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RESUMO 
 
Este artigo pretende refletir sobre contribuições da participação social em organizações 
sociais comunitárias para a efetivação da saúde como direito social. Expõe resultados de uma 
pesquisa em realização no âmbito da graduação. Trata-se de uma abordagem qualitativa e de 
caráter exploratório, com perspectiva histórica e crítica de aproximação à realidade. 
Articularam-se estudo bibliográfico e empírico. Dados empíricos foram obtidos mediante 
entrevista junto a moradores de um bairro de região periférica de Aracaju/SE, organizados em 
Associações. Resultados parciais apontam: primazia da concepção de saúde como direito 
social; participação social em organizações comunitárias como mediação importante para 
reivindicação do direito à saúde. 
  
Palavras-Chave: Saúde, participação social, organizações sociais comunitárias. 

 

ABSTRACT: This paper reflects on contributions of social participation in community social 
organizations for the realization of health as a social right. Exposes results of a survey being 
carried out at undergraduate level. This is a qualitative approach and exploratory, with 
historical perspective and critical approach to reality. Articulated to bibliographic and 
empirical. Empirical data were collected through interviews with residents in a neighborhood 
of the peripheral region of Aracaju / SE, organized into associations. Partial results show: the 
primacy of the concept of health as a social right; social participation in community 
organizations as important mediator for claiming a right to health. 
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1. INTRODUÇÃO 

Este trabalho aborda a participação social em saúde organizada para além das vias 

institucionais previstas pelo Sistema único de Saúde (SUS), a exemplo dos Conselhos de 

Saúde. Destaca-se a participação social em saúde a partir da inserção em instâncias 

participativas consideradas “informais” sob a forma de organizações sociais comunitárias, 

mais especificamente, associações de moradores.  

Os conteúdos ora apresentados constituem parte dos resultados de uma pesquisa em 

fase de conclusão realizada no âmbito da graduação em Serviço Social, cujo objetivo central é 

analisar em que medida a participação social em organizações sociais comunitárias tem 

contribuído para a efetivação do direito social à saúde.   

No Brasil a saúde adquire caráter de política pública sob o dever do Estado e direito do 

cidadão a partir da Constituição Federal de 1988. O modelo de atenção à saúde adotado desde 

então é uma conquista das discussões e negociações realizadas ao longo das décadas 

anteriores pelos movimentos sociais e diversos segmentos da sociedade brasileira que se 

preocuparam com a proteção universal e equitativa à saúde. 

 As mudanças nas ações de saúde, bem como a forma de concebê-la esteve (e está), 

imbricada aos aspectos econômico, social e político do país, os quais sofrem determinações 

do desenvolvimento do capitalismo em nível mundial.  

Desde o período colonial as exigências de ações de saúde foram pautadas nesta 

perspectiva e para atender necessidades de grupos dominantes. Eram ações de caráter 

fiscalizatório que se restringiam ao combate de epidemias nos pólos mais desenvolvidos e 

para as classes mais altas da população, portanto de acesso restrito. (POLIGNANO, 2008). 

As décadas iniciais do século XX no Brasil foram palco do incipiente processo de 

industrialização, que resultou no crescimento da urbanização e da mão-de-obra imigrante, 

elementos fundamentais para o surgimento do movimento operário, que dada as precárias 

condições de saúde e habitação começa a reivindicar direitos de ordens diversas. 

A saúde emerge como questão social3 no Brasil atrelada as lutas sociais travadas entre 

capital e trabalho, quando os trabalhadores submetidos ao crescente processo de urbanização e 

de industrialização, passam a requisitar direitos essenciais. Destaca-se a década de 1930 como 



 

 

período de significativa intervenção do Estado frente à questão social mediante políticas 

sociais, dentre estas a de saúde.  

Ressaltam-se também, meados da década de 1970 como período histórico relevante no 

tocante às ações estatais na área da saúde. O modelo econômico implantado no regime militar 

entra em crise, era o fim do chamado “milagre econômico”. Em consequência tem-se o 

acirramento da questão social e a intensificação das mazelas no setor saúde cercado pela 

tensão entre a ampliação dos serviços e os recursos disponíveis. As pressões populares 

também são frequentes e nesse contexto surge o embrião do movimento sanitário. (BRAVO, 

2009). 

Esse movimento emergiu a partir da organização de estudiosos e trabalhadores da 

saúde e repercutiu para discussões sobre as problemáticas do modelo de saúde precário e 

ineficiente vigente.  

A década de 1980 foi marcada pela efervescência de diferentes movimentos sociais 

que resultaram na promulgação da Constituição Federal de 1988 (CF/88), cujo texto orienta as 

relações entre Estado e sociedade sob uma perspectiva democrática. Ressaltando-se, nesse 

sentido, a relevância das instâncias participativas na gestão das ações estatais.  

A CF/88 incorporou as bases do projeto de reforma sanitária ao conceder o arcabouço 

legal para criação do SUS, disposto na Lei Orgânica da Saúde (LOS) aprovada na década 

seguinte. Com a Carta Magna, Saúde se articula a Previdência e Assistência Social, 

conformando o tripé da Seguridade Social no Brasil. 

Ainda em 1990 também foi aprovada a Lei nº 8.142 que versa sobre a participação da 

comunidade e as transferências intergovernamentais dos recursos financeiros para a área da 

saúde. A partir do processo de reforma sanitária e das legislações correspondentes, saúde 

assume conotação de direito social, concebida como resultante das condições de vida da 

população: moradia, saneamento básico, alimentação, lazer, trabalho, bem como a garantia da 

oferta de serviços públicos. 

Vale salientar, no entanto, nessa mesma década, a ampliação do espaço para o capital 

privado e desmonte dos direitos conquistados na Constituição de 1988, tendo em vista as 

medidas e projetos neoliberais, fortalecidos pelo Estado brasileiro. Aprofundam-se as 

consequências do capital, extensivas à cena contemporânea, e suas interferências nas políticas 

sociais.  

Nesta conjuntura a saúde pública brasileira passa a sofrer um amplo e profundo 

processo de precarização, visualizando-se dois projetos de saúde em disputa, o de reforma 

sanitária e o outro, privatista, voltado ao mercado (BRAVO, MATOS, 2008). Vale assinalar 



 

 

que este se encontra em franco processo de ampliação nos últimos anos, o que, dentre outras 

consequências drásticas, tem retrocedido na concepção de saúde conquistada e expressa na 

CF/88 e reduzido o SUS a um conjunto de serviços de saúde voltado aos segmentos 

pauperizados da população, desconsiderando seus princípios fundamentais, sua natureza de 

direito e, por conseguinte, favorecendo ações assistencialistas, fragilizando assim, o processo 

de participação social na gestão da Política de Saúde em suas diferentes instâncias. 

 

2. METODOLOGIA 

De acordo com o exposto, este artigo trata sobre a participação social em saúde sob a 

forma de organizações sociais comunitárias, mais especificamente, associações de moradores. 

Apresenta reflexões a partir de dados coletados em pesquisa ainda não concluída, destacando-

se, portanto, resultados parciais. 

Trata-se de um estudo de natureza eminentemente qualitativa, observando-se aspectos 

quantitativos de modo complementar. Classifica-se como uma pesquisa de caráter 

exploratório, orientada pela perspectiva dialética de aproximação à realidade. Segundo 

Minayo (2010, p.108) “[...] a dialética refere-se ao método histórico de abordagem da 

realidade, reconhecendo-a como processo histórico em seu peculiar dinamismo, 

provisoriedade e transformação. A dialética é a estratégia de apreensão e compreensão da 

prática social dos indivíduos em sociedade [...]”. 

O processo investigativo constitui-se a partir de três momentos imbricados entre si: 

pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e estudo de campo. Ressalta-se como fontes das 

duas primeiras: artigos científicos, livros e legislação pertinentes ao objeto de estudo, além de 

documentos das organizações sociais comunitárias delimitadas para a coleta de dados 

empíricos.  

O estudo de campo foi realizado em um dos bairros mais antigos e populosos de 

Aracaju/SE, localizado em região periférica deste município. O universo da pesquisa 

constituiu-se de moradores do bairro vinculados a duas Associações de moradores, 

delimitadas pelo significativo reconhecimento de sua importância pelos próprios moradores 

da região. Delimitou-se uma amostra do tipo não probabilística intencional, o que permitiu a 

escolha dos entrevistados mediante critérios estabelecidos previamente. Considerou-se o 

quantitativo de 13 associados como sujeitos da pesquisa.  

Utilizou-se como principal instrumento para coleta de dados empíricos a entrevista do 

tipo semi-estruturada, cujo roteiro foi previamente elaborado no sentido de garantir que os 



 

 

conteúdos essenciais ao alcance dos objetivos propostos fossem abordados. Destacam-se a 

observação simples e o diário de campo como importantes recursos complementares. 

Vale ressaltar que a pesquisa de campo ocorreu mediante autorização prévia dos 

diretores das Associações estudadas. Os sujeitos da pesquisa foram esclarecidos sobre os 

objetivos do estudo proposto, bem como sobre seus direitos de anonimato em relação às 

informações prestadas e de desistência em qualquer tempo e sem qualquer prejuízo. Destaca-

se ainda que os mesmos foram consultados sobre a permissão para uso de gravador durante as 

entrevistas e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido.   

A análise dos dados provenientes da pesquisa, conforme informando, está em fase de 

conclusão, o que caracteriza os conteúdos evidenciados a seguir como resultados parciais.  

 

3. PARTICIPAÇÃO SOCIAL EM SAÚDE NO CONTEXTO DO SUS: OS 

CONSELHOS E CONFERÊNCIAS 

 

Conforme assinalado, a participação social em saúde, o chamado controle social, 

ganha legitimidade a partir da Constituição Federal de 1988, da Lei Orgânica da Saúde 

(LOS), sendo expressa na Lei 8.142/90. Apresenta-se como o poder que os usuários têm de 

participar da gestão e fiscalização da Política de Saúde através de mecanismos 

institucionalizados, isto é, Conselhos de Saúde e das Conferencias, ambos em nível das três 

esferas de governo. 

        De acordo com Art. 1° da Lei 8.142 de 1990 em cada esfera de governo, sem prejuízo 

das funções do Poder Legislativo, haverá as instâncias colegiadas: 

 

§ 1° A Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a 
representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde 
e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde nos níveis 
correspondentes, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, 
por esta ou pelo Conselho de Saúde. 
 
§ 2° O Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, órgão 
colegiado composto por representantes do governo, prestadores de serviço, 
profissionais de saúde e usuários, atua na formulação de estratégias e no 
controle da execução da política de saúde na instância correspondente, 
inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do 
governo. 

  



 

 

Apesar do controle social viabilizado pelos Conselhos de Saúde e pelas Conferencias 

serem espaços conquistados e legitimados, a presença dessas vias institucionalizadas não 

garante, por si só, a participação de uma comunidade na resolubilidade de questões que 

afetam a saúde. Muitas vezes, como afirma Gohn (2007) os Conselhos existem por questões 

hierárquicas da organização do Estado, que no caso da política de saúde obedece a um critério 

para repasse de recursos, ou responde aos interesses políticos, não se constituindo 

integralmente em espaços que expressam as demandas de uma população. 

A existência efetiva do controle social, todavia se apresenta como um recurso que 

pode contribuir para ampliar as relações democráticas e operar no sentido da resolubilidade de 

questões que afetam a saúde, entendida como direito social, o que contempla, portanto, as 

condições de existência da população e a qualidade dos serviços prestados.  

  

4. PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SAÚDE: CONCEPÇÕES DOS SUJEITOS 
SOCIAIS A PARTIR DE EXPERIÊNCIAS INSCRITAS NO COTIDIANO 
ONDE A VIDA SOCIAL SE EXPRESSA 
 

 

De acordo com Demo (1996, p. 18) participação é, “um processo, no sentido legitimo 

do termo: infindável, em constante vir a ser, sempre se fazendo [...] uma construção, 

conquista processual”.  

Para Bordenave a participação é concebida em sua própria etimologia “fazer, parte, 

tomar parte e se sentir parte”. ( 1983, p.22). Salienta também que é possível participar sem 

tomar e ter parte no grupo ou espaço que integra, este fato se justifica pelos tipos de 

interferência que os sujeitos fazem nos grupos que participam. 

Um dos objetivos da participação, segundo Demo (1996), é a autogestão ou 

autopromoção. Com a autogestão, espera-se que os sujeitos sejam capazes de tomar iniciativa 

própria, o que não significa negar ou minimizar a responsabilidade do Estado em relação a 

garantia de direitos e políticas sociais, mas o compromisso dos sujeitos sociais em construir 

estratégias e requisitar do Estado a garantia desses direitos. 

A participação social compreendida como a intervenção na produção, gestão e 

consumo dos bens produzidos socialmente, necessita da ação dos sujeitos organizados sejam 

em instancias de caráter formal, previstas na implementação de políticas públicas, como é o 

caso dos Conselhos, ou em instancias de caráter informal, tais quais as associações de bairro, 

para que se possam operar mudanças em nível local e mais amplo da sociedade. 



 

 

Nesse sentido, Bordenave (1983, p.58) declara que “a participação das pessoas em 

nível de sua comunidade é a melhor preparação para a participação como cidadãos a nível da 

sociedade global”. A participação em “canais não formais” é um meio para que uma 

comunidade expresse a sua vontade e opinião, pois esses canais compartilham e vivenciam as 

problemáticas da comunidade em meio às suas relações. 

Os “canais não formais” de participação social, não negam a importância dos 

mecanismos de participação legitimados pelo Estado, como o são os Conselhos e as 

Conferências, pois estes são provenientes da luta e organização popular por espaço nas 

discussões acerca das políticas publicas. Deste modo, corrobora-se com Gohn (2010) ao 

afirmar que os movimentos sociais populares representam importantes espaços em que a 

sociedade pode confrontar-se com o Estado em busca do reconhecimento de direitos.  

Salienta-se, contudo, no contexto neoliberal, em que a cidadania assume a lógica 

burguesa, isto é, cidadania que implica capacidade de consumo e não um potencial de 

reivindicação e indignação com os rumos que a sociedade segue, os instrumentos de 

participação social, legitimados pelo Estado, não dificilmente têm se revelado como 

instrumento de “controle do social”. Essas instâncias podem assumir caráter de “controle da 

sociedade” pelo Estado a partir de estratégias de “apaziguamento de conflitos” mediante a 

lógica da “parceria” (sociedade civil-Estado), o que pode repercutir para a desmobilização da 

população no que se refere a sua organização política.  

Conforme anteriormente referido, no intuito de conhecer aspectos característicos da 

participação social em saúde que se realiza fora do contexto institucional do SUS, optou-se 

por tomar como objeto de estudo experiências participativas na forma de associações de 

bairro. Para tanto, mostrou-se fundamental a aproximação às concepções dos sujeitos da 

pesquisa sobre participação social e saúde, construídas a partir de suas experiências inscritas 

no cotidiano onde a vida social se expressa. 

 

4.1 Participação Social: um potencial de reivindicação ou entre cooperação e 

reivindicação  

 

 Ao analisar as concepções de participação social entre os associados, verificou-se que 

a maioria dos entrevistados apresentou registros articulados à própria etimologia da palavra 

participação, isto é, “tomar parte” e se “sentir parte” do processo vivido. Dentre os 

entrevistados, 76,9% entende participação social como uma forma de “promover” ou “fazer 

parte” de ações que visem o “bem comum”.  



 

 

 A partir dos discursos a seguir, percebeu-se que a concepção de participação social 

apresentada tanto pode enveredar-se pela cooperação junto ao Estado, assumindo o papel que 

é de responsabilidade dele, como pode reforçar a reivindicação em defesa de direitos ou de 

necessidades. Neste sentido, observam-se os conteúdos a seguir: 

 

Participação que eu entendo é a gente ajudar né. É ou não? Ajudar o pessoal, 
assim correr atrás de algumas coisas, fazer algumas coisas pelo conjunto que 
a gente mora né... e ajudar o pessoal a fazer trabalhos no conjunto que a 
gente mora, e beneficiar em algumas coisas que a gente ta vendo que ta 
faltando. 

                       
 Participação social... é quando um grupo de pessoas se juntam né, pra fazer, 

pra participar ou organizar algo que seja em prol de todos assim, né!  
 

 Para 15,3% dos associados, participação social é, também, uma forma de adquirir 

conhecimento, justificando-se que, a partir do contato com outros sujeitos sociais e com ações 

voltadas para o coletivo, podem se articular entre si e conhecer melhor sua realidade local.  

 Todos os entrevistados afirmaram que a interferência realizada através das associações 

de bairro consegue proporcionar mudanças para o local onde vivem, bem como para as 

formas como os indivíduos se organizam e se relacionam socialmente. Salientaram, também, 

a visibilidade e “força” dessas organizações sociais para “pressionar o Estado”.  

A maioria desses entrevistados ressaltou, no entanto, que ainda é tímida a participação 

dos demais moradores do bairro em reuniões e ações promovidas pelas organizações 

comunitárias locais. Acrescentou-se que o nível de participação fora mais significativo 

quando o bairro não dispunha de nenhum serviço público e as necessidades da população 

eram latentes. O registro abaixo é significativo: 

 

Não vem muito né, mas vem. O pouquinho que vem a gente trabalha, tem 
que dá seguimento, só não pode parar (...). É como eu acabei de dizer, não 
participa muito, muito, não! Mas algumas ainda vem. É a aquela historia, 
aquele que acha que já tá tudo estabilizado, ai diz que não precisa se reunir. 

  

Reconhece-se que as formas de organização dos entrevistados estão fragilizadas, 

sobretudo, em decorrência de fatores de ordem socioeconômica e cultural. As associações de 

bairro, assim como todo o contexto social brasileiro carrega características que são peculiares 

a uma sociedade crivada pela escravidão e subalternidade, que por sua vez desencadearam 

fenômenos como a contradição, a desigualdade e ainda a pouca intervenção da população na 

própria realidade.  



 

 

A contenção dos recursos, a privatização, a precarização e deficiência do que é 

ofertado pelo Estado levam a população a buscar no mercado serviços que supostamente, são 

de melhor qualidade e eficiência, e ainda passam a “cooperar” com o Estado na 

responsabilização individual das políticas publicas através da lógica de participação da 

sociedade. Alem disso, reforçam o ataque ao caráter de direito das políticas sociais para 

concebê-las como mercadorias acessíveis no mercado, fortalecendo o projeto contra-

hegemônico do neoliberalismo.   

A pauperização das condições de vida, crescimento da questão social, atravessada pelo 

contexto excludente e competitivo que conforma a sociedade capitalista, leva os indivíduos a 

buscarem no mercado formas que garantam a sua sobrevivência, mesmo que sob condições 

precárias e sob níveis exacerbados de exploração. Tais fatores repercutem sobre as estratégias 

de organização coletiva por melhores possibilidades de objetivação que também se 

apresentam precarizadas e fragilizadas.   

 

4.2 Concepções de saúde construídas na luta por melhores condições de vida  

 

 As análises dos conteúdos apresentados pelos entrevistados permitiram identificar que 

84,6% desses entendem saúde a partir de sua relação com as condições de vida, os serviços 

públicos disponíveis e ainda, com cuidados relativos ao bem estar físico, mental e social, 

conforme exposto na Lei 8.080 de 1990: 

 

Art. 3º A saúde tem como fatores determinantes e condicionantes, entre 
outros, a alimentação, a moradia, o saneamento básico, o meio ambiente, o 
trabalho, a renda, a educação, o transporte, o lazer e o acesso aos bens e 
serviços essenciais; os níveis de saúde da população expressam a 
organização social e econômica do País. 

Parágrafo único. Dizem respeito também à saúde as ações que, por força do 
disposto no artigo anterior, se destinam a garantir às pessoas e à coletividade 
condições de bem-estar físico, mental e social. 

 

 Outro aspecto destacado nas entrevistas se refere à compreensão da saúde como direito 

social. Ademais, salientou-se a burocracia para se ter acesso aos serviços de saúde quando as 

formas de operacionalização deste direito não correspondem às demandas da população, bem 

como a importância do acesso a informação sobre os direitos como instrumento para garanti-

los.  Destaca-se o que evidenciou um dos entrevistados: 

 



 

 

Ah, e a gente tem o direito de ir lá cobrar em certos setores... Você tem o 
direito de cobrar em certo setor que é direito da gente, mas chegando lá não 
é recebido, não sabe cobrar o direito e você volta e fica doente. Mas se você 
tiver o conhecimento vai saber chegar lá, cobrar e ser atendido e vai trazer 
pra sua comunidade, pra sua casa e vai ter saúde. 

 

 Vale ressaltar que, ao destacarem a concepção de saúde como direito social, alguns 

entrevistados apresentaram um tom de insatisfação, além de registrarem o processo vivido no 

cotidiano do bairro pesquisado, marcado pela precarização das condições básicas de vida. 

Ademais, apontam também a dificuldade de acesso aos serviços públicos e sugerem, ainda 

que implicitamente, restrita informação acerca de como exigir a garantia de seus direitos: 

 

Quando a gente tem o direito e as leis realmente são cumpridas, a gente teria 
os serviços disponíveis. A saúde esta um caos porque não tem postos 
suficientes. Então como o bairro [...] é um bairro pobre, nem todo mundo 
tem uma alimentação adequada e quando adoece que vai no posto, o posto 
também tá fechado, não tem médico. Então não colaboram não, a rede 
social. É um direito que não é preservado. 
 
Ela tá relacionada também ao direito, mas o direito pra chegar até o cidadão, 
ele dá uma curva tão grande que o cidadão se perde nas curvas e fica sem o 
direito. Ta acontecendo isso, ele fica perdido nas curvas até chegar lá, e fica 
sem o direito e sem a saúde. 
 

 A partir dos conteúdos expostos pelos entrevistados, verificou-se ainda a concepção de 

saúde como sinônimo de serviços públicos de saúde, destacada por 24% dos entrevistados, 

sendo evidenciada principalmente a figura da Unidade Básica de Saúde. Neste sentido, o 

trecho a seguir é emblemático: 

 

É ter acesso, e ter acesso ao posto, né!  Então aqui as pessoas participa muito 
do posto. Eles vão que a agente de saúde apareça, que não apareça, eles vão 
mesmo, todo mundo aqui vai. 
 

 Ao serem questionados sobre as formas de acesso à saúde, independente de entendê-la 

como oferta de um serviço ou como um direito do cidadão, constatou-se que todos os 

associados mencionaram que o acesso se restringe a usufruir de um serviço prestado na esfera 

da Atenção Básica em Saúde, pois o bairro não dispõe de infraestrutura básica que contribua 

para que se previna ou promova saúde. 

A partir da compreensão de saúde apresentada pelos associados, investigou-se como o 

tema saúde é tratado nas organizações comunitárias das quais participam. Segundo 69,2% dos 

entrevistados, o tema saúde é abordado em reuniões e palestras das organizações comunitárias 

sob o foco do cuidado com as questões ambientais e a falta de infraestrutura do bairro, 



 

 

salientando-se a falta de rede de esgoto, a falta de pavimentação e o destino do lixo como 

questões discutidas de modo recorrente. Para 23% dos entrevistados, o tema saúde é tratado 

através de reuniões tendo como foco os serviços de saúde, questionando-se a assistência 

prestada pelos serviços de saúde local, a precarização da oferta dos serviços e o atendimento.    

Ao serem indagados sobre como as organizações comunitárias contribuem para a 

efetivação do direito à saúde, a maioria dos entrevistados (69,2%) afirmou que essas 

organizações contribuem mediante a ação reivindicativa e propositiva no sentido de “cobrar 

do setor público” que sejam garantidos os serviços básicos à comunidade, e ainda, propondo-

se a responder, através de iniciativas individuais, as demandas emergências da população do 

bairro. 

 Outra forma de contribuição das organizações comunitárias para garantir o direito à 

saúde destacada pelos entrevistados consiste em orientações acerca dos cuidados com a saúde 

e sobre como a comunidade deve exigir seus direitos, e ainda debatem sobre aspectos 

pertinentes à precarização das políticas públicas.  

 Diante do exposto, pode-se afirmar que as ações empreendidas, sejam em nível de 

orientações e reflexões coletivas ou de ações concretas, tais como acionar serviços públicos 

no intuito de solucionar uma demanda emergencial, expressam a luta por melhores condições 

de vida e, portanto, afetam, direta ou indiretamente, a condição e concepções de saúde da 

população. 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nas últimas décadas tem se destacado o fortalecimento do projeto neoliberal e o 

consequente agravamento da “questão social” em suas diferentes expressões, a minimização 

do Estado em suas respostas às demandas do trabalho, implementação de políticas sociais 

seletivas, precarização dos serviços públicos e/ou sua gestão sob a lógica empresarial e a 

privatização de serviços essenciais.  

Nesse contexto a saúde pública tem sofrido um amplo e profundo processo de 

precarização, evidenciando-se a primazia do projeto de saúde pautado na lógica do mercado 

em detrimento do projeto de reforma sanitária. O SUS, importante estratégia de efetivação da 

reforma sanitária, como um Sistema de Saúde “para todos” tem sido transformado em 

conjunto de serviços “para quem não pode pagar”, desconsiderando-se seus princípios 

fundamentais, dentre estes, a universalidade.  



 

 

Ao discutir sobre o processo de participação em saúde destacou-se neste trabalho a 

participação social pela via “informal”, ou seja, por meio de organizações comunitárias sob a 

forma de associações de bairro. Buscou-se evidenciar aspectos relativos às concepções dos 

sujeitos da pesquisa sobre participação social e saúde construídas a partir de sua inserção na 

vida social. 

 Os conteúdos acerca da participação social evidenciados pela pesquisa sugerem 

participar como uma forma de “promover” ou “fazer parte” de ações que visem o “bem 

comum”., podendo esta ação pautar-se na “cooperação” junto ao Estado ou como potencial de 

reivindicação de direitos sociais perante o mesmo. A participação nas associações de bairro 

proporciona mudanças para o local que vive e para as formas de se relacionarem socialmente, 

embora o processo participativo encontre-se fragilizado devido as fatores determinantes da 

realidade.  

A pesquisa permitiu aproximação às concepções de saúde construídas pelos 

entrevistados as quais se apresentaram, em algum nível, associadas às condições de vida, à 

noção de direito, aos serviços públicos disponíveis e ainda, com cuidados relativos ao bem 

estar físico, mental e social.  

A maioria dos entrevistados afirmou que as organizações comunitárias contribuem de 

alguma forma para a garantia de serviços básicos à comunidade, ainda que muitas vezes se 

proponha a responder, através de iniciativas individuais, as demandas coletivas da população 

do bairro. Apontou-se também a contribuição das organizações comunitárias para garantir o 

direito à saúde mediante orientações e/ou debates acerca dos cuidados com a saúde, exigência 

de direitos e precarização das políticas públicas. 

 Ressalta-se que a organização coletiva, a participação enquanto interferência nos 

rumos da própria realidade é permeada pelos entraves que circundam o contexto 

socioeconômico dos indivíduos. No caso dos sujeitos da pesquisa, deve-se considerar a 

realidade que estes estão inseridos, por vezes excludentes, cujos direitos sociais tornam-se 

sucateados ou mesmo inacessíveis.  

Ademais, para conquista de condições que atendam as necessidades da população, 

dentre estas a condição de saúde, são imprescindíveis a organização, o comprometimento e o 

desenvolvimento de capacidades de intervenção sobre os rumos da realidade social. Na 

condição de direito social, saúde não se restringe a oferta de serviço público de saúde, mas 

abrange, fundamentalmente, condições de vida que a promovam e potencializem. 

Quando se sustenta a relevância da participação social em saúde espaços não formais, 

tais como associações de bairro, não se pretende defender que os sujeitos sociais organizados 



 

 

coletivamente sejam os responsáveis pela garantia do direito social à saúde. Evidencia-se, no 

entanto, a importância de que esses sujeitos compreendam a relevância de sua intervenção 

para que suas demandas ou as deficiências dos serviços públicos sejam respondidas pelo 

Estado. 

Infere-se, portanto, que a participação social no âmbito das organizações comunitárias 

consegue operar mudanças no local onde os associados vivem e sua importância deriva do 

fato de possibilitar a integração entre associação e comunidade, e ainda pressionar o Estado 

no que diz respeito a demandas e deficiências dos serviços públicos prestados à população. 
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