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No dia 20 de dezembro de 2007, o Cebes realizou sua Oficina POLÍTICA, 

PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL, que faz parte do Projeto "REFORMA 

SANITÁRIA EM DEBATE – Atualização da Agenda, Desafios à Renovação dos 

Conhecimentos e Práticas". Esse projeto visa recolocar temas cruciais da Reforma 

Sanitária, a partir de três eixos centrais: 

 

I - Produção de conhecimento para a retomada da Reforma Sanitária; 

II - Elaboração de estratégias; 

III - Construção de alianças. 

 

O primeiro dos doze temas do Projeto é o da Participação Social. Como insumo para a 

discussão, foi contratado o documento “Existe uma Política de Participação e Controle 

Social no Setor Saúde? Contribuições para um debate urgente” da profa. Dra. Eliana 

Labra. Além desse documento, a oficina contou com uma resenha sobre alguns dilemas 

da teoria sobre participação - “Notas para o debate sobre a Participação Social” - e um 

“Panorama Geral – 13ª. Conferência Nacional de Saúde: os atores, seus documentos e 

propostas”, com alguns dados levantados pelo Cebes na 13a Conferência. Foi 

distribuído também um documento elaborado a partir das entrevistas feitas na 13ª. 

Conferência, além dos textos de Lenaura Lobato, Ligia Bahia e Sonia Fleury sobre a 

13ª. Conferências que estão no blog do Cebes. 

 

A Oficina sobre participação social teve como objetivo tentar responder às seguintes 

questões:  

 

1- discutir e definir questões acerca da participação social em saúde; 



2- selecionar as questões centrais para a recolocação do debate acerca da Reforma 

Sanitária e 

3- levantar diretrizes para inseri-las no debate político da saúde. 

 
 
1 - Discussão e definição de questões relevantes acerca da participação social em 

saúde. 

 

A temática da “participação social” foi discutida a partir de diversos planos de análise: 

 

a) Tratamento da “participação” no marco do capitalismo e do socialismo – 

Discutir os limites da participação numa sociedade capitalista e pensar se a 

superação do capitalismo é uma necessidade para que a participação social seja 

possível. 

 

b) Abordagem teórica, discutindo os paradigmas da democracia deliberativa.  

 

c) Tratamento da “participação” na relação Estado-sociedade  - Entender os 

dispositivos e arranjos institucionais do Estado que abrem canais de participação 

social. Ao mesmo tempo, apontar para as contradições que estão presentes. Por 

exemplo, a existência desses canais junto da ausência de uma política pública de 

participação (por exemplo, uma política voltada para fomentar oficialmente o 

associativismo).   

 

d) Necessidade do entendimento dos arranjos institucionais de participação, a 

dinâmica organizacional dos conselhos, como a agenda/objeto de deliberação é 

determinada?  

 

e) Entendimento da participação a partir da especificidade brasileira – quais as 

características fundamentais da sociedade brasileira? Discutir as questões 

culturais, valores, práticas políticas que estão presentes na política, etc. E pensar: 

a cultura política se reproduz nos arranjos de participação ou ela pode ser 

transformada pela participação? 

 



f) Discussão sobre as forças políticas que tem participado. 

 

 

2 - Questões centrais sobre participação sugeridas para a recolocação do debate 

acerca da Reforma Sanitária. 

 

- Reaproximação do movimento da Reforma Psiquiátrica com o da Reforma Sanitária, 

revitalizando a discussão sobre o modelo de atenção, colocando o cidadão e o usuário 

no centro. 

 

- Produção de  conhecimento para posterior formulação de estratégias políticas. Para 

tanto, atualizar o debate sobre “participação”, discutindo o paradigma teórico da 

democracia deliberativa, de modo que o tratamento dado à “participação” nos permita 

avançar conceitual, tática e estrategicamente.   

 

- Aprofundamento da discussão conceitual:  

 

a) sobre a própria participação - que vai passando de “participação popular”, 

para “participação social”, para “controle social”, até “gestão participativa” 

como se eles fossem sinônimos ou como se existisse uma evolução de um para 

outro. Entender que eles não são sinônimos. Discutir por que a ênfase agora é 

sobre a “gestão participativa”? 

 

b) escolher bem os conceitos a serem utilizados (movimentos sociais, atores 

sociais, entidades, etc). Distinguir bem movimentos sociais de mecanismos de 

participação institucionalizados. Identificar, portanto, quem é o “controle 

social”, num universo tão diversificado? Pensar se o fato de o Conselho ser um 

mecanismo institucionalizado pode ser um fator limitador. Refletir sobre quanto, 

de fato, esse  modelo institucionalizado é inclusivo? 

 

- Discussão sobre as entidades que têm participado. Pensar, por exemplo, quais foram as 

entidades que participaram do processo da “Reviravolta na Saúde” e como elas estão 

hoje? Olhar também para a participação que acontece fora do mundo institucionalizado 

- novos movimentos, fóruns, que não estão nas conferências -, entendendo a diversidade 



como criatividade. Entender quem são essas entidades para chamá-las para dialogar, 

abrindo possibilidades para a construção de novas alianças. 

 

- Discutir a questão da diversidade a partir de seus dois lados: tanto como criatividade, 

pluralidade, etc. quanto como fragmentação das particularidades, perda de uma visão 

mais estruturante, etc. É possível articular essas duas dimensões? Discutir se é possível, 

num contexto tão diverso, encontrar eixos estruturantes mais gerais que são 

compartilhados por essas particularidades.  

 

- Ainda sobre a questão das particularidades, chamar a atenção e refletir sobre as 

singularidades dos diversos segmentos, destacando as lógicas distintas de participação 

de cada um deles. 

 

- Procurar entender melhor o modus operandi dos conselhos, para compreender como 

sua agenda é construída, a incidência da agenda na política, etc. Estudar os casos de 

boas experiências e identificar quais os condicionantes para o aumento ou diminuição 

da democracia. 

 

- Ressaltar que todo esse processo de construção da participação é um avanço, uma 

grande conquista. Assim, os documentos deveriam ressaltar que é necessário que esse 

processo continue.  

 

- Além de debater sobre as várias facetas da participação social, é preciso discutir 

também o desengajamento.   

 

- Refletir sobre as possibilidades que esses mecanismos de participação têm de atuar na 

política: formar atores, formular novas estratégias, criar agendas, promover debates, 

reconhecer novos atores, para que, assim, seja possível radicalizar a democracia.  

 



3 - levantar diretrizes para inserir as questões levantadas no debate político da 
saúde. 
 
 
 
- Dar continuidade à discussão sobre “participação social”. 
 
- Não deixar as resoluções da 13ª. Conferencia Nacional de Saúde ao léu. É preciso dar-

lhes continuidade crítica. Para tanto, propõe-se uma reunião do Fórum, cujo tema seria 

os desdobramentos da Conferência. 

- Propõe-se também, como desdobramentos, uma reunião ampliada do Fórum da 

Reforma Sanitária em fevereiro para discutir o tema da Seguridade Social e dar 

continuidade à avaliação da conferência.  

 

 

Resultados da Oficina 
 
 

A discussão sobre “participação social” terá continuidade no Seminário Internacional 

sobre Política, Participação e Controle Social. A partir dos resultados da Oficina do 

Cebes, percebe-se que se abriram vários eixos de discussão a partir do qual se poderá 

avançar no sentido de atualizar o debate sobre participação e construir alianças políticas, 

dando, assim, maior dinâmica ao movimento da Reforma Sanitária.  

No que diz respeito à atualização do debate sobre participação, nota-se que serão 

necessárias discussões que abranjam os seguintes eixos: (i) sobre suas possibilidades no 

marco do capitalismo e do socialismo; (ii) abordagem teórico-conceitual sobre a 

participação e o paradigma da democracia deliberativa; (iii) discussão sobre o 

desengajamento cívico e político; (iv) a “participação” na relação Estado-sociedade, de 

modo a entender os dispositivos e arranjos institucionais existentes no aparato estatal; 

(v) a dinâmica organizacional e o modus operandi dos conselhos, indagando sobre a 

construção da agenda/objeto de deliberação; (vi) a participação a partir da 

especificidade brasileira, enfatizando sua cultura política.  

Quanto à construção de alianças políticas, contribuiu-se com os argumentos de que é 

preciso fazer uma radiografia da participação no Brasil, identificando bem quem são as 

entidades que vem participando tanto dentro dos espaços institucionalizados quando no 

mundo social organizado espontaneamente. Uma vez identificados esses novos 

movimentos, fóruns e entidades, chamá-los para dialogar, abrindo possibilidades para a 



construção de novas alianças. Assim, seria proveitoso que o Seminário Internacional 

contasse com a presença de intelectuais que estudem esses tipos de participação 

diversos e, além disso, de representantes dessas entidades. 

 

 

 


