Nacional de Saúde;  

III - apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual da Saúde, tendo 

em vista as metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes 

Orçamentárias (artigo 195, § 2° da Constituição Federal), observado o 

princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes (artigo 36 da 

Lei n° 8.080/90), deliberar sobre a previsão orçamentária anual bem como 

acompanhar a movimentação e fiscalizar a destinação dos recursos da Saúde; 

X - convocar, estruturar e organizar a Conferência Estadual de Saúde, 

inclusive definindo a Comissão Organizadora, bem como submeter o 

Regimento e Programação ao Pleno do Conselho de Estadual de Saúde, 

disciplinando e explicitando eixos de discussão, princípios e diretrizes para a 

                                                 
8 Para maiores detalhes sobre as competências do CES/RN, ver ANEXO A.  
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organização das Conferências Estadual e Municipais, incluindo os critérios 

para eleição dos delegados para as Conferências Estadual e Nacional de 

Saúde, bem como definir os papéis e funções dos (as) Conselheiros (as) no 

processo de organização da Conferência Estadual.  

XVI - estimular, promover, implementar, articular e apoiar iniciativas de 

fortalecimento do Controle Social em toda a sua amplitude e na defesa dos 

princípios constitucionais e leis orgânicas que fundamentam o SUS, bem 

como as deliberações das Conferências de Saúde;  

XVII - articular-se e promover articulação com outros Conselhos setoriais 

com o propósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias 

comuns para o fortalecimento do sistema de participação e Controle Social;  

XXXIV – divulgar e possibilitar amplo conhecimento do SUS, das ações e 

deliberações deste Conselho e das demais instâncias de Controle Social do 

SUS, à população e às instituições públicas e privadas;  

XXXV - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde 

e divulgar as funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e 

decisões por todos os meios de comunicação, incluindo informações sobre as 

agendas, datas e local das reuniões;  

XXXVII – acompanhar, opinar e decidir sobre impasses ocorridos nos 

Conselhos Municipais de Saúde;  

Diante do exposto no referido Capítulo II do Regimento Interno do CES/RN, resta claro 

a posição central do conselho no que tange à Política de Saúde do estado. Podem ser destacadas 

competências como: estabelecer diretrizes, estratégias e mecanismos de coordenação e gestão 

do SUS no âmbito estadual; traçar diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Saúde e 

sobre este deliberar; fiscalizar a execução orçamentária e toda a movimentação de recursos 

repassados à Secretaria de Estado da Saúde Pública (SESAP/RN); fiscalizar, monitorar, 

acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde; apreciar e deliberar 

sobre o Relatório de Gestão e a prestação de contas da SESAP/RN; deliberar sobre planos, 

programas e projetos de saúde; fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos 

serviços no âmbito da saúde, entre outras competências voltadas à gestão do SUS e à 

fiscalização do orçamento público da saúde. 

Além disso, destacam-se ações relacionadas ao fortalecimento do controle social, como 

estimular, promover, implementar, articular e apoiar iniciativas de controle social; convocar, 

estruturar e organizar a Conferência Estadual de Saúde; promover articulação com outros 

Conselhos setoriais com o propósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias; 

possibilitar amplo conhecimento do SUS por meio de divulgação das ações de deliberações do 

CES/RN; estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde; bem como 

acompanhar os Conselhos Municipais de Saúde. 

Nesse sentido, com o intuito de realizar a análise do desenho institucional do Conselho 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, a partir da compreensão da dinâmica de 
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funcionamento da instituição, adotou-se como base de sustentação teórico-metodológica o 

modelo desenvolvido por Faria (2011), no qual se elenca uma variedade de informações a partir 

do Regimento Interno, cuja presença ou não dessas informações ajudarão a qualificar as 

diferenças nas regras de estruturação do conselho.  

No que tange à estrutura de funcionamento do conselho, o CES/RN tem a seguinte 

organização: um Plenário; um Presidente e um vice-presidente; uma Mesa Diretora; Comissões; 

e uma Secretaria Executiva. Em parágrafo único, fica estabelecido que a SESAP garanta ao 

CES/RN autonomia administrativa e financeira. De acordo com o art. 20 do Capítulo V do 

Regimento Interno: 

A SESAP/RN garantirá ao Conselho Estadual de Saúde – CES/RN - 

autonomia e condições para o seu pleno e regular funcionamento, dentre as 

quais se destacam: Dotação Orçamentária, Secretaria Executiva e Estrutura 

Administrativa e as providências cabíveis para torná-lo Unidade 

Orçamentária, conforme deliberado na 13ª Conferência Nacional de Saúde. 

Quanto à frequência, o CES/RN se reunirá ordinariamente uma vez por mês e, 

extraordinariamente, quando convocado pelo presidente ou por um terço dos conselheiros. Com 

relação ao local de reuniões, o CES/RN conta com espaço na sede da Secretaria Estadual de 

Saúde do Rio Grande do Norte (SESAP/RN). 

No que tange ao número de membros do conselho, fica estabelecido no RI que o 

CES/RN será composto por 20 membros titulares e seus respectivos suplentes. Quanto à 

representação, o CMS terá representação paritária, sendo 50% de representantes de usuários do 

SUS, 25% de representantes do governo e de prestadores privados e conveniados sem fins 

lucrativos de serviços em saúde e 25% de trabalhadores em saúde do SUS, distribuídos da 

seguinte maneira:  

I - 10 representantes dos usuários: a) um representante de associações de portadores de 

patologias; b) um representante de associações de portadores de deficiências; c) um 

representante de movimentos sociais e populares organizados; d) um representante de 

Movimento dos Direitos Humanos; e) um representante de entidades de aposentados e 

pensionistas; f) um representante de entidades congregadas de sindicatos, centrais sindicais, 

confederações e federações de trabalhadores urbanos; g) um representante de sindicatos, 

centrais sindicais, confederações e federações de trabalhadores rurais; h) um representante de 

entidades de defesa do consumidor; i) um representante de ONGs ambientalistas; j) um 

representante de ONGs religiosas;  
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II - 05 representantes dos trabalhadores da saúde integrantes de sindicatos, federações e 

conselhos profissionais de base estadual eleitos nos termos do parágrafo 4º do Regimento 

Interno;  

III - 03 representantes da Administração Pública de Saúde: a) um representante da 

União, indicado pelo Ministério da Saúde; b) um representante do Estado, indicado pelo(a) 

Secretário(a) de Estado da Saúde Pública; c) um representante dos Municípios, indicado pelo 

Conselho de Secretários Municipais de Saúde do Rio Grande do Norte (COSEMS/RN), 

escolhido pelos seus pares, o qual deverá encontrar-se em pleno exercício de seu cargo de 

Secretário(a) de Saúde;  

IV – 02 representantes dos prestadores de serviços de saúde: a) um representante dos 

prestadores de serviços públicos de saúde, cujo titular deve ser indicado pela Universidade 

Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e o suplente pelos demais prestadores de serviços 

públicos de saúde; b) um representante dos prestadores de serviços privados ou filantrópicos de 

saúde. 

Após essa descrição, busca-se destacar a forma como são escolhidas as entidades de 

origem dos conselheiros, ressaltando-se a relevância de que se tenha expresso no Regimento 

Interno como a escolha de entidades acontece a fim de que se compreenda como se constitui a 

representação e legitimidade no interior dessas instituições de participação social (FARIA, 

2007). 

Nesse contexto, o Regimento Interno informa que os representantes, respeitando-se a 

autonomia dos procedimentos de suas escolhas pelos movimentos, entidades e organizações, 

terão suas indicações encaminhadas à presidência do CES/RN, acompanhadas de ofício ou ata 

da reunião em que se processou a respectiva seleção.  Destaca, ainda, que somente as entidades 

e os movimentos sociais e populares organizados com base estadual podem indicar 

representantes para os fins expressos no caput do referido artigo. 

Conforme o RI, na hipótese de haver mais de uma entidade representante de categorias, 

movimentos ou segmentos apta a compor o CES/RN, a respectiva representação deve decorrer 

de reunião conjunta ampliada, assembleia ou formas de eleição direta entre seus pares, 

observando-se o disposto em Resolução do CES/RN devendo preservar a autonomia dos 

segmentos. Os membros do Conselho Estadual de Saúde - CES/RN, respeitada a autonomia dos 

seus processos internos de escolha, serão indicados pelos segmentos de entidades, movimentos 
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e órgãos que representam e nomeados pelo Chefe do Executivo Estadual, mediante publicação 

em Diário Oficial (CES/RN, 2007).  

Com relação ao tempo de mandato e reeleição, os conselheiros do CES/RN têm dois 

anos de mandato, sendo permitida a recondução por igual período. De acordo com o regimento, 

nos segmentos com mais de um órgão ou entidade habilitado para disputar o assento no 

CES/RN, a cada renovação de mandato ou necessidade de substituição, recomenda-se o 

revezamento das entidades, mas, a definição constitui prerrogativa do movimento e/ou do 

conjunto das entidades envolvidas em seus fóruns. 

No que se refere à presidência do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, 

se estabelece que o presidente do CES/RN será escolhido entre os conselheiros, por meio de 

votação nominal, a ser realizada em Reunião Plenária convocada, exclusivamente, para esse 

fim e terá o mandato de um ano, permitida uma recondução por igual período. 

De acordo com o RI, a pauta e a data das reuniões ordinárias partirá da relação dos temas 

básicos aprovada anualmente pelo Plenário, dos produtos das Comissões e das indicações dos 

conselheiros ao final de cada reunião ordinária. A Presidência e a Mesa Diretora procederão à 

seleção de temas, obedecidos os seguintes critérios: a) pertinência (inserção clara nas 

atribuições legais do Conselho); b) relevância (inserção nas prioridades temáticas definidas pelo 

Conselho); c) tempestividade (inserção no tempo oportuno e hábil); d) precedência (ordem da 

entrada da solicitação). 

Chama a atenção o fato de que, a pauta de reuniões extraordinárias deverá acompanhar 

além do documento de convocação da mesma, um anexo à pauta, no qual serão encaminhados 

documentos informativos detalhando os assuntos que, por sua complexidade, exigirem 

melhores esclarecimentos e informações para análise prévia dos conselheiros. A saber, se isso 

acontece, de fato, tem-se aí uma prática que visa melhorar a qualidade das discussões e auxiliar 

o processo decisório do CES/RN. 

Todos os assuntos tratados em reunião deverão ser gravados e transcritos sob a forma 

de ata, que será submetida à aprovação dos conselheiros, preferencialmente, na reunião 

ordinária subsequente. Ainda, conforme o RI, as deliberações ocorrem por maioria simples dos 

presentes com direito a voto.  

Nesse sentido, a partir das variáveis elencadas para análise do desenho institucional do 

Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, ressalta-se que o conselho apresenta uma 
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estrutura institucional democrática, tendo em vista que as informações definidas como 

determinantes, de acordo com modelo desenvolvido por Faria (2011), estão presentes no 

Regimento Interno do CES/RN.  

Com o intuito de analisar a representação política exercida pela sociedade civil no 

CES/RN, apresenta-se, a seguir, quem são os representantes da sociedade civil, como foram 

autorizados para exercer essa representação, como compartilham as decisões tomadas no 

interior do CES/RN com as suas bases de representação e, por fim, analisa-se a trajetória 

associativa desses atores sociais. 

3.2 Representação Política, Atores e Trajetórias 

Assim, uma primeira tentativa de análise da representação política nos conselhos de 

saúde diz respeito à diferenciação dos atores da sociedade civil, ou seja, procurou-se mapear 

quem são os chamados atores sociais que fazem parte da sociedade civil nesses conselhos. 

Portanto, quem representa a sociedade nesses espaços de discussão? 

3.2.1 Delineando categorias de atores  

De acordo com pesquisa desenvolvida na Tese de Doutorado de Joana Moura (2009), 

uma aspecto fundamental para analisar a representatividade dos atores sociais, consiste em dar 

um passo anterior para que seja demonstrado quem são esses atores e quais instituições esses 

atores representam. Por meio da realização de pesquisa documental, na qual foi coletada a lista 

de conselheiros da gestão 2015-2017, elaborou-se o quadro a seguir contendo a atual 

composição do Conselho Estadual de Saúde no período estudado: 

QUADRO 01 - Composição do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte 

ENTIDADES CONSELHEIROS 

REPRESENTANTES DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇO 

Ministério da Saúde 
Ruth Mary Ferreira Vieira (T) 

Célia Maria Barroso Coutinho(S) 

Secretaria de Estado de Saúde Pública do 

RN - SESAP/RN 
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Conselho dos Secretários Municipais de 

Saúde do RN - COSEMS/RN 

Luciana Silva de Azevedo Lucena (T) 

Francisca Liane de Araújo Alves (S) 

Universidade Federal do RN 

UFRN 

Ana Tânia Lopes Sampaio(T) 

Sheila Saint Clair da Silva Teodósio (S) 

Liga Norte Riograndense Contra o Câncer - 

LNRCC 

Vilma Queiroz Sampaio Fernandes de 

Oliveira (T) 

Arthur Villarim Neto (S) 

REPRESENTANTES DO SEGMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do 

RN- SINDSAÚDE 

Verônica Simone DutraVeras (T) 

Agliberto Rocha Freitas (S) 

Conselho Regional de Farmácia – CRF 

Sindicato dos Farmacêuticos 

Francisco Batista Junior (T) 

Valdo Teodósio de Almeida (S) 

Sindicato dos Odontologistas do RN - 

SOERN 

Conselho Regional de Odontologia - CRO 

Karla Maria Falcão Lima (T) 

Jonia Cybele Santos Lima (S) 

COREN 

SINDAS/RN 

Vera Lúcia da Silva Ferreira (T) 

João Paulo dos Santos Filho (S) 

Conselho Regional de Serviço Social - 

CRESS 

SINDEPREVS-RN 

Maria Obelaide de Moura (T) 

Amarildo José Rodrigues (S) 

REPRESENTANTES DO SEGMENTO USUÁRIOS 

Fórum LGBT Potiguar 

Articulação AIDS-RN 

Wilson Dantas Sobrinho (T) 

Sergio Fabiano Cabral (S) 

Fraternidade Cristã da Pessoa com 

Deficiência do RN 

Eunice Maria Estevam (T) 

Marliene Cavalcante de Farias (S) 

Federação dos Conselhos 

Comunitários e Entidades 

Beneficentes do Rio Grande do 

Norte – FECEB/RN 

Movimento Nacional da População 

de Rua-MNPR/RN 

Honório Barbosa de Lima Junior (T) 

José Vanilson Torres (S) 

Rede Nacional de Pessoas Vivendo com 

HIV e AIDS/RNP-RN 

Atrevida - RN 

Esdras Rodrigues Gurgel (T) 

Jacqueline Brazil (S) 

Sindicato Nacional dos Aposentados, 

Pensionistas e Idosos da Força Sindical 

Francisco Nonato Nogueira (T) 

Antônio dos Santos Silva (S) 

FETAM-RN Jose de Alcântara Ramos Neto (T) 
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CUT-RN Francisco Jonaci de Almeida (S) 

FETARN 
Ambrósio Lins do Nascimento (T) 

José Xavier da Câmara Neto (S) 

OAB –Seccional do RN 
Mayara Teixeira Laurentino Acipreste (T) 

Ricardo Amaury Vasconcelos (S) 

Sindicato dos Trabalhadores do Serviço 

Público Federal do RN 

SINTSEF-RN 

Elias Cosme Veras (T) 

Arnaldo dos Reis Silva (S) 

Pastoral da Criança 

Igreja Evangélica Assembléia de 

Deus do RN 

Francisco Canindé dos Santos (T) 

Geraldo Erasmo dos Santos (S) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos cedidos pelo conselho.  

* (T=TITULAR/S=SUPLENTE) 

Nesse momento, após descrição da composição do Conselho Estadual de Saúde do Rio 

Grande do Norte, dar-se ênfase sobre quais são as entidades que representam a sociedade civil 

no CES/RN. A fim de demonstrar como estão divididas essas entidades, classificou-se os 

membros do conselho, conforme quadro a seguir: 

QUADRO 02 - Classificação dos membros do CES/RN 

TIPO CES/RN 

ONGs, Fóruns 02 

Sindicatos, Federações, 

Associações e Movimentos 

Sociais 

06 

Entidades religiosas, 

filantrópicas e afins 
02 

Total 10 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos cedidos pelo conselho. 

A partir do quadro, percebe-se a prevalência do tipo sindicatos, federações, associações 

e movimentos sociais, frente aos demais tipos elencados. Realidade esperada, tendo em vista 

ser o maior grupo reunido, bem como agrupar tipos de entidades que possuem, no geral, 

trajetórias associativistas. 



61 

 

Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer quais são as entidades que representam a 

sociedade civil. Descrevem-se, aqui, as entidades que compuseram o Conselho Estadual de 

Saúde na gestão 2015-2017.  

Criado em janeiro de 2010, o Fórum LGBT Potiguar caracteriza-se como um colegiado 

de entidades que visam à criação de um espaço de união, politização, organização, discussão e 

planejamento de ações conjuntas entre as organizações da sociedade civil representativas de 

lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais no estado do Rio Grande do Norte, legalizadas 

ou não. 

A Fraternidade Cristã da Pessoa com Deficiência do RN - FCD/RN, fundada em 2004 

na cidade de Natal e filiada à FCD-Brasil, é uma entidade civil, de utilidade pública, assistencial 

e beneficente, que tem por missão levar o espírito fraterno às pessoas com deficiência do estado 

do Rio Grande do Norte. De acordo com a página da entidade disponibilizada na internet, 

a FCD/RN oferece diversos tipos de serviços como acolhimento, orientação espiritual e 

translado para pessoas com deficiência, pessoas carentes ou não, vítimas de acidentes etc. para 

tratamentos na cidade de Natal. Por meio de parceria com a Associação dos Deficientes Físicos 

do Estado do Rio Grande do Norte – ADEFERN, a entidade também atua na inserção dessas 

pessoas no mercado de trabalho. 

A Federação dos Conselhos Comunitários e Entidades Beneficentes do Rio Grande do 

Norte – FECEB/RN trata-se de uma organização comunitária que engloba todos os conselhos 

comunitários do estado. A FECEB defende a universalização da qualidade de vida, com 

especial atenção às questões do direito à cidade, incluindo além da luta pela moradia digna, 

saúde, transporte, educação, meio ambiente, trabalho entre outros. A entidade tem lutado no 

Rio Grande do Norte aliada à Confederação Nacional das Associações de Moradores 

(CONAM), pela realização de reformas sociais, envolvendo a participação efetiva da população 

e fortalecendo o movimento comunitário de forma consequente e propositiva. 

A Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS/RNP-RN é uma entidade filiada 

a RNP+ Brasil, que abrange todo o território nacional, buscando a mobilização e integração de 

pessoas vivendo com HIV/AIDS. A RNP+ Brasil é uma organização nacional de pessoas 

vivendo com HIV/AIDS, sem vínculo político-partidário e religioso, que atua na promoção do 

fortalecimento das pessoas sorologicamente positivas para o vírus HIV, independente de 

gênero, orientação sexual, credo, raça/cor ou etnia e nacionalidade. Dentre as prioridades da 
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entidade está a defesa dos direitos humanos das pessoas vivendo com HIV/AIDS; a criação de 

núcleos de pessoas vivendo com HIV/AIDS, apoiando-os na formação de grupos de ajuda-

mútua; e a realização de encontros locais, municipais, estaduais, regionais, nacionais e 

internacionais. 

O Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força Sindical - 

SINDNAPI, fundado em junho de 2000, é uma associação civil, pessoa jurídica de direito 

privado sem fins económicos e de natureza sindical que defende o interesse dos aposentados, 

pensionistas e idosos, com atuação em todo território nacional.  O SINDNAPI se estrutura em 

todas as unidades federativas, municipais ou regionais e distritais por meio de subsedes, 

escritórios ou postos de representação.  

A Federação dos Trabalhadores em Administração Pública Municipal do Estado do Rio 

Grande do Norte – FETAM/RN integra a Confederação dos Trabalhadores no Serviço Público 

Municipal – CUT (CONFETAM/CUT). Criada em 2000, a CONFETAM é hoje a representação 

máxima dos servidores municipais em nível nacional, reunindo 17 federações em sua 

composição. Para além das demandas salariais, a Confetam/CUT atua fortemente na discussão 

de pautas públicas. Daí a participação em conferências de saúde, assistência social, 

comunicação, educação, dentre outras. O fomento à reflexão social também é nítido na 

promoção de eventos para discutir pautas prioritárias como a educação inclusiva, a 

terceirização, os direitos da mulher e a igualdade de oportunidades. 

A Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do Norte – 

FETARN é uma entidade constituída para fins de estudo, defesa e coordenação dos interesses 

coletivos e individuais da categoria. Fundada em junho de 1962, a entidade representa direta e 

indiretamente na sua base, um público estimado em mais de 360 mil trabalhadores, agricultores 

e agricultoras familiares acima de 16 anos em todo o estado do Rio Grande do Norte. São mais 

de 243 mil filiados de 164 sindicatos que se organizam estrategicamente em dez polos sindicais: 

Alto Oeste, Médio Oeste, Seridó, Trairi, Mato Grande, Vale do Assú, Potengi, Canavieiro, 

Grande Natal e Central. 

A Ordem dos Advogados – Seccional do RN, fundada no ano de 1932, faz parte da 

Ordem dos Advogados do Brasil, órgão máximo que define as regras para o exercício 

profissional da advocacia no país e tem como finalidade, de acordo com o art. 44 do seu 

Estatuto: defender a Constituição, a ordem jurídica do Estado democrático de direito, os direitos 
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humanos, a justiça social, e pugnar pela boa aplicação das leis, pela rápida administração da 

justiça e pelo aperfeiçoamento da cultura e das instituições jurídicas; e promover, com 

exclusividade, a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a 

República Federativa do Brasil. 

O Sindicato dos Trabalhadores do Serviço Público Federal do RN – SINTSEF/RN foi 

fundado em 27 de dezembro de 1990, durante congresso realizado pela Intersindical dos 

Servidores Federais do Rio Grande do Norte. Aprovado na reunião de fundação, a primeira 

versão do Estatuto esclarecia que cabia à entidade representar os servidores públicos federais, 

ativos e inativos do poder Executivo, tendo como objetivos defender os direitos e encaminhar 

as reivindicações da categoria, representando os interesses gerais e individuais de seus filiados. 

Dessa forma, cabe ao sindicato organizar, representar, defender politicamente, sindical e 

judicialmente os trabalhadores do serviço público federal (estatutário e empregado público), 

ativos, aposentados e pensionistas do Poder Executivo. Atuante em todo o Rio Grande do Norte, 

o sindicato possui filiados em Natal, Apodi, Angicos, Assú, Acari, Ceará-Mirim, Currais 

Novos, Caicó, Cruzeta, Extremoz, João Câmara, Jucurutu, Macaíba, Mossoró, Macau, Nísia 

Floresta, Pau dos Ferros, Parnamirim, Santa Cruz, São Gonçalo do Amarante, São José do 

Mipibu, São Paulo do Potengi, Touros, Tangará, dentre outras localidades.  

A Pastoral da Criança é um organismo de ação social da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil (CNBB). A entidade alicerça sua atuação na organização da comunidade e na 

capacitação de líderes voluntários que ali vivem e assumem a tarefa de orientar e acompanhar 

as famílias vizinhas em ações básicas de saúde, educação, nutrição e cidadania tendo como 

objetivo o "desenvolvimento integral das crianças, promovendo, em função delas, também suas 

famílias e comunidades, sem distinção de raça, cor, profissão, nacionalidade, sexo, credo 

religioso ou político" (Art. 2º do Estatuto). 

No sentido do exposto, parte-se agora para a segunda etapa de aprofundar-se sobre as 

instituições. Busca-se, a seguir, compreender como tais representantes foram autorizados por 

suas bases de representação para atuar no conselho, se há compartilhamento de decisões para 

com estes, e como esse compartilhamento ocorre. 
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3.2.2 Da autorização à prestação de contas 

Nesse momento, busca-se analisar os vínculos institucionais dos representantes da 

sociedade civil com as suas organizações sociais, o modo de escolha dos representantes, os 

meios de discussão utilizados pelos conselheiros para se relacionarem com a sua base de 

representação e as relações mantidas com as demais entidades presentes no Conselho Estadual 

de Saúde do Rio Grande do Norte. 

Com base na tese de Moura (2009), a representatividade será analisada, aqui, por meio 

de três variáveis: a forma como o representante foi escolhido; o meio utilizado pelo 

representante para compartilhar decisões com a sua base de representação; e a trajetória 

associativa do representante. 

Boa parte da literatura sobre a representação exercida nos espaços institucionalizados 

de participação defende que a relação entre representantes e organizações sociais configura-se 

enquanto fator central para que os conselhos se efetivem enquanto espaços plurais e legítimos 

de representação de interesses (MOURA, 2009). Sabendo-se da relevância de se garantir um 

espaço de consulta às bases e prestação de contas quanto às posições tomadas, é fundamental 

definir como diferentes atores da sociedade civil são autorizados a exercer tal representação.  

Para análise, utilizaram-se duas formas no processo de escolha dos representantes por 

suas instituições para atuarem no conselho: indicação coletiva e indicação individual. A 

indicação coletiva diz respeito à “escolha dos conselheiros por reuniões da direção ou em 

espaços ampliados e abertos a todos os associados, como as assembleias, plenárias ou fóruns” 

(MOURA, 2009, p. 121). Com relação à indicação individual, essa se refere à indicação feita 

de forma direta pelo presidente da organização/entidade.  

No momento da pesquisa de campo, em especial durante a realização das entrevistas 

com os atores sociais do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, encontrou-se 

certa dificuldade para localização e disponibilidade de alguns atores. Apesar de muitas 

tentativas via e-mail, ligação e mensagens instantâneas, somente sete representantes da 

sociedade civil, dos dez que exerceram mandato, foram entrevistados.  

Nesse contexto, quando questionados com relação à forma como foram autorizados a 

exercer tal representação no conselho, tem-se o seguinte cenário esbouçado no quadro a seguir: 
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QUADRO 03 - Processo de escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte 

Processo de escolha dos 

conselheiros 

Número de 

representantes 
Total 

Indicação Coletiva 4 57,2% 

Indicação Individual 3 42,8% 

Total 7 100% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

De acordo com o quadro 03, percebe-se que 57,2% dos representantes da sociedade civil 

no Conselho Estadual de Saúde do RN foram autorizados para exercer representação por meio 

de indicação coletiva, ou seja, indicados por meio de reuniões ou assembleias realizadas por 

cada entidade. Enquanto três dos sete representantes foram indicados de forma individual, ou 

seja, indicados pelo presidente da organização para atuarem no CES/RN. 

Nesse contexto, após verificar a forma como os representantes foram autorizados, o 

gráfico 01 apresenta o tempo de mandato dos entrevistados: 

GRÁFICO 01 - Tempo de mandato dos representantes da sociedade civil no Conselho 

Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas realizadas. 



66 

 

A partir do gráfico 01, identifica-se que apenas três representantes atuaram durante um 

único mandato no CES/RN, os demais representantes já tiveram seus mandatos prorrogados. 

Chama a atenção o fato de que um dos representantes está a dezesseis anos exercendo 

representação no conselho. Segundo o representante, desde 2002, sua entidade possui 

representação no conselho. Sabendo-se que, conforme o RI do CES/RN, o conselheiro pode 

ocupar o cargo por dois anos, sendo prorrogável por mais dois, o representante explicou que 

alterna entre a titularidade e a suplência o assento do conselho.  

A segunda variável analisada refere-se ao meio utilizado pelo representante para 

compartilhar decisões com a sua base de representação. Nesse sentido, destaca-se que o meio 

utilizado pelos conselheiros para consultar sua base de representação constitui-se enquanto 

instrumento fundamental para o entendimento acerca da legitimidade dessa representação, uma 

vez que, o modo como tal consulta ocorre e se ocorre, apontará para a centralização ou 

descentralização das decisões (MOURA, 2009; SANTOS, 2004). 

Portanto, a representatividade também pode ser compreendida por meio da relação entre 

representante e representados, analisando-se, conforme Moura (2009), se os representados 

legitimam a atuação dos representantes por meio de reuniões, encontros ou outros meios. Com 

base no conteúdo das entrevistas realizadas com os conselheiros do CES/RN, delineou-se o 

quadro a seguir: 

QUADRO 04 - Meio utilizado pelos representantes da sociedade civil para consulta à sua 

base de representação no CES/RN 

Meios utilizados para consulta à base Nº de vezes em que citaram esse meio 

Reuniões 7 

Relatórios 1 

Não tem/Não soube responder  

Outros (eventos, e-mails, redes sociais) 5 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas concedidas pelos conselheiros. 

A partir do quadro 04 é possível perceber que as reuniões ainda são o principal meio 

utilizado para consulta à base de representação. Citada por quase todos os entrevistados, a 

reunião é a forma com que o representante consulta a entidade representada, além de permitir 
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que os representados contribuam com propostas a serem apresentadas em plenário e, de alguma 

forma, interfiram nas decisões que serão tomadas. 

Quando questionado com relação a isso, o REPRESENTANTE I afirma que: “existe um 

retorno entre eu, o sindicato e o SINDNAPI nacional. As assembleias têm atas e determinações, 

e eu por minha vez mando relatórios trimestrais e anuais das atividades do conselho”. Outros 

representantes também deram destaque às reuniões como forma de consulta à base, como no 

caso do REPRESENTANTE M, ao afirmar que a consulta ocorre “por meio de reuniões, nós 

temos reunião nos polos, nos dividimos em nove polos estaduais. Nesses polos têm reunião 

mensal, e ai a gente acompanha essa reunião de polo, quando não é no sindicato”. 

De acordo com o REPRESENTANTE L: 

Nossa relação é assim, temos as nossas pautas próprias que discutimos na 

direção da federação, a minha responsabilidade é estar discutindo no conselho 

e levando para minha base. A gente dialoga, propõe mais alguma coisa para 

eu trazer para o debate no conselho estadual e assim a gente faz essa ligação 

de propostas, de ações, que a gente pretende ter em nível de estado, aí levo 

para o debate na plenária do conselho [...] Esse compartilhamento se dá em 

reuniões da federação. 

Ao lado das reuniões, outro meio que tem ganhado espaço no que tange a consulta à 

base de representação, tem sido o uso das redes sociais como Whatsapp, Facebook, Twitter, 

entre outras. Ressalta-se que os representantes que se utilizam apenas das redes sociais como 

único meio para compartilhar decisões, como um feedback da sua atuação, podem levar à 

situações em que os representados não tenham a mesma interação como aqueles que possuem 

encontros presenciais em reuniões.  

O uso das redes sociais destaca-se em alguns depoimentos como o do 

REPRESENTANTE O: “nós compartilhamos e repassamos as decisões nas redes sociais e nas 

nossas reuniões. Nós também realizamos seminários específicos”. Além dele, os 

REPRESENTANTES J e N também ressaltam o uso das redes sociais para prestarem contas 

das suas atuações no CES/RN, a saber: 

Sempre busco repassar as coisas, não só com a entidade que eu represento, 

mas com as outras entidades da pessoa com deficiência, em geral, e com as 

pessoas com deficiência que não estejam ligadas a entidades [...] Eu 

compartilho as decisões por meio das redes sociais. Nós temos vários grupos, 

inclusão, acessibilidade. São formados vários grupos em nível de estado 

(REPRESENTANTE J). 

As novas tecnologias nos permitem, através das mídias, usarmos outros 

espaços como grupos de Whatsapp, Facebook, várias mídias alternativas que 



68 

 

nos permitem compartilhar decisões. Sempre houve essa comunicação, 

mesmo quando as pessoas não vinham ou diminuíram muito as participações 

nas reuniões especificas do grupo, mas a gente sempre estava transmitindo 

conhecimento, transmitindo decisões, discutindo com essas pessoas 

(REPRESENTANTE N). 

Nesse contexto, pode-se verificar que existe prestação de contas dos representantes com 

os seus representados quanto às decisões que estão sendo tomadas no Conselho Estadual de 

Saúde do Rio Grande do Norte. Com base na análise do conteúdo das entrevistas, compreende-

se que existe uma aproximação entre os representantes e suas respectivas bases de 

representação, contribuindo, assim, para que não incida o afastamento entre representantes e 

representados, nem o descolamento das bandeiras defendidas. 

De acordo com Moura (2009), a representatividade também deve ser pensada na forma 

como as entidades se relacionam no interior das instâncias de participação, ou seja, 

compreender em que medida as entidades possuem uma relação baseada, predominantemente, 

no conflito ou na cooperação de temas.  Ainda segundo a autora, essa relação entre as entidades 

é importante pelo fato de demonstrar “a capacidade de articulação de cada conselheiro com os 

seus semelhantes e de que forma ele atua no sentido de procurar pontos de convergência para a 

construção de eixos e pontos que possam ser definidores de políticas públicas” (MOURA, 2009, 

p. 121). 

Dessa forma, interessa saber como se dá a relação entre os representantes da sociedade 

civil no CES/RN. Para tanto, utilizaram-se dois grupos de respostas: “boa relação”, referindo-

se ao apoio a temas e complementação de ideias e; “divergências”, referindo-se a entraves para 

construção de propostas em conjunto. O quadro a seguir mostra como os conselheiros da 

sociedade civil percebem a sua relação com os demais conselheiros no CES/RN. 

QUADRO 05 - Relação dos representantes da sociedade civil com as demais entidades no 

CES/RN 

Relação dos conselheiros com as demais 

entidades 
CES/RN Total em % 

Boa relação 5 71,4% 

Divergências 2 28,6% 

Total 7 100% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas concedidas pelos conselheiros. 



69 

 

O quadro 05 demonstra que 71,4% dos representantes entrevistados consideram que 

existe uma boa relação com as demais entidades no CES/RN. Apontando-se, assim, para uma 

maior fluidez nas discussões, tanto no que se refere ao apoio a temas, quanto à complementação 

de ideias. O fato é, apesar de a expressiva maioria indicar “boa relação”, esteve muito presente 

na fala dos conselheiros, um conflito baseado na luta por interesses. De acordo com o 

REPRESENTANTE N: 

Mesmo que o conselheiro esteja ali colocado, ou por uma entidade ou por um 

organismo social, os seus pares precisam observar se eles estão realmente se 

conduzindo pelo coletivo, pela sociedade, e não pelos interesses pessoais, que 

é o norte que vem acontecendo [...] as pessoas não estão mais representando 

o coletivo, elas estão representando a si mesmas, por interesses mesquinhos. 

Diante desse cenário, o REPRESENTANTE I, embora considere que a relação com as 

demais entidades se caracteriza como uma boa relação, destaca que “seria muito mais 

importante se a gente visse a saúde como um todo, e não cada um vendo o seu segmento”. No 

que tange o conflito de interesses, o REPRESENTANTE N chama a atenção para o fato de que: 

não adianta uma pessoa ou outra fazer uma defesa veemente se todos ou a 

maioria apenas estão ali pra compor, e é isso que acontece dentro dos 

conselhos, a maioria ou porque são indicadas pelas suas entidades ou 

organismos elas estão ali pra compor, elas não estão ali pra discutir as políticas 

públicas, e isso é um grande prejuízo. 

Nesse contexto, identifica-se um conflito em relação à efetiva representação dos 

interesses dos usuários. Para alguns conselheiros, a representação exercida por algumas das 

entidades que possuem assento no conselho não condiz com a luta pelo coletivo. Fato é que, de 

acordo com os representantes, essa situação foi um dos fatores para que não se candidatassem 

a reeleição ou permanência no CES/RN. 

Como afirma o REPRESENTANTE O: 

Dentro do conselho nós tivemos muitos embates políticos mesmo. É muito 

interesse ali. É tanto que nós não propusemos participar da próxima eleição 

porque vimos que não tinha nenhum produto que realmente nos favorecesse. 

[...] Nós temos outras perspectivas, como trabalhar com as promotorias de 

saúde e o Ministério Público, então essa é a nossa batalha agora.  

Além do REPRESENTANTE O, os REPRESENTANTES N e P ressaltam que a 

dificuldade em colocar em pauta a defesa dos direitos do seu segmento, fez com que ocorresse 

a desmotivação em permanecer no conselho: 
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Foi importante a minha participação no conselho estadual de saúde, fiz parte 

da mesa diretora do conselho, para mim foi muito importante essa tarefa, que 

durou de 2016 a 2018, eu saí do conselho agora e eu não me recandidatei [...] 

porque eu não me senti à vontade porque desde o início do meu trabalho dentro 

do conselho estadual, tentei por várias vezes colocar em pauta a saúde dos 

LGBTs dentro do conselho, e sempre tinha uma pauta mais importante e isso 

foi chutando, adiando, então isso me desmotivou um pouco.  

O papel do conselho é justamente fiscalizar as políticas públicas [...] aí foi 

onde houve a minha desmotivação, porque na verdade os conselhos como 

reflexo do próprio movimento social brasileiro, das organizações da sociedade 

civil, eles perderam muito a sua essência e passaram a representar mais 

interesses personalísticos [...] e, infelizmente, o que eu observei é que estava 

prevalecendo [no CES/RN] muitos interesses não do SUS, do Sistema Único 

de Saúde, mas sim os interesses de corporações. 

Enquanto isso, a REPRESENTANTE J considera que “não é que cada um defende só o 

seu lado não. Geralmente, compartilha de acordo com a necessidade. Você tem que formar 

alianças para conseguir que aquilo seja realmente levado a frente para se resolver”.  

Assume-se, aqui, a compreensão de que os conselhos gestores, como é o caso dos 

conselhos de saúde em todos os seus níveis, envolvem diferentes segmentos, logo, um leque de 

interesses entra em jogo quando se trata da tomada de decisão. O conflito de interesses é 

inerente aos espaços de participação. Portanto, deve-se reconhecer a heterogeneidade dos atores 

sociais que compõem esses espaços e que atuam em defesa de interesses também heterogêneos.  

No sentido do exposto, faz-se necessário conhecer quem são esses atores sociais e quais 

as suas trajetórias na participação social.  

3.2.3 Conhecendo atores e trajetórias sociais 

Busca-se, aqui, compreender a trajetória dos representantes da sociedade civil que 

exerceram mandato no ano de 2017 no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte. 

Para tanto, foram realizadas entrevistas semiestruturadas a fim de que os entrevistados 

relatassem sua experiência no campo da participação social. Desse modo, descreve-se, a seguir, 

o cenário encontrado. 

De acordo com o representante do Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e 

Idosos da Força Sindical - SINDNAPI, sua trajetória se iniciou ainda no movimento estudantil. 

Após longo período afastado do campo da participação social, e logo após se aposentar, o 

representante passou a realizar trabalhos voluntários, até ser convidado pelo sindicato para 
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participar como membro da instituição. O representante afirmou que há dez anos é membro do 

sindicato, e se mantém “sempre lutando pela melhoria da vida do idoso”. A insatisfação com a 

atual situação da política de saúde do idoso fica clara na fala do entrevistado:  

Eu costumo dizer que, o idoso, o fim da vida, e a criança o início da vida, são 

as coisas mais maltratadas pela saúde. O idoso chega ao hospital, o médico 

olha e diz “esse aí pode deixar morrer”, a criança do mesmo jeito, talvez 

porque a criança não vota ainda, e o idoso não vota mais (Representante do 

Sindicato Nacional dos Aposentados, Pensionistas e Idosos da Força 

Sindical). 

A representante da Associação de Travestis Reencontrando a Vida – Atrevida é 

militante desde o ano de 2000. Além da experiência no Conselho Estadual de Saúde do RN, a 

representante fundou e é a atual presidente da Atrevida e também participa da Associação 

Nacional dos Militares e Forças Auxiliares vivendo com HIV e AIDS - ASMANFA. 

Seguindo-se com os relatos, a representante da Fraternidade Cristã da Pessoa com 

Deficiência do RN - FCD/RN afirmou que desde a adolescência trabalha na área social. Num 

primeiro momento, desenvolveu trabalho com crianças em situação de rua, em Recife/PE, 

culminando-se com a fundação da instituição Povo Sem Casa. Após realizar concurso para a 

gestão Estadual, a representante passou a atuar na Agência do Trabalho – órgão ligado ao 

Ministério do Trabalho – onde teve o primeiro contato com a questão da empregabilidade e da 

Lei de Cotas para a pessoa com deficiência.  

Interessante que, na entrevista [para o cargo], me perguntaram se eu me 

considerava uma pessoa com deficiência, mas eu nunca tinha atentado para 

isso. Sempre convivi com pessoas que não tinham deficiência, e eu sabia que 

tinha deficiência, mas as pessoas sempre diziam que, com o tempo, passaria a 

não perceber. Mas foi quando parei e comecei a questionar, foi a partir disso 

que eu me reconheci como pessoa com deficiência. Comecei a trabalhar nesse 

setor de empregabilidade, na Superintendência Estadual da Pessoa com 

Deficiência. A partir daí me tornei ativista (Representante da Fraternidade 

Cristã da Pessoa com Deficiência do RN - FCD/RN, ativista desde 2002). 

O representante da Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio 

Grande do Norte – FETARN apresenta longa trajetória na participação social. O representante 

relatou sua experiência em diversos conselhos, como é possível observar no seu depoimento: 

Eu participei no tempo que eu era o presidente do sindicato, do Conselho 

Municipal de Saúde em Umarizal, ai quando vim para Natal, fiquei 

participando do Conselho de Saúde representando a federação no estado. 

Também participo do Conselho de Segurança Alimentar da universidade, 

Conselho de Educação na Escola, na Secretaria de Educação do Estado, e faço 

parte do Comitê de Educação do Campo também no estado (Representante da 
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Federação dos Trabalhadores na Agricultura do Estado do Rio Grande do 

Norte – FETARN).  

Com relação à trajetória do representante da Federação dos Trabalhadores em 

Administração Pública Municipal do Estado do Rio Grande do Norte – FETAM/RN, apesar de 

não ter especificado há quanto tempo participa de instituições de participação, destacou que sua 

trajetória sempre se concentrou no movimento sindical, além de outros mandatos em conselhos 

de saúde: 

A minha trajetória se deu mais pelo sindicato, por ter essa linha sindical, hoje 

eu também faço parte da direção [da FETAM/RN]. Já participei também do 

conselho municipal de saúde de Macaíba, também tivemos outro mandato no 

conselho estadual de saúde (Representante da Federação dos Trabalhadores 

em Administração Pública Municipal do Estado do Rio Grande do Norte – 

FETAM/RN). 

Com longa trajetória atuando no movimento LGBT, o representante do Fórum LGBT 

Potiguar declarou que milita no movimento LGBT desde 1993, iniciando-se seu trabalho na 

área de  prevenção a DST/HIV/AIDS em Natal e, posteriormente, expandindo-se as atividades 

para o interior do estado do RN, fomentando-se a criação de outras instituições na defesa pelos 

direitos da pessoa vivendo com HIV/AIDS. Além disso, o representante relatou que já atuou no 

Conselho Municipal de Saúde de Natal e fez parte da Comissão Nacional de Articulação com 

os Movimentos Sociais do Ministério da Saúde. 

De acordo com o representante da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV e AIDS 

– RNP/RN, sua trajetória na participação social inicia-se na década de 1970, ainda adolescente, 

na luta contra a ditadura militar, participando ativamente das discussões políticas da época. 

Anos depois, o representante passou a militar no movimento LGBT, no qual milita até os dias 

atuais. Além disso, participou da fundação da Rede Nacional de Pessoas Vivendo com HIV-

AIDS em 1995, e em 2001, fundou o Núcleo Estadual do Rio Grande do Norte, onde passou a 

atuar, conforme o entrevistado, “mais explicitamente nessa questão da saúde, das patologias e, 

especificamente, de pessoas vivendo com HIV-AIDS”.  

O representante da RNP/RN ainda destacou as demais experiências na participação 

institucionalizada, para além da militância no movimento social: 

Atualmente, eu estou numa comissão do Conselho Nacional de Saúde, a 

Comissão de Políticas de Equidade, e já estive anteriormente e retornei agora 

pra Comissão Nacional de AIDS, que em 2007 passou a ter uma nova 

nomenclatura, continua a mesma sigla, CNAIDS, mas ela passou a abranger 
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todas as DST’s, inclusive as hepatites virais. Estou como membro titular 

representando o Nordeste (REPRESENTANTE N). 

Diante do exposto, compreende-se que a maioria dos representantes possui longa 

trajetória no campo da participação social. Alguns com atuação focada na militância em 

movimentos sociais, e outros com experiência tanto na militância junto aos movimentos sociais 

quanto na participação institucionalizada em outros conselhos gestores de políticas públicas, 

como o Conselho de Segurança Alimentar, Conselho Estadual de Educação, Conselho 

Municipal de Saúde, Conselho Nacional de Saúde, além da participação em comissões 

temáticas, entre outros. 

Identifica-se que, ainda aqueles representantes que foram autorizados para exercer 

representação por meio de indicação individual, ou seja, por indicação direta do presidente da 

instituição, apresentam trajetória no campo da participação social. Um ponto que merece 

destaque é que, de acordo com o Quadro 3 – processo de escolha dos representantes da 

sociedade civil – três representantes apontaram que foram indicados de forma individual, 

contudo, identificou-se que três destes são presidentes das entidades ou compõe a direção da 

referida organização social.  

Com relação à indicação para exercer representação no conselho, destaca-se o seguinte 

depoimento: Ele me convidou, perguntou se eu topava porque a fraternidade sempre teve esse 

assento, mas quem representava era uma pessoa que não tinha deficiência [...] 

(REPRESENTANTE J). Nesse sentido, compreende-se que, assim como esteve presente na fala 

de outros atores, a legitimidade da sua representação está baseada na sua perspectiva social 

(YOUNG, 200).  

Para além da trajetória desses representantes, buscou-se verificar qual o entendimento 

dos atores sociais com relação ao ato de representar. Em outras palavras, qual a compreensão 

acerca da função que exercem dentro do CES/RN? Qual a relevância de representar 

determinado grupo ou organização social? 

Por meio das entrevistas obtiveram-se os seguintes depoimentos: 

Eu acho uma função de muita responsabilidade, porque na medida em que 

você se torna um representante, você se torna espelho, as pessoas ficam 

olhando pra você, ficam olhando o que você faz, se você fizer uma coisa boa, 

pronto, mas se você fizer errado, vai todo mundo cair em cima de você. É uma 

grande responsabilidade, mas é muito bom também. Você se sente útil, sente 

que está fazendo alguma coisa, é algo que a gente sonha, que os movimentos 
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sociais sonham, que o controle social sonha, em fazer algo de melhor 

(REPRESENTANTE I). 

É uma responsabilidade grande. Estou lá no meu cantinho e no momento certo 

eu faço as articulações que são necessárias fazer. Por isso é de grande 

responsabilidade, porque depende que eu resolva questões que não estão 

sendo atendidas, que meus pares estão sofrendo, para aqueles em que os 

direitos não estão conseguindo chegar. Nós precisamos ter esse olhar, é a 

sociedade civil que vai modificar o país. Se não tivermos esse olhar do todo, 

as coisas não vão caminhar (REPRESENTANTE J). 

Representante é defender, representar um público [...] a federação representa 

os trabalhadores na agricultura familiar como um todo, homens e mulheres, 

começando desde criança com a parte de educação, chegando até procurar 

onde ele vai vender ou comercializar seu produto. O representante tem que ser 

aquela pessoa que representa aquele trabalhador, aquele público desde criança 

até a terceira idade (REPRESENTANTE M). 

Ser representante é uma missão muito importante, percebemos que é alguém 

que dá credibilidade, acredita em você pra você estar representando aquele 

conjunto de pessoas, aquele seguimento, isso é gratificante, mas não dá pra 

você ser representante depois que você ganha o posto para representar, 

esquecer a base, não fazer diálogo com a base e seguir seu caminho próprio 

[...] pra construir realmente uma política debatida e democrática, temos que 

sim ir pra base, perguntar, saber como eles querem que você se coloque como 

representante deles nesse contexto. Uma pena, que quando a gente vai chamar 

a base pra conversar, para trazer propostas dela pra que a gente amplie nosso 

debate no conselho, as vezes a nossa base se recusa, “ah, a gente não quer 

saber disso não, vai lá e responde”, “eu votei em você, você é nosso 

representante e ponto”, isso acontece na política partidária, a gente elege o 

vereador, depois que elege, esquece ele lá e não vai propor nada pra ele, pra 

ele defender na câmara municipal, isso é o que eu falo pra você, é a nossa 

educação mesmo, que a gente não é estimulado a estar cobrando, pra estar 

propondo (REPRESENTANTE L). 

Representante pra mim nada mais é que tudo, do que a pessoa que consegue 

perceber o anseio da coletividade, eu gosto muito de usar essa palavra, é 

aquela pessoa que consegue perceber as necessidades e não as suas, mas a do 

outro, ou por uma questão educacional, cultural, econômica, não tem 

condições de estar ali naquele espaço, é o intérprete, como o surdo e o mudo 

precisa das libras, qualquer pessoa que esteja representada em qualquer 

conselho, ela precisa ter essa segurança que essa pessoa que está ali me 

representando ela não vai estar representando a si mesma, e foi isso que eu 

venho pautando a minha vida durante 40 anos, nessas políticas todas, nesses 

espaços onde eu ocupei, e infelizmente até por uma questão de cansaço, de 

fadiga e de idade também, eu começo a me desvincular, eu tentei preparar 

pessoas para me substituir, eu tentei, mas as pessoas não têm mais interesse 

nisso, porque acham que está tudo resolvido (REPRESENTANTE N). 

Nesse sentido, percebe-se que os representantes entendem a função de representar não 

como substituição, ou o simples fato de delegar o poder para que terceiros tomem a decisão, 

sem que haja a prestação de contas com os representados, ou seja, os representantes demonstram 
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entender que não se trata de atuar de forma individual. Em suas falas, resta clara a percepção 

de que possuem autonomia para decidir, uma vez que estão à frente da defesa de determinado 

grupo ou organização social que o elegeu, compreendendo a função de representar não como a 

ideia de substituição, mas como de “atuar em nome de” (MIGUEL, 2014). Restou claro, diante 

da fala dos entrevistados, que esses reconhecem a responsabilidade que carregam consigo, bem 

como os pontos favoráveis ou não de se exercer tal função, e o que entendem por estar a frente 

de determinado segmento.  

Além da análise do desenho institucional e da representatividade dos conselheiros, faz-

se necessária uma análise da atuação desses representantes no processo de tomada de decisão 

do CES/RN. Para a referida análise, buscou-se, por meio da análise das atas produzidas no 

exercício 2017, o mapeamento dos pontos de pauta do conselho no referido ano, a fim de tomar 

conhecimento acerca dos temas que foram pautados nas reuniões, além da análise qualitativa 

das entrevistas para analisar a atuação desses atores no processo decisório do CES/RN. 

3.3 Atuação nas decisões do CES/RN 

Nesse momento da pesquisa, concentra-se a análise nas atas produzidas pelo Conselho 

Estadual de Saúde no ano de 2017. De acordo com Cunha (2011) é preciso levar em 

consideração que “toda opção metodológica, e a consequente escolha de algumas técnicas em 

detrimento de outras, tem suas vantagens e limites, fato inescapável no conhecimento 

científico” (CUNHA et al, 2011, p. 305).  

Com relação às atas, fonte secundária dentro da análise documental, um dos problemas 

é a incerteza sobre a totalidade do seu conteúdo, que pode em muitos casos não documentar 

acontecimentos e discussões que ocorrem nas reuniões. Porém, “as atas são documentos oficiais 

que registram o processo de deliberação, sendo devidamente aprovadas pelos seus participantes, 

o que indica que eles concordam com o registro e a forma pela qual foi realizado (CUNHA et 

al, 2011, p. 305). 

Como dito anteriormente, busca-se, aqui, analisar a atuação dos representantes da 

sociedade civil no processo de tomada de decisão do CES/RN. Num primeiro momento, 

verificaram-se os temas dos pontos de pauta no ano de 2017, conforme base teórico-

metodológica desenvolvida por CUNHA et al (2011).  
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Após análise das atas produzidas entre janeiro e dezembro de 2017, procedeu-se com o 

mapeamento dos pontos de pauta para que fosse possível analisar quais temas entraram em 

discussão no conselho. O quadro 06 demonstra os temas que estiveram presentes nas reuniões 

do CES/RN, de acordo com as atas. 

QUADRO 06 - Temas presentes nas reuniões do Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande 

do Norte (2017) 

Mês Tipo de reunião Pontos de Pauta 

Janeiro Ordinária 
Planejamento das ações do CES/RN; 

Conferência Estadual da Saúde da Mulher. 

Fevereiro Ordinária 

Conferência Estadual da Saúde da Mulher; 

Plenária Regional de Conselhos; 

Orçamento do Conselho Estadual de Saúde 2017 e 

Prestação de Contas 2016; 

Hemonorte: contratualização de rede privada. 

Março Ordinária 

Conferência Estadual da Saúde da Mulher; 

Plenária Regional dos Conselhos; 

Apresentação da Força de Trabalho da SESAP; 

Apresentação do 3º quadrimestre de 2016. 

Abril Ordinária 

Mesa permanente de negociação do SUS: Reativação e 

Histórico da mesa no RN; 

Hemonorte: contratualização de rede privada (UNIMED); 

Plano de ação da CISTT E CEREST. 

Maio Ordinária 

Atenção Básica no Estado do Rio Grande do Norte; 

Apresentação do Plano de Resíduos Sólidos do RN; 

CEREST; 

CESMU (Eleição de Comenda do Controle Social); 

Apresentação do Plano Estadual de Atenção Oncológica. 

Junho Ordinária 

Apresentação do Projeto de Criação da Coordenação de 

Assistência Farmacêutica no RN; 

Conferência Estadual da Saúde da Mulher; 
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Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do RN; 

Apresentação do Relatório Anual de Gestão – RAG 2016. 

Julho Ordinária 

Apresentação do Plano de Enfrentamento da Transmissão 

Vertical de HIV, SIFILIS E HEPATITES VIRAIS; 

Apresentação da Programação Anual de Saúde (PAS) 

2017; Apresentação da Execução da Programação de 2016; 

Deliberação sobre o RAG 2016; 

Avaliação da 1ª CESMU e informes da 1ª CEVS; 

Ações da SESAP; GT Regionalização; Decreto de 

Calamidade; Reativação da mesa de negociação; Concurso 

Público, Regulação e Assistência no RN; Termo de 

cooperação técnica entre a SESAP e a SMS Mossoró. 

Agosto Ordinária 

Deliberação sobre o RAG 2016; 

Apresentação PAS 2017; 

Reativação da mesa de negociação; Concurso Público; 

Termo de cooperação técnica entre a SESAP e a SMS 

Mossoró; Termo de cooperação técnica entre a SESAP e a 

SMS Natal. 

Setembro Ordinária 

Apresentação 3º quadrimestre do CEREST e transferência 

de recurso do CEREST; 

Reativação da mesa de negociação; Concurso Público; 

Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do RN; 

Apresentação 1º quadrimestre de 2017. 

Outubro Ordinária 

Apresentação e deliberação sobre o PL 30/2017 (Parto 

Humanizado); 

Situação das Órteses e Próteses no RN; 

Apresentação do 2º quadrimestre da SESAP; 

Conferência Estadual de Vigilância em Saúde do RN; 

Apresentação das ações desenvolvidas em razão da 

publicação do decreto de calamidade. 

Novembro Ordinária 

Apresentação e deliberação sobre o Projeto de Formação 

de Conselheiros do CNS; 

Avaliação da 1ª CEVS; 
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Processo eleitoral CES/RN; 

Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas 

Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP); 

Implantação na Vigilância em Saúde do Trabalhador no 

RN. 

Dezembro Ordinária 

Atuação do Controle Social do SUS no município de 

Mossoró; 

Cenário da Saúde Pública no Estado do RN 

Ouvidoria do SUS no RN; 

Cenário Nacional, Estadual e Municipal do HIV/AIDS no 

RN. 

Dezembro Ordinária 

Atuação do Controle Social do SUS no município de 

Mossoró; 

Cenário da Saúde Pública no Estado do RN 

Ouvidoria do SUS no RN; 

Cenário Nacional, Estadual e Municipal do HIV/AIDS no 

RN. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atas coletadas no CES/RN. 

De acordo com o quadro 06, pode-se verificar que durante o ano de 2017, o CES/RN 

teve, predominantemente, discussões mais propositivas quanto à política pública de saúde, com 

foco maior nas Conferências, orçamento e prestação de contas. Diferente de experiências 

demonstradas na literatura, em que os conselhos gestores concentravam suas deliberações 

acerca da própria organização interna, fato que os caracterizam, conforme CUNHA (2007), 

como instituições com baixa efetividade deliberativa9, percebe-se que no CES/RN, somente 

duas reuniões abarcaram esse tema. Sendo, “planejamento das ações do CES/RN”, na primeira 

reunião do ano, e “Processo eleitoral CES/RN”, na penúltima reunião, quando seria realizado o 

processo de eleição dos novos conselheiros. Os demais pontos de pauta tratam diretamente da 

política pública de saúde do estado. 

Identifica-se que algumas entidades conseguiram colocar em pauta suas demandas, 

como Apresentação do Plano de Enfrentamento da Transmissão Vertical de HIV, SIFILIS E 

HEPATITES VIRAIS; Situação das Órteses e Próteses no RN e; Implantação na Vigilância em 

                                                 
9 Ver Cunha (2007) 
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Saúde do Trabalhador no RN. Um dos pontos de pauta tratava-se do Projeto de Formação de 

Conselheiros do Conselho Nacional de Saúde que, como foi possível verificar, trata-se de uma 

demanda dos próprios conselheiros.  

Com o intuito de identificar como tais atores observam a representação dos usuários no 

referido espaço de participação, em dado momento da entrevista, os representantes da sociedade 

civil foram questionados com relação a isso. A REPRESENTANTE J destaca que o segmento 

de usuários “são os que mais trabalham porque a gente quer que a coisa aconteça”. Em 

decorrência disso, os representantes também destacaram alguns entraves na participação 

institucional, como: 

A gente orienta o sindicato, os trabalhadores que fazem parte do sindicato, a 

participar dos conselhos. A gente vê muito sindicato que não procura 

participar, alguns deles indicam pessoas que às vezes nem sabem o que vão 

fazer. Precisava que os conselhos tivessem pelo menos uma capacitação para 

que eles pudessem atuar e reivindicar os direitos que eles têm 

(REPRESENTANTE M). 

Eu acho que existe a necessidade de qualificação dos conselheiros, muitos 

participam do conselho, mas nem conhecem o SUS, toda a questão do SUS, a 

finalidade do SUS, sua estrutura. Tem que estar mais bem preparado, estudar 

a questão do orçamento (REPRESENTANTE O). 

Minha avaliação é negativa, pelo contexto que a gente tem hoje, porque falta 

capacitação, muitos deles estão ali representando as instituições, mas não tem 

o perfil técnico do SUS [...] No mínimo o usuário tem que entender a atenção 

primária, a média e alta complexidade, e como se dá a questão da 

regionalização da saúde, como se dá a organização do SUS. Então está lá o 

gestor: “estou trazendo aqui nossa proposta, vocês que se virem”, aí quando 

você não entende você vai propor o que? Nada. Então a fragilidade hoje dos 

usuários é capacitação [...] a gente precisa ter um pouco de conhecimento 

também, porque se não a gente se perde (REPRESENTANTE L). 

Nesse sentido, percebe-se que a formação continuada ainda é um dos gargalos da 

representação política exercida pela sociedade civil nesses espaços de participação. Os próprios 

representantes reconhecem a necessidade de que se realizem capacitações visando-se a 

qualidade da participação.  Além disso, o REPRESENTANTE O ressalta que, em sua opinião, 

outro entrave seria a pouca rotatividade dos atores sociais. De acordo com o representante: 

O conselho tem pouca representatividade porque as instituições não tem mais 

interesse, você não tem como mobilizar novos atores, são sempre as mesmas 

pessoas, os mesmos “capas-preta”, como chamamos dentro do movimento 

social, as mesmas figurinhas, então eu acho que o que está faltando é uma 

renovação, uma sensibilização de novos atores. 
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Com relação à renovação dos atores sociais citada pelo REPRESENTANTE O, o 

REPRESENTANTE N destaca que: 

É fundamental que os conselhos, seja da saúde, da educação, da segurança 

alimentar, da segurança pública, da cultura, interajam uns com os outros, para 

que esses conselhos sejam fortalecidos, até porque uma pessoa como eu que 

há quatro décadas estou lutando nessa área, chega um momento que você 

cansa, e por mais que você tenha transmitido seus conhecimentos para outras 

pessoas você não está vendo essas pessoas assumirem esses espaços, e nós 

somos falíveis [...] então é muito triste você ver que todos esses mecanismos 

que nós levamos décadas construindo, fortalecendo, isso tudo sendo destruído, 

sejam porque as pessoas não acreditam e confundem política publica com 

política partidária, ou porque não há nenhum incentivo. 

Outra questão expressa pelos representantes é que, para concretização da participação e 

da política como um todo, faz-se necessário divulgar, dar visibilidade as ações desenvolvidas 

pelo conselho. Conforme os representantes:  

Os conselhos deviam ter mais visibilidade, não tem visibilidade, o povo não 

conhece, se você vai participar de uma reunião de extrema relevância no 

conselho, ninguém sabe, não tem quem coloque na rede social, o conselho tem 

facebook, tem site, mas nunca é atualizado porque não tem condições e nem 

o governo se interessa. A gente faz, mas ninguém toma conhecimento. Dar 

visibilidade seria uma forma das pessoas saberem que o conselho existe, o que 

estamos fazendo. Estou há quatro anos no conselho, já tiverem cinco 

secretários. Uns donos do mundo, outros autossuficientes, outro não sabia nem 

porque estava lá, e pra saúde não foi feito nada (REPRESENTANTE I). 

Os conselhos estão muito fechados dentro de uma perspectiva intimista, 

interna, os conselhos não estão tendo capacidade de irem até as populações 

mais afetadas para que elas possam dialogar, para que elas possam 

compreender os seus direitos (REPRESENTANTE N). 

Diante do que foi exposto, identifica-se certo descontentamento por parte dos 

representantes com relação à pouca visibilidade dada às atividades do conselho. De acordo com 

as entrevistas realizadas, restou claro que uma das formas de fortalecer a participação, segundo 

os representantes, não só no Conselho Estadual de Saúde, mas nos espaços de participação 

como um todo, seria informação à sociedade e maior publicização das reuniões, ações e 

decisões do conselho.  

Apesar disso, os representantes reconhecem a relevância da sociedade ocupar os espaços 

de participação em defesa dos seus direitos. De acordo com a REPRESENTANTE J: 

se a sociedade civil não tiver esse acesso, as coisas vão demorar mais. Podem 

até acontecer, mas vão demorar mais. É o usuário que está na ponta, que está 

sendo assistido, e se ele não tem um canal que diga que não está bom, que 
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precisa melhorar, que aquilo não esta acontecendo, se não tiver isso a coisa 

não vai acontecer. Tem que ter essa pressão da sociedade civil. 

A representante relatou uma vitória do seu segmento: a distribuição gratuita das cadeiras 

de rodas motorizadas no estado. Segundo a representante, há muito tempo tentava-se colocar 

essa discussão em pauta. Nesse sentido, a representante chama a atenção para o fato de que, se 

a sociedade, assim como o próprio segmento, tivessem se mobilizado em prol dessa batalha, o 

objetivo da distribuição de cadeiras de roda teria sido alcançado com mais rapidez. A 

representante afirma que: 

É preciso que a sociedade civil também apoie mais, por exemplo, essa questão 

das cadeiras de rodas, até mesmo se o seguimento tivesse se unido mais, a 

resolutividade teria sido mais rápida. Mas se são poucos, vai acontecer porque 

a gente está la na frente, vão ter outros apoios, mas ele demora mais. 

Infelizmente, não é de interesse do setor público resolver certas questões. Pra 

mostrar essa visão tem que ser a gente mesmo, a sociedade 

(REPRESENTANTE J). 

Com relação à conscientização por parte da sociedade civil, o REPRESENTANTE L 

defende que muito se deve ao fato de que: 

Muitos dizem, “ah, eu vou lá se me der um salário”, eles não acham que 

cidadania não se vende, não se troca e não se dá, você que tem que construir, 

cidadania é isso, é você  se envolver, é você participar, agora pra isso precisa 

a escola te ensinar, te mostrar, a escola não forma cidadão e cidadã nesse 

contexto, a gente fica como a gente estar hoje, a fragilidade dos movimentos 

sociais dentro das instâncias de controle social, seja na educação, seja na 

saúde, seja no meio ambiente, seja na geração de emprego, a gente não tem 

mais, muitos conselhos não funcionam porque a própria sociedade, sindicatos, 

organizações sociais, não querem se envolver, aí é onde eu digo, falta o 

estímulo da nossa educação. 

No sentido do exposto, objetivava-se analisar a atuação dos representantes da sociedade 

civil no processo decisório do CES/RN. Identificou-se, por meio da fala dos entrevistados, que 

os atores sociais atuaram ativamente do conselho, influenciando os debates que ocorreram no 

ano de 2017. Apesar disso, verifica-se grande diferença em níveis de atuação. As intervenções 

eram feitas por quase sempre os mesmos atores, realidade ressaltada na fala dos entrevistados.  
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4. A EXPERIÊNCIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE DE NATAL  

A cidade de Natal é a capital do estado do Rio Grande do Norte. Dentro do contexto 

estadual, o município de Natal configura-se como o mais populoso, com população de 803.739 

habitantes, de acordo com o IBGE (2010). 

A área da cidade constitui-se de 167,264 km² (IBGE, 2010). Nesse sentido, a densidade 

demográfica de Natal é de 4.805,24 habitantes/km², superior aos 59,99 habitantes/km² de 

densidade demográfica do Rio Grande do Norte (IBGE, 2010). O município de Natal configura-

se como polo da Região Metropolitana existente no estado do Rio Grande do Norte (RMNatal), 

atualmente composta pelos municípios de Parnamirim, Macaíba, São Gonçalo do Amarante, 

Nísia Floresta, Ceará- Mirim, Extremoz, São José de Mipibu, Monte Alegre, Vera Cruz, Arês, 

Goianinha, Ielmo Marinho, Maxaranguape, além da capital, Natal.  

O mapa a seguir demonstra o segundo recorte territorial dessa pesquisa, a cidade de 

Natal: 
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MAPA 02 – Cidade de Natal/RN 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, 2010. Elaboração: Julliani Laiss Alves Maia, 

2017.  
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A seguir, realiza-se a análise do desenho institucional do Conselho Municipal de Saúde 

de Natal/RN. 

4.1 Atribuições, Funcionamento e Composição do CMS Natal 

O Conselho Municipal de Saúde de Natal é um órgão de instância colegiada, 

deliberativo, de caráter paritário e de natureza permanente, integrante da estrutura básica do 

Sistema Único de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, nos termos da 

Lei Nº 5.582, de 09 de agosto de 2004, que alterou o Art. 3º da Lei - 4.007, de 22 de julho de 

1991, em conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8.080, de 19 de setembro de 

1990 e na Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. 

De acordo com o atual Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde de Natal, 

apreciado e aprovado em 2005, em seu paragrafo 1º, art. 2º, estabelece-se que o referido 

conselho tem por finalidade formular, propor, discutir, acompanhar, avaliar e fiscalizar a 

implementação e a execução da política de saúde no município de Natal/RN, inclusive nos 

aspectos econômico e financeiro, bem como estimular, promover e apoiar iniciativas de 

fortalecimento do controle social, em toda a sua amplitude, inclusive órgãos e instituições 

públicas, privadas e filantrópicas.  

Nesse sentido, conforme Capítulo II, art. 3º da Resolução nº 017/2005 (Resolução que 

aprova o atual Regimento Interno) dentre algumas competências do Conselho Municipal de 

Saúde de Natal10 destacam-se: 

I - Estimular, promover, implementar, articular e apoiar iniciativas de 

fortalecimento do controle social em toda a sua amplitude e a defesa dos 

princípios constitucionais e leis orgânicas que fundamentam o SUS, bem 

como as deliberações das conferências de saúde. 

- Articular-se e promover a articulação com outros conselhos setoriais, com o 

propósito de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns, 

para o fortalecimento do sistema de participação e controle social. 

VII - Definir diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde e do 

Plano de Investimentos em Saúde - anuais e plurianuais -, e sobre eles 

deliberar, conforme as diversas situações epidemiológicas e a capacidade 

organizacional dos serviços, definindo a organização destes, o relacionamento 

com o setor privado e contratado, a programação orçamentário-financeira, 

entre outros aspectos fiscalizando sua execução, em conformidade com as 

deliberações das Conferências Municipal, Estadual e Nacional de Saúde.  

                                                 
10 Para maiores detalhes sobre as competências do CMS/Natal, ver ANEXO B. 
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XII - Aprovar critérios e parâmetros relativos à cobertura assistencial, 

prestação e financiamento do serviços, desde que não contrariem os definidos 

pelo CNS, CES-RN, MS e pelo Art. 26 da Lei 8.080/90 - abrangendo repasses 

e aplicação de recursos às instituições públicas, empresas e entidades 

conveniadas - bem como acompanhar e fiscalizar a execução desses serviços. 

XIII - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de 

saúde prestados à população pelos órgãos e entidades públicas e privadas 

integrantes do SUS no município, impugnando aqueles que contrariem as 

diretrizes e princípios do SUS ou a organização do sistema.  

XVI - Definir diretrizes gerais para a participação dos diversos provedores no 

Sistema Único de Saúde.  

XIX - Deliberar sobre estratégias e formas de operacionalização para fazer 

cumprir as diretrizes, proposições, deliberações e recomendações aprovadas 

nas Conferências de Saúde. 

XXIII - Controlar e fiscalizar o Fundo Municipal de Saúde. 

XXXVIII - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos 

serviços de saúde e encaminhar os indícios de irregularidades aos respectivos 

órgãos, conforme legislação vigente. 

XL - Divulgar e possibilitar amplo conhecimento do SUS, das ações e 

deliberações deste Conselho e das demais instâncias de controle social do SUS 

à população e às instituições públicas e privadas. 

XLI - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e 

divulgar, por todos os meios de comunicação, informações sobre as funções e 

competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões, inclusive 

sobre as agendas, datas e local das reuniões. 

A partir das competências acima, verificam-se ações fundamentais relacionadas à gestão 

do SUS e ao controle e fiscalização do orçamento da saúde, como: definir diretrizes para a 

elaboração do Plano Municipal de Saúde; aprovar o Plano Municipal de Saúde; controlar e 

fiscalizar o Fundo Municipal de Saúde; fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações 

e dos serviços de saúde e encaminhar os indícios de irregularidades, dentre outras competências 

do CMS/Natal. Além disso, identificam-se ações que priorizam o fortalecimento do controle 

social no âmbito municipal, como: promover a articulação com outros conselhos setoriais; 

apoiar e promover a educação para o controle social; divulgar as ações e deliberações do 

CMS/Natal; estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde, entre outros.  

Nesse contexto, a fim de analisar o desenho institucional do Conselho Municipal de 

Saúde de Natal, a partir da compreensão da dinâmica de funcionamento da instituição, adotou-

se como base de sustentação teórico-metodológica o modelo desenvolvido por Faria (2011), 

como descrito no capítulo anterior – A experiência do CES/RN.  Portanto, a variedade de 

informações que serão buscadas no Regimento Interno baseia-se em: i) existência de estruturas 

organizacionais como mesa diretora, secretaria executiva e comissões temáticas; ii) número e 

distribuição de cadeiras entre os segmentos do governo e da sociedade civil; iii) critérios sobre 

o processo decisório, como regras de votação e prerrogativas da presidência, além de quem 
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pode presidir o conselho; iv) quem elabora a pauta e sobre quais critérios; v) definição prévia 

de categorias de entidades que podem demandar representação; vi) regras sobre como os 

representantes da sociedade civil e do governo se tornam conselheiros (FARIA, 2011; CUNHA 

et al., 2011). 

O Regimento Interno é um documento que apresenta um conjunto de regras que 

determinam a estrutura e a dinâmica de funcionamento de determinada instituição. No caso dos 

Conselhos Municipais de Saúde, segundo Faria (2007), o Regimento Interno é um instrumento 

normativo que ao analisar as regras permite-se aferir em que medida as regras que ordenam os 

conselhos propiciam ou dificultam o estabelecimento de dinâmicas mais inclusivas e 

democráticas, através da presença ou não dos princípios que nortearam a criação do mesmo. 

Desse modo, no que se refere à estrutura de funcionamento do conselho, o conselho de 

Natal é composto por um Plenário, instância máxima de deliberação; uma Mesa Diretora, eleita 

pelo Plenário; uma Secretária Executiva; Comissões Internas Permanentes e/ou Temporárias; 

um Presidente e um Vice-Presidente. Percebeu-se, ainda, a previsão da existência de comissões 

intersetoriais, técnicas e de grupos de trabalho, que mesmo não se tratando de um ponto a ser 

analisado, Faria (2007, p. 117) destaca que “a inexistência de previsão dessas Comissões 

[temáticas] é um dado importante na medida em que são elas que exercem a função de informar 

os participantes acerca de temas que, muitas vezes, lhes são desconhecidos”. Busca-se com 

essas comissões tornar os conselheiros mais aptos a discutirem e decidirem sobre determinados 

assuntos.  

Quanto à frequência e os locais de reuniões, o RI estabelece que o conselho municipal 

de saúde se reúna, ordinariamente, uma vez por mês e, extraordinariamente, por convocação de 

seu presidente, por deliberação do Plenário ou em decorrência de requerimento de um terço dos 

seus membros. Tanto as reuniões ordinárias quanto as reuniões extraordinárias são abertas ao 

público, que terá direito a voz. Quanto aos locais de reunião, o RI estabelece que a Secretaria 

Municipal de Saúde de Natal, garantirá ao conselho municipal de saúde autonomia e condições 

para o seu pleno e regular funcionamento, dentre as quais destaca-se dotação orçamentária, 

Secretaria Executiva e estrutura administrativa. Hoje, o CMS conta com espaço nas instalações 

da Secretaria Municipal de Saúde de Natal. 

No que tange ao número de membros do conselho, o RI demonstra que, em 

conformidade com o Art. 3° da Lei nº 5.582, de 09 de agosto de 2004, que altera o Art. 3º da 

Lei 4.007, de 22 de julho de 1991, o Conselho Municipal de Saúde de Natal deve ser composto 
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por 20 membros titulares e seus respectivos suplentes. Quanto à representação, o CMS tem 

representação paritária, sendo 50% de representantes de usuários do SUS, 25% de 

representantes do governo e de prestadores privados e conveniados sem fins lucrativos de 

serviços em saúde e 25% de trabalhadores em saúde do SUS, assim distribuídos: I - Da 

representação governamental: a) dois representantes do Governo Municipal, sendo um do nível 

central da Secretaria. Municipal de Saúde de Natal-RN, e outro dos 04 (quatro) distritos 

sanitários do município, observando o critério de revezamento entre eles; b) um representante 

do Governo Estadual, da Secretaria de Estado da Saúde Pública – SESAP/RN; c) um 

representante do Governo Federal, a ser indicado pelo Ministério da Saúde; d) um representante 

da Associação dos Hospitais do Rio Grande do Norte (AHORN).  

Enquanto da representação dos profissionais de saúde são: a) dois representantes do 

Sindicato dos Trabalhadores em Saúde do Estado do Rio Grande do Norte; b) um representante 

do Sindicato dos Médicos do Estado do Rio Grande do Norte - SINMED; c) um representante 

do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Natal - SINSENAT; d) um representante 

dos sindicatos das demais categorias da saúde, devendo haver revezamento periódico entre 

estes.  

No que diz respeito à representação dos usuários, o RI estabelece que seja: a) quatro 

representantes do movimento comunitário organizado, sendo 01 (um) de cada distrito sanitário; 

b) um representante das centrais sindicais; c) um representante do Centro de Defesa do 

consumidor; d) um representante de entidades pertinentes aos portadores de necessidades 

especiais; e) um representante de entidades pertinentes aos portadores de patologia crônica; f) 

um representante dos movimentos de lutas pelos direitos humanos; g) um representante das 

organizações não governamentais que atuam na área de prevenção e tratamento da síndrome da 

imunodeficiência adquirida. 

Para tanto, em parágrafo único acerca da composição do conselho, fica estabelecido que 

os membros do CMS, respeitada a autonomia dos seus processos internos de escolha, serão 

indicados pelos segmentos, entidades, movimentos e órgãos que representam e nomeados pelo 

Chefe do Executivo Municipal, mediante publicação no Diário Oficial do município. 

Entende-se, aqui, que a composição de um conselho está diretamente relacionada com 

a qualidade da participação, tendo em vista que a representatividade na composição do CMS 

diz respeito não somente ao seu caráter quantitativo, mas à sua capacidade de representar os 

diversos interesses dos segmentos sociais ali envolvidos.  
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No que tange o tempo de mandato e reeleição, os conselheiros do CMS de Natal têm 

dois anos de mandato e possibilidade de reeleição sucessiva por igual período, segundo o seu 

Regimento Interno. 

Com relação à forma como são escolhidas as entidades de origem dos conselheiros, 

Faria (2007, p. 118) chama atenção para o fato de que a forma como essas entidades são 

escolhidas “revela-se um dado importante na medida em que ela informa como se constitui a 

representação no interior dos conselhos e a legitimidade da mesma”. Nesse contexto, o 

Regimento Interno informa que os representantes no CMS serão indicados por escrito, pelos 

seus respectivos segmentos e entidades, de acordo com seus fóruns próprios e independentes, 

cabendo à secretária executiva dar ciência ao Plenário na plenária subsequente ao recebimento 

do ofício encaminhado pelo respectivo órgão ou entidade.   

Ainda de acordo com o Regimento Interno, a cada renovação de mandato, ou 

necessidade de substituição, recomenda-se o revezamento das entidades, mas a escolha 

constitui prerrogativa do movimento e/ou do conjunto das entidades envolvidas em seus fóruns.  

No que se refere à determinação de quem ocupa a presidência e à forma como se escolhe 

o presidente, o RI estabelece que o Conselho Municipal de Saúde tenha um Presidente e um 

Vice-Presidente, ambos eleitos entre seus membros, por votação em Plenário. Na prática, como 

aponta Tatagiba (2002), em muitos casos é concebido ao presidente o privilégio de definir o 

que será discutido nas reuniões, estabelecendo temas prioritários para a agenda.  

Por esse motivo, segundo Faria (2007), a forma como o presidente é escolhido, influi 

para aferir o grau de democratização das relações no interior dessas instituições, e a indicação 

do Secretário Municipal de Saúde para ocupar o cargo de presidência sem a realização de 

eleição “não só fere o princípio representativo, como indica monopólio do cargo pelo 

representante do governo, configurando de antemão a preponderância do governo frente aos 

demais segmentos que participam dos Conselhos” (FARIA, 2007, pag. 119).  

No que diz respeito a quem é facultada a prerrogativa de elaborar a pauta de discussão 

e como se chegam às decisões do conselho, chamou atenção o fato de que, de acordo com o RI, 

a definição da pauta da reunião seguinte ocorrerá por meio de indicações dos conselheiros ao 

final de cada reunião ordinária. Com relação a essa prática, a partir da leitura das atas de 

reuniões ocorridas em 2017, foi possível confirmar que comumente ao final da ordem do dia 
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das reuniões, tinha-se a definição em plenário sobre a pauta da reunião seguinte. Ainda, 

conforme o RI, as deliberações ocorrem por maioria simples dos presentes com direito a voto.  

A partir das variáveis elencadas para análise do desenho institucional do conselho 

municipal de saúde de Natal, ressalta-se que o conselho apresenta uma estrutura institucional 

democrática, visto que as regras definidas como determinantes, conforme modelo desenvolvido 

por Faria (2011), estão presentes no Regimento Interno do CMS. Buscou-se, aqui, para além de 

outras questões, responder: quem tem direito ao assento dos usuários; como as instituições de 

candidatam para ocupar o cargo e; como essas instituições são escolhidas.  

Nesse sentido, com o intuito de analisar a representatividade dos conselheiros que 

representam a sociedade civil no CMS Natal, esboça-se a seguir quem são os representantes da 

sociedade civil, como foram autorizados para exercer tal representação, como compartilham as 

decisões tomadas pelo Conselho Municipal de Saúde de Natal com as suas bases de 

representação e, por fim, analisa-se a trajetória associativa desses atores sociais. 

4.2 Representação Política, Atores e Trajetórias 

Do mesmo modo como no capítulo acerca da experiência do CES/RN, busca-se, nesse 

momento, mapear quem são os chamados atores sociais que fazem parte da sociedade civil no 

Conselho Municipal de Saúde de Natal. Portanto, quem representa a sociedade nesse espaço de 

discussão? 

4.2.1 Delineando categorias de atores 

Um aspecto fundamental para analisar a representatividade dos atores sociais, consiste 

em identificar quem são esses atores e quais instituições esses atores representam. Por meio da 

pesquisa documental realizada, na qual foi coletada a lista de conselheiros da gestão 2015-2017, 

elaborou-se o quadro a seguir contendo a atual composição do Conselho Municipal de Saúde 

no período estudado: 

QUADRO 07 - Composição do Conselho Municipal de Saúde de Natal em 2017 

ENTIDADES CONSELHEIROS 

REPRESENTANTES DO GOVERNO E PRESTADORES DE SERVIÇO 
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Governo Federal 
Maria Betânia de Souza Oliveira (T) 

Fabiana Maria N. de Figueiredo (S) 

Governo Estadual 
Iraci Nestor de Souza (T) 

Edivomar Varela da Silva (S) 

Governo municipal SMS/Nível Central 
Kátia Maria Queiroz Côrrea (T) 

Carlos Magno (S) 

Governo municipal SMS/Distrito 
Juliana Bruna de Araújo (T) 

Genilce Maria Maciel de Almeida (S) 

REPRESENTANTES DO SEGMENTO DE PROFISSIONAIS DA SAÚDE 

SINMED 
Patrícia de Souza Nunes Campos (T)  

Patrícia Araújo Freire (S) 

AHORN 

Elson Sousa Miranda (T) 

Marleide Zumba (S) 

Demais categorias Pablo Renor Fernandes de Sousa (T) 

SINSENAT 
José Messias Gomes (T) 

José Roberto Linhares Tavares (S) 

SINDSAÚDE Nicodemos Estácio de Souza (T) 

REPRESENTANTES DO SEGMENTO USUÁRIOS 

Zona Oeste 
João Maria Silvino De Assis (T) 

José Zito Benedito De Souza (S) 

Zona Norte 

Paulo Cesar Santos De Oliveira (T) 

José Alexandre Bezerra (S) 

Zona Leste 

Maria Dalva Horácio (T) 

Francisco Carvalho Félix (S) 

Zona Sul Diego Eisenhower Amaro (T) 
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Maria De Fátima Bezerra (S) 

Portadores de Patologia 

Regina Rodrigues De Almeida (T) 

Francisco Canindé De Moura (S) 

Portadores de Deficiência 

Patrícia Pinheiro Queiroz (T) 

Rafaela Conceição Olegário Siqueira Costa 

(S) 

Movimento de Luta Contra AIDS (ONGs) 
Marcos Antônio Belarmino Da Silva (T) 

Wilson Dantas (S) 

Centro de Defesa do Consumidor 

Geolípia Jacinto Da Silva (T) 

Renata Celli Da S. Nogueira (S) 

Centrais Sindicais 

Ari Vitorino Dos Santos (T) 

Ieda Maria Santana Rossetti (S) 

Centro de Referência em Direitos Humanos 

Jailton Matias De Souza (T) 

Mario Alberto Dantas Segundo (S) 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos cedidos pelo conselho. 

Diante do quadro exposto, vale ressaltar que um ponto chamou atenção. Estabelecido 

por Lei, os conselhos de saúde, nas três esferas do Governo, devem contar com uma distribuição 

paritária entre representantes do governo e prestadores de serviço, trabalhadores da saúde e 

usuários do SUS, sendo 50% dos assentos reservados para o último segmento. Constatou-se, 

portanto, na lista coletada durante pesquisa de campo, a ausência de uma das entidades voltadas 

para representação do segmento governo/prestadores de serviço.  

Além dessa ausência, o assento direcionado a população da Zona Sul de Natal 

encontrava-se em situação de vacância. O território da Zona Sul abrange as Unidades Básicas 

de Saúde dos bairros de Nova Descoberta, Candelária, Mirassol, Ponta Negra, Pirangi, Jiqui, 

Cidade Satélite, Planalto, além do Ambulatório de Cidade Satélite, a Policlínica de Neópolis e 
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o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ)11. Não se sabe há quanto tempo a Zona Sul de Natal 

segue sem representante no Conselho Municipal de Saúde. 

Nesse momento, após descrição da composição do Conselho Municipal de Saúde de 

Natal, dar-se ênfase sobre quais são as entidades que representam a sociedade civil no CMS 

Natal. A fim de demonstrar como estão divididas essas entidades, baseado nos estudos de 

Moura (2009), classificou-se os membros do conselho, conforme quadro a seguir: 

QUADRO 08 - Classificação dos membros do CMS/Natal 

TIPO CMS/Natal 

ONGs, Fóruns 01 

Sindicatos, Federações, 

Associações e Movimentos 

Sociais 

08 

Entidades religiosas, 

filantrópicas e afins 
01 

Total 10 

Fonte: Elaborado pela autora com base nos documentos cedidos pelo conselho. 

A partir do quadro, percebe-se a prevalência do tipo sindicatos, federações, associações 

e movimentos sociais, frente aos demais tipos elencados. Realidade esperada, tendo em vista 

ser o maior grupo reunido, bem como agrupar tipos de entidades que possuem, no geral, 

trajetórias associativistas. 

Nesse sentido, torna-se fundamental conhecer quais são as entidades que representam a 

sociedade civil. Descrevem-se, aqui, as entidades que compuseram o Conselho Municipal de 

Saúde na gestão 2015-2017.  

O CMS Natal possui quatro vagas destinadas aos movimentos sociais populares por 

distrito sanitário – Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Diferenciando-se dos 

demais, o Conselho Comunitário do Bairro Bom Pastor, representante da Zona Oeste de Natal, 

possui perfil nas principais redes sociais, além de um blog denominado “Blog Conselho do 

Bom Pastor”. As referidas páginas são alimentadas com informações para a sociedade, com o 

intuito de, conforme o entrevistado, servir de canal de divulgação e comunicação entre o 

Conselho Comunitário e a população, o cidadão além de obter informações sobre as ações 

                                                 
11 Fonte: Prefeitura Municipal de Natal. Disponível em: <https://natal.rn.gov.br/sms/paginas/ctd-180.html>. 
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desenvolvidas pelo conselho, tem a oportunidade de divulgar, denunciar ou sugerir ações a 

diretoria da instituição. Notou-se, contudo, a falta de atualização das publicações. Para os 

demais representantes por distrito sanitário, não se localizaram páginas nas redes sociais. 

O assento destinado às centrais sindicais, atualmente, está ocupado pela Central dos 

Trabalhadores do Brasil (CTB). Fundada em Belo Horizonte em dezembro de 2007, a CTB é 

considerada fruto do processo de reorganização sindical ocorrido no primeiro mandato do ex-

presidente Lula (2003-2007). Figurando-se entre as maiores centrais sindicais do país, estão 

entre as bandeiras de luta da CTB: o pleno emprego; melhores salários; defesa das organizações 

sindicais; ampliação e universalização dos direitos trabalhistas e previdenciários; reforma 

agrária efetiva; ampliação da democracia; unificação do movimento sindical; desenvolvimento 

nacional e; o socialismo12. 

O Movimento de Luta Contra AIDS está representado no CMS pela ONG Articulação 

AIDS/RN. A Articulação AIDS é um coletivo de ONGs, redes e movimentos do estado do Rio 

Grande do Norte, que atuam na área de enfrentamento ao HIV/AIDS e hepatites virais no estado 

do RN. 

O assento direcionado para Portadores de Deficiência encontra-se ocupado pelo Centro 

de Saúde Auditiva – SUVAG/RN. SUVAG é a sigla de Sistema Universal Verbotonal de 

Audição Guberina, filosofia norteadora da instituição. O SUVAG do Rio Grande do Norte é 

uma instituição filantrópica que há 36 anos tem seu trabalho voltado à promoção da saúde 

auditiva, visando à prevenção, o diagnóstico da surdez e a reabilitação da audição e da fala de 

pessoas com deficiência auditiva.  

A Associação de Pessoas Portadoras de Anemia Falciforme (APPAF/RN) é a associação 

que, atualmente, ocupa a vaga destinada para os Portadores de Patologia. A APPAF/RN foi 

criada no ano de 2013 para prestar apoio e orientação às pessoas portadoras da anemia 

falciforme, principalmente no que tange a defesa dos seus direitos enquanto cidadãos.  

Já o Centro de Defesa do Consumidor do Rio Grande do Norte (CDC/RN) é uma 

associação de consumidores sem fins lucrativos e independentes de governos, empresas e 

partidos políticos.  Sua missão é defender os direitos do consumidor, promovendo a educação 

e a ética nas relações de consumo. Nos seus doze anos de existência o CDC investiu em 

atividades de educação, informação e orientação ao consumidor, para isso realizou reuniões e 

                                                 
12 Disponível em: <http://www.portalctb.org.br/site/>  
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palestras em Escolas, clubes de mãe, conselhos comunitários e sindicatos de trabalhadores da 

saúde, bancários, petroleiros  e outros. Faz parte do Movimento Social em Defesa do SUS, 

tendo participado de capacitações de conselheiros de saúde nas instâncias municipal e  estadual, 

bem como realiza palestras e debates sobre os “direitos dos usuários do SUS”. 

O Centro de Referência em Direitos Humanos (CRDH) é um órgão nacional com 

unidades em diversas regiões do Brasil coordenadas pela Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República (SDH/PR). No RN existem dois centros, em Mossoró e Natal. Em 

Natal o CRDH funciona como um Programa de Extensão da UFRN. O Centro funciona como 

uma ponte entre a comunidade e os demais órgãos institucionais, a partir do qual são 

implementadas ações que se voltam à garantia, defesa e promoção dos Direitos Humanos, bem 

como o acesso à justiça e o estímulo ao debate sobre cidadania. O CRDH atua prestando 

serviços de atendimento jurídico, social e psicológico, capacitação em Direitos Humanos, 

mediação de conflitos, apoio e articulação de atores públicos e de movimentos sociais, bem 

como na produção de conhecimento sobre Direitos Humanos.  

No sentido do exposto, parte-se agora para a segunda etapa deste momento da pesquisa. 

Busca-se, a seguir, compreender o modo de escolha dos representantes, o meio de discussão 

utilizado pelos conselheiros para se relacionarem com a sua base de representação, além da sua 

trajetória associativa. 

4.2.2 Da autorização à prestação de contas 

Como dito anteriormente, a representatividade será analisada, aqui, por meio de três 

variáveis: a forma como o representante foi escolhido; o meio utilizado pelo representante para 

compartilhar decisões com a sua base de representação; e a trajetória associativa do 

representante. 

No momento da pesquisa de campo, um dos assentos reservados ao segmento de 

usuários do SUS encontrava-se em situação de vacância. Além disso, um dos representantes 

não foi localizado, apesar de inúmeras tentativas de contato. Por esse motivo, foram 

entrevistados oito representantes da sociedade civil dos dez que possuem assento no 

CMS/Natal.  

Nesse contexto, questionados quanto à forma com que foram autorizados a exercer tal 

representação no conselho, tem-se o seguinte cenário esboçado no quadro a seguir: 



95 

 

QUADRO 09 - Processo de escolha dos representantes da sociedade civil no Conselho 

Municipal de Saúde de Natal 

Processo de escolha dos 

conselheiros 

Número de 

representantes 
Total 

Indicação Coletiva 06 75% 

Indicação individual 02 25% 

Total 08 100% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas. 

Percebe-se que, 06 (seis) dos 08 (oito) entrevistados do CMS/Natal foram eleitos por 

meio de indicação coletiva. Ou seja, 75% desses representantes foram indicados por meio de 

reuniões, assembleias ou fóruns das suas respectivas organizações. Dado importante, visto que, 

de acordo com Santos (2004, p. 133), “a eleição de organizações representantes da sociedade 

civil em fóruns próprios aponta para um tipo de representação que vai além da própria 

instituição do conselheiro, tendo em vista que esse precisa se legitimar diante de um segmento 

social”. Por outro lado, apenas 02 (dois) representantes tiveram seus nomes escolhidos 

diretamente pelo presidente de suas organizações sociais. 

Como destaca MOURA (2009), o vínculo entre representante e representados aumenta 

numa situação em que o representante é eleito pelos seus representados, tendo em vista que “o 

ato eleitoral é característico de  um processo democrático e expressa os anseios da coletividade” 

(MOURA, 2009, p. 122). Nesse contexto, enquanto os representantes eleitos por meio de 

processo eleitoral em reuniões ou assembleias da sua organização apresentam tal característica, 

os representantes escolhidos diretamente pela presidência da organização, comumente, não tem 

obrigatoriedade formal de manter vínculo ou contato com a entidade representada. 

Mediante análise qualitativa das entrevistas, percebe-se que a atuação dos dois 

representantes que foram eleitos por meio de indicação direta para atuarem no Conselho 

Municipal de Saúde tratava-se da primeira experiência no âmbito da participação social. Ambos 

os representantes foram indicados para exercer representação por serem portadores de doenças 

crônicas que tem representação assegurada no referido conselho.  Nesse contexto, o gráfico 02 

apresenta o tempo de mandato dos representantes entrevistados: 
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GRÁFICO 02 - Tempo de mandato dos representantes da sociedade civil no Conselho 

Municipal de Saúde 

 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas realizadas. 

A partir do gráfico, identifica-se que somente três representantes estão a mais de um 

mandato ocupando a função de conselheiros no CMS/Natal. Chamando-se atenção para um 

deles que está a três mandatos representando sua instituição no referido conselho. Tal fato 

demonstra que no CMS/Natal existe uma maior rotatividade de atores sociais exercendo 

representação nesse espaço. 

A segunda variável analisada refere-se ao meio utilizado pelo representante para 

compartilhar decisões com a sua base de representação. Destaca-se que o meio utilizado pelos 

conselheiros para consultar a base apontará para a centralização ou descentralização das 

decisões (MOURA, 2009; SANTOS, 2004). 

Portanto, a representatividade também pode ser analisada por meio da relação entre 

representante e representados, analisando-se, conforme Moura (2009), se os representados 

legitimam a atuação dos representantes por meio de reuniões, encontros ou outros meios. Com 

base no conteúdo das entrevistas realizadas com os conselheiros do CMS/Natal, delineou-se o 

quadro a seguir: 
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QUADRO 10 - Meio utilizado pelos representantes da sociedade civil para consulta à sua 

base de representação no CMS Natal 

Meios utilizados para consulta à base Nº de vezes em que citaram esse meio 

Reuniões 07 

Relatórios 01 

Não tem/Não soube responder 01 

Outros (eventos, e-mails, redes sociais) 05 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas concedidas pelos conselheiros. 

Percebe-se que, com maior número de vezes citada pelos entrevistados, as reuniões 

configuram-se como a principal forma de consulta à base de representação. As reuniões 

periódicas são o principal mecanismo de informação, fiscalização e acompanhamento das 

decisões tomadas no CMS/Natal para os representados. Outros meios ainda foram citados, 

como envio de relatórios, encontro em eventos, e-mails e uso de redes sociais. 

Mediante entrevistas, nota-se que os conselheiros compreendem a relevância de se 

manter uma relação de aproximação com as entidades representadas. De acordo com os 

entrevistados:  

Como conselheiro tenho que tomar aquela decisão, porém nós fazemos 

reuniões, discutimos, não podemos tomar decisões individuais, tem que ser no 

coletivo (REPRESENTANTE C). 

Acho que estou cumprindo com o papel de envolver o segmento que eu 

represento. A gente faz reuniões e passa o que acontece [...] passo para a 

presidente e nas reuniões a gente passa para o pessoal. Eu procuro 

compartilhar com a associação o que está acontecendo, falta de medicação, 

falta de médicos. Porque o conselho toma as decisões, eu filtro as informações, 

faço um relatório e a gente faz uma reunião trimestral (REPRESENTANTE 

F). 

Nós fazemos reuniões. Tiramos algumas determinações, encaminhamentos, 

não decido nada sozinho, temos um colegiado de pessoas, temos uma direção, 

então a gente discute o que quer fazer [...] [as decisões] são compartilhadas 

com o conselho comunitário e com a comunidade. Quando a gente vai fazer 

algo pra discutir dentro da comunidade, tem o meio de comunicação que é 

meu carro de som, a gente discute em reunião com os companheiros e chama 

a comunidade a participar (REPRESENTANTE H). 

Eu tenho procurado fazer com que as nossas ações contemplem aquilo que 

eles confiaram em mim porque foi a minha confiança. Porque apesar de eu 

estar numa base de representação do cdc eu me considero como base de 

representação da saúde do trabalhador. Então eu assumo esses dois 
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posicionamentos e também o segmento usuários, porque eu represento o 

segmento usuários (REPRESENTANTE D). 

Porque existe um principio de fazer as reuniões e de participar das reuniões, é 

uma via de mão dupla. Eu acredito que a representatividade e a legitimidade 

se fazem dessa forma, e é isso que a gente vem trabalhando dentro do conselho 

[comunitário]. Eu tenho participado de todo processo com eles, dentro das 

comunidades, a gente leva os informes do que está acontecendo, escuta o que 

eles acham que deveria ser defendido, e aí a gente fortalece a posição 

(REPRESENTANTE G). 

Para além das reuniões citadas nos depoimentos, chamou a atenção a grande presença 

das redes sociais no convívio entre representantes e representados. Os entrevistados apontaram 

o uso de redes sociais como Whatsapp, Facebook, Twitter, entre outras, para manter relação 

com a base de representação. Segundo esses, as redes sociais possibilitam um maior alcance de 

informações, além da facilidade em compartilhar, existe a facilidade de acesso aos 

representados. Com relação a isso, o REPRESENTANTE C afirma que “os meios de 

comunicação hoje são as redes sociais, que são gratuitas, boas e eficientes [...] tem muitas 

facilidades pra gente”. De acordo com outro representante: “hoje as tecnologias facilitam, antes 

era mais difícil levar a informação, hoje é de imediato. ‘estamos numa reunião agora, deliberou 

isso’”. 

Contudo, vale destacar que, a depender de como tais redes sociais sejam utilizadas, 

assim como relatórios e e-mails, só funcionarão como uma espécie de feedback, ou seja, os 

integrantes das organizações representadas só tomam conhecimento sobre as decisões num 

momento posterior à tomada de decisão, não sendo possível, portanto, interferir na atuação do 

representante. 

Outro fator que chama a atenção é que um dos representantes demonstrou dificuldade 

para responder sobre os meios de consulta à sua base, ou seja, neste caso, possivelmente, não 

há consulta à base de representação. Dado preocupante, em virtude da representação política 

exercida nos conselhos gestores significar a defesa dos interesses de um determinado grupo ou 

segmento social. Em grande medida, a inexistência de um meio de consulta à base pode levar 

ao distanciamento entre representante e representados, contribuindo para que não ocorra a 

prestação de contas da atuação desse representante no processo decisório do conselho municipal 

de saúde. 

A representatividade também deve ser entendida na forma como as entidades se 

relacionam no interior das instâncias de participação, ou seja, é necessário compreender em que 
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medida as entidades possuem uma relação baseada, predominantemente, no conflito ou na 

cooperação de temas (MOURA, 2009). 

Dessa forma, interessa saber como se dá a relação entre os representantes da sociedade 

civil no CMS/Natal. Para tanto, utilizaram-se dois grupos de respostas: “boa relação”, 

referindo-se ao apoio a temas e complementação de ideias e; “divergências”, referindo-se a 

entraves para construção de propostas em conjunto. O quadro a seguir mostra como os 

conselheiros da sociedade civil percebem a sua relação com os demais conselheiros no 

CMS/Natal. 

QUADRO 11 - Relação dos representantes da sociedade civil com as demais entidades no 

CMS/Natal 

Relação dos conselheiros com 

as demais entidades 
CMS Natal Total em % 

Boa relação 07 87,5% 

Divergências 01 12,5% 

Total 08 100% 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas entrevistas concedidas pelos conselheiros. 

A partir dos dados demonstrados, tem-se, portanto, um cenário no qual 87,5% dos 

conselheiros entrevistados afirmam possuir boa relação com os demais conselheiros no 

CMS/Natal, apontando-se para a realização de um trabalho conjunto, baseado, 

predominantemente, no apoio entre as entidades. De acordo com o REPRESENTANTE C, 

“hoje o conselho, na verdade, é um grupo, é um corpo”. Segundo o REPRESENTANTE F, 

entre os representantes da sociedade civil “a gente se entende bem, tem conversa, troca ideia”.  

Relação ressaltada na fala do REPRESENTANTE G: 

Quando estamos lá, é um segmento só, é usuário. Há uma unidade, uma 

identificação. Há muito respeito, eu percebo que os usuários estão unidos em 

torno dos princípios do SUS. Eu acho que essa tem sido a grande vitória. E o 

mais interessante é que num é uma coisa construída em cima de um saber 

acadêmico, são pautas concretas, de lutas em defesa do SUS, por um 

atendimento humanizado, pelo direito em participar, as pessoas se 

identificam, elas estão ali e elas tem um papel relevante [...] Os usuários estão 

muito envolvidos. Na verdade, são os usuários quem tem ditado a dinâmica 

nesses conselhos. 

Conforme o REPRESENTANTE D, a relação com as demais entidades se dá de forma: 
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Interativa, a gente tem feito um trabalho muito interessante [...] Pra mim tem 

sido um momento de grande aprendizado e satisfação. Temos aborrecimentos 

porque é uma função extremante espinhosa onde eu não posso falar por mim, 

tenho que falar por decisões colegiadas e isso, às vezes, me trava um pouco 

porque eu tenho meu posicionamento pessoal, venho de uma luta crítica dentro 

da própria política, dentro do próprio SUS, mas tem sido uma relação muito 

respeitosa também. 

O fato da maioria dos representantes indicarem boa relação demonstra que o conselho 

possui um funcionamento bastante cadenciado. Tal relação contribui para que no conselho 

existam melhores índices de consenso e proposição de políticas públicas. 

Embora a grande maioria dos representantes tenha ressaltado a predominância de uma 

relação cooperativa entre as organizações sociais, houve também quem discordasse do 

argumento, conforme destaca o REPRESENTANTE A: “a união faz a força, né? Mas estivemos 

um pouco afastados porque as outras instituições só vêm o lado delas [...] dentro do outro 

conselho, a gente via mais essa questão da interação entre os conselheiros da sociedade civil”. 

O fato é que, de modo geral, a relação harmoniosa entre os representantes da sociedade 

civil configura-se como ponto positivo para o bom funcionamento do conselho. Como dito 

anteriormente, tal aspecto impacta tanto na produção do consenso no processo decisório, quanto 

na proposição de políticas públicas.  

Conforme Moura (2009), a diversificação de trajetórias sociais, levando-se em 

consideração a formação educacional, a trajetória associativa e como os representantes 

vivenciam as suas organizações sociais também condicionam o processo de representação. 

Nesse contexto, o subcapítulo a seguir analisa a trajetória dos atores sociais que atuaram no 

CMS/Natal no ano de 2017. 

4.2.3 Conhecendo atores e trajetórias sociais 

Busca-se, aqui, compreender a trajetória dos representantes da sociedade civil que 

exercem representação no Conselho Municipal de Saúde. Para tanto, durante as entrevistas 

semiestruturadas, os atores sociais foram convidados a descrever suas respectivas trajetórias no 

âmbito da participação social, bem como na área da saúde.  

Nesse contexto, o representante da Central dos Trabalhadores do Brasil (CTB) destaca 

que começou sua trajetória como sindicalista. Hoje, além de fazer parte da CTB do Rio Grande 

do Norte, integra o Sindicato de Empresas Prestadoras de Serviço na área de condomínios. 
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Além disso, é subcoordenador da Comissão Intersetorial de Saúde do Trabalhador do RN – 

CIST. Conforme destaca o representante: “desde 2009 que eu venho atuando dentro do 

movimento sindical, e de lá pra cá arregacei as mangas e estou na luta em defesa do SUS” 

(Representante da Central dos Trabalhadores do Brasil – CTB). 

O representante da Articulação AIDS destaca que anterior à fundação da associação da 

qual faz parte, foi fundador e presidente de uma casa de apoio para pessoas com HIV/AIDS. 

De acordo com o representante: “nossa luta hoje é toda em beneficio das pessoas com 

HIV/AIDS, até mesmo no próprio conselho, eu luto muito pelas pessoas vivendo” 

(Representante da Articulação AIDS). 

No decorrer da entrevista notou-se forte engajamento do representante na luta pelos 

direitos das pessoas vivendo com HIV/AIDS, sobretudo como o movimento se organiza e busca 

representar juridicamente o grupo. Contudo, notou-se ainda, um desequilíbrio entre a 

participação no movimento social e a participação institucional. Apesar de muito ativo no 

movimento de luta contra HIV/AIDS, a participação institucional demonstrava certo 

enfraquecimento pelo distanciamento ou dificuldade de atuação no CMS/Natal.  O entrevistado 

relatou dificuldade em acompanhar as reuniões em virtude das suas atividades na associação: 

“com essa correria eu sou obrigado a faltar às reuniões”. Nesse contexto, percebe-se que a 

representação no conselho fica num segundo plano. Tal situação acarreta a perda de qualidade 

da representação e a vacância no processo de tomada de decisão, ou seja, traz implicações à luz 

da representatividade. 

Sobre a trajetória da representante do Centro de Saúde Auditiva – SUVAG/RN, a 

representante destaca que há 14 anos atua no controle social na área da saúde, mas, anterior a 

isso, já atuava na área da educação especial, inclusive com participação nos conselhos 

municipal e estadual da pessoa com deficiência, como é possível verificar no seu depoimento: 

Fui representante do Conselho da Pessoa com Deficiência, tanto do Conselho 

Municipal quanto do Conselho Estadual da área da pessoa com deficiência. 

Fui uma vez da cadeira quando eu estava na educação especial e depois já no 

CRI, que é o Centro de Reabilitação Infantil. Passei algum tempo sem ter 

representação no conselho até chegar ao SUVAG, e quando cheguei aqui no 

SUVAG, fui primeiro para o Conselho de Assistência Social, quando eu já 

estava no conselho o SUVAG foi convidado para entrar no Conselho 

Municipal de Saúde, e aí meu nome foi indicado (Representante do Centro de 

Saúde Auditiva – SUVAG/RN). 

Com relação à representante do Centro de Defesa do Consumidor do Rio Grande do 

Norte – CDC/RN, a representante iniciou sua trajetória em Goiás/GO, há 14 anos, quando 
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fundou a primeira entidade de adoecidos do trabalho, atuando junto à promotoria de saúde, até 

se mudar para a cidade de Natal/RN. Além de atuar no CMS/Natal, a representante também já 

atuou no CES/RN. A seguir, o relato da representante até ser indicada pelo CDC/RN: 

Quando eu me mudei pra cá, continuei meus tratamentos e comecei a 

pesquisar o que tinha aqui em Natal, procurei a secretaria de saúde, mas não 

tinha nada, era um caminhar solitário. Procurei o sindicato dos bancários, que 

era a minha categoria, tinha proposta de um evento sobre LER/DORT, mas 

disseram que estava há um ano parado [...] me coloquei a disposição [...] 

criamos um grupo de discussão que foi muito interessante, e aí fomos criando 

esses elos com as entidades e órgãos públicos do município e do Estado [...] 

foi quando foi criado o Centro de Referencia da Saúde do Trabalhador. Nesse 

tempo nós criamos o PREVDORT e o Fórum de Proteção ao Trabalho [...] E 

aí, a necessidade de ter o Centro de Referencia, obrigatoriamente, tem que ter 

a Comissão Intersetorial em Saúde do Trabalhador [...] Daí veio o CDC, fui 

indicada pra fazer parte do conselho estadual e foi assim que se deu todo 

processo pra entrar nessa discussão com os conselhos e hoje estar na 

presidência do conselho (Representante do Centro de Defesa do Consumidor 

do Rio Grande do Norte – CDC/RN).  

Como dito em outro momento, o CMS/Natal tem quatro vagas destinadas para 

representação das quatro zonas administrativas da cidade – Zona Norte, Zona Sul, Zona Leste 

e Zona Oeste – o representante da Zona Oeste de Natal, representada pelo Conselho 

Comunitário do Bairro Bom Pastor relata que sua experiência no campo da participação social, 

começou no movimento estudantil, aos 12 anos de idade, hoje com 51. De acordo com o 

representante: 

Comecei no movimento estudantil, no Vale dos Canaviais em Ceará Mirim. 

Depois do movimento estudantil, fiz parte do Sindicato Rural, também em 

Ceará Mirim. Eu sempre gostei dos movimentos de luta. Eu fui para o exército, 

depois me empreguei na Urbana. E dentro da Urbana, me dediquei a uma 

associação que era a Associação dos Servidores da Urbana. Comecei a fazer 

esse trabalho, na época não tinha sindicato, e eu engajei nessa luta e fui 

gostando, luta mais presente, mais fortalecida [...] em 1994, vim morar na 

comunidade do Salgado, aí fundamos uma associação de moradores da 

comunidade, até pra reivindicar melhorias. E nós que moramos na periferia, 

falta políticas públicas, muitas mesmo, vem a questão da associação, vem a 

questão da moradia do bairro Bom Pastor, vem a fundação da associação de 

moradores e vem a fundação do sindicato, o SINDLIMP, que eu sou fundador. 

Casou uma coisa com a outra, a luta dos trabalhadores com a luta comunitária. 

Com dois mandatos na associação de moradores, concorri às eleições do 

conselho comunitário, depois fui convidado para fazer parte do Conselho do 

Saneamento Básico, do Conselho da Cidade, e de tudo eu participei. Em 2011, 

houve nova eleição para o conselho comunitário, ganhamos as eleições, depois 

fui reeleito [...] Hoje eu milito no movimento Quilombo Raça e Classe, 

também a nível nacional. E estamos aqui na luta por dias melhores e na 

esperança de ver a sociedade com um desenvolvimento melhor [...]. 
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Conforme relato da representante da Zona Leste de Natal – Representante do 

Movimento Comunitário do Distrito Leste – a sua experiência no campo da participação social, 

se inicia nos anos 1980, no período da ditadura militar. Uma de suas lutas iniciais deu-se em 

virtude da necessidade de se obter mais linhas de ônibus para a zona norte da cidade, sendo a 

partir daí o inicio do trabalho conjunto da representante com o movimento comunitário. Tal 

experiência inicial fez com que, nas palavras da representante: “depois percebi que tinham 

muito mais coisas pra lutar. Essa experiência me deu muita bagagem, no sentido de entender 

que a luta não era meu bairro, era a cidade, exige uma articulação política mais ampla, uma 

articulação no sentido de construir unidades, construir bandeiras”. A partir da entrevista 

concedida, compreende-se que a representante possui uma trajetória densa no campo da 

participação social, militante desde os anos 1980 – assim como outros representantes também 

destacaram – com forte atuação no movimento comunitário, e também fundadora do 

SINDSAÚDE. De acordo com a representante:  

Eu fui ficando no movimento, participando dos conselhos. Depois fui 

trabalhar na saúde como assistente social, todo meu investimento era no 

controle social, em fortalecer os espaços de controle social [...] Se eu era 

profissional, representava os profissionais da saúde. Fui fundadora do 

SindSaúde na época, e sempre nessa concepção de que os profissionais deviam 

ter clareza de que se não tivesse participação popular, se os usuários não se 

engajassem, a gente não iria construir o SUS na perspectiva da Reforma [...] 

Quando passei no concurso da universidade, pesquisa, extensão, tudo nesse 

campo. Coordenei dois grandes projetos de capacitação, um para os 

conselheiros do estado, com mais de dois mil conselheiros e representantes 

dos movimentos sociais. Não basta você eleger, tem que fazer os processos de 

formação, de capacitação [...] Você trabalha com o conselheiro hoje, mas o 

mandato dele termina, então precisa identificar e formar lideranças. A 

participação social sempre fez parte da minha vida [...] sempre permaneci na 

militância.  

Diante dos relatos expostos, resta claro que a maioria dos representantes que atuam no 

CMS/Natal possui longa trajetória no campo da participação social. Constata-se, a partir da 

análise da trajetória dos atores sociais, que existe um trânsito na participação social que começa 

desde o movimento estudantil, passa pelo movimento comunitário, movimento sindical à 

participação institucional em diversos conselhos gestores de políticas públicas. Como 

demonstrado anteriormente, alguns desses representantes também já exerceram mais de um 

mandato consecutivo no CMS/Natal. 

Como destaca Moura (2009), a trajetória dos atores sociais também condicionam a 

representação, por isso deve ser analisada como peça chave do processo de representação. 

Ainda de acordo com a autora, a existência de uma trajetória associativa densa e enraizada 
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significa, em grande medida, a maior capacidade de intervenção no processo decisório nesses 

espaços de participação.  

Paralelo a isso, verificaram-se dois casos em que os representantes não possuem 

trajetória no campo da participação social, e o mandato no CMS/Natal configura-se como a 

primeiro contato destes com instituições de participação.  

A literatura aponta que na maioria das vezes em que a autorização decorre de indicação 

individual ou centralizada (indicado pelo presidente da organização representada), tal indicação 

deve-se pelo fato do indivíduo possuir afinidade com o tema tratado ou área da política pública 

da qual trata o conselho gestor. Mediante análise qualitativa das entrevistas realizadas, 

percebeu-se que, embora a atuação no Conselho Municipal de Saúde se trate da primeira 

experiência no âmbito da participação social, ambos foram indicados por serem portadores de 

doenças crônicas que possuem vaga destinada no CMS/Natal, estão representando um grupo 

no qual estão inseridos.  

Buscou-se, ainda, compreender qual é o entendimento dos representantes da sociedade 

civil acerca do seu papel enquanto representante. De acordo com os entrevistados: 

Ser representante é ter a responsabilidade de saber que em reuniões nós temos 

que estar ali aprovando, desaprovando as contas da prefeitura, defendendo o 

SUS, como é o meu papel que há muito tempo venho defendendo o SUS. Mas 

nós, não só eu, mas o exercito de conselheiros que temos hoje, nós estamos 

cobrando da prefeitura, que é o nosso papel, fiscalizando, fazendo com que as 

UPAS funcionem [...] não somos gestores, nós somos fiscalizadores 

(REPRESENTANTE C). 

Pra mim, além de estar aprendendo, porque a gente passa por muitas situações, 

é muito bom, é importante, você está lutando pela população. Então é muito 

importante pra mim, eu estar la dentro do conselho, porque você fica a par de 

tudo e você repassa até mesmo para as pessoas (REPRESENTANTE A). 

É bom, foi uma coisa diferente para mim, eu era só da associação, então abriu 

um leque bem interessante de conhecimento, eu gostei muito de participar, 

porque é bastante conhecimento que a gente tem. É uma escola lá. É uma troca 

(REPRESENTANTE F). 

Foi uma mudança de paradigma na minha vida. Eu aposentei por invalidez, 

estava num momento muito drástico da minha vida [...] três meses depois eu 

estava presidindo uma associação de portadores de ler/dort sem eu conhecer 

absolutamente nada [...] foi quando eu comecei a estudar, o que era, o que 

tinha causado, o que que não era, comecei a estudar a lei da previdência social, 

de todo processo de adoecimento dentro da previdência [...] foi aí que eu 

passei a ver que a gente não é ninguém, a gente não está aqui por acaso, aí as 

vezes eu fico vendo a minha trajetória, e pensar de onde eu nasci, e um dia eu 

estava em Cuba falando sobre saúde do trabalhador [...] e daí eu vi que tinha 
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uma missão diferenciada, eu abracei essa missão [...] acho que é por isso que 

a gente tem um resultado tão satisfatório, quando eu vejo que a gente consegue 

resolver tanta coisa e saber que outras pessoas também podem fazer e como a 

gente faz um diferencial, eu digo não sou eu que estou fazendo. Então acho 

que além de ser uma missão, é uma responsabilidade muito grande [...] quem 

está a frente de qualquer entidade que defende o direito social, o direito 

humano, não deixa de ter uma missão. Nesses dois anos eu tive autonomia, 

não individual, mas o poder de agir institucionalmente, dentro da legalidade. 

Eu escrevo, eu encaminho. Foi muito importante pra mim como pessoa, como 

ser humano. Representar pra mim, é doar um pouco de si para o outro, dentro 

daquilo que você pode. (REPRESENTANTE D). 

Ser representante é uma pessoa chave para aqueles que não podem procurar 

os seus direitos, ele passa a ser o representante dessas pessoas. É meio chato, 

é complicado, às vezes você tem uma concepção sobre tal coisa, e lá a pessoa: 

não, mas não era pra ter feito isso. Hoje eu tomei conhecimento de que o 

terreno que nós temos, que lutamos pra ser uma praça, querem fazer uma 

igreja. Aí eu fui contrário a questão da igreja, “não Silvino, então não da pra 

você nos representar, porque nós queremos uma igreja, você quer uma praça” 

“sim, mas a praça tem várias utilidades, modalidades de esporte, conversar, 

levar as crianças, academia de terceira idade, um espaço esportivo, da pra 

construir o centro comunitário dentro da praça que nós não temos”, o terreno 

é grande, dá. Então você procura saber as políticas públicas que as igrejas 

fazem nas nossas periferias, nenhuma, pessoal só quer salvar a alma, mas qual 

é a salvação da alma sem ter ação? É só rezar, é só orar? Então ser 

representante não é tão bom porque poucas pessoas respeitam pela 

representatividade que você tem, outros condenam porque não é da forma que 

eles querem. Então ser representante pra mim, tem seus momentos bons, têm 

seus momentos ruins, nós temos que ter habilidade para superar tudo isso 

(REPRESENTANTE H). 

Primeiro, é uma responsabilidade muito grande. Quando você vai representar, 

você tem que pensar assim, eu represento quais interesses? Quando você 

aceita, você defende em cima de uma perspectiva que você defende.  Ser 

representante é uma área bem gelatinosa, mas como a gente tem um trajetória 

em defesa do direito da universalidade, do SUS público, estatal, da 

participação popular, então é em cima disso que eu me agarro, em cima disso 

que vamos construir uma unidade. Ser representante é ser o eco daquilo que 

tem sido uma luta árdua. Não é a pessoa que está lá representando sozinha. 

Representar não pode ser o ato de se eleger e fazer o que quer, representar é 

um processo de retroalimentação permanente. Tanto a gente leva o que 

aprendeu pra discutir com a comunidade, como a gente aprende com ela e leva 

de volta. Quando você ouve os pares e tem certeza que tem o apoio, aí você 

se sente representante (REPRESENTANTE G) 

Os representantes do CMS/Natal, em sua maioria, demonstraram entender o objetivo de 

estar exercendo a função de representante de um determinado grupo dentro do conselho gestor. 

Os relatos deixam claro que os conselheiros buscam lutar em defesa dos direitos dos seus 

representados. Citaram ainda pontos negativos quanto à representação, como é possível 

perceber na fala do entrevistado H: “ser representante pra mim, tem seus momentos bons, têm 

seus momentos ruins, nós temos que ter habilidade para superar tudo isso”. 
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Em alguns casos, como o do REPRESENTANTE E e do REPRESENTANTE A, 

percebe-se uma noção fragilizada sobre o que significa ser representante, representar um grupo. 

Para esses, trata-se muito mais de atualizar-se em meio à discussão sobre a política municipal 

de saúde, o que seria um dos privilégios de se estar dentro de um conselho gestor de políticas 

públicas onde ocorrem as deliberações sobre a saúde pública municipal, do que propriamente a 

luta pelo direito dos representados. Tal ponto não foi citado como principal objetivo dos 

representantes.  

Além da análise do desenho institucional e da representatividade dos conselheiros, faz-

se necessária uma análise da atuação desses representantes no processo de tomada de decisão 

do CMS Natal. Para a referida análise, buscou-se, por meio do estudo das atas produzidas no 

exercício 2017, o mapeamento de decisões tomadas pelo conselho no referido ano, a fim de 

tomar conhecimento acerca dos temas que foram pautados nas reuniões; bem como se utilizou 

a análise qualitativa das entrevistas para compreender a atuação desses representantes nas 

decisões do conselho.  

4.3 Atuação nas decisões do CMS Natal 

Seguindo-se a metodologia utilizada para analisar a experiência do Conselho Estadual 

de Saúde do Rio Grande do Norte, nesse momento da pesquisa, concentra-se a análise nas atas 

produzidas pelo CMS no ano de 2017. Como dito anteriormente, busca-se, aqui, analisar a 

atuação dos representantes da sociedade civil no processo de tomada de decisão do CMS/Natal.  

Após análise das atas produzidas entre janeiro e dezembro de 2017, procedeu-se com o 

mapeamento dos pontos de pauta para que fosse possível analisar quais temas entraram em 

discussão no conselho. O quadro 12 demonstra os temas que estiveram presentes nas reuniões 

do CMS/Natal. 

QUADRO 12 - Temas presentes nas reuniões do Conselho Municipal de Saúde de Natal 

(2017) 

Mês Tipo de reunião Temas 

Março Extraordinária 
Deliberações sobre a convocação da 2ª 

Conferência de Saúde das Mulheres. 
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Abril Extraordinária 

Apresentação e aprovação do regimento da 1ª 

Conferência Municipal de Saúde das Mulheres 

de Natal/RN. 

Maio Ordinária 

PAS 2017;  

Apresentação e aprovação das propostas 

apresentadas pelo CMS no Orçamento 

Participativo;  

Homologação da tabela de procedimentos 

médicos/cirúrgicos. 

Julho Ordinária 

Convocação e encaminhamentos da 1ª 

Conferência de Vigilância em Saúde;  

Contratos de reformas e construções de 

unidades básicas em atraso;  

Falta de médicos nas UBS/ESF;  

Contratos COOPMED;  

Revisão da Política Nacional de Atenção 

Básica. 

Julho Extraordinária 

Encaminhamentos do projeto de reforma do 

Hospital dos Pescadores;  

Resolução de convocação da 1ª Conferência 

Municipal de Vigilância em Saúde. 

Agosto Ordinária 

Aprovação do código de saúde e regulamento da 

cidade do Natal;  

Escolha dos delegados do segmento usuários 

para a 1ª Conferência de Vigilância em Saúde. 

Setembro Ordinária 

Apresentação da previsão orçamentária 2018 

ASPLAN/SMS;  

Apresentação da proposta de pactuação das 

metas e indicadores de saúde para o ano de 2017 

ASPLAN/SMS. 

Setembro Extraordinária 

Deliberação sobre a nota do CES/RN e da CIST 

de apoio à procuradora do trabalho do RN;  

Proposta de pactuação das metas e indicadores 

de saúde para o ano de 2017;  

Apreciação do parecer da comissão sobre metas 

e indicadores de saúde;  

Previsão orçamentária de 2018. 

Outubro Ordinária Previsão orçamentária do SUS municipal 2018. 
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Novembro Ordinária 

Instituir comissão eleitoral para eleição de 

presidente e vice-presidente para o período 

dezembro de 2017 a 2018;  

Apresentação dos relatórios do 1º e 2º 

quadrimestre de 2017. 

Fonte: Elaborado pela autora com base nas atas coletadas no CMS/Natal. 

De acordo com o mapeamento das atas do ano de 2017 do CMS/Natal pode-se 

compreender que o conselho priorizou, em sua totalidade de pontos de pauta, deliberações 

acerca da política municipal de saúde. Chama a atenção o fato de que, exceto a instituição da 

comissão eleitoral para eleição no novo presidente e vice-presidente, em novembro, nenhum 

outro ponto de pauta envolvia a organização interna do conselho. Apontando-se, assim, para 

uma maior qualidade do processo decisório no que tange a política de saúde. Em outras 

palavras, em 2017, pode-se afirmar que o conselho se manteve efetivo no que tange sua atuação. 

Identifica-se a presença de temas ligados à política de saúde, com prevalência de 

deliberações acerca das Conferências, orçamento, construção de hospitais e unidades básicas 

de saúde, bem como a prestação de contas da gestão municipal.  

Além disso, ainda com base na análise das atas, verificou-se a influência dos 

representantes da sociedade civil nos registros das reuniões. Registrou-se, no ano de 2017, 

diversas intervenções e propostas feitas por tais atores sociais. Com relação à atuação dos 

representantes da sociedade civil no CMS/Natal, a REPRESENTANTE G destaca que: 

Hoje é o diferencial no caso de Natal. Os usuários são os grandes protagonistas 

do conselho. Como eu conheço o processo desde os anos 1980, os 

trabalhadores da saúde eram mais organizados, eles davam o tom de debate, 

hoje não. Os trabalhadores de saúde estão acuados, alguns sindicatos não estão 

dando importância à qualidade do conselheiro que ele indica, vai qualquer um, 

desarticulado com a sua base [...] eles estão mais desorganizados. Na 

atualidade, quem puxa e da o tom são os usuários, os trabalhadores estão 

somando com os usuários (REPRESENTANTE G). 

Nesse contexto, destaca-se o trabalho conjunto que tem sido desenvolvido entre as 

entidades da sociedade civil que compõem o CMS/Natal. Chamando-se a atenção, ainda, as 

fragilidades contidas na representação dos trabalhadores de saúde. O que faz com que, na fala 

da representante, os usuários “deem o tom de discurso” nas reuniões do conselho.  

Por meio das entrevistas realizadas, verifica-se que a relação estabelecida entre as 

entidades da sociedade civil contribuiu de forma significativa para o protagonismo do segmento 

de usuários no processo de tomada de decisão no conselho. De acordo com o 
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REPRESENTANTE C, a relevância de se ter os representantes com forte atuação no conselho 

se dá pelo fato de que “nós usuários sabemos a realidade, sabemos dos problemas enfrentados 

no dia a dia, sabemos dos problemas que essas UBS apresentam”. Além dele, a 

REPRESENTANTE E afirma que “o usuário que representa, ele está na prática na sociedade 

civil [...] E de certa forma, é estando na prática que você pode trazer suas dificuldades pra dentro 

do conselho”.  

Ainda com relação à atuação dos representantes da sociedade civil no CMS/Natal: 

Depende muito do conselheiro indicado. Como é uma indicação social você 

não pode intervir [...] Se você for definir um perfil com conhecimento teórico 

de formação, você descaracteriza a participação social, porque você tem que 

ter todos os níveis. Você tem que ter pessoas da universidade e até analfabeto, 

se for o caso. Porque é a sociedade, é a representação social. É interessante, 

talvez no sentido de qualificar, talvez até na ideia de valorizar a importância 

do conselho (REPRESENTANTE D). 

Nesse sentido, resta claro que, apesar dos diferentes níveis de atuação, alguns mais 

atuantes outros menos, os representantes da sociedade civil atuaram de forma conjunta, 

indicando certa influência no processo decisório do CMS/Natal. Vale destacar que, na maioria 

dos relatos, o papel desenvolvido pela presidente do conselho ganhou destaque. Diversos atores 

pontuaram, de forma muito positiva, o trabalho que a representante dos usuários, presidente do 

conselho no exercício em que se procedeu a presente pesquisa (2017), atuou em prol das 

atividades do conselho, e na defesa dos interesses dos usuários.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O debate sobre o aprofundamento da democracia brasileira contribuiu para a ampliação 

da participação da sociedade civil em espaços de participação com capacidade decisória. Dessa 

forma, a investigação acerca desses espaços é relevante por possibilitarem o reconhecimento 

dos limites e avanços existentes para o fortalecimento destas e para a construção de uma 

sociedade mais democrática.  

Nesse sentido, a presente pesquisa objetivava investigar o exercício da representação 

política exercida pela sociedade civil no Conselho Municipal de Saúde de Natal (CMS/Natal) 

e no Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte (CES/RN). Para isso, realizou-se 

estudo comparativo de casos no município de Natal, no período compreendido entre janeiro e 

dezembro de 2017. 

Conforme se destaca na literatura, regras e procedimentos importam para aferir a 

qualidade das práticas participativas no interior das instituições de participação em geral, e dos 

conselhos gestores em específico. Por meio do desenho institucional, podem-se estabelecer as 

possibilidades inclusivas para atores sociais e políticos nesses espaços (FARIA; RIBEIRO, 

2010).  

Buscou-se, no primeiro momento da pesquisa, utilizar-se da análise do desenho 

institucional para identificar as variáveis que impactam no desempenho inclusivo dessas 

instituições. De acordo com a base de sustentação-teórico metodológica adotada (FARIA, 

2011), identificou-se um conjunto de regras que, a depender da presença ou ausência dessas 

variáveis, poder-se-ia verificar o grau de democratização desses espaços de participação. 

Com base na Lei de criação e no Regimento Interno (RI) de cada conselho, a análise 

concentrou-se nas seguintes variáveis: i) existência de estruturas organizacionais como mesa 

diretora, secretaria executiva e comissões temáticas; ii) número e distribuição de cadeiras entre 

os segmentos do governo e da sociedade civil; iii) critérios sobre o processo decisório, como 

regras de votação e prerrogativas da presidência, além de quem pode presidir o conselho; iv) 

quem elabora a pauta e sobre quais critérios; v) definição prévia de categorias de entidades que 

podem demandar representação; vi) regras sobre como os representantes da sociedade civil e 

do governo se tornam conselheiros. 
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Após análise, verificou-se que ambos os conselhos – CMS/Natal e CES/RN – 

apresentaram Regimentos Internos muito semelhantes no que tange ao perfil democrático e 

inclusivo. Ambos apresentavam as variáveis que foram elencadas como determinantes, 

conforme base de sustentação teórico-metodológica adotada.  

Quanto à eleição das entidades, conforme regimento de cada conselho, os segmentos 

que possuem assento assegurado no conselho tem autonomia para eleger a entidade que 

exercerá representação no referido conselho, com eleição feita entre seus pares. Notou-se que 

os regimentos não estabelecem que seja feita, obrigatoriamente, a rotatividade das instituições. 

Tal rotatividade aparece apenas como sugestão. Existe, portanto, a possibilidade de uma mesma 

entidade permanecer no conselho por vários mandatos. 

Portanto, no que tange à análise do desenho institucional, encontrou-se conselhos 

caracterizados por uma confluência positiva de desenhos institucionais que refletem um 

processo participativo mais democrático, plural e público, cumprindo, dessa forma, com o 

formato democrático que se espera dos conselhos gestores de políticas públicas. 

No segundo momento da pesquisa, foram realizadas quinze entrevistas semiestruturadas 

com os representantes da sociedade civil que exerceram representação no ano de 2017, tanto 

no Conselho Municipal de Saúde de Natal, quanto no Conselho Estadual de Saúde do Rio 

Grande do Norte, sendo oito conselheiros municipais e sete conselheiros estaduais. Utilizou-se 

da análise qualitativa do conteúdo, a fim de que fosse privilegiada a fala dos entrevistados.  

Nesse contexto, buscou-se por meio das entrevistas: a compreensão acerca da trajetória 

dos representantes da sociedade civil, no intuito de verificar quem são esses atores; em que 

medida se reconhece enquanto representante; a forma de autorização e prestação de contas com 

as suas respectivas bases de representação. 

Quanto ao processo de escolha dos representantes, identificou-se que a escala estadual 

apresenta mais conselheiros indicados por meio de indicação direta, quando comparado com a 

escala municipal. A pesquisa demonstrou que 42,8% dos entrevistados que compõem o 

CES/RN foram indicados individualmente, ou seja, foram indicados pelo presidente da 

organização social que representam, contra 25% dos representantes do CMS/Natal que foram 

indicados da mesma forma. Além disso, três dos sete conselheiros do CES/RN que foram 

entrevistados eram presidentes ou compunham a direção da organização que representam. No 
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CMS/Natal, 75% dos representantes da sociedade civil foram autorizados por meio de indicação 

coletiva das suas organizações, em reuniões ou assembleias próprias.  

Com relação ao tempo de mandato, verificou-se que, apesar dos regimentos não 

estabelecerem a obrigatoriedade de rotatividade entre as instituições, existe maior rotatividade 

de atores sociais na escala municipal. Conforme demonstrado, o representante com mais tempo 

de mandato no CMS/Natal está no seu terceiro mandato, ou seja, há seis anos atua no conselho. 

Enquanto no CES/RN, o representante da sociedade civil com mais tempo exercendo 

representação está desde 2002 ocupando o cargo. Nesse sentido, têm-se em média três anos de 

mandato no CMS/Natal, contra 5,5 anos de mandato no CES/RN. 

A pouca rotatividade do CES/RN foi expressa pelos conselheiros estaduais como um 

dos entraves quanto ao fortalecimento da participação. Alguns representantes destacaram a falta 

de interesse de outros atores, bem como de outras instituições, em assumirem esses assentos. 

Como demonstrado no decorrer da pesquisa, os representantes alegaram que há pouca 

renovação dos atores sociais, implicando-se na representação pelos mesmos atores nesse 

espaço. Percebe-se, portanto, a existência de um núcleo rígido de conselheiros, ou seja, os 

mesmos indivíduos atuando por muitos mandatos, além do maior número de intervenções feitas 

por quase sempre os mesmo atores. 

No que tange à prestação de contas dos representantes com as suas respectivas bases de 

representação, chamou a atenção o fato de que, exceto um conselheiro do CMS/Natal que não 

soube responder, todos os representantes indicaram prestar contas da sua atuação com as 

organizações representadas. Dois meios de consulta à base obtiveram maior destaque: reuniões 

presenciais e uso de redes sociais. Tais representantes, de ambos os conselhos, afirmaram 

possuir uma relação de aproximação com os seus representados. Desse modo, por meio da fala 

dos entrevistados, pode-se verificar que há o compartilhamento de decisões com os 

representados, predominantemente, em reuniões realizadas pelas organizações.  

No que diz respeito à relação entre as entidades, buscou-se a percepção dos 

representantes para saber como as entidades se relacionam no interior do conselho. Interessava 

saber se predominava uma relação baseada em trabalho conjunto, ou se a relação com as demais 

entidades baseava-se em divergências.  

O cenário encontrado esboça que, mais de 87% dos entrevistados representantes da 

sociedade civil no CMS/Natal, indicam boa relação entre as entidades. Destacando-se o trabalho 
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conjunto que tem desenvolvido. Além de indicarem boa relação, os depoimentos dos atores 

sociais confirmavam tal argumento.  

Na escala estadual, apesar de 70% dos conselheiros entrevistados indicarem boa relação, 

esteve expressa, em grande parte dos depoimentos, uma relação caracterizada pela divergência, 

principalmente, decorrente do conflito de interesses entre as instituições. Como demonstrado 

no capítulo o qual tratou da representação exercida no CES/RN, muitos conselheiros 

destacaram o embate entre as entidades, em grande medida devido ao fato de afirmarem que 

muitos representantes não atuam de forma coletiva, defendendo apenas interesses individuais. 

O que, de acordo com os representantes, fragiliza o debate no interior do conselho e, 

consequentemente, o processo decisório.  

Com relação à trajetória dos representantes da sociedade civil, identificou-se que, na 

escala estadual, todos os entrevistados possuem trajetória associativa. Grande parte dos 

representantes milita desde a década de 1980. Portanto, tem sua trajetória baseada tanto na 

militância nos movimentos sociais como na participação institucionalizada em outros espaços 

de participação. 

Na escala municipal, exceto dois representantes, cuja atuação no CMS/Natal tratava-se 

da primeira experiência no campo da participação social, os demais representantes, assim como 

na escala estadual, apresentam longa trajetória na participação social. Com trajetória iniciada 

na década de 1980, alguns representantes destacaram o início da sua trajetória no movimento 

estudantil, movimentos sociais, participação em associações e sindicatos, bem como em outros 

conselhos gestores. 

Percebeu-se, dessa forma, que tanto no CES/RN quanto no CMS/Natal, os 

representantes possuem trajetórias que vão desde a vivência, a inserção nos movimentos sociais 

até a participação em espaços públicos de participação social. 

No terceiro momento, em que se buscou compreender a atuação dos representantes da 

sociedade civil nas decisões do conselho, foram utilizados como unidades de observação atos 

administrativos, os quais dizem respeito às atas e resoluções produzidas e emitidas por ambos 

os conselhos pesquisados. Após análise, verificou-se que, no ano de 2017, prevaleceram 

decisões relacionadas à política pública de saúde nos dois níveis. Com maior frequência, temas 

como Conferências, orçamento público e prestação de contas da gestão, caracterizaram-se como 

principais assuntos discutidos no CES/RN e no CMS/Natal.  



114 

 

 No que tange à atuação dos atores sociais, constatou-se que os representantes da 

sociedade civil atuaram ativamente em ambos os conselhos, influenciando os debates que 

ocorreram no ano de 2017. Apesar disso, como dito anteriormente, verificou-se grande 

diferença em níveis de atuação no CES/RN. As intervenções eram feitas por quase sempre os 

mesmos atores, realidade ressaltada na fala dos entrevistados, que indicaram a baixa 

participação e interação de alguns representantes do mesmo segmento.  

Fato é que, a forte atuação dos representantes da sociedade civil nos conselhos estudados 

refletiu na presidência dos mesmos. No ano de 2017, tanto o CMS/Natal quanto o CES/RN, 

estiveram presididos por mulheres, representantes dos usuários do SUS.  

Nesse contexto, a presente pesquisa situou-se na direção de responder como tem sido 

exercida a representação política da sociedade civil nos conselhos de saúde de Natal e do Rio 

Grande do Norte. Com o intuito de responder a referida pergunta, a pesquisa pautou-se na 

hipótese de que quanto mais expressiva a participação dos representantes da sociedade civil nos 

conselhos gestores, maiores são as chances de uma melhor representatividade baseada na 

prestação de contas entre representantes e representados, contribuindo, assim, para uma relação 

de proximidade entre esses atores. Ao final da pesquisa, confirmou-se a referida hipótese que 

pautou esse estudo. 

Em síntese, entre questões e problematizações levantadas com a pesquisa aqui 

apresentada, é possível constatar que: a mobilização dos usuários do Sistema Único de Saúde e 

a busca pela garantia e ampliação dos direitos sociais são elementos fundamentais para a 

consolidação do protagonismo dos usuários.  

Além disso, a formação sistemática aparece como um dos caminhos para a superação 

de vários obstáculos em relação à participação dos usuários. A questão aparece como demanda 

constante em ambas as escalas estudadas. Há o reconhecimento, por parte dos representantes, 

da importância de uma formação continuada para que se fortaleça o debate no interior dos 

conselhos. 

Com relação ao conflito de interesses, a luta por interesses individuais surge como 

preocupação eminente dos conselheiros. Percebe-se que, apesar de inerente aos espaços de 

tomada de decisão que envolve uma heterogeneidade de atores em sua composição, o ritmo do 

jogo de interesses é de fato mobilizador para a entrada e a permanência de entidades nos 

conselhos gestores. 
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Identificou-se, também, certa fragilização do vínculo representativo por meio de relatos 

que permitiram verificar casos em que os conselheiros não atuam rigorosamente no conselho 

em decorrência da atuação em outros espaços de participação. Constata-se, portanto, que a 

representação exercida em várias instituições de participação pode levar a perda de qualidade 

dessa participação em espaços que envolvem a tomada de decisões, como é o caso dos 

conselhos gestores de saúde. 

Enfatiza-se, aqui, que a intenção desta pesquisa foi a de estimular questões sobre a 

pluralização de representação política em instituições de participação, tendo em vista a 

necessidade de fortalecer o debate na academia a respeito das novas experiências de inclusão 

dos cidadãos na gestão pública brasileira.  

Num cenário pós-junho de 2013 e no ano em que a Constituição Federal completa 30 

anos de sua existência, quais as possibilidades? Diante do retrocesso da participação 

institucionalizada que o país enfrenta, torna-se imprescindível que novas formas de 

publicização e comunicação com a sociedade sejam forjadas, de modo que se traduza o que 

ocorre no interior dos conselhos, com intuito de criar audiências na sociedade civil. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Competências do Conselho Estadual de Saúde  do Rio Grande do 

Norte 

REGIMENTO 

Das Disposições Preliminares 

O Conselho Estadual de Saúde – CES/RN, no uso de suas atribuições legais conferidas pelas 

Leis nº 4.120 de 07 de dezembro de 1972, que instituiu o Fundo de Saúde do Estado do RN – 

FUSERN, que alterando a estrutura organizacional da Secretaria Estadual da Saúde Pública, 

integrando a ela, o Conselho Estadual de Saúde – CES/RN, a Lei n. º 6.455, de 19 de julho de 

1993, alteradas pelas Leis n.º 6.761 de 06 de abril de 1995, Lei n.º 6.910, de 01 de julho de 

1996, a Lei n.º 7.698, de 15 de julho de 1999, e revogadas pela Lei Complementar nº 346, de 

04 de julho de 2007, em seu artigo 16, que trata do Regimento, subsidiado pela Resolução nº 

333 de 04 de novembro de 2003 – CNS, definirá requisitos e condições para organização e 

funcionamento do CES/RN e aprova o presente Regimento. 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e Finalidade 

Art. 1° O Conselho Estadual de Saúde – CES/RN é órgão de instância colegiada, deliberativo, 

de caráter paritário e de natureza permanente, integrante da estrutura básica do Sistema Único 

de Saúde – SUS - no âmbito da Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Norte, nos 

termos da Lei nº 6.455, de 19 de junho de 1993, revogada pela Lei Estadual Complementar nº 

346 de 04 de julho de 2007. Portanto, em conformidade com as disposições estabelecidas na 

Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990; na Lei n.º 8.142, de 28 de dezembro de 1990, cuja 

localização no organograma da referida Secretaria, deve ser situado ao lado e diretamente ligado 

ao gabinete do (a) Secretário (a) de Saúde, de forma a preservar sua autonomia. 

Art. 2° O Conselho Estadual  de Saúde – CES/RN  tem por finalidade formular, propor, discutir, 

acompanhar, avaliar e fiscalizar a implementação e execução da Política de Saúde no Estado 

do Rio Grande do Norte, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, bem como estimular, 

promover e apoiar iniciativas de fortalecimento do Controle Social em toda a sua amplitude, no 

campo e/ou setor Saúde ou órgãos e instituições públicas, privadas e filantrópicas. 
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CAPÍTULO 1 

DA NATUREZA 

Art. 1 o conselho estadual de saúde do rn é um ógão de instãncia colegiada, delilberativo, de 

caráter e de natureza permanente, integrante do sistema único de saúde nos termos da lei 

estadual complementar 346 de 04 de julho de 2007. Portanto em conformidade com as 

disposições estabelecidas na lei 8080, de 19 de setembro de 1990; na lei 8142, de 28 de 

dezembro de 1990. 

CAPÍTULO II 

Das atribuições 

Art. 3° Compete ao Conselho Estadual de Saúde – CES/RN - dispor sobre a formulação, a 

proposição, o acompanhamento, a avaliação, o controle e a fiscalização da Política de Saúde no 

Estado do Rio Grande do Norte, inclusive em seus aspectos econômicos, financeiros e de 

gerência técnico-administrativa. 

Parágrafo único. No exercício de sua competência administrativa, cumpre ao CES/RN: 

I estabelecer 

propor diretrizes, estratégias e mecanismos de coordenação e gestão do SUS no âmbito 

estadual, articulando-se também com os demais colegiados em nível nacional e municipal; 

II - traçar diretrizes para elaboração do Plano Estadual de Saúde e sobre este deliberar, 

adequando-o à realidade epidemiológica e à capacidade organizacional dos serviços públicos 

de saúde e fiscalizar toda a sua execução, considerando as deliberações das Conferências 

Estadual e Nacional de Saúde; 

XX - apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual da Saúde, tendo em vista as metas 

e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2° da Constituição 

Federal), observado o princípio do processo de planejamento e orçamento ascendentes (artigo 

36 da Lei n° 8.080/90), deliberar sobre a previsão orçamentária anual bem como acompanhar a 

movimentação e fiscalizar a destinação dos recursos da Saúde; 

IV - fiscalizar a execução orçamentária e toda a movimentação de recursos repassados à 

Secretaria de Estado da Saúde Pública - SESAP/RN - ao Fundo Estadual de Saúde e outras 
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modalidades de tramitação de recursos destinados à execução da Política de Saúde, tais como 

os provenientes de emendas parlamentares; 

V – fiscalizar, analisar e deliberar sobre todos os contratos e convênios, os quais deverão 

obrigatoriamente tramitar por este Colegiado, observando as diretrizes dos Planos de Saúde 

Estadual e Nacional; 

VI - aprovar critérios e parâmetros relativos à cobertura assistencial, prestação e financiamento 

dos serviços, desde que não contrariem os definidos pelo CNS, MS e pelo art. 26 da Lei n.º 

8.080/90, abrangendo repasses e aplicação de recursos às instituições públicas, empresas e 

entidades conveniadas, bem como acompanhar e fiscalizar a sua execução; 

VII - estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades 

prestadoras de serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS, tendo em vista o 

direito ao acesso universal e integral às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde 

em todos os níveis de complexidade dos serviços, sob a diretriz da hierarquização - 

regionalização da oferta e demanda de serviços, considerando os princípios da universalidade, 

integralidade, equidade e as diretrizes da hierarquização e descentralização; 

VIII - propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUS no 

âmbito estadual; 

IX – fiscalizar, monitorar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento das ações e serviços de 

saúde, prestados à população pelos órgãos e entidades públicas, filantrópicas e privadas, 

integrantes do SUS no Estado do RN, impugnando aqueles que contrariam as diretrizes e 

princípios do SUS ou a organização do Sistema; 

X - convocar, estruturar e organizar a Conferência Estadual de Saúde, inclusive definindo a 

Comissão Organizadora, bem como submeter o Regimento e Programação ao Pleno do 

Conselho de Estadual de Saúde, disciplinando e explicitando eixos de discussão, princípios e 

diretrizes para a organização das Conferências Estadual e Municipais, incluindo os critérios 

para eleição dos delegados para as Conferências Estadual e Nacional de Saúde, bem como 

definir os papéis e funções dos(as) Conselheiros(as) no processo de organização da Conferência 

Estadual. 

XI - discutir, encaminhar a implementação e operacionalização das deliberações das 

Conferências, especialmente as Estaduais: 
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XII - estimular, apoiar e promover estudos e pesquisas sobre assuntos na área de Saúde, que 

contribuam para o desenvolvimento do SUS no âmbito estadual; 

XIII - elaborar o Regimento do Conselho e outras normas de funcionamento; 

XIV - apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e a prestação de contas da SESAP/RN - 

trimestral, anual e plurianual, garantindo-se que tais documentos sejam repassados previamente 

e em tempo hábil aos(às) Conselheiros(as) e respectivos(as) suplentes, com o devido 

assessoramento e esclarecimentos; 

XV – apreciar, deliberar, encaminhar e avaliar a Política de Gestão do Trabalho e Educação 

continuada do SUS, no âmbito do Estado do RN; 

XVI - estimular, promover, implementar, articular e apoiar iniciativas de fortalecimento do 

Controle Social em toda a sua amplitude e na defesa dos princípios constitucionais e leis 

orgânicas que fundamentam o SUS, bem como as deliberações das Conferências de Saúde; 

XVII - articular-se e promover articulação com outros Conselhos setoriais com o propósito de 

cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns para o fortalecimento do sistema 

de participação e Controle Social; 

XVIII - incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com o Ministério Público, 

Câmara Municipal, Assembléia Legislativa, mídia e com setores relevantes não representados 

no Conselho; 

XIX - estimular articulação e intercâmbio entre os Conselhos de Saúde e entidades e/ou órgãos 

governamentais, não governamentais, privadas e filantrópicas, visando a promoção da Saúde; 

XXX – articular, acompanhar e apoiar sistematicamente os Conselhos Municipais de Saúde, 

Colegiados de Gestão Regional – CGR - e de Unidades de Saúde, visando à formulação e 

realização de diretrizes básicas comuns e a conseqüente potencialização do exercício das suas 

atribuições; 

XXI - deliberar sobre os programas, planos e projetos de saúde e aprovar projetos a serem 

encaminhados aos Poderes Legislativo e Executivo; 

XXII - propor adoção de critérios que definam padrão de qualidade e resolutividade das ações 

e serviços de saúde, atualizando-os em face do processo de incorporação dos avanços científicos 

e tecnológicos no Setor; 
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XXIII - solicitar informações de caráter operacional, técnico-administrativo, econômico-

financeiro, gestão de recursos humanos e outros que digam respeito à estrutura, ao 

licenciamento e funcionamento de órgãos públicos e privados, vinculados ao SUS; 

XXIV - deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do Sistema 

Único de Saúde; 

XXV - estabelecer diretrizes gerais, definir parâmetros, propor prioridades, métodos e 

estratégias para a formação e educação permanente dos recursos humanos do Sistema Único de 

Saúde, no âmbito do Estado (Lei n.º 8.080/90); 

XXVI - discutir e aperfeiçoar PCCS da SESAP/RN, com vistas à implantação da carreira única 

no SUS, no âmbito do Estado; 

XXVII - apoiar e promover a educação para o Controle Social. Constarão do conteúdo 

programático os fundamentos teóricos da saúde, a situação epidemiológica, a organização do 

SUS, a situação real de funcionamento dos serviços do SUS, as atividades e atribuições dos 

Conselhos de Saúde, bem como a Legislação do SUS, Políticas de Saúde, Orçamento e 

Financiamento do SUS; 

XXVIII – deliberar sobre critérios e parâmetros para a celebração de convênios de estágio 

curricular e extracurricular com o objetivo de fortalecer o sistema público e adequá-los às 

necessidades e prioridades do SUS, bem como promover articulação entre os serviços de saúde 

e as instituições de ensino profissional e superior, com a finalidade de propor prioridades, 

métodos e estratégias para a formação e educação permanentes dos trabalhadores do SUS 

Estadual, assim como a pesquisa e a cooperação técnica entre essas instituições; 

XXIX - posicionar-se a respeito de questões éticas no âmbito do Estado, relativa ao 

desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos e outras questões no campo da 

Bioética e acompanhar sua implementação, bem como requerer as providências cabíveis em 

casos de riscos à saúde; 

XXX - promover articulações com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e outras 

entidades representativas da sociedade civil organizada para definição e controle de padrões 

éticos para pesquisa e prestação de serviços de saúde; 

XXXI – participar dos processos de avaliação e monitoramento das ações e serviços de saúde, 

definindo critérios e parâmetros a serem utilizados, acompanhando o desenvolvimento dos 
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processos, priorizando e verificando o nível de resolutividade e o impacto nos níveis de saúde 

da população; 

XXXII - fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e 

encaminhar os indícios de denúncias aos respectivos órgãos, conforme legislação vigente e 

deliberação da Plenária do Conselho; 

XXXIII - examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder no seu 

âmbito a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde, bem como 

apreciar recursos a respeito de deliberações ou de omissões dos Conselhos Municipais de 

Saúde; 

XXXIV – divulgar e possibilitar amplo conhecimento do SUS, das ações e deliberações deste 

Conselho e das demais instâncias de Controle Social do SUS, à população e às instituições 

públicas e privadas; 

XXXV - estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e divulgar as 

funções e competências do Conselho de Saúde, seus trabalhos e decisões por todos os meios de 

comunicação, incluindo informações sobre as agendas, datas e local das reuniões; 

XXXVI – criar Comissões paritária permanentes ou temporárias e Grupos de Trabalho para 

assessorar o Plenário no cumprimento de suas atribuições; 

XXXVII – acompanhar, opinar e decidir sobre impasses ocorridos nos Conselhos Municipais 

de Saúde; 

XXXVIII - apreciar e propor iniciativas de alterações de Legislação Sanitária no âmbito 

Estadual; 

XXXIX - Solicitar ao(à) Secretário(a) da Saúde a lotação e ou substituição dos(as) 

servidores(as) integrantes da Secretaria Executiva diante de situações que a justifiquem, por 

deliberação da maioria simples do Plenário do CES/RN; 

ANEXO B – Competências do Conselho Municipal de Saúde de Natal  

RESOLUÇÃO Nº 017/2005 - CMS 

DE 22 de junho de 2005. 

O plenário do Conselho Municipal de Saúde do Natal, reunido em 22/06/2005, no uso de suas 
atribuições legais, conferidas pela Lei nº 4.007 de 22 de julho de 1991. 
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RESOLVE: 

Aprovar o atual Regimento Interno do Conselho Municipal de Saúde, apreciado em plenário de 
08 de junho de 2005. 

Natal (RN), 22 de junho de 2005. 

Homologo a Resolução nº 017/05 - CMS/Natal (RN), nos termos do parágrafo 2º do art. 1º da 
Lei nº 8.142, de 28/12/90, art. 16 do Regimento Interno do CMS/Natal. 

Dê-se ciência e publique-se. 

Paulo de Tarso Bandeiras Antas 

Presidente do CMS/Natal. 

CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE 

REGIMENTO INTERNO 
 

 

Das Disposições Preliminares 

O Conselho Municipal de Saúde, no uso de suas atribuições legais, conferidas pela Lei №4.007, 

de 22 de julho de 19991, em seu artigo 10, aprova, para fins de homologação pelo Poder 

Executivo, o presente Regimento Interno, que organiza seu funcionamento. 

CAPÍTULO I 

Da Natureza e da Finalidade 

Art. 1º - O Conselho Municipal de Saúde - CMS -, é órgão de instância colegiada, deliberativo, 

de caráter paritário e de natureza permanente, integrante da estrutura básica do Sistema Único 

de Saúde no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde de Natal, nos termos da Lei Nº 5.582, de 

09 de agosto de 2004, que alterou o Art. 3º da Lei - 4.007, de 22 de julho de 1991, portanto em 

conformidade com as disposições estabelecidas na Lei 8080, de 19 de setembro de 1990 e na 

Lei 8.142, de 28 de dezembro de 1990. No organograma da referida Secretaria, o CMS, deve 

se situar ao lado do gabinete do Secretário de Saúde, estando diretamente vinculado a esse 

gabinete, porém de forma a manter-se autônomo. 

Art. 2º - O Conselho Municipal de Saúde, tem por finalidade formular, propor, discutir 

acompanhar, avaliar e fiscalizar a implementação e a execução da política de saúde no 

município de Natal - RN, inclusive nos aspectos econômico e financeiro, bem como estimular, 

promover e apoiar iniciativas de fortalecimento do controle social, em toda a sua amplitude, no 

campo e/ou no setor de saúde, no campo e/ou no setor de saúde, inclusive órgãos e instituições 

públicas, privadas e filantrópicas. 
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CAPÍTULO II 

Das Competências 

Art. 3° - Compete ao Conselho Municipal de Saúde: 

I - Estimular, promover, implementar, articular e apoiar iniciativas de fortalecimento do 
controle social em toda a sua amplitude e a defesa dos princípios constitucionais e leis orgânicas 
que fundamentam o SUS, bem como as deliberações das conferências de saúde. 

JJ - Articular-se e promover a articulação com outros conselhos setoriais, com o propósito 
de cooperação mútua e de estabelecimento de estratégias comuns, para o fortalecimento do 
sistema de participação e controle social. 

III - Incrementar e aperfeiçoar o relacionamento sistemático com os poderes constituídos – 
Câmara Municipal, Assembléia Legislativa -, Ministério Público e a mídia, bem como os 
demais setores relevantes não representados no Conselho. 

IV - Estimular a articulação e o intercâmbio entre os conselhos de saúde e entidades e/ou órgãos 
governamentais, não-governamentais, privados e filantrópicos, visando à promoção da Saúde. 

V - Articular e apoiar sistematicamente os conselhos distritais e de unidades de saúde visando 
à formulação e à realização de diretrizes básicas comuns e ao conseqüente exercício das 
atribuições desses conselhos. 

VI - Atuar na formulação, acompanhamento, avaliação, fiscalização e controle da execução da 
política municipal de saúde, inclusive nos aspectos econômico e financeiro, e propor estratégias 

para a aplicação dessa política aos setores público e privado, nos termos estabelecidos pela 
Constituição de 1988, pela Lei Orgânica da Saúde (Lei 8.080/90 e Lei Complementar 8.142/90), 

bem como considerando as resoluções do CMS - Natal, CES-RN e do CNS. 

VII - Definir diretrizes para a elaboração do Plano Municipal de Saúde e do Plano de 

Investimentos em Saúde - anuais e plurianuais -, e sobre eles deliberar, conforme as diversas 
situações epidemiológicas e a capacidade organizacional dos serviços, definindo a organização 
destes, o relacionamento com o setor privado e contratado, a programação orçamentário-

financeira, entre outros aspectos fiscalizando sua execução, em conformidade com as 
deliberações das Conferências Municipal, Estadual e Nacional de Saúde. 

VIII - Proceder à revisão periódica dos Planos Municipais de Saúde de Natal. 

IX - Deliberar sobre os programas, planos e projetos de saúde e aprovar projetos a serem 
encaminhados ao Poder Legislativo. 

X - Estabelecer diretrizes e critérios operacionais relativos à localização e ao tipo de unidades 
prestadoras de serviços de saúde públicas e privadas, no âmbito do SUS, tendo em vista o direito 
ao acesso universal e integral às ações de promoção, proteção e recuperação da saúde em todos 
os níveis de complexidade dos serviços, sob a diretriz da hierarquização/regionalização da 
oferta e da demanda de serviços, considerando o princípio da eqüidade. 

XI - Propor a adoção de critérios que definam o padrão de qualidade e a resolutividade das 
ações e dos serviços de saúde, atualizando-os em face do processo de incorporação dos avanços 
científicos e tecnológicos no setor. 

XII - Aprovar critérios e parâmetros relativos à cobertura assistencial, prestação e 
financiamento do serviços, desde que não contrariem os definidos pelo CNS, CES-RN, MS e 
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pelo Art. 26 da Lei 8.080/90 - abrangendo repasses e aplicação de recursos às instituições 
públicas, empresas e entidades conveniadas - bem como acompanhar e fiscalizar a execução 

desses serviços. 

XIII - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde prestados 
à população pelos órgãos e entidades públicas e privadas integrantes do SUS no município, 
impugnando aqueles que contrariem as diretrizes e princípios do SUS ou a organização do 
sistema. 

XIV - Solicitar informações de caráter operacional, técnico-administrativo, econômico-
financeiro, da gestão de recursos humanos e outras que digam respeito à estrutura, ao 
licenciamento e ao funcionamento de órgãos públicos e privados vinculados ao SUS. 

XV - Deliberar sobre os modelos de atenção à saúde da população e de gestão do Sistema Único 
de Saúde. 

XVI - Definir diretrizes gerais para a participação dos diversos provedores no Sistema Único 
de Saúde. 

XVII - Elaborar o Regimento Interno do Conselho e outras normas de funcionamento. XVIII - 
Convocar, estruturar e organizar as Conferências Municipais de Saúde, inclusive definindo as 
respectivas comissões organizadoras, bem como submeter os regimentos e programas ao Pleno 
do Conselho Municipal de Saúde, explicitando deveres e papéis dos conselheiros nas pré-
conferências e conferências de saúde. 

XIX - Deliberar sobre estratégias e formas de operacionalização para fazer cumprir as diretrizes, 
proposições, deliberações e recomendações aprovadas nas Conferências de Saúde. 

YY - Acompanhar a implementação das deliberações constantes do relatório das plenárias 
dos conselhos de saúde - nos três níveis de governo. 

XXI - Participar da regulação e do controle social dos setores privado e filantrópico do setor de 
saúde no âmbito do Município (nos termos da Lei 8.080/90). 

XXII - Definir critérios para a elaboração de contratos e convênios entre o setor público e as 
entidades privadas e/ou filantrópicas, no que tange à prestação de serviços, bem como apreciar 
previamente e deliberar sobre os referidos contratos e convênios, acompanhando e fiscalizando 

a sua execução. 

XXIII - Controlar e fiscalizar o Fundo Municipal de Saúde. 

XXIII - Apreciar e deliberar sobre a proposta orçamentária anual da saúde, tendo em vista as 
metas e prioridades estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias (artigo 195, § 2° da 
Constituição Federal), observado o principio do planejamento e orçamentação ascendente nos 
termos do Art. 36 da Lei 8.080/90. 

XXIV - Propor critérios para a programação e para execuções financeiras e orçamentárias do 
Fundo Municipal de Saúde bem como controlar gastos e deliberar sobre critérios de 

movimentação de todos os recursos do SUS no âmbito do município. XXV - Analisar e 
deliberar sobre as contas dos órgãos integrantes do SUS. 

XXVI - Apreciar e deliberar sobre a proposta setorial da saúde no Orçamento Geral do 
Município. 
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XXVII - Apreciar e deliberar sobre o Relatório de Gestão e a prestação de contas da SMS - 
trimestral, anual ou plurianual -, garantindo que tais documentos sejam repassados, previamente 

e em tempo hábil, aos conselheiros e respectivo suplentes, com os devido assessoramentos e 
esclarecimentos. 

XXVIII - Apreciar, deliberar, encaminhar e avaliar a política de gestão do trabalho e educação 
continuada do SUS no âmbito do município de Natal-RN. 

XXIX - Estabelecer diretrizes gerais, definir parâmetros, propor prioridades, métodos e 
estratégias para a formação e a educação continuada dos trabalhadores do Sistema Único de 
Saúde no âmbito do município (Lei 8.080/90). 

YYY - Discutir e aperfeiçoar Plano de Carreira, Cargos e Salários da SMS, com vistas a 
implantação da carreira única no SUS, no âmbito da SMS-Natal. 

XXXI - Apoiar e promover a educação para o controle social, devendo constar do conteúdo 

programático os fundamentos teóricos e a história da política de saúde, a situação 
epidemiológica, a organização do SUS, a situação real de funcionamento dos serviços do SUS, 

as atividades e competências dos conselhos e conferências de saúde, bem como a legislação 
pertinente, as diretrizes e prioridades da política de saúde e as questões relativas ao 
financiamento e orçamento. 

XXXII - Estimular, apoiar, articular e promover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na 
área de saúde pertinentes ao desenvolvimento do Sistema Único de Saúde no âmbito do 
município. 

XXXIII - Promover a articulação entre os serviços de saúde e as instituições de ensino 

profissional e superior, com a finalidade de propor prioridades, métodos e estratégias para a 
formação e a educação continuada dos trabalhadores do SUS municipal, assim como a pesquisa 
e a cooperação técnica entre essas instituições. 

XXXIV - Acompanhar o processo de desenvolvimento e a incorporação científica e tecnológica 
no setor de saúde no âmbito do município, visando à observação de padrões éticos compatíveis 
com o desenvolvimento sócio-econômico e cultural do município, do estado e do país. 

XXXV - Posicionar-se a respeito de questões éticas, no âmbito do município, relativas ao 
desenvolvimento de pesquisas envolvendo seres humanos e outras questões no campo da 
bioética, e acompanhar a implementação de tais pesquisas. 

XXXVI - Promover articulações com os órgãos de fiscalização do exercício profissional e 
outras entidades representativas do sociedade civil organizada, para definição e controle de 
padrões éticos para pesquisa e prestação de serviços de saúde. 

XXXVII - Participar dos processos de avaliação e monitoramento das ações e serviços de saúde, 

definindo critérios e parâmetros a serem utilizados, acompanhando o desenvolvimento dos 
processos, priorizando e verificando o nível de resolutividade e o impacto nos níveis de saúde 
da população. 

XXXVIII - Fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e dos serviços de saúde e 
encaminhar os indícios de irregularidades aos respectivos órgãos, conforme legislação vigente. 

XXXIX - Examinar propostas e denúncias de indícios de irregularidades, responder, no seu 
âmbito, a consultas sobre assuntos pertinentes às ações e aos serviços de saúde bem como 
apreciar recursos a respeito de deliberações dos conselhos distritais e das unidades de saúde. 
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XL - Divulgar e possibilitar amplo conhecimento do SUS, das ações e deliberações deste 
Conselho e das demais instâncias de controle social do SUS à população e às instituições 
públicas e privadas. 

XLI - Estabelecer ações de informação, educação e comunicação em saúde e divulgar, por todos 
os meios de comunicação, informações sobre as funções e competências do Conselho de Saúde, 
seus trabalhos e decisões, inclusive sobre as agendas, datas e local das reuniões. 

XLII - Criar comissões paritárias, permanentes ou temporárias e grupos de trabalho para 
assessorar o Plenário no cumprimento de suas atribuições. 

XLIII Opinar e decidir sobre impasses ocorridos nos conselhos distritais e de unidades de saúde. 

XLIV - Apreciar e propor iniciativas de alterações de legislação sanitária no âmbito municipal. 

XLV - Opinar e deliberar sobre convênios com instituições de ensino e pesquisa, priorizando 
as instituições públicas. 

XLVI - Solicitar ao Secretário de Saúde a lotação e/ou substituição de servidores integrantes da 
Secretaria Executiva, diante de situações que justifiquem tal medida, por deliberação da maioria 
simples do Plenário do CMS. 

XLVII - Manifestar-se e deliberar sobre todos os assuntos de sua competência nos termos da 
Constituição Federal de 1988, da Lei 8.080/90, da Lei 8.142/90 e das resoluções do CES-RN e 
do CNS. 

Parágrafo Único - No ano subseqüente ao da realização de cada Conferência Municipal de 
Saúde, e antes da aprovação anual da proposta orçamentária da Secretária Municipal de Saúde, 
o CMS promoverá amplas reuniões, envolvendo delegados de todos os segmentos 
representados na Conferência, para avaliar a execução das propostas nela aprovadas. 
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APÊNDICE 

APÊNDICE A – Roteiro de entrevistas 

 

1. Qual instituição o(a) sr(a) representa no Conselho Municipal/Estadual de Saúde? 

2. Como foi feita a indicação dessa instituição para o Conselho? 

3. Como se deu a escolha do seu nome para representar essa instituição? 

4. Qual foi a sua trajetória no campo da saúde e da participação social? De quais 

organizações participou e/ou participa? 

5. Há quanto tempo o(a) sr(a) atua no Conselho Municipal/Estadual de Saúde? 

6. No seu entendimento, qual é o papel do Conselho Municipal/Estadual de Saúde? 

7. Como é composto o Conselho? Quem representa a sociedade civil? 

8. Como você avalia a participação da sociedade civil nas decisões do Conselho? 

9. Como é a relação da entidade que representa com as demais entidades do Conselho? 

10. Como é a relação com a sua base de representação? 

11. Existe alguma forma de consulta aos membros da sua entidade para tomada de 

decisões? 

12. Se sim, quais são as formas utilizadas para consulta-los? 

13. As questões discutidas no conselho são compartilhadas com os representados? 

14. Se sim, como se dá esse compartilhamento? 
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15. Em sua opinião, qual a relevância da representação da sociedade civil no conselho 

municipal/estadual de saúde? 

16. O que poderia ser feito para fortalecer a atuação da sociedade civil nos espaços de 

participação? 

17. O que é ser representante? 


