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Resumo: O objetivo deste trabalho é discutir a importância do controle social e a 
contribuição do serviço social no âmbito do conselho de saúde, atentando para a atual 
conjuntura do Estado neoliberal, de restrição das políticas públicas, em especial, da política 
de saúde. A concepção de controle social que adotamos é a de que direciona o controle 
social como mecanismo de participação da sociedade para legitimar a garantia dos direitos 
sociais, previstos na Constituição de 1988. Sendo assim, trataremos o controle social no 
âmbito das relações estabelecidas entre o Estado e a sociedade civil, e elegemos como raiz 
teórica, o pensamento de Gramsci. A metodologia utilizada foi a pesquisa bibliográfica. 
Nossa pretensão é contribuir com a discussão acerca do controle social na política de saúde 
no Brasil. Defendemos que o controle social é ainda mais necessário na atual conjuntura 
para tornar as ações do governo mais transparentes.. 
 
Palavras-chave: Política de Saúde, Conselho de Saúde, Estado Neoliberal. 
 
 
Abstract: The objective of this work is to discuss the importance of social control and the 
contribution of social service in the framework of the council of health, considering the 
current situation of the neoliberal State, restriction of public policies, in particular, the 
health policy. The concept of social control that we have adopted is that directs the social 
control as a mechanism for the participation of society to legitimize the guarantee of social 
rights, provided for in the Constitution of 1988. Thus, we will treat the social control within 
the framework of the relations established between the State and civil society, and we chose 
the theoretical root, the thought of Gramsci. The methodology used was the bibliographic 
research. Our intention is to contribute to the discussion about social control in health 
policy in Brazil. We believe that the social control seven more necessary in the current 
situation to make the actions of the government more transparent. 
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Introdução 

 

 Este artigo é fruto da sistematização feita do Trabalho de Conclusão de Curso, apresentado a 

Faculdade de Serviço Social, na Universidade Federal de Alagoas, em 2009. O referido trabalho foi 

intitulado de “A atuação do assistente social no controle social: avanços e desafios no conselho 

municipal de saúde de Maceió”. O presente artigo foi dividido em quatro subtitulos que estão 

organicamente relacionados. O objetivo geral desta produção foi analisar a contribuição do Assistente 

Social na concretização do Controle Social no Conselho Municipal de Saúde de Maceió-CMS. E dentro 

da pesquisa realizada traçamos como objetivos específicos: caracterizar a prática profissional do 

Assistente Social na área do controle social no CMS/ Maceió; Identificar as dificuldades, os avanços e 

desafios na atuação do Assistente Social junto ao CMS/Maceió, com vistas ao fortalecimento do 

controle social; e pôr fim verificar a direção social que norteia a prática profissional dos Assistentes 

Sociais que atuam no âmbito do CMS/Maceió. Para atingir tais finalidades utilizamos como 

metodologia a Pesquisa Bibliográfica e de Pesquisa de Campo. Fazendo um recorte do trabalho 

mencionado, ora apresentamos nesse texto, um resumo dos resultados obtidos nesta pesquisa. Assim 

sendo, o foco deste trabalho se remete ao controle social na saúde no contexto neoliberal. 

 

 

A relação Estado e Sociedade civil e o Controle social 

 

 É de fundamental importância frisar inicialmente que, segundo Correia (2005), a expressão 

controle social é ambígua, tanto é empregada para designar o controle da sociedade sobre o Estado, 

quanto o controle que o Estado exerce sobre a sociedade, por meio de suas instituições, com o 

objetivo de amenizar ou mesmo evitar os conflitos sociais.  Considerando estas duas formas de 

definição do controle social, ressaltamos que a primeira definição aproxima-se mais do nosso objeto 

de estudo, à medida que, no presente artigo, a interpretação está direcionada ao controle social como 

mecanismo de participação da sociedade para legitimar a garantia dos direitos sociais, através de 

medidas de fiscalização e deliberação sobre as ações do Estado, na elaboração, execução e efetivação 

das políticas sociais de caráter universal e público.  

 Assim sendo, partimos do pressuposto que para uma melhor compreensão do controle social é 

de fundamental importância ter uma clara concepção de Estado e de Sociedade civil, pois afirmamos, 

a partir dos estudos de Correia (2005), que ele acontece nesta relação. Sendo escolhida para esta 

reflexão, a perspectiva teórica Gramsciana.  

 A partir da conjuntura de sua época, Gramsci inovou o conceito de sociedade civil. Para ele, a 

sociedade civil expressa à luta, os conflitos e articula contraditoriamente interesses desiguais. Sendo 

assim, a sociedade civil não é homogênea, mas espaço de lutas e de interesses contraditórios. Nessa 

direção, para Gramsci, a sociedade civil não está orientada em função do Estado nem se reduz às 

relações econômicas burguesas. É um terreno de disputas ideológicas, políticas e culturais que 
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definem a hegemonia de um grupo dirigente sobre toda a sociedade. 

Nesse contexto, para Gramsci, na noção geral de Estado, entram elementos que devem ser 

remetidos à noção de sociedade civil. Para ele, os elementos que compõem a noção geral de Estado 

são a sociedade política e a sociedade civil, ou seja, o Estado é igual a sociedade política mais a 

sociedade civil. Para o autor,  

 

Estado é todo o complexo de atividades práticas e teóricas com as quais a classe dirigente não só 
justifica e mantém o seu domínio, mas consegue obter consentimento ativo dos governados [...]. 
Sendo assim, pode-se afirmar que, na perspectiva de Gramsci, não existe neutralidade no Estado, 
pois o autor afirma que, a unidade histórica das classes dirigentes aconteceu no Estado, e a 
história delas é uma história dos grupos de Estados (Gramsci, 2000; p. 331). 

 

 

 Portanto, para o supracitado autor, o Estado não é somente coerção, mas também consenso, 

como estratégia para manter a hegemonia da classe dominante. Nesta perspectiva, para manter o 

consenso, o Estado incorpora demandas das classes subalternas. A partir do referencial teórico de 

Gramsci entende-se que o controle social acontece na disputa entre as classes pela hegemonia na 

sociedade civil e no Estado. Pode-se afirmar então que, o controle social na perspectiva das classes 

subalternas, envolve a sua capacidade na luta para interferir na gestão pública, orientando as ações 

do Estado e os gastos estatais na direção dos seus interesses, tendo em vista a construção da sua 

hegemonia. Enfim, o controle social é contraditório, sendo que o controle social das classes 

subalternas torna-se ainda mais imprescindível em tempos neoliberais de redução, privatização e 

mercantilização das políticas públicas. 

Nesse sentido, passaremos para o segundo subtitulo do trabalho, onde apresentaremos o 

controle social no contexto da política de saúde brasileira. Trazendo o debate dos autores 

contemporâneos que discute a temática.  

 

 

O Controle social no contexto da política de saúde brasileira 

 

 Nogueira e Tamaso (2007), afirmam que a participação da comunidade foi nomeada de 

Controle social a partir da ideia inscrita no projeto de Reforma Sanitária, cujo controle é o processo 

pelo qual a sociedade interfere na gestão pública. A participação da sociedade civil organizada foi 

institucionalizada na Constituição Federal de 1988 e, posteriormente nas leis orgânicas através dos 

Conselhos e das Conferências. Nas políticas públicas, a área da saúde, foi pioneira nessa experiência 

inovadora de controle social democrático. 

 A crise dos anos 70 (Welfare State) assinalou a emergência das teses neoliberais e o desmonte 

do Estado enquanto esfera mediadora dos direitos sociais. Já nos anos 80 (divisor de águas na história 

brasileira) – segundo Bravo (2007), este foi um período de democratização política no país, com a 

superação do regime ditatorial e a implementação de novos canais de interlocução entre Estado e 
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sociedade civil. O Estado reconhece os movimentos sociais como interlocutores coletivos, 

respondendo a algumas de suas demandas. Estabelece-se uma nova relação entre Estado e sociedade 

civil. Nesse período acontece a 8ª Conferência Nacional de Saúde - CNS. O movimento da reforma 

sanitária propôs um Sistema Único de Saúde para substituir o sistema de saúde vigente, que logo em 

seguida foi legalizado pela Constituição Federal de 1988, contemplando parte da proposta do 

movimento sanitário. 

 Desse modo, de forma sucinta apresentamos a conjuntura na qual surgiu os Conselhos de 

Saúde como instrumento de Controle Social. Desde o período ditatorial, passando ao fim do milagre 

econômico, pelo processo de democratização do Estado brasileiro, até chegar às transformações 

societárias, nos dias atuais. Para finalizar, entendemos que a política de saúde é uma das que 

obtiveram maior avanço no campo legal do país. Embora, no que se refere à realidade do SUS, 

podemos afirmar claramente que a proposição inscrita na Constituição de 88 e nas leis orgânicas 

8.080/90 e 8.142/90 de um sistema público e universal não se efetivou plenamente.  

Os Conselhos de Saúde são instrumentos de grande importância para o exercício do controle 

social, de modo que, dão aos setores organizados na sociedade civil a oportunidade de acompanhar a 

aplicação dos recursos financeiros que são destinados à política de saúde. Esse espaço de participação 

popular é uma conquista dos trabalhadores, para que estes exerçam o controle social sobre a política 

de saúde. As conquistas legais dos direitos sociais no Brasil foram alcançadas como resultado de lutas 

sociais, graças às mobilizações populares em torno da democratização do Estado, e em defesa da 

ampliação do setor público. 

  Por isso, qualquer conquista social tem um grande significado para a sociedade brasileira. 

Trazendo tal afirmativa para a realidade dos Conselhos de Saúde é correto dizer que ainda que tais 

instâncias não sejam por completo defensoras dos interesses das classes subalternas, elas não deixam 

de ser um espaço de luta. 

Os Conselhos funcionam como órgãos colegiados, de caráter permanente e deliberativo, isto é, 

devem funcionar e tomar decisões regularmente, acompanhando, controlando e fiscalizando a política 

de saúde e propondo correções e aperfeiçoamento em seu rumo, inclusive nos aspectos econômicos e 

financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada 

esfera de governo. Correia(2000), nos chama a atenção para esse último aspecto, pois mesmo que as 

decisões nos conselhos sejam tomadas coletivamente, o dono da palavra final é o poder executivo. São 

componentes dos Conselhos os representantes do governo, dos prestadores de serviços, dos 

profissionais de saúde e usuários do sistema. Correia afirma que, 

 

Os Conselhos de Saúde passam a ser entendidos como uma das formas de controle social das 
ações do Estado no campo da saúde. São vistos como uma estratégia para se dirigir, cada vez 
mais, o fundo público da saúde para a produção de bens e serviços de consumo coletivo sem fins 
lucrativos, atendendo às necessidades da reprodução da força de trabalho, e de contraposição à 
tendência, atualmente hegemônica, de sua utilização para o financiamento de iniciativas 
privadas. (2000, p.65). 
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Diante dessa afirmação, passaremos para o próximo item, onde discutiremos acerca da 

importância dos conselhos de saúde como instrumento de controle social e efetivação do direito a 

saúde e controle dos gastos públicos.  

 

 

A importância dos conselhos de saúde como instrumento de controle social  

 

No início dos anos 1990, e com maior vigor na segunda metade desta década foram instalados 

os Conselhos municipais com representação da sociedade civil organizada no intuito de efetivar os 

direitos garantidos constitucionalmente à população. A criação de tais instâncias se tornava 

obrigatória aos Estados e Municípios para que estes recebessem a transferência de recursos do 

governo federal. (Lei 8.142/90, art. 4). A criação desses Conselhos foi uma experiência inovadora que 

fez parte de um momento histórico, fruto de uma onda democrática no país e no mundo, com o fim dos 

regimes militares na América Latina.  Em meio a uma conjuntura política bem conflituosa é que se 

estabelecem os diretos sociais, graças à luta dos movimentos populares. Correia justifica a 

intervenção da sociedade civil sobre o destino do orçamento público, da seguinte forma,  

 

A lógica do controle social, nesta perspectiva democrática, é justificada da seguinte forma: quem 
paga indiretamente, por meio de impostos, os serviços públicos é a própria população; portanto, 
ela deve decidir onde e como os recursos públicos devem ser gastos, para que tais serviços 
tenham maior qualidade, sejam eficientes e atendam aos interesses da maioria da população, não 
ficando a mercê dos grupos clientelistas e privatistas. (2000, p. 54). 
 
 

Os interesses presentes no Conselho de Saúde estão direcionados tanto para defender o setor 

público, quanto para defender o setor privado, configurando-se, portanto, num espaço contraditório 

de interesses. A correlação de forças dentro do conselho é resultante da correlação de forças 

existente no conjunto da sociedade civil. 

Dentre os objetivos dos Conselhos podemos destacar a avaliação, fiscalização, deliberação e 

acompanhamento sobre as políticas públicas. Em relação à composição dos Conselhos, sabemos que 

eles são permanentes e criados por Lei Orgânica que integra a gestão de cada política social. Eles 

devem obedecer ao princípio da paridade para a promoção da igualdade na participação. Quanto à sua 

natureza, os Conselhos podem ser deliberativo, (saúde) tem o poder de resolver, decidir e deliberar, 

ou consultivo, envolve consulta e recomendações, não tem votação, (Previdência). Todas as decisões 

devem ser tomadas coletivamente e devem ser registradas em atas e transformadas em resoluções e 

encaminhadas para efetivação. Cada Conselho conta com um regimento interno que deve ter: a pauta 

da reunião e a ata, as decisões, as deliberações e resoluções, assessoria técnica – formada geralmente 

por assistentes sociais, reuniões ordinárias e extraordinárias e presidência do Conselho eleito entre 

seus pares. 

Nesse sentido, torna-se imprescindível divulgar para a população que ela pode e deve ter acesso 

às informações e prestações de contas, à medida que o Conselho discute os interesses da coletividade, 
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da maioria da população, enfim da classe trabalhadora. Dessa forma, o acesso às reuniões dos 

Conselhos é aberto a qualquer cidadão, tendo direito à voz, mas não ao voto. Para se tornar um 

conselheiro ele deve representar alguma entidade (categoria profissional, Ong’s, associações de 

moradores, etc.). 

Assim, torna-se imprescindível discutir sobre os limites para o exercício do controle social 

direcionado para a defesa dos interesses das classes subalternas. Atentando para a atual conjuntura 

do Estado, o neoliberalismo. Bem como sobre a direção da prática do assistente social na política de 

saúde, especificamente na sua atuação no controle social.  

 

 

Os limites para o exercício do controle social no contexto neoliberal e a direção profissional do 

assistente social  

 

 Neste item tratamos dos limites estabelecidos pela atual conjuntura para o exercício do 

controle social na perspectiva das classes subalternas. Os Conselhos são permeados de tensões, pois 

não são espaços neutros, nem homogêneos, neles existe a disputa entre propostas portadoras de 

interesses divergentes para direcionar o rumo da política social e legitimar o controle de uma classe 

sobre a outra. (Cf. CORREIA, 2005). 

A sociedade capitalista apresenta uma diversidade de resistências para a consolidação do 

controle social, tais como: O Estado apresenta uma forte tendência da superposição da área 

econômica sobre a social, através da redução do Estado nos gastos sociais, da privatização e da 

mercantilização das políticas públicas. Os conselhos enfrentam obstáculos econômicos, políticos e 

culturais pertinentes à sociedade brasileira e peculiar à sociedade capitalista como um todo. 

 Segundo Behring e Boschetti (2006), devemos considerar a existência de dois obstáculos na 

sociedade capitalista que se apresentam para a efetivação do controle democrático, são eles: o 

neoliberalismo e a mundialização, onde os Estados–nação têm sua autonomia limitada e sua soberania 

afetada por alguns processos que representam desafios para a democracia. O maior exemplo, é o 

corte de gastos sociais em função da imposição do superávit primário pelos acordos com o FMI. Os 

entraves para a efetivação do controle social sobre as políticas públicas também se apresentam em 

nível macro econômico e político. Entretanto, não podemos de forma alguma ignorar a importância 

dos mecanismos democráticos de participação popular. Nas palavras de Correia tanto do lado dos 

gestores, quanto dos conselheiros existem negligências em relação à efetivação do controle social, 

 
A efetivação do controle social no campo dos Conselhos é limitada, do lado dos gestores e do 
lado dos usuários. Do lado dos primeiros, pela não-transparência das informações e da própria 
gestão, pela manipulação dos dados epidemiológicos, pelo uso de artifícios contábeis no 
manuseio dos recursos do Fundo de Saúde, pela ingerência política na escolha dos conselheiros, 
pela manipulação dos conselheiros na aprovação de propostas. E, do lado dos usuários, pela 
fragilidade política das entidades representadas, pela não organicidade entre representantes e 
representados, pela não articulação deste segmento na defesa de propostas em termos de um 
projeto comum, pelo corporativismo de cada conselheiro, defendendo os interesses somente de 
sua entidade, pelo não acesso as informações, pelo desconhecimento sobre seu papel e sobre a 
realidade da saúde na qual está inserido. (2007, p. 129; 130). 
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Considerações Finais 

 

 O termo controle social abrange diferentes concepções, mas, ao longo da história, ele sempre 

veio associado ao controle do Estado ou das classes dominantes sobre o proletariado. Estudamos que 

a temática do controle social na área da saúde surge a partir da década de 70, como bandeira dos 

movimentos sociais, resultando no estabelecimento dos canais de relação entre Estado e sociedade 

civil. Portanto, o controle social é empregado segundo Correia (2004), tanto para designar o controle 

do Estado sobre a sociedade, quanto a controle da sociedade civil sobre as ações estatais.  

 A saúde possui duas Leis Orgânicas de 1990 – as Leis 8.080 e 8.142 que dispõem de 

importantes mudanças. A Lei 8.080/90 institui um novo modelo de assistência a saúde centralizada na 

promoção, ultrapassando o modelo anterior vinculado na doença e nas ações curativas. Já a Lei 

8.142/90, dispõe dos dois mecanismos de participação social – os Conselhos e as Conferências de 

Saúde, no entanto, não podemos perder de vista a necessária articulação com o processo de 

organização e mobilização popular. 

 A criação dos conselhos concorreu para a diversificação e o alargamento de demandas para o 

trabalho do assistente social, que passaram a se inscrever nas ações de implementação dos conselhos; 

assessoria técnica, através de capacitação de conselheiros, mobilização e organização popular para a 

formulação, gestão e avaliação de programas e serviços sociais; pesquisa e planejamento sociais, 

dentre outras. Enfim, a ampliação do conceito de saúde e a institucionalização da participação social 

nas políticas públicas possibilitaram uma maior atuação do profissional de Serviço Social. 

 Na assessoria técnica ao Conselho de Saúde de Maceió vimos que os desafios apontados pelas 

entrevistadas estão relacionados aos problemas de organização do próprio Conselho e não 

diretamente á prática profissional do Assistente Social na Assessoria Técnica do Conselho. Elas têm 

tentado superar os obstáculos com o objetivo de fortalecer a discussão e engajamento da população 

na política de saúde estatal. 

 A relevância dessa investigação reside exatamente no fato de que o controle social é ainda 

mais necessário na atual conjuntura para tornar as ações do governo mais públicas e transparentes. 

Dessa forma, os Assistentes Sociais devem atuar junto à população para o fortalecimento do Controle 

Social, uma vez que ela é quem paga os impostos, e nada mais coerente do que a mesma decidir onde 

e como investir os recursos públicos, direcionando-os para os interesses da coletividade.  
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