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II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLITICAS SOCIAIS 

II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 

TEMA: Formação profissional e a inserção de estudantes de serviço social no 

controle social. 

 

Palavras chave: formação profissional, controle social, educação popular, metodologia ativa. 

 

 A supervisão de estágio é uma das atribuições privativas dos profissionais  de 

serviço social que possui também a função pedagógica. Dentre estas encontra-se o 

acompanhamentos e assessoria aos movimentos sociais. Inserir estudantes estagiários em 

práticas educativas visando o aprofundamento sobre a prática do controle social tem se 

tornado uma experiência contínua no processo de formação dos futuros profissionais.   

 São sempre surpreendidos quando iniciam o estágio pelo desconhecimento dos 

princípios do Sistema Único de Saúde, em especial o controle social. Inicialmente se faz 

discussão sobre a política de saúde brasileira por meio do aprofundamento da Constituição 

Brasileira, Lei Orgânica da Saúde e a legislação que subsidia a atuação do controle social 

na saúde, Lei 8.142/90 e também a legislação municipal que cria os conselhos locais de 

saúde e também o Conselho Municipal de Saúde.  

   Considerando que princípio é aquilo que é fundamental e que o Sistema Único de 

Saúde Brasileira é composto por 12 princípios, destacaremos cinco princípios que 

fundamentam o Sistema Único de Saúde do Brasil: universalidade, a equidade, 

integralidade, descentralização e o controle social.  

 Ênfase maior será dada ao princípio da descentralização e ao controle social. Com o  

aumento de unidades de públicas de saúde na Capital do Estado de Goiás, principalmente 

devido a implantação de unidades de estratégia de saúde da família impactou diretamente 

no número de Conselhos Locais de Saúde criados.  

 Após a eleição de 78 conselhos locais de saúde, o Conselho Municipal de Saúde por 

meio da Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle Social na Saúde 

(CIEPCSS), iniciou no ano de 2016 o processo de formação dos novos conselheiros e 

conselheiras de saúde no município de Goiânia. Foram eleitos 980 novos conselheiros e 
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conselheiras de saúde que deverão ser capacitados para que possam exercer o seu papel 

de fiscalizador e propositor de forma mais efetiva. O processo deverá continuar no ano de 

2017, visto que o processo não se efetivou em sua totalidade e a meta da gestão atual do 

CMS de Goiânia é atingir 100% das 120 unidades de saúde da capital goiana em seus três 

níveis de atenção: primária, secundária e terciária.  

 O projeto de formação de conselheiras e conselheiros de saúde contará com a 

participação de profissionais de serviço social nos sete Distritos Sanitários de Goiânia: 

Campinas Centro, Leste, Noroeste, Norte, Oeste, Sudoeste e Sul. Em cada um dos Distritos 

Sanitários as profissionais de serviços social fazem a articulação com a gestão local e 

mobilizam as conselheiras e conselheiros a participaram do processo. 

 Segundo Abreu e Franci (2009), a mobilização social e a organização são elementos 

constitutivos e condição indispensável na concretização das práticas educativas 

desenvolvidas pelos assistentes sociais e são determinadas pelo compromisso profissional 

estabelecidos com as classes sociais e se materializada pelos efeitos da ação profissional 

no modo de pensar e de agir dos sujeitos envolvidos nos processos de práticas educativas.  

 Os recursos para realização das formações deverão ser garantidos pela Secretaria 

Municipal de Saúde que já inseriu a proposta no Plano Anual da Saúde, aprovado em 

Plenária do Conselho Municipal de Saúde.  

 O projeto de formação de conselheiras e conselheiros de saúde fundamenta-se na 

Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no Sistema Único de 

Saúde (SUS) que tem como objetivo contribuir para a ampliação e qualificação da 

participação social na formulação, gestão e controle social na política pública de saúde.  

 A educação popular com base nos fundamentos de Freire, onde o saber de cada 

indivíduo deve ser valorizado subsidiará o processo de formação das conselheiras e 

conselheiros de saúde. Os temas a serem abordados foi levantado em oficinas realizadas 

durante o ano de 2016 pelos próprios. Inicialmente serão provocadas com as Noções 

Básicas sobre o Sistema Único de Saúde, o papel do Conselho e das conselheiras e 

conselheiros, planejamento das ações e das reuniões dos conselhos, formação política e 

noções sobre a gestão, financiamento e organização do SUS.  

 A participação dos estudantes se faz presente em todas as fases do processo: 

elaboração do projeto de formação, execução e avaliação que é realizada de forma contínua 

para assegurar se os objetivos propostos estão sendo alcançados com a utilização de um 

mix de metodologia ativa e educação não formal ao valorizar a cultura e os conhecimentos 

de cada conselheira e conselheiro de saúde.  
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 Estudantes ao terem acesso às atividades relacionadas ao principio da participação 

da comunidade na construção da política de saúde percebem a importância do controle 

social na formação do estudante estagiário, compreender o quanto é significante para o 

aprendizado e formação como futuro profissional, e o quanto demanda uma grande 

responsabilidade e compromisso no repensar de informações, ensinamento, e contribuição 

para a sociedade que muitas das vezes não sabe onde buscar e o que fazer na falta de 

alguém para orientar e viabilizar meios para esta pessoa conseguir seus direitos.   

 A estudante T.H. reconhece as contribuições recebidas no estágio sobre o controle 

social com a seguinte observação: "Deixo aqui minhas contribuições no sentido de 

agradecimento sobre a inserção do estudantes de serviço social no controle social e na 

capacitação de conselheiros é muito rica carregada de informações para uma melhor 

atuação junto a população". 
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