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RESUMO 
 
A crise do capital que tem se estendido ao longo das últimas 
décadas tem provocado diversas alterações na lógica 
econômica e política dos diversos países, afetando a 
organização do trabalho e a materialização das políticas 
sociais, bem como, tem repercutido na efetivação dos 
mecanismos de controle e participação social. O presente texto 
apresenta uma discussão resultante de reflexões teóricas 
acerca da relação crise do capital, projeto neoliberal e os 
rebatimentos na política de saúde e nas formas de participação 
social. O objetivo é debater acerca das implicações dessa 
conjuntura na efetivação do controle social na saúde. 
 
Palavras-chave: Saúde. Controle social. Projeto neoliberal. 
Crise do capital. 
 
ABSTRACT 
 
The crisis of capital that has extended over the past decades 
has caused several changes in the economic and political logic 
of the various countries, affecting the organization of work and 
effective of social policies as well, has reflected ne realization of 
control mechanisms and social participation. This paper 
presents a theoretical discussion about on the capital crisis, 
neoliberal project and the repercussions in health policy and 
forms of social participation. The objective is to debate about 
the implications of this situation in the effectiveness of social 
control in health. 
 
Keywords: Health. Social control. Neoliberal project. The 
capital crisis. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A crise global do capital que repercute nos dias atuais teve seu impacto mais 

expressivo no final da década de 1970, provocou mudanças estruturais no processo de 

produção capitalista e no campo da reprodução social redimensionando as relações 

econômicas, sociais, políticas e culturais. 

Nas relações capital/trabalho instaura-se uma estratégia de reestruturação 

produtiva, como forma de recomposição das taxas de lucro, com intensificação das formas 

de exploração da força de trabalho ao mesmo tempo em que há um ataque aos direitos 

trabalhistas e sociais conquistados ao longo de décadas. 

O Estado, como pilar fundamental de sustentação do capital assume a condução 

do processo de redução dos direitos com a subordinação das políticas sociais a lógica de 

estabilização econômica. Desta forma, ocorre um processo de desmonte dos direitos sociais 

que tem rebatimentos no processo de organização das forças organizadas da sociedade, 

em particular, nos mecanismos de participação e controle social. 

O presente texto apresenta uma discussão resultante de reflexões teóricas 

acerca da relação crise do capital, projeto neoliberal e os rebatimentos na política de saúde 

e nas formas de participação social. O objetivo é debater acerca das implicações dessa 

conjuntura na efetivação do controle social na saúde. 

 

2. O NEOLIBERALISMO, DESMONTE DA POLÍTICA DE SAÚDE E OS REBATIMENTOS 

NO CONTROLE SOCIAL 

 

A ideologia neoliberal e política econômica adotada durante a década de 1990 

no Brasil, iniciada no governo Collor e ampliada na era FHC, reforçou a subordinação do 

Estado em benefício do capital afetando as políticas sociais. 

Segundo Nogueira e Mioto (2006) as políticas sociais, criadas para concretizar 

os direitos sociais, se tornaram limitadas e restritivas com o desmonte dos direitos sociais, o 

que provocou profundas mudanças na estrutura da seguridade social.  

O ideário neoliberal no Brasil tem sido responsável pela redução dos direitos 

sociais e trabalhistas, através do acirramento do desemprego estrutural, da precarização 

das relações e condições de trabalho, e do desmonte da saúde. No contexto real se 

estabelecem mecanismos de subordinação do sistema público de saúde ao mercado. Neste 

sentido, há uma enfatize na criação de parcerias do Estado com a sociedade civil.  Essa 
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estrutura faz retroceder a política democrática e fragiliza as formas legitimadas de 

participação social.  

Isso acaba refletindo nos princípios do SUS e na qualidade dos serviços 

prestados aos usuários, além de promover o desmonte da participação social nos espaços 

de controle social. Na concepção de Bravo (2006) há um projeto de saúde vinculado ao 

mercado, pautado na política de ajuste estrutural definida pelos organismos financeiros 

internacionais.  

 

A proposta de política de saúde construída na década de 80 tem sido desconstruída. 
A saúde fica vinculada ao mercado, enfatizando-se as parcerias com a sociedade 
civil, responsabilizando a mesma para assumir os custos da crise. A 
refilantropização é uma de suas manifestações com a utilização de agentes 
comunitários e cuidadores para realizarem atividades profissionais, com o objetivo 
de reduzir custos (BRAVO, 2006, p.100). 

 

 
De fato, com a Reforma Sanitária na década de 1980 a política de saúde foi 

conduzida por propostas de: universalização do acesso; concepção de saúde como direito 

de todos e dever do Estado; implantação do Sistema Único de Saúde; a descentralização e 

fortalecimento da participação popular. No entanto, há durante a década de 1990 um 

confronto de projetos que contribui para a ocorrência de um retrocesso na política de saúde, 

no qual se preconiza o projeto privatista. 

 

A tarefa do Estado, nesse projeto, consiste em garantir um mínimo aos que não 
podem pagar, ficando para o setor privado o atendimento dos que têm acesso ao 
mercado. Suas principais propostas são: caráter focalizado para atender às 
populações vulneráveis através do pacote básico para a saúde, ampliação da 
privatização, estímulo ao seguro privado, descentralização dos serviços ao nível 
local, eliminação da vinculação de fonte com relação ao financiamento (BRAVO, 
2006, pag.79).  

 
 

Enfim, prioriza-se a financeirização do capital em detrimento dos direitos do 

trabalho, o que se reflete na política de saúde que passa por restrições no seu 

financiamento, sucateando os serviços, incentivando a terceirização e a privatização além 

de promover o desinteresse e desarticulação da participação e controle social. 

A saúde torna-se uma mercadoria para quem pode pagar, enfatizando-se 

implicitamente a lógica do SUS para os pobres. As consequências desse processo trazem 

para o Brasil vários agravos como: maior desigualdade; inoperância dos direitos sociais; 

sucateamento da saúde e seu consequentemente desmonte, dentre outros problemas 

(CFESS, 2009). 

 

O governo Fernando Henrique Cardoso lidera as mutações pelas quais passa o 
Estado brasileiro, com ênfase no âmbito da saúde, da lógica do seguro e não da 
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seguridade social, da focalização em vez da universalidade, da privatização contra o 
investimento no serviço público, da desregulamentação e flexibilização dos direitos 
trabalhistas e da descentralização sem controle social (TEIXEIRA, 2012, Pág.59) 

 

Com o governo popular de Luís Inácio Lula da Silva a partir de 2003, há uma 

expectativa de um Brasil novo, que promova a redução das desigualdades sociais, a 

redistribuição de renda e geração de empregos, além da universalização das políticas 

sociais. Pretendia-se retomar o projeto de Reforma Sanitária. No entanto, o que se observou 

foi a continuação de uma política de saúde focalizada e sem financiamento efetivo (CFESS, 

2010). Neste sentido a contrarreforma do Estado  

 

[...] atingiu a saúde por meio das proposições de restrição do financiamento 
público; da dicotomia entre ações curativas e preventivas, rompendo com a 
concepção de integralidade por meio da criação de dois subsistemas: o 
subsistema de entrada e controle, ou seja, de atendimento básico, de 
responsabilidade do Estado (uma vez que esse atendimento não é de interesse 
do setor privado) e o subsistema de referência ambulatorial e especializada, 
formado por unidades de maior complexidade que seriam transformadas em 
Organizações Sociais. Nessa lógica, há ênfase em programas focais: Programa 
de Agentes Comunitários de Saúde (PACS) e Programa de Saúde da Família 
(PSF). (CFESS, 2010, p. 20-21). 

 
 

É importante considerar que houve uma redução tímida da desigualdade social 

com a criação de alguns programas como o Bolsa Família, contudo, os fatores de 

continuidade da política neoliberal vistos nos anos 1990 permaneceram, impostos pelos 

organismos financeiros internacionais como o Banco Mundial e o Fundo Monetário 

Internacional (FMI). Desse modo, a articulação do projeto de saúde defendido esteve 

vinculado ao mercado privatista (BRAVO, 2009). 

 

 

Há uma enorme distância entre a proposta do movimento sanitário e a prática 
social do sistema público de saúde vigente. O SUS foi se consolidando como 
espaço destinado aos que não tem acesso aos subsistemas privados, como 
parte de um sistema segmentado. A proposição do SUS inscrita na Constituição 
de 1988 de um sistema público universal não se efetivou (BRAVO, 2006, p.106- 
107). 

 
 

No governo Dilma, embora a saúde apareça como prioridade o governo destaca 

a necessidade de estabelecer parcerias com o setor privado. O discurso é de defesa do 

acesso e melhoria da qualidade dos serviços, embora os encaminhamentos concretos deste 

governo tenha conduzido a “ênfase nas políticas e programas focalizados, a parceria com o 

setor privado e a cooptação dos movimentos sociais” (BRAVO e MENEZES, 2014, p. 39). 

Diante do exposto, podemos afirmar que a atuação do Estado vem se 

desenvolvendo de modo a atender às necessidades do capital. Neste sentido, o princípio da 
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universalização das políticas sociais é rompido, na medida em que os programas e serviços 

passam a ser focalizados. Na saúde, se verifica a desigualdade no acesso, o desafio de 

construção de práticas baseadas na integralidade, os dilemas para alcançar a equidade. 

Por outro lado, surgem dificuldades com recuos nas experiências de controle  

social e falta de articulação entre os movimentos sociais que possibilite a construção de uma 

pauta e uma organização conjunta de defesa do sistema de saúde. Desse modo, diante da 

desestruturação do nosso sistema público é importante a mobilização política e a 

organização da sociedade civil em defesa dos nossos direitos3. 

Portanto, com a ofensiva neoliberal e a precarização da política de saúde no 

Brasil, torna-se necessário que a sociedade ocupe os espaços de controle social, como os 

conselhos de saúde. Tal participação dos usuários na defesa dos princípios do SUS é de 

extrema importância na perspectiva de garantir direitos e melhorias nas condições de vida 

da maioria da população. 

 

3 IMPLICAÇÕES DO CONTEXTO ECONÔMICO-POLÍTICO NA EFETIVAÇÃO DO 

CONTROLE SOCIAL NA SAÚDE 

 

Segundo Correia (2003), o termo controle social inicialmente foi utilizado na 

sociologia tendo como pressuposto o controle do Estado sobre a sociedade no sentido de 

manutenção da ordem vigente e na perspectiva dos interesses das classes dominantes. 

 

A expressão „controle social‟ tem origem na sociologia. De forma geral é empregada 
para designar os mecanismos que estabelecem a ordem social disciplinando a 
sociedade e submetendo os indivíduos a determinados padrões sociais e princípios 
morais. Assim sendo, assegura a conformidade de comportamento dos indivíduos a 
um conjunto de regras e princípios prescritos e sancionados. (CORREIA, 2003, p. 
66-67) 

 

 
Dessa forma, o Estado atuava no sentido de legitimar a ordem burguesa através 

do controle social numa tendência de integração na busca de atenuar os conflitos e de 

garantir a sua legitimidade.  

 

Na teoria política, o significado de „controle social‟ é ambíguo, podendo ser 
concebido em sentidos diferentes a partir de concepções de Estado e de sociedade 
civil distintas. Tanto é empregado para designar o controle do Estado sobre a 
sociedade quanto para designar o controle da sociedade (ou de setores organizados 
na sociedade) sobre as ações do Estado. (CORREIA, 2005, p. 67) 

 

                                                           
3
 A Frente Nacional Contra Privatização da saúde e os fóruns organizados em todo o Brasil vem se constituindo 

nessa forma de resistência em defesa do SUS. 
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Esta concepção aponta que a definição de controle social se constrói no eixo da 

relação entre a sociedade civil e o Estado. Desta forma, o controle social tanto é usado para 

se referir ao controle do Estado sobre a sociedade como para designar o controle da 

sociedade sobre as ações do Estado. 

Segundo Correia (2003) o exercício do controle social se processa num espaço 

de contradição e disputas entre as classes sociais na sociedade civil pela conquista da 

hegemonia. É um campo contraditório, através deste o Estado controla a sociedade, ao 

mesmo tempo que apreende algumas de suas demandas. Nesse sentido ele é contraditório 

“ora é de uma classe, ora é de outra” está balizado pela referida correlação de forças. Nesse 

sentido ocorre a disputa entre a sociedade civil com o Estado tentando manter o consenso 

ativo de um deles. Correia (2003) analisa que o controle social das classes subalternas se 

dá na medida em que a sociedade organizada interfere na gestão pública, colocando as 

ações do estado na direção dos interesses da coletividade. 

 

Desta forma, o „controle social‟, na perspectiva das classes subalternas, visa à 
atuação de setores organizados na sociedade civil que as representam na gestão 
das políticas públicas no sentido de controlá-las para que atendam, cada vez mais, 
às demandas e aos interesses dessas classes. Neste sentido, o „controle social‟ 
envolve a capacidade que as classes subalternas, em luta na sociedade civil, têm 
para interferir na gestão pública, orientando as ações do Estado e os gastos estatais 
na direção dos seus interesses de classe, tendo em vista a construção de sua 
hegemonia. (CORREIA, 2003, p. 68) 

 

Nesse sentido, é por meio do controle social, que a sociedade civil organizada 

intervém sobre as ações do Estado, no sentido de interferir na gestão das políticas públicas 

para o atendimento de seus interesses e ampliação de direitos com vista a construir uma 

nova hegemonia. Como ressalta Correia, a prática do controle social seria uma das vias 

pelas quais as classes subalternas tem a possibilidade de decidir e deliberar sobre as 

políticas públicas e ao mesmo tempo manter, por via do consenso democrático, o controle 

das ações estatais. 

 
Na perspectiva das classes subalternas, o controle social deve se dar no sentido 
de estas formarem cada vez mais consensos na sociedade civil em torno do seu 
projeto de classe, passando do momento „econômico- corporativo‟ ao „ético-
político‟, superando a racionalidade capitalista e tornando-se protagonista da 
história, efetivando uma „reforma intelectual e moral‟ vinculada às transformações 
econômicas. Esta classe deve ter como estratégia o controle das ações do 
Estado para que este incorpore seus interesses, na medida que tem 
representado predominantemente os interesses da classe dominante. 
(CORREIA, 2003, p. 68) 

 

Os conselhos são instancias contraditórias e que podem se constituir em 

espaços de participação na perspectiva de ampliação dos direitos sociais ou de legitimação 

do poder dominante e cooptação dos movimentos sociais. Nesse contexto se faz necessária 
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a articulação da sociedade civil com os movimentos sociais organizados para que as ações 

desenvolvidas possam atender as necessidades da coletividade com vistas ao real exercício 

do controle social. 

Dialogando com outros autores, podemos entender o controle social como 

sendo, a capacidade que a sociedade organizada tem de atuar nas políticas públicas, em 

conjunto com o Estado na luta pela efetivação dos direitos, necessidades e interesses, que 

só podem ser conquistados coletivamente. Sendo assim, o controle social se caracteriza 

como um mecanismo de aproximação da sociedade civil na tomada de decisões do Estado 

visando o interesses da população. 

Raichelis (2000) insere o controle social como um dos elementos constitutivos da 

esfera pública, sendo a participação da sociedade civil o instrumento necessário ao controle 

social, o qual é entendido como:  

 

O acesso aos processos que informam decisões da sociedade política, que devem 
viabilizar a participação da sociedade civil organizada na formulação e na revisão 
das regras que conduzem as negociações e arbitragens sobre os interesses em 
jogo, além da fiscalização daquelas decisões, segundo critérios pactuados 
(RAICHELIS, 2000, p. 64).  

 

Neste cenário, o controle social representa, pois, a capacidade que a sociedade 

civil tem de interferir na gestão pública com vista à criação de políticas públicas levando em 

consideração os interesses da sociedade. Tem-se, portanto, que o controle social se 

constitui num mecanismo democrático para que a população possa lutar pela concretização 

dos seus direitos. 

No que se refere à perspectiva do controle social Abreu (1999), analisa a partir 

dos conselhos de Direitos e ressalta o caráter contraditório dessas instancias que podem se 

constituir em espaços de participação na perspectiva de atender as demandas das classe 

subalternas e impulsionar conquistas sociais e democráticas ou legitimar os interesses das 

classe dominantes, ampliando o poderio estatal e o desenvolvimento capitalista. 

 

 
Por um lado, apresentam-se como possibilidade de constituírem-se espaços de 
expressão política da classe trabalhadora, na luta pela garantia de meios à 
própria reprodução material e subjetiva. Ou seja, do seu pleno desenvolvimento 
físico e intelectual, como parte do amplo processo de intervenção ativa dessa 
classe no movimento histórico, no sentido da transformação social, cuja 
centralidade é a luta pela reconstituição da sua identidade de classe – sua 
recomposição como força política. Por outro lado, podem desenvolver-se como 
mecanismos privilegiados de manifestação dos interesses dominantes, e do 
exercício do controle social pelo capital (ABREU, 1999, p.68-69).  

 

BRAVO (2002, p.45), a partir da análise da Constituição de 1988, coloca que “o 

controle social é o da participação da população na elaboração, implementação e 
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fiscalização das políticas sociais”. Nessa perspectiva, o controle social corresponde ao 

controle dos setores organizacionais da sociedade sobre o Estado, na qual a população 

pode participar de forma efetiva nas decisões do Estado, com vista a ampliação dos seus 

direitos. 

Na mesma direção, Barros (1994) ressalta a importância do controle da 

sociedade nas ações do Estado, embora os governos ao longo do tempo tenham submetido 

os mesmos aos interesses particulares de alguns grupos dominantes, sem qualquer 

compromisso com o interesse da coletividade. 

Conforme Barros (1994) existe outras instancias de controle social, como: o 

Ministério público, a Promotoria dos Direitos do consumidor (PROCON), os conselhos 

profissionais, os meios de comunicação oficiais e entre outros espaços na qual se 

constituem como instituições voltadas para garantir o acesso da população aos direitos 

sociais. 

 Portanto, a partir das várias concepções apresentadas, podemos notar que os 

autores defendem o controle social como sendo, a capacidade que a sociedade organizada 

tem de atuar nas políticas públicas, em conjunto com o Estado na luta pela efetivação dos 

direitos, necessidades e interesses, que só podem ser conquistados coletivamente. O 

controle social é compreendido como mecanismo de participação da sociedade civil no 

planejamento, implementação e fiscalização das ações do Estado em relação a execução 

das políticas sociais. 

 Consideramos os espaços de controle social como importantes meios para a 

garantia da universalização do direito à saúde. A busca para enfrentar esses desafios atuais 

no campo da saúde são tarefas que só poderão ser cumpridas a partir da participação da 

população em arenas deliberativas como os conselhos de saúde e através da organização 

política das classes subalternas num processo de luta que supere a ordem capitalista.  

 

Neste contexto adverso, o compromisso tem que ser com o debate público, a 
participação democrática que possibilita aos cidadãos organizados interferir e 
deliberar nas questões de interesse coletivo, em busca de proposições para resolver 
os conflitos (BRAVO, 2006, p.77). 

 

Conforme mencionado, o SUS vem sofrendo grandes impactos, tanto em sua 

base democrática (participação popular) que tem sofrido impactos com as transformações 

decorrentes da política neoliberal, quanto as questões econômicas de reordenamento do 

capital rebate no papel estatal com implicações nas formas de organização e participação 

da classe trabalhadora.  
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Diante dessa realidade, podemos notar a fragilidade na efetivação das políticas 

sociais e, particularmente da política de saúde, pela limitação estrutural e pelo retrocesso na 

política democrática. Como afirmam Bravo e Menezes (2012): 

 

Nos anos 1990, assistiu o redirecionamento do papel do Estado, já no contexto do 
avanço das teses neoliberais. A afirmação da hegemonia neoliberal no Brasil, com a 
redução dos direitos sociais e trabalhistas, desemprego estrutural, precarização do 
trabalho, desmonte da previdência púbica, sucateamento da saúde e da educação, 
tende a debilitar os espaços de representação coletiva e controle democrático sobre 
o Estado, conquistas da Constituição de 1988. (BRAVO e MENEZES 2012, p.260) 

 
 

Desse modo, diante da ofensiva neoliberal de mercantilização das políticas 

sociais, o controle social representa um importante avanço na luta contra hegemônica. 

Contudo, persistem as dificuldades para a concretização da efetiva participação popular no 

âmbito dos conselhos de saúde. Dentre os maiores problemas que inviabilizam um controle 

social real está a ausência de representantes orgânicos da classe trabalhadora. Nota-se na 

realidade a presença de relações clientelísticas, patrimonialistas e fisiologistas, herança 

histórica da nossa formação social. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

Na sociedade política contemporânea, se faz necessária a participação da 

população em espaços de controle social como os conselhos de saúde para a garantia e 

ampliação dos direitos das classes trabalhadoras. Tal participação dos usuários na defesa 

dos princípios do SUS é de extrema importância para reafirmar a saúde como um direito 

social garantido constitucionalmente, lutando assim, na contracorrente do projeto 

hegemônico que intenciona derruir as bases democráticas que objetivam a construção de 

uma sociedade mais justa e igualitária. Nesse contexto, o controle social se constitui como 

um mecanismo importante para imprimir conquistas democráticas e sociais para a classe 

trabalhadora. 

Compreender os conselhos como instancias que podem servir de canais de 

expressão e defesa/reivindicações de direitos é fundamental para que a população possa 

participar e defender os seus interesses. É preciso entender também que esses espaços 

podem servir de instrumento aos interesses dominantes, visto que se configuram como 

espaços contraditórios no qual se estabelecem correlações de forças em defesa de 

interesses que são divergentes.  

Portanto é importante considerar os conselhos de saúde como instancias 

importantes para assegurar a participação da população na formulação e no controle da 
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política de saúde, para que os mesmos não se configurem como espaços de legitimação do 

poder dominante. 

Em síntese, consideramos que a ampliação da participação popular, na “gestão 

das políticas públicas no sentido de controlá-las” é fundamental para que se possa garantir 

“cada vez mais, as necessidades e as demandas sociais e os interesses da coletividade” 

(CORREIA, 2006, p. 145).  

Enfim é inegável que o controle social se constitui em um relevante mecanismo 

na luta pela ampliação dos direitos sociais, se opondo a ideologia neoliberal, ao possibilitar a 

participação da população para atender os interesses da coletividade tendo no horizonte a 

construção de uma nova ordem societária. 
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