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Resumo

A criação dos Conselhos Locais de Saúde (CLS), na década de 1980, representou

um imenso avanço para o exercício do controle nos serviços da gestão da saúde, estendendo o

poder da representação popular à construção e gestão da política de saúde. Estudo sobre a prática

política dos sujeitos no processo de implantação dos Conselhos Locais de Saúde (CLS) em um

município da Bahia, que tem como objetivos compreender o sentido/significado da representação

social dos sujeitos na construção desses Conselhos, assim como discutir os entraves, as conquistas,

e as possibilidades para a construção/efetivação dos CLS em defesa da saúde. Trata-se de uma

pesquisa qualitativa, que utiliza como técnicas de coleta de dados a entrevista semiestruturada, a

observação sistemática e a análise documental. Os dados foram analisados na perspectiva da

hermenêutica e dialética. Os resultados apontam algumas práticas desenvolvidas por tais sujeitos

como: ações educativas, realização de mutirões de saúde e mudanças no processo de trabalho das

unidades. Conclui-se que é necessário o empoderamento dos sujeitos que fazem parte desse

processo, efetivando o exercício da cidadania, de modo que possam transformar a realidade do

Sistema Único de Saúde (SUS), com a legitimação da co-gestão da saúde pela participação popular.
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EXERCISE OF CITIZENSHIP IN LOCAL HEALTH COUNCIL: A (RE) MEANING OF “BE
SUBJECT”

Abstract

Local Health Council implantation, at 1980 years, represented a great advance for

the control of healthy administration services, given to the construction and administration of

healthy politics the power of popular representation. Study based on political practice of the

subjects in the process of implantation of Local Health Council of (LHC) in a municipal district of

Bahia. Aim: to understand the meaning/significance of the social representation of individuals in

the construction of those LHC, as well as discussing the difficuty(ies), the conquest(s), and the

possibility (ies) for the construction/efectivation of LHC in defense of health politics questions.

Method: this is a qualitative research, once its study object is a social phenomenon. The investigation

field was Units of Health of Family of the municipal district, that presented health commissions

for formation of LHC. The techniques of data collection used were the semi-structured interview,

systematic observation and documental analysis.  The results pointed some practices developed

by such subjects as: educational actions, accomplishment of campaigns of health, changes in the

work process at the units. Conclusion: we observed the need of the concretely empowerment of

the subjects that are part of this process, realizing the exercise of the citizenship, so that they can

transform the reality of Brazilian Public Health System, with legitimation of the administration of

the health question with popular participation.

Key words: Social control. Consumer participation. Health council.

EJERCICIO DE LA CIUDADANÍA EN LOS CONSEJOS LOCALES DE SALUD: LA
(RE)SIGNIFICACIÓN DEL “SER SUJETO”

Resumen

La creación de los Consejos Locales de Salud (CLS), en la década de 1980, representó

un gran avanzo para el ejercicio de control en los servicios de gestión de la salud, extendiendo el

poder de la representación popular a la construcción y gestión de la política de salud. Estudio

sobre la práctica política de los sujetos en el proceso de implementación de los Consejos Locales

de Salud (CLS) en un municipio de Bahía, tiene como objetivos  comprender el sentido/significado

de la representación social de los individuos en la construcción de estos Consejos, además de

discutir los  obstáculos, las conquistas, y las posibilidades para la construcción y activación de los

CLS en defensa de la salud. Trátase de una investigación cualitativa, que utiliza como técnicas de
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recolección de dados la entrevista semi-estructurada. Los datos fueron analizados bajo la perspectiva

de la hermenéutica y dialéctica. Los resultados sugieren algunas prácticas desarrolladas por esos

sujetos tales como: actividades educativas, la realización de campañas de salud, y cambios en la

sistemática de trabajo de las unidades. Se concluye que es necesario el empoderamiento de los

individuos que forman parte de este proceso, ejerciendo la ciudadanía, para que puedan transformar

la realidad del Sistema Unificado de Salud (SUS), con la legitimación de la cogestión de la salud a

través de la participación popular.

Palabras-clave: Control social. Participación de la comunidad. Consejos sanitarios.

INTRODUÇÃO

O Controle Social, diretriz do Sistema Único de Saúde (SUS), vem se conformando

com base em uma luta histórica dos segmentos sociais, principalmente por um processo político

de construção da participação popular. Há aproximadamente 20 anos, a lógica desse mecanismo

consiste na democratização da gestão em saúde e na garantia da participação da sociedade na

formulação das políticas de saúde nos Conselhos de Saúde.

A criação dos Conselhos de Saúde, na década de 1980, representou um imenso

avanço para o exercício do controle nos serviços da gestão da saúde. Dessa forma, estendeu-se o

poder da representação popular à construção e gestão da política de saúde.1,2

Duas décadas se passaram desde a Constituição de 1988, que estabeleceu a base

legal, com a Lei No. 8.142, sancionada em 1990, quanto à participação popular na gestão em

saúde. Contudo, o controle social ainda esbarra em cenários políticos desfavoráveis à sua real

efetivação, como é o caso de gestores que manipulam a composição de Conselhos de Saúde.3

Não obstante, a sua implantação acumulou avanços, na medida em que a Lei No. 8.142/90 foi

regulamentada e a sociedade ocupou espaços para exercer o controle do Estado.4 Entretanto,

acreditamos que as leis precisam deixar de ser apenas instrumentos formais e passem à

aplicabilidade, até porque o controle social pode constituir-se em um instrumento de mudança e,

em consequência, em um desafio ao estímulo do exercício de cidadania.

Concretamente, o sistema de saúde vigente é ainda incapaz de promover maior

interação com o seu ambiente social. Para superar tal deficiência, a participação social é uma

condição necessária para que a população tenha uma representação efetiva, consciente e

deliberativa em prol da melhoria da sua saúde e qualidade de vida.5 Tal situação, pouco a pouco,

tem nos levado a indagações e reflexões enquanto profissional de saúde no campo da Saúde

Coletiva (ciência no campo da saúde com orientação teórica, metodológica e política que privilegia
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o social como categoria analítica).4 Para tanto, questionamos: Qual a compreensão dos sujeitos

diante da possibilidades de espaços de participação social para a construção dos Conselhos Locais

de Saúde?

Não obstante existirem vários estudos sobre o controle social/participação social na

saúde, este poderá contribuir enquanto motivador para a discussão efetiva da implementação do

exercício do Controle Social diante do permanente processo de construção do SUS. Sabemos da

existência de entraves a serem superados, mas os avanços devem ser ressaltados para possibilitar

as possíveis transformações da política de saúde local, tendo como sujeitos os usuários dos serviços

públicos de saúde, diante do seu compromisso e responsabilidade social enquanto sujeitos

cidadãos.

Diante desse cenário, este estudo objetiva compreender o sentido/significado social

dos sujeitos na construção dos Conselhos Locais de Saúde (CLS), assim como discutir os entraves,

as conquistas e as possibilidades para a construção/efetivação dos CLS em defesa da saúde.

MÉTODOS

Trata-se de uma pesquisa qualitativa, uma vez que o seu objeto de estudo é um

fenômeno social, diante da necessidade de pesquisar a realidade concreta e crítica do exercício da

prática das comissões de saúde (constituídas pela sociedade civel e por trabalhadores de saúde do

Programa Saúde da Família de cada área de abrangência), criadas com o objetivo principal de

formar os seus CLS.

O estudo foi realizado no município de Feira de Santana, a segunda maior cidade

populacional do estado da Bahia, com 571.997 habitantes. A coleta foi conduzida especificamente

nas unidades de Saúde da Família (USF) em processo de implantação dos CLS, nas comissões de

saúde tanto na zona urbana quanto na zona rural.

Participaram desta pesquisa 17 sujeitos categorizados em dois grupos:

Grupo I – Informante-chave: é aquele sujeito que tem o conhecimento sobre o

assunto a ser pesquisado, como também por ter participado do processo de implantação dos CLS,

independente da sua ocupação atual.13 Neste grupo estão representados também membros do

Conselho Municipal de Saúde (CMS) do município estudado.

Grupo II – “Comissão de Saúde” (representação informal de sujeitos para a formação

dos CLS: usuários-trabalhadores de saúde): aquelas pessoas que vêm participando do processo de

implantação dos CLS da sua unidade de saúde, das discussões, organização e estruturação do

trabalho de implantação do CLS, tanto na área rural quanto urbana, na defesa da saúde individual e

coletiva da sua comunidade. Este grupo foi constituído de 11 sujeitos. A totalidade de 17 sujeitos
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foi determinada pela repetição das falas, indicando a saturação do conteúdo coletado sobre o

objeto estudado.

Para a coleta de dados, escolhemos as seguintes técnicas: entrevista

semiestruturada, observação sistemática e análise de documentos. A coleta de dados só foi iniciada

após apreciação e aprovação do projeto de pesquisa pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da

Universidade Estadual de Feira de Santana (UEFS), sob o protocolo nº 155/2008 CAAE nº

0155.0.059.000-08.

A dinâmica social que envolve este estudo, incluindo como determinantes o

contexto social e os seus sujeitos, afasta-nos de uma análise estática e mecânica. Sendo assim,

buscamos a compreensão (Hermenêutica) do processo dinâmico do controle social, tendo como

base uma visão crítica (Dialética) das relações estabelecidas na realidade em construção. Dessa

forma, como método de análise de dados, utilizamos uma aproximação da Hermenêutica Dialética

por permitir uma crítica sem o afastamento da práxis.14 O método de análise de dados tem como

base teórica uma aproximação da compreensão (Hermenêutica), e do estranhamento (Dialética)

no confronto da categoria analítica, definida como “baliza” da investigação com a categoria

empírica que emergiu neste estudo, buscando as relações dialéticas.

No processo da análise, utilizamos a triangulação de dados com base no confronto

entre depoimentos dos sujeitos, métodos e técnicas de coleta. Para tanto, cruzamos as

informações obtidas das entrevistas, observações e análise de documentos de diferentes sujeitos

da pesquisa (informantes-chave e representantes das comissões de saúde).

Para operacionalizar tal método, iniciamos pela ordenação dos dados, seguido pela

sua classificação e análise final. Ressaltamos ainda que a identificação dos sujeitos inseridos no

texto das análises é feita da seguinte forma: entrevistado 1, grupo I, representado (Ent.1, grupo I) e

assim sucessivamente.

REFERENCIAL TEÓRICO

A partir da segunda metade da década de 1970, um novo cenário na saúde passou a

se conformar no Brasil. As mudanças dele decorrentes incluíram o processo de redemocratização

da sociedade brasileira e as lutas pela Reforma Sanitária em prol de um novo Sistema Nacional de

Saúde, com implicações no fortalecimento da autonomia na sociedade civil, a qual deverá

enfraquecer a dominação/coerção sob a qual a elite historicamente mantém o seu poder.6

Consequentemente, essa nova conformação do espaço público faz com que as classes ou as

correntes políticas busquem a direção da sociedade e não o seu domínio, em defesa de propostas

consensuais, processo denominado de hegemonia.
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Para a transformação do instituído em instituinte em prol de uma hegemonia social,

faz-se necessário inserir concretamente o sujeito no processo.7 No decorrer dessa trajetória, como

podemos notar, a sociedade é constituída por diferentes sujeitos, em tempo e espaço diferentes.

Diante disto, questiona-se como cada indivíduo conseguirá incorporar-se no sujeito coletivo,

transformando a necessidade e a coerção em “liberdade”, diante da relação de poder/dominação

existente entre os sujeitos.8

A construção da relação de poder e dominação pelos sujeitos em cada momento da

história determinou uma forma peculiar de participação social.9 Como exemplo, destacamos o

surgimento de grupos sociais que, na organização de ideais, têm maior poder para gerar mudanças

na sociedade. Assim, o sujeito da ação, que no decorrer da história permeou entre sujeito

individual e sujeito social, no pós-modernismo tornou-se um sujeito fragmentado, descentrado,

pertencente a uma realidade globalizada. Todavia, para a transformação desse sujeito instituído em

instituinte, em prol de uma hegemonia social, faz-se necessário inseri-lo no processo,7 até porque,

dentro do sistema de saúde, a participação popular é fundamental na construção dessa

hegemonia, pois a “[...] lei consolida os princípios de cidadania, porém conviver com o desrespeito

aos direitos humanos parece estar sendo a lógica do cotidiano”.10:16 Por isso, a partir de 1990, tal

participação passou a ser instituída, normatizada, o que configura o dinamismo social: o instituinte

hoje pode ser o instituído amanhã. Contudo, tal normatização não assegura a efetiva participação

na construção do sistema hegemônico, uma vez que a sua efetivação perpassa por relações de

poder que regulam a sociedade e exercem a dominação, ainda que de forma implícita, nas

questões econômicas, sociais e intelectuais.

 A força das relações de poder estabelecidas mostra que

A historicidade que nos domina e nos determina é belicosa e não

linguística. Relações de Poder, não relação de sentido. A história não tem

‘sentido’, o que não quer dizer que seja absurda ou incoerente. Ao

contrário, é inteligível e deve poder ser analisada em seus menores detalhes,

mas segundo a inteligibilidade das lutas, das estratégias, das táticas.11:5

Desta forma, podemos compreender o caráter dialético da participação social, já que

pode representar relações conflituosas com diferentes representações de interesses. Entretanto,

entender a participação

[...] supõe uma relação de poder, não só por intermédio do Estado, que a

materializa, mas entre os próprios atores, exigindo determinados

procedimentos e comportamentos racionais. Resta saber se seu caráter é

meramente comunicativo e consensual, ou se aí também está presente uma

lógica estratégica.12:27
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Assim, a busca por uma nova realidade, que atendesse igualmente as novas demandas

sociais, fez emergir movimentos na sociedade, com o objetivo de enfrentar a situação que o Estado

já não conseguia por si só atender. Desde então, tivemos a manifestação da participação social, quer

em momentos políticos, quer em participação cidadã.12 Para tanto, a participação política refere-se a

uma relação entre os sujeitos que fazem valer os seus interesses, aspirações e valores, com os

recursos disponíveis nos espaços públicos, construindo as suas identidades, afirmando-se como

sujeitos de direitos e obrigações. Já na participação cidadã, temos um processo complexo e

contraditório entre Sociedade Civil, Estado e mercado, em que os “papéis” redefinem-se pelo

fortalecimento da sociedade civil mediante a atuação organizada dos sujeitos, grupos e associações.

É importante ressaltar que a participação efetiva dos sujeitos sociais na construção,

fiscalização, controle e implementação das políticas públicas pode acelerar essa execução, reduzir

a corrupção e aumentar a eficiência da burocracia. Por conseguinte, se, por um lado, essa

participação contribui para a contra-hegemonia do exercício do controle social, já que ainda temos

um Estado “pseudo” democrático, por outro lado, trata-se de um indispensável caminho para a

efetivação da co-gestão do SUS.

Portanto, acreditamos que a manifestação popular poderá oferecer oportunidade

para conquistar novos espaços com a luta de classes, assim como para desenvolver novos

caminhos para a construção de políticas de saúde. No mundo globalizado, o fácil acesso à

informação e a velocidade com que essa se propaga poderão facilitar o domínio intelectual das

representações dos sujeitos, porém os interesses individuais e coletivos confundem-se na dinâmica

social, perdendo a essência da construção de uma práxis hegemônica.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Tendo em vista esse cenário, iremos apresentar como vem se organizando o

processo de implantação dos CLS no município de Feira de Santana (BA), destacando o papel do

sujeito social.

COMPREENSÃO DO CONTROLE SOCIAL NO PROCESSO DE FORMAÇÃO DO

CONSELHO LOCAL DE SAÚDE: A REPRESENTAÇÃO DO SUJEITO SOCIAL

Acreditamos que o exercício do Controle Social poderá se efetivar na gestão da

saúde quando houver “capilarização” das decisões e absorção das aspirações e necessidades locais,

uma vez que consideramos o Controle Social como a participação da sociedade civil na construção

de políticas públicas. No sistema brasileiro, há formas institucionalizadas, deliberativas e

representativas para esse exercício.
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Por conseguinte, neste estudo, buscamos compreender de que forma os sujeitos com

representação nas comissões de saúde, para a construção dos CLS, vêm utilizando esse espaço para

propiciar o “bem-estar” social. Para isso, confrontamos tanto os depoimentos dos informantes-chave

quanto dos membros das “comissões de saúde”, haja vista que os diversos sujeitos que interagem no

espaço local não apresentam exatamente os mesmos interesses.15 Dessa forma, procuramos obter

diferentes “olhares” da realidade numa aproximação com o exercício do controle social.

Quanto à compreensão do Controle Social nos CLS, os depoimentos dos

informantes-chave são convergentes, uma vez que retratam a importância da participação popular

como uma condição sine qua non para a efetivação do SUS, conforme pudemos constatar nas falas

dos Ent. 2, Ent. 4 e Ent. 6 do grupo I.

 “Eu acho que o exercício do controle social tem uma função fundamental dentro de

todo o processo de construção da saúde. Seja a nível municipal ou em qualquer

instância. Eu acho que a participação da comunidade, apesar de ser ainda incipiente,

é fundamental dentro desse processo.” (Ent. 6, grupo I).

O Conselheiro de Saúde, por meio da sua representação junto aos conselhos de

saúde, possui uma participação democrática representativa no poder de decisão. Nesta

representação estão embutidos os mesmos problemas que estão presentes nos sistemas de

partidos políticos, ou seja, faz-se necessário saber “quem” participa e “quem” está sendo

representado. Sendo assim, é importante a identificação dos sujeitos desse processo e quais são os

reais interesses representados.16

“Eu acho que a participação da comunidade, apesar de ser ainda incipiente, é

fundamental dentro desse processo, porque as coisas só acontecem a partir dessa

participação. Enquanto isso realmente não ocorrer efetivamente, a gente ainda vai

caminhar em passos muito lentos.” (Ent. 6, grupo I).

Diante de tal necessidade, reportamo-nos à cultura historicamente construída em

nosso país, que, desde seus primórdios, é marcada pelo autoritarismo, patrimonialismo e elitismo

que predominou sobre uma sociedade escravocata.16 Assim, temos uma sociedade impregnada

por tais valores, sobre os quais é construído o alicerce das relações sociais, que, a despeito de

alguns avanços promovidos pela reforma sanitária brasileira, particularmente nas duas últimas

décadas, com a consolidação do SUS, não conseguiu romper com as heranças do passado. Por

isso, temos, ainda hoje, uma participação incipiente.

Nos momentos das observações, vimos concretamente convergências na atuação de

uma população sem instrumentalização para o exercício do controle social, seja pela falta de
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motivação, seja por desconhecer e/ou não acreditar no potencial de mudança que está presente

no movimento social. Entretanto, não podemos ignorar a importância dessa participação, ainda que

incipiente, pois a transformação do desejo individual em desejo coletivo certamente possibilita a

concretização, na sociedade, da aspiração do homem indivíduo,17 gerando as transformações

necessárias ao bem comum.

Membros da “comissão de saúde” pesquisados também reforçam esse

entendimento:

“A minha compreensão é que é uma coisa muito grande. Que a participação da

comunidade é fundamental para que as decisões sejam direcionadas para o

beneficio da comunidade e que só o povo se mobilizando e tendo consciência da

importância desse conselho, agente pode trazer mudanças significativas para o nosso

município, para a saúde das pessoas.” (Ent. 10, grupo II).

“Essa participação inicial é importante para exigir e solicitar o direito da comunidade;

é importante o povo estar reunido. Uma coisa é buscar melhoria individual e outra

coisa é você buscar na coletividade.” (Ent. 8, grupo II).

Por conseguinte, esses depoimentos deixam explícito que a participação social é

“sentida” como algo fundamental para a construção do “bem-estar” social, embasada em um

coletivo consciente e mobilizado. O exercício do controle social nas políticas públicas é a

representação do interesse coletivo por meio da mobilização e efetiva participação social.12,15,18

Todavia, entendemos que a figura cartorial associada aos conselheiros de saúde é inaceitável, porque

a representação do interesse não deve atrelar-se à denotação da palavra, mas sim ao efeito da

participação.12 No entanto, as observações nas reuniões mensais das “comissões de saúde”

permitiram-nos perceber que o sujeito atua, lamentavelmente, como representante, sem poder de

atuação, argumentação ou participação. Tal atuação distorce a representação do exercício do controle

social, já que inibe a participação cidadã em prol de uma representação burocrática inexpressiva.

Complementando a leitura do significado de “ser conselheiro”, o depoimento a

seguir refere a troca de experiências entre gestão, comunidade e conselheiros: “É uma troca de

experiência tanto por parte da comissão do conselho como por parte da população de modo

geral.” (Ent. 6, grupo I).

Tal concepção aborda uma questão importante e motivadora da participação popular:

a troca de saberes. Tornar compreensivo para um conselheiro, leigo de conhecimentos técnicos, os

indicadores de saúde que apontam epidemiologicamente as prioridades de atuação das políticas

públicas não é uma tarefa simples. Entretanto, também não é fácil explicar para aquele
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conselheiro, detentor do conhecimento técnico em saúde, que as prioridades devem ser

elencadas conforme a necessidade da população local, considerando-se as necessidades por ela

apresentadas.

Constatamos, em todas as reuniões de que participamos, que as necessidades

emergiram, ainda que não estivessem diretamente relacionadas ao poder de resolutividade dos

problemas da saúde, como a questão de transporte e/ou saneamento básico. Porém, diante dessa

realidade, as necessidades apresentadas pelos usuários são complexas e heterogêneas, variando

muito de lugar para lugar, podendo levar ao enriquecimento do processo pela troca de

experiências.16

O depoimento a seguir distanciou-se dos até então apresentados, ao explicitar a

conceituação dos CLS como uma ferramenta de instrumentalização da comunidade sobre o

exercício do Controle Social.

“Eu compreendo o Conselho Local de Saúde como uma instância descentralizadora

do Conselho Municipal de Saúde, falando em linhas gerais, e os Conselhos Locais de

Saúde visam aproximar a população dos conhecimentos sobre o Controle Social.”

(Ent. 4, grupo I).

A Minuta de Norma Complementar que disciplina os CLS traz, no capítulo I,

inciso III, informações que convergem com a fala do Ent. 4, grupo I, ao enunciar a atribuição

do conselheiro: “Proporcionar meios de informação para os Usuários da Unidade de Saúde, de

interesse da saúde coletiva, bem como das atividades das atividades desenvolvidas pelo

Sistema Único de Saúde (SUS)”.19:2 Entretanto, acreditamos que é imprescindível a efetividade

de educação para o controle social na saúde, a qual deve estar inserida numa política de

educação permanente que objetive formar os diferentes segmentos – usuários, trabalhadores

e gestores – para a participação social no SUS e o exercício da cidadania.1 Esse entendimento

é corroborado pelo Ent. 7, grupo II, ao defender a educação como fundamental para a

implantação e/ou implementação dos Conselhos Locais de Saúde: “Entendo que é o exercício

da cidadania, ou seja, a medida que você conhece seus direitos e para você reivindicá-los,

você tem que ser participante.”

A cidadania, conforme nossa compreensão, engloba o enfrentamento da

complexidade dos conflitos por direitos advindos de uma sociedade fragmentada pela multiplicação

das desigualdades sociais. Assim, a condição essencial para a prática da cidadania é a própria

explicitação de tais conflitos e contradições, com a sua mediação pela sociedade política.20 É

importante, porém, o entendimento de que, em um espaço social, a cidadania é adquirida por
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cooperação, negociação, convergência de interesses e consenso desses conflitos inerentes à

sociedade contemporânea, com a representação do sujeito social.

A concepção de sujeito social, ou seja, aquele sujeito ativo, articulador, dotado de

capacidade técnica, é traduzida nos depoimentos dos informantes-chave a seguir:

“[...] ser conselheiro não é só isso não, comparecer as reuniões agendadas... É

preciso ter essa compreensão de que você representa uma entidade, que você

precisa ter legitimidade nessa rede básica, conhecer o sistema de saúde,

compreender a história das políticas no nosso país.” (Ent. 1, grupo I).

“[...] eu entendo que para você ser um conselheiro deve estar atuante, contribuir

para que tenhamos um bom controle social sem a omissão de nada. Eu não entendo

você participar de um conselho e não visitar nenhuma unidade de saúde; não vai na

comunidade realmente ver como está a questão da saúde.” (Ent. 3, grupo I).

Como podemos perceber nos depoimentos, o “empoderamento” técnico e

político para o exercício do controle social é necessário, assim como é igualmente necessária a

maior aproximação dos reais anseios da comunidade expressos nas suas manifestações, sejam

elas políticas ou cidadãs. Deste modo, para que as informações possam se “capilarizar” de

forma acessível a todos, gerando conhecimento e, como consequência, o “empoderamento”

concreto da sociedade civil, é imprescindível que se estabeleça uma relação entre o controle

social e a educação em saúde. O processo de educação em saúde deve adotar estratégias

próprias da educação popular, apresentando pontos fundamentais, como o diálogo entre os

sujeitos, a educação vista como humanização e a busca de matrizes pedagógicas apropriadas à

formação dos sujeitos.2

Algumas falas dos membros das “comissões de saúde” convergem quanto à

descrição do ser “conselheiro”, considerando o papel político cidadão do sujeito social.

“[...] sinto-me muito feliz... aqui eu me sinto feliz porque eu sou cidadão, sou

cidadão, eu pago imposto, eu quero o melhor para minha família, o melhor para o

meu vizinho; eu acho que a gente tem que ter direito àquilo que é de direito [...]”

(Ent. 3, grupo II).

“[...] a gente tem que dar a nossa parcela de contribuição na localidade, na

comunidade que agente mora, para o bem comum, para todos... buscando mais e

cobrando a todas as autoridades.” (Ent. 5, grupo II).
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“Sentir-me integrante no processo, colaborando e levando principalmente a

realidade das pessoas, pois estarei representando toda uma realidade necessitada,

carente e vou lutar por aquilo eu acredito.” (Ent. 11, grupo II).

Tais depoimentos sugerem a importância desse sujeito social nos CLS,

colocando-se como cidadão. É preciso, entretanto, aprender a tolerar a diversidade, a

desenvolver a virtude cívica, a temperar o fundamentalismo e o egoísmo,12 uma vez que não

é fácil ser sujeito do controle social em uma sociedade complexa e diferenciada, na qual se

faz necessário suprir as deficiências, participar de decisões complexas que envolvem

multiplicidade de interesses, incertezas e custo, além de superar obstáculos, tais como

interesses pessoais, pretensões “eleitoreiras”, conselheiros indicados por gestores, entre

outros. Entretanto, ainda que não seja fácil tornar-se um sujeito no controle social, constituir-

se como tal é imprescindível para que seja construída uma sociedade menos desigual, com

capacidade para participar efetivamente da gestão em saúde.

Como vimos, tais depoimentos revelam “vontade” de participação ativa dos sujeitos

nas comissões de saúde. Todavia, como tivemos a oportunidade de observar nas reuniões das

comissões de saúde das quais participamos, os representantes dos usuários raramente

compareciam às reuniões e, se estavam presentes, pouco se expressavam, com exceção de um

ou dois ali representados, que se pronunciavam nos momentos de discussões e/ou deliberações.

Contraditoriamente a essa realidade, a significação do “ser” sujeito, na percepção

dos membros das “comissões de saúde”, aparentemente, retratou uma representação de alegria

e satisfação em ser alguém produtivo, em poder ajudar o outro, como expressam os

depoimentos a seguir:

“Ser conselheiro, para mim, é uma alegria de ser alguém produtivo... isso vai me dar

alegria, é essa minha satisfação, de poder ajudar.” (Ent. 6, grupo II).

“Para mim é uma honra poder estar buscando conhecimento e ajudando da maneira

que posso, contribuindo tanto para o Conselho como para a localidade carente de

informações.” (Ent. 7, grupo II).

Os sentimentos de alegria, satisfação, ser alguém produtivo e poder ajudar, além de

representar uma situação real de bem-estar, estão associados ao prazer do exercício de poder,

tendo em vista que o exercício do controle social atua num campo de relações de poder e,

portanto, quem o exerce apresenta certa governabilidade sobre as ações que somatizam a

sensação de “bem-estar”. Todavia,
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[...] se o poder fosse somente repressivo, se não fizesse outra coisa a não ser

dizer não, você acredita que seria obedecido? O que faz com que o poder

se mantenha e que seja aceito é simplesmente que ele não pesa só como

uma força que diz não, mas que de fato ele permeia, produz coisas, “induz

ao prazer”, forma saber, produz discurso.11:8

Nesta perspectiva, a participação social pode e deve estar atrelada ao bem-estar

do conselheiro, entretanto é preciso ser entendida como um processo contínuo de

democratização e de produção de sujeitos com maior autonomia,1 não necessariamente

associado a uma extensão burocrática e executiva, mas deve buscar alternativas para a

representação do interesse vivo da população.

Esta pesquisa permitiu-nos constatar que ainda há um grande distanciamento entre a

legislação e a prática do controle social no cotidiano do processo de trabalho das equipes de saúde em

Feira de Santana (BA). Existe uma grande heterogeneidade de sujeitos na construção desse processo,

com peculiaridades diferenciadas, que envolvem desde questões ideológicas, socioeconômicas e

políticas até questões como consciência sanitária, exercício de cidadania, participação social em

trabalhos comunitários, reconhecimento sobre os seus direitos e deveres enquanto cidadãos, dentre

outras, que podem interferir de forma eficiente na concretização das mudanças sociais.

Em Feira de Santana, o processo de mobilização social para a implantação dos CLS

está caminhando lentamente, diante de um contexto com poucos sujeitos críticos, participativos e

fomentadores do ideal de participação, ainda que já exista um trabalho iniciado. Todavia, faz-se

necessário o entendimento dos Conselhos como uma importante estratégia no processo de

reestruturação da atenção à saúde. Tal processo deverá envolver expectativas, demandas e

comportamentos de todos os sujeitos envolvidos na prestação da atenção.

Para que haja mudanças efetivas nas políticas públicas pela participação comunitária,

faz-se necessária a criação de mecanismos que permitam que a lei deixe de ser apenas um

instrumento legal e passe a concretizar um espaço democrático de construção coletiva em prol das

demandas da população. A construção desse espaço resultará em possibilidades reais para a

efetivação do Controle Social com o reconhecimento das reais demandas da comunidade,

considerando o processo saúde-doença e as possíveis medidas a serem implantadas e/ou

implementadas para uma melhor qualidade de vida.

Sendo assim, podemos inferir, com base nessas reflexões, que o processo de efetiva

participação social em Feira de Santana ainda se encontra muito incipiente. Para efetivá-lo, é

necessário que haja uma política de Educação Permanente efetiva, inclusive que sensibilize não

apenas a grupos da comunidade, mas, principalmente, os gestores e os trabalhadores de saúde.
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A despeito dos inúmeros desafios que envolvem a efetivação do controle social em

Feira de Santana, trata-se de um “caminho sem volta”. A construção de uma nova realidade na

saúde está intrinsecamente relacionada à participação popular na co-gestão dos serviços,

considerando as possibilidades de articulação coletiva dos sujeitos na construção de um diálogo em

prol do bem-estar da população. Para finalizar, resgatamos o depoimento de um membro da

comissão de saúde que pode traduzir a importância do CLS na gestão da saúde:

“Finalmente, acho que as comissões começam a apresentar resultados e são

importantes porque a população começa a ver resultado e começa a visualizar a

necessidade da participação da população. E isso estimula a participação dos usuários

e vai contagiar os demais, o que mostra que tudo perpassa pela questão da

organização, mobilização e mostra que o conceito ampliado da saúde, à medida que

temos a participação na comissão de saúde de diferentes representantes (igreja,

associações...). Em algum momento, eles vão verificar que a questão de saúde é

algo muito além do conceito conservador “saúde ausência de doença”, e sim que

envolve saneamento, segurança, cultura. Tem sido uma experiência muito boa, que

ainda não ganhou os quatro cantos da cidade, mas isso vai acontecer agora, com a

publicação do edital, e não precisa ser vertical. O Movimento Água e Vida também

discute a questão dos CLS. E só vai funcionar os CLS, se os movimentos estiverem

juntos [...]” (Ent. 3, grupo II).

Como visto neste depoimento, é possível alimentar os nossos ideais de esperança

com as palavras de um sujeito do controle social que não é diplomado tecnicamente, mas apresenta

um título que não temos nas faculdades, o de Cidadania. Não é fácil trazer para a práxis uma

realidade que, para muitos, é utópica. É preciso, porém, que se comece a trilhar esse caminho, para

que possamos resgatar o sentimento de cidadania e lutar verdadeiramente para que o SUS seja

implementado democraticamente de forma universal, integral e com a participação social.
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