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RESUMO 
 
O trabalho é fruto de pesquisa junto aos conselheiros de 
saúde, visando compreender de que modo o Serviço Social 
pode contribuir para o controle social através do 
empoderamento. Aspectos históricos e atuais do Controle 
Social, bem como a atuação dos Conselheiros de Saúde. 
Participação social nas políticas públicas. O Empoderamento 
político e sua relação com o Controle Social na Política de 
Saúde. Serviço Social e Empoderamento político.  
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ABSTRAT 
 
The work is the result of research with health counselors, to 
understand how social work can contribute to social control 
through empowerment. Historical and current aspects of social 
control, as well as the performance of the Health Board. Social 
participation in public policy. The political empowerment and its 
relationship with the Social Control in Health Policy. Social 
Work and Political Empowerment. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

                  O Controle Social e seus limites na sociedade atual tem sido alvo de estudos de 

diversas categorias profissionais. Compreender o controle social implica necessariamente 

compreender suas concepções em contextos históricos diferentes vivenciados pela 

sociedade brasileira, e a atual relação entre Estado e Sociedade Civil, dentro do contexto 

neoliberal. As possibilidades apresentadas à sociedade de participar dos processos e 

gestão das políticas sociais. 

                  O direito à participação através do controle social na saúde é resultado do 

Movimento da Reforma Sanitária, atingindo seu ponto máximo de mobilização por ocasião 

da realização da 8ª Conferência Nacional de Saúde de 1986, do qual participaram mais de 

4.000 pessoas de todos os estados do Brasil, e durante o Processo Constituinte, em 1987 e 

1988.  Entretanto, mesmo garantido pela Constituição Federal de 1988, a participação social 

adquire novos contornos a partir da década de 1990.   

                  A Política de Saúde e seus desdobramentos na atualidade também necessitam 

de destaque, à medida que a participação social ganha visibilidade com o movimento pela 

Reforma Sanitária, que envolveu a grande parte da sociedade brasileira, representada pelos 

diversos movimentos sociais, de trabalhadores de saúde, e partidos políticos.  

                  Os Conselhos de Saúde são referência no campo do controle social das políticas 

sociais. A proposição dos Conselhos de Políticas e de Direitos se apresentam como vias de 

participação da sociedade civil na de gestão pública. Representam também a ampliação da 

democracia representativa que embora considerada uma vitória para a sociedade civil, ainda 

apresenta limites internos. Os conselheiros de saúde tem a importância de seu papel 

reconhecida, considerando as formas de inserção e de atuação no exercício do controle 

social.  

      A categoria empoderamento e seu potencial transformador, principalmente o que 

se refere ao aspecto político. Para que haja empoderamento é necessário criar as condições 

fundamentais, principalmente junto aos setores excluídos, tais como espaços institucionais, 

formalização de direitos legais, fomento de organizações que possam, efetivamente, 

participar e influenciar nas estratégias adotadas pela sociedade.  

                  O Assistente Social tem na atuação direta com os usuários, nas ações de 

mobilização, participação e controle social competências reconhecidas pela categoria 

profissional que o qualificam para o trabalho voltado a participação da sociedade na gestão 

das políticas sociais. O Assistente Social, através de sua ação técnico-política baseado em 



 

 

                  

seu compromisso ético-político pode contribuir para a efetivação da participação social, 

através de atuação que visa garantir o direito de atenção à saúde a todo cidadão, conforme 

as demandas apresentadas, nos diversos níveis de complexidade.  

 

 

2. CONTROLE E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA POLÍTICA DE SAÚDE 

         O período da Ditadura Militar, entre 1964 a 1983 foi um exemplo da capacidade 

estatal de reprimir as demandas da sociedade.  O Controle Social nesse contexto político é 

caracterizado pelo controle do Estado sobre a sociedade, pela via da coerção e repressão. 

Segundo Netto (2010) a funcionalidade do Estado nesse período tinha um duplo caráter. 

Conforme o autor:  

“[...] ele é antinacional e antidemocrático; o sistema de 
mediações que ele efetiva só se viabiliza na escala em que 
amplia e aprofunda a heteronomia (traço antinacional) mas, 
prejudicando um larguíssimo espectro de protagonismo de 
todas as classes, deve, para exercer seu poder, privá-los de 
mecanismos de mobilização, organização e representação 
(traço antidemocrático)” (NETTO, 2010 p. 29). 

                  O período em que a sociedade brasileira foi dirigida sob a ótica de um Estado 

ditatorial, com tendência de desenvolvimento econômico-social e político, as massas 

populares foram excluídas dos processos políticos com o objetivo de manter o controle 

hegemônico dos interesses das classes dominantes. Segundo Correia (2009), “durante a 

ditadura militar, o controle social da classe dominante foi exercido através do Estado 

autoritário sobre o conjunto da sociedade, por meio de Decretos Secretos, Atos 

Institucionais e repressão”. 

                  A Política de Saúde nesse período se caracterizava pela ênfase na prática 

médica curativa, individual, assistencialista e especializada, além da articulação do Estado 

com interesses do capital. Nesse contexto observou-se concomitantemente a criação do 

complexo médico-industrial. Havia ainda a interferência estatal na previdência, com uma 

prática médica voltada para lucratividade do setor saúde e exclusão dos trabalhadores da 

gestão da previdência (BRAVO, 2009, p. 93-94). 

                  Entretanto a período de redemocratização do país, a partir dos anos 1980, teve 

como símbolo maior a luta pela Reforma Sanitária buscando entre outras reivindicações a 

universalização dos direito a saúde, possibilitou que a sociedade brasileira tivesse um novo 

conceito sobre controle social.  Assim, a “Reforma Sanitária é, portanto, a proposta de 

democratização da saúde no Brasil e foi a partir dela que se introduziu, na Constituição 



 

 

                  

Brasileira de 1988, a determinação de que a saúde é direito de todos e dever do Estado” 

(BRASIL, 2002). 

      A constituinte de 1988, no capítulo VIII da Ordem social e na secção II referente à 

Saúde, define no artigo 196 que “A saúde é direito de todos e dever do estado, garantindo 

mediante políticas sociais e econômicas” (BRASIL, 1988). Ainda no artigo 198, define 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”: 

regionalização e hierarquização, resolutividade, descentralização, participação dos cidadãos 

e do setor privado de forma complementar.  O Sistema Único de Saúde visa melhorar a 

qualidade de atenção à saúde, rompendo com o passado de descompromisso e 

irracionalidade técnico-administrativa.  

                  Contudo, a década de 1990 a proposta de Reforma Sanitária encontra na 

contrarreforma do Estado o grande entrave para sua implementação.  A tentativa neoliberal 

de desconstrução da política saúde enquanto direito universal, e o direito de participação da 

sociedade na gestão da política de saúde, garantidos pela Constituição Federal, constitui um 

tenso espaço de interesses contraditórios.  

Enquanto principais estratégias encontradas pelo Capital, o Estado passa a 

assumir apenas o mínimo necessário ao atendimento em saúde, transferindo para os 

setores privados os serviços mais onerosos, obrigando a grande maioria dos usuários dos 

serviços de saúde a submeter-se a lógica do mercado, que transforma o acesso à saúde em 

um mero produto. Tal espaço de luta pelo direito à saúde, demanda da sociedade 

estratégias que possibilitem a alteração da organização da saúde pela via o controle social 

nesse setor.  

                   Fruto da luta política da década de 80, a Constituição Federal de 1988 

apresenta a sociedade brasileira o direito à participação social “concebida na perspectiva de 

controle social” a ser exercido pelos “setores progressistas da sociedade civil sobre as 

ações do Estado, no sentido deste atender, cada vez mais, aos interesses da maioria da 

população” (CORREIA, 2009). 

                  Participação Social está relacionada ao que Raichelis (2009) denomina de 

“publicização”, pois se funda numa visão ampliada de democracia, tanto do Estado quanto 

da sociedade civil e pela incorporação de novos mecanismos e formas de atuação, 

dinamizando a participação social. “Publicização como um processo construído por sujeitos 

sociais que passam a disputar lugares de reconhecimento social e político, e adquire caráter 

de estratégia política” (RAICHELIS, 2009).  



 

 

                  

                  A sociedade brasileira, a partir da década de 1990, é chamada a assumir um 

compromisso de parceria com o Estado. Nesse novo modelo de relação entre Estado e 

sociedade civil, está passa a ser corresponsável pelas demandas de responsabilidade do 

Estado, entre elas o direito a Saúde. A responsabilidade agora repassada ao conjunto da 

sociedade, ou “protagonismo social” tem fundamentação, segundo Bravo & Correia (2012), 

nas orientações do Banco Mundial que: 

“[...] A atribuição de poder às comunidades também significa 
que elas devem aprender a distribuir e utilizar racionalmente os 
recursos. [...] A cobrança tanto direta como através de 
impostos locais, é um instrumento essencial para fixação de 
prioridades. [...] o fim de um modelo político paternalista e 
centralizado abre caminho para respostas criativas em todos os 
níveis de governo, pelo setor privado, por organizações não 
governamentais e, individualmente, pelo cidadão” (BRAVO & 
CORREIA, 2012 p. 131). 

      Os limites estão postos a partir da compreensão de que o Estado demanda a 

participação da sociedade através de parceria, materializada principalmente na contribuição 

financeira para arcar com os custos dos serviços prestados à população, entre eles os 

serviços de saúde. Outro elemento seria a substituição das lutas coletivas pela defesa de 

interesses corporativos, ou seja, os grupos sociais passam a demandar respostas que se 

distanciam dos interesses da maioria da população.  

       Portanto, a participação da sociedade na elaboração, monitoramento e 

avaliação das políticas de saúde é também um importante mecanismo de aperfeiçoamento 

desses serviços e de sua execução.  Exemplos de instâncias para participação social são 

os conselhos gestores de Políticas e de Direitos.  

      Implementados a partir de 1990, os Conselhos de Saúde são produto da 

mobilização social, no entanto, têm adquirido um viés liberal. Os conselhos passam a ser 

compreendidos, segundo Bravo & Correia (2012) como “espaços de pactuações em torno 

das dificuldades das gestões”, tendem a formar consensos em torno das propostas para um 

suposto bem comum, pois na concepção liberal a sociedade apresenta demandas 

universais que devem ser respondidas não só pelo Estado, mas por toda a sociedade.  

      O Conselho de Saúde é referência para os outros conselhos de políticas públicas 

e de direitos pois representa, na luta pela Reforma Sanitária, o pioneirismo que inaugura os 

canais de participação que ganhou a adesão dos diversos setores da sociedade brasileira 

na década de 1980. São compostos por cinquenta por cento (50%) de usuários dos serviços 

de saúde do SUS; vinte cinco por cento (25%) de trabalhadores de saúde ou representantes 

de entidades governamentais; e vinte cinco por cento (25%) de prestadores de serviços ou 



 

 

                  

entidades não governamentais (público e privado).  São lócus que permitem que interesses 

de diversos setores sejam apresentados, e postos em evidência.   

 “[...] reúnem pessoas que representam posições e propostas 
ora semelhantes, ora diferentes e às vezes antagônicas, 
devendo todos e todas estar a serviço do SUS e de seus 
princípios e diretrizes. Neste sentido, cabe aos Conselheiros 
negociar soluções, ou seja, discutir e buscar acordos uns com 
os outros, visando encontrar as melhores saídas para os 
problemas que afligem a população” (BRASIL, 2002). 

      A atuação efetiva de um conselho de política relaciona-se diretamente com o 

envolvimento e atuação dos sujeitos que o compõem. Os conselheiros de saúde são peça 

fundamental para que haja resultados práticos das ações do Conselho de Saúde em cada 

esfera. Estes representam os interesses e demandas que se manifestam no cotidiano da 

população.  

                  A representação dos interesses da coletividade é o que deve conduzir as ações 

dos Conselhos de Saúde. Para Correia (2012), a pouca consciência de classe e a 

prevalência do “senso comum” entre muitos conselheiros, além da baixa representatividade 

e falta de legitimidade dos conselheiros e a pouca organicidade com a sua base são limites 

para o exercício do controle social. 

                  Entende-se que para que se criem as possibilidades de gerar resultados 

concretos sobre a gestão da política de saúde através do controle social, seria necessário 

que os representantes dos segmentos dos usuários estejam vinculados a esses segmentos, 

assim tornando essa vinculação como estratégia para a interferência da sociedade nas 

decisões que visem atender suas demandas. É imperativa a compreensão por parte dos 

conselheiros da correlação de forças existente dentro dos Conselhos de Saúde, e o 

reconhecimento da necessidade de representação legítima por parte dos usuários. 

      Arruda & Kocourek (2008, apud SANTOS E RAMALHO, 2011) salientam que “há 

uma extrema necessidade de formação continuada para esses conselheiros, orientando a 

estes em suas ações e nos princípios democráticos e éticos, despertando-os para um 

posicionamento político e consciente já que esses ocupam o lugar de representantes”. Ou 

seja, o papel social assumido pelos conselheiros de saúde exige que estes sejam 

conscientes da importância de sua função. Despertá-los para assumir politicamente esse 

papel demanda a intervenção de profissionais comprometidos ético e politicamente com 

efetivação da participação social na gestão das políticas públicas através dos espaços de 

controle sociais, compreendidos enquanto estratégia de transformação do status quo. 



 

 

                  

      Em pesquisa realizada a respeito da participação da sociedade nos conselhos, 

Santos & Ramalho (2011), concluem que:  

“Para concretização dessa potencialidade que é a 
representação da sociedade civil nos conselhos, esses 
representantes devem ser eleitos de forma democrática, em 
fórum ou assembleia especialmente instituídos para esse fim, 
suas atribuições não devem ser impostas pelas instituições as 
quais representam, esses precisam desenvolver suas ações 
com autonomia tendo clareza sobre a importância social de sua 
função para não banalizá-la” (SANTOS & RAMALHO, 2011). 

                  A reflexão sobre a prática representativa nos conselhos é necessária. Ainda 

segundo Santos & Ramalho (2011) é fundamental “que haja o despertar para uma 

participação efetiva, com discussões conscientes e críticas, transparência nas decisões e 

posicionamento democrático, conduzindo os conselheiros ao exercício e fortalecimento da 

cidadania” (SANTOS & RAMALHO, 2011). Os conselheiros devem ter uma participação 

qualificada, isso só será possível, se forem capazes de analisar a realidade que os envolve, 

compreendendo as contradições de classes que geram os conflitos de interesses, e que 

estão presente nos espaços democrático para o controle social da política de saúde. 

 

 

3. COMPREENDENDO A CATEGORIA EMPODERAMENTO 

       Empoderamento, junto com participação, é um conceito e uma abordagem que 

tem sido conquistada e expressa uma tendência predominante a partir dos anos 1990. 

Entretanto para Romano e Antunes (2002) o empoderamento é interpretado pelos diversos 

setores da sociedade de formas diferentes, o que para os autores distancia-se do real 

significado de empoderamento. Segundo Romano e Antunes (2002), o empoderamento é: 

“[...] uma abordagem que coloca as pessoas e o poder no 
centro dos processos de desenvolvimento; um processo pelo 
qual as pessoas, as organizações, as comunidades assumem 
o controle de seus próprios assuntos, de sua própria vida e 
tomam consciência da sua habilidade e competência para 
produzir, criar e gerir” (ROMANO E ANTUNES, 2002). 

       A categoria empoderamento é indicada nessa perspectiva de processo, em que 

os indivíduos-alvo tenham acesso o conhecimento, os instrumentos e os meios para obter 

autonomia crítica indispensável quando sujeitos sociais objetivam o protagonismo social. 

Friedmann (1996 apud LISBOA, 2008) afirma que empoderamento “é todo acréscimo de 

poder que, induzido ou conquistado, permite aos indivíduos ou unidades familiares 

aumentarem a eficácia do seu exercício de cidadania”. Trata-se de empoderamento que 



 

 

                  

possibilitaria os sujeitos alcançar o nível de autonomia necessário para sua participação nos 

processos decisórios. 

                   Outros autores também apresentam tipos de empoderamento. Lisboa (2008) 

indica as formas de empoderamento citados por Friedmann (1996 apud LISBOA, 2008) 

sejam, o empoderamento social, o político e o psicológico. O empoderamento social “refere-

se ao acesso a informação, conhecimento e técnicas, e recursos financeiros”. Prevê o 

acesso à instituições e serviços e capacidade de influência à nível público (LISBOA, 2008). 

       O empoderamento psicológico, segundo Lisboa (2008) “inicia com o despertar 

da consciência em relação à sua autonomia e desenvolvimento pessoal; decorre da 

consciência individual de força” (LISBOA, 2008). Portanto, acredita-se que, os sujeitos 

empoderados tenham capacidades e recursos para controlar sua situação de vida, 

compreendendo as possibilidades que lhe são apresentadas e o poder de escolher o que 

lhe trará ganhos concretos.  

       O empoderamento político para a autora diz respeito: 

“[...] ao processo pelo qual são tomadas as decisões; não é 
apenas o poder de votar, mas, principalmente, o poder da voz 
e da ação coletiva que importa; significa maior participação no 
âmbito político inclusive o acesso a ocupar cargos de 
representação e direção” (LISBOA, 2008).   

       Seria necessário, portanto que os sujeitos pudessem ter acesso aos espaços 

políticos imbuídos de elementos que o tornem capaz de participar de processos decisórios, 

onde a função de representar grupos e demandas sociais seja o principal motivo de estarem 

ocupando tais espaços. Portanto, do ponto de vista político, o empoderamento pode ser 

compreendido pelo “aprofundamento da democracia mediante ampliação da cultura política 

e da participação cidadã”. Nesse sentido o empoderamento político pode significar a 

conquista de vez e voz, “por indivíduos, organizações e comunidades, de modo que esses 

tenham elevados níveis de informação, autonomia e capacidade de fazer suas próprias 

escolhas culturais, políticas e econômicas” (Lisboa, 2000 apud HOROCHOVSKI E 

MEIRELLES, 2007).  

       Ao conceito de empoderamento político pode-se acrescentar a possibilidade de 

representação política em estruturas de tomada de decisão, sejam elas institucionalizadas 

como os conselhos de políticas, ou em comunidades, no âmbito doméstico. Além do direito 

à voz na formulação de políticas públicas que implicam no meio em que estão inseridas 

(Lisboa, 2008).  



 

 

                  

                   Indica-se a participação social como estratégia política das classes subalternas 

para interferir nos processos decisórios. A participação não é um componente secundário, 

mas um elemento constitutivo das estratégias de empoderamento, como aponta Lisboa: 

“O processo de empoderamento é visto como estreitamente 
relacionado ao de participação. Experiências em diversas 
partes do mundo têm mostrado que processos de participação 
possibilitam processos de empoderamento [...] o 
empoderamento é indicado como passo inicial de um processo 
mais amplo de conquista da cidadania, que deve ser facilitado 
através da participação em projetos com vistas a propor 
demandas de políticas públicas.” (LISBOA, 2008). 

       As demandas por empoderamento estão postas pela sociedade à medida que 

está se os sujeitos não são instruídos e estimulados para o processo a participação, para 

reivindicar seus direitos. A noção de direito ainda é desvirtuada na sociedade brasileira, 

pois, a cultura da relação de dependência entre Estado e sociedade, ainda permeia o 

imaginário de grupos sociais, principalmente os grupos mais vulnerabilizados. Essa parcela 

da população que não tem acesso a diversos serviços de responsabilidade do Estado 

necessita superar a situação de opressão e desigualdade. 

       Nesse sentido, devem ser postos em prática processos que induzam ao 

fortalecimento das classes sócias, para tanto, faz-se necessário um trabalho de organização 

de grupos e indivíduos, capacitação para tomada de decisão, que tenham acesso às 

informações que subsidiem sua atuação, mas, como ponto fundamental desse processo é 

levar os sujeitos a reflexão crítica da realidade que o cerca, problematizando as demandas 

que se apresentam no cotidiano da população.  

 

 

4. SERVIÇO SOCIAL NA SAÚDE: PRÁTICA PROFISSIONAL PARA O CONTROLE 

SOCIAL 

       Enquanto campo de atuação do Assistente Social, as Políticas Sociais se 

constituem como via de acesso da população aos serviços sociais públicos. O Assistente 

Social, através de sua ação técnico-política baseado em seu compromisso ético-político 

(CFESS, 1999), pode contribuir para a efetivação da participação social, através de atuação 

que visa garantir o direito de atenção à saúde a todo cidadão, conforme as demandas 

apresentadas, nos diversos níveis de complexidade. Além de intervir, buscando promover, 

prevenir e recuperar a saúde dos usuários considerando a relação saúde-doença e sua 

decorrência das condições de vida e de trabalho.  



 

 

                  

       As ações voltadas para Mobilização, Participação e Controle Social se 

constituem um conjunto de ações voltadas para usuários, familiares, trabalhadores de saúde 

e movimentos sociais em espaços democráticos de controle social, entre eles os conselhos 

de saúde, com o objetivo de lutar pela “defesa da garantia do direito à saúde”. O assistente 

social pode contribuir na organização dos usuários enquanto sujeitos políticos, 

proporcionando que estes possam inscrever suas reivindicações na agenda pública da 

saúde. 

       O empoderamento político de representantes da sociedade civil, proposto nessa 

análise, pode se tornar uma demanda para o Serviço Social à medida que os sujeitos 

envolvidos com o controle social nas políticas sociais públicas carecem de condições 

objetivas para tornarem-se sujeitos críticos e conscientes de seus direitos e de sua 

capacidade de transformação. Os assistentes sociais enquanto facilitadores do processo de 

empoderamento que proporcionam a autonomia e inclusão nas políticas sociais. 

       O assistente social comprometido com o Projeto Profissional do Serviço Social, 

ao atuar no empoderamento de representantes dos usuários nos espaços de controle social, 

materializa a posicionamento ético-político, ou seja, compromisso com a emancipação dos 

sujeitos, e a “construção de uma nova ordem societária, sem dominação, exploração de 

classe, etnia e gêneros” (CFESS, 2011). 

            O empoderamento de representantes da sociedade civil, como estratégia do 

Serviço Social para ampliação do exercício da cidadania, do controle e participação social 

nos diversos espaços de luta por direitos, tem como objetivo tornar esses indivíduos 

capazes de utilizar os mecanismos de participação social, de atuar de forma efetiva, 

influenciando o processo decisório, a fim de atingir os objetivos pretendidos. Torná-los 

atores de sua própria história e aptos a lutar por seus direitos. 

 

 

5. CONCLUSÃO 

                   O controle social pressupõe a influência da sociedade nas ações do Estado, 

demandando dos sujeitos envolvidos nesse processo o conhecimento de seus direitos 

garantidos constitucionalmente, a participação nos espaços decisórios entre eles os 

Conselhos de Políticas Públicas e de Direitos, além da capacidade de interferir efetivamente 

na gestão pública em direção ao reconhecimento das reivindicações da sociedade, 

enquanto coletivas e legitimas. 



 

 

                  

                   Indica-se a participação social a partir da noção de estratégia política, como um 

componente fundamental das estratégias de empoderamento. A participação social não é 

um componente secundário, mas um elemento constitutivo das estratégias de 

empoderamento. 

                   Empoderamento, na perspectiva do controle social, como um processo que 

permite aos indivíduos, grupos e comunidades reconhecer sua condição social e política, 

condicionando a criação e utilização de recursos e de instrumentos e meios que levem a 

eficácia do exercício da sua cidadania. O empoderamento compreendido como estratégia de 

representantes sociais como meio para tornar o controle social na saúde, por exemplo, mais 

eficiente, eficaz e efetivo.  

       É no cotidiano profissional que o Assistente Social pode contribuir para informar 

sobre a importância do controle social nas diversas políticas setoriais. A Política de Saúde e 

as contradições encontradas em sua execução tornam indispensável a interferência da 

sociedade de forma objetiva nos processos de elaboração, implementação e fiscalização 

das políticas sociais. Logo, o posicionamento ético-político do profissional materializa-se 

também no contato direto com os usuários da Política Setorial e por meio dos espaços 

legitimados de participação para o controle social, a partir da relação dos profissionais com 

os sujeitos inseridos nesses espaços. 

       Portanto, podemos compreender que os profissionais de Serviço Social podem 

contribuir com a participação, o empoderamento e a construção de uma consciência cidadã 

no cotidiano profissional, pois é também, e principalmente, através da relação direta com os 

usuários que o Assistente Social tem condições de provocar o empoderamento para o 

controle social. Cabe ao Serviço Social intervir para além das formas institucionalizadas, 

buscando alternativas que visem à participação efetiva da sociedade no controle das 

políticas públicas, em destaque para Política de Saúde. 
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