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Resumo: O presente artigo é um relato de experiências que se insere no eixo temático 
movimentos sociais e participação social.Tem como objetivo apresentar como o Conselho 
Municipal de Saúde de Goiânia trabalha a formação de conselheiros(as) de saúde. Terá 
como indicadores: percentual de pessoas capacitadas para o controle social e gestão 
participativa no Sistema Único de Saúde (SUS), fortalecimento das práticas de gestão 
participativa, controle social, educação em saúde, devendo alcançar usuários, gestores, 
trabalhadores do SUS. Espera-se, com base na educação popular e metodologia ativa, que 
Conselheiros(as) possam qualificar suas ações, avaliar, discutir, propor e fiscalizar os 
serviços oferecidos.  
 
Palavras-chave: educação popular; educação não formal; formação; controle social; 
descentralização.  

 

 

Abstract: This article is an account of experiences that inserts itself in the thematic axis 

social movements and social participation. It aims to present how the Municipal Health 

Council of Goiânia deals with the training of health councilors. It will have as indicators: 

percentage of people qualified for social control and participative management in the Unified 

Health System (SUS), strengthening participatory management practices, social control, 

health education, aimed at reaching recipients, managers, and SUS workers. Based on 

popular education and active methodology, it is hoped that Councilors may qualify their 

actions, evaluate, discuss, propose and inspect the services offered. 

 
Key-words: popular education; non-formal education; formation; social control; 
decentralization.  
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1. O processo de formação de conselheiras e conselheiros de saúde  

 

A Educação Popular é uma concepção de educação baseada, sobretudo, no 
pensamento do educador e filósofo brasileiro Paulo Freire, que defendeu a valorização de 
diversos saberes, formais ou não-formais, como iguais. Por essa concepção, as formações 
devem estar relacionadas com a prática cotidiana dos educandos/as, problematizando-a e, a 
partir de uma perspectiva crítica, revelando a teoria presente na prática popular. Ao mesmo 
tempo, a educação popular convida os envolvidos/as no processo educacional a engajarem-
se na luta por igualdade de direitos e condições, conforme o processo descrito pelo 
pensador: 

 
Quanto mais problematizam os educandos, como seres no mundo e com o 
mundo, tanto mais se sentirão desafiados. Tão mais desafiados, quanto 
mais obrigados a responder ao desafio. Desafiados, compreendem o 
desafio na própria ação de captá-lo. Mas, precisamente porque captam o 
desafio como um problema em suas conexões com os outros, num plano   
de totalidade e não como algo petrificado, a compreensão    resultante 
tende a tornar-se crescentemente crítica, por isso,  cada vez mais 
desalienada. Através dela, que provoca novas compreensões de novos 
desafios, que vão surgindo no processo da resposta, se vão reconhecendo, 
mais e mais, como compromisso. Assim é que se dá o reconhecimento que 
engaja. (FREIRE, 2013) 

 
 O Conselho Nacional de Saúde ciente da importância da ação do sujeito social em 

sua formação para o controle social do SUS, aprovou no ano de 2007 a Política Nacional 

de Educação Permanente para o Controle Social no SUS (PNEPCSS) efetivada após 

vários encontros com conselhos municipais e estaduais de saúde, coordenação da 

Plenária Nacional de Conselhos de Saúde e oficinas regionais. Ampliando o conceito de 

capacitação de conselheiros e conselheiras de saúde. 

 Após vários anos de estudos e trabalhos com a participação de profissionais do 

serviço social e conselheiras e conselheiros de saúde o processo de educação 

permanente está sendo executado nos sete Distritos Santiários de Goiânia. 

O programa de educação permanente será distribuído em módulos a partir de um 

conjunto de ações pedagógicas respeitando as diretrizes da PNEPCS com temas 

apresentados nos módulos a serem desenvolvidos nas próximas etapas da formação. 

Este programa de formação contemplará os 64 conselheiros municipais de saúde 

sendo e estes poderão participar juntamente com os Conselheiros Locais distribuídos pelos 

Distritos Sanitários respeitando os critérios de vagas. A partir do ano de 2017 serão 

realizados módulos específicos para conselheiros municipais, de acordo com a solicitação 

dos mesmos e em cumprimento das propostas da 9ª Conferência Municipal de Saúde . 

O programa prevê uma carga horária de 80 horas distribuídas em seis módulos que 

serão realizados nos sete distritos sanitários de saúde e em outros espaços que possam 
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acomodar maior número de participantes e será realizada para aproximadamente 980 

Conselheiros/as Locais e Conselheiros Municipais de Saúde.  

No formato do curso serão utilizadas as seguintes metodologias: palestras 

intercaladas com oficinas pedagógicas, rodas de conversas e outras dinâmicas que 

oportunizem o caráter participativo e reflexivo possibilitando a interação e o intercambio do 

conhecimento e experiência e formulações de propostas de ações. 

 

1.1  A materialização da Política Nacional de Educação Permanente para o controle social 

no SUS no Municipio de Goiânia 

 

A Política Nacional de Educação Permanente para o Controle Social no SUS 

(PNEPCSS) conceitua educação permanente para o controle social como os processos 

pedagógicos que contribuem para o desenvolvimento da ação do sujeito social em torno do 

cumprimento do direito à saúde e com metodologias participativas, através de processos 

formais e informais que valorizam as experiências (vivências) das pessoas.  

A PNEPCSS tem como objetivo geral atuar na promoção da democratização do 

Estado, na garantia dos direitos sociais e na participação da população na política de saúde, 

reafirmando o caráter deliberativo dos conselhos de saúde para fortalecimento do controle 

social no Sistema Único de Saúde (SUS) e como eixos extruturantes: a participação social, 

Financiamento da Participação e do Controle Social, a Intersetorialidade, Informação e 

Comunicação em Saúde e a Legislação do Sistema Único de Saúde – SUS.  

 E, para concretizar os processos de formação para conselheiras e conselheiros de 

saúde foi garantido por meio da PNEPCSS que os gestores do Ministério da Saúde, das 

secretarias estaduais, secretarias municipais de saúde e do Distrito Federal, ao elaborarem 

a proposta orçamentária, garantirão recursos orçamentários para a execução da Política 

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

(SUS) e nas ações previstas no Pacto pela Vida, em Defesa do SUS e de Gestão.  

 O Conselho Municipal de Saúde se organiza por meio de seus conselheiros e 

conselheiras com a Mesa Diretora, composta por presidente, vice presidente 1ª e 2ª 

secretária e as Comissões Intersetoriais que tem com a finalidade exclusiva de assessorar a 

plenária do CMS de Goiânia, fornecendo-lhe subsídios de discussão para deliberar sobre 

formulação de estratégia e controle da execução de políticas de saúde. 

 Dessa forma, a Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o Controle 

Social no SUS (CIEPCSS) elaborou o processo de formação das conselheiras e 

conselheiros de saúde, priorizou os temas a serem trabalhados com a participação dos 

conselheiros,  indicou o nome dos facilitarores, encaminhou para apreciação da mesa 

diretora e posteriomente da Plenária.  
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Os planos de ação e metas devem levar em consideração a diversidade da 

população, a cultura local, o conhecimento popular e as experiências de controle social, a 

rotatividade de conselheiros de saúde, a seleção e preparação de materiais acessíveis e 

inclusivos e a identificação de multiplicadores comprometidos com o Sistema Único de 

Saúde (SUS).  

Deverá haver produção de conteúdos para o aprimoramento do funcionamento dos 

conselhos de saúde, como a preparação de conferências, elaboração de atas, de 

resoluções, de documentos técnicos, entre outros.  

O financiamento, previsto em dispositivo do Pacto de Gestão, será na modalidade de 

repasse fundo a fundo como forma de co-participação no financiamento da política nacional 

nas três esferas de governo. 

O Município de Goiânia conta com uma população estimada de 1.430.697 habitantes 

(IBGE, 2015) sendo o controle social do SUS exercido prioritariamente pelo Conselho 

Municipal e Conselhos Locais de Saúde. Atualmente o CMS de Goiânia é formado por 64 

conselheiros municipais e acompanha mais de 100 Conselhos Locais nas unidades de 

atendimento na capital goiana, totalizando mais de 1200 conselheiros de saúde. 

 O CMS de Goiânia em cumprimento ao que orienta a  PNEPCSS reestruturou uma 

comissão já existente intitulada “Comissão de Formação e Pesquisa” que já realizava 

ações de capacitação para conselheiras e conselheiros de saúde e comunidade em geral, 

que passa então a denominar-se Comissão Intersetorial de Educação Permanente para o 

Controle Social no SUS - (CIEPCSS), e elaboram um novo Plano Ação para o biênio 2016-

2017 seguindo as diretrizes da política. 

 

A partir da aprovação da Política Nacional de Educação Permanente para o 
Controle Social no Sistema Único de Saúde (SUS), caberá aos conselhos 
nacional, estaduais, municipais e do Distrito Federal elaborarem os planos 
de ação e metas e constituírem as comissões permanentes para o 
acompanhamento desta política. (BRASIL, 2009, p.21) 

 
 

Para que esse plano seja alcançado de forma articulada, faz-se necessário efetivar 

parcerias com Universidades, Núcleos de Saúde, Escolas de Saúde Pública (municipal e 

estadual), Distritos Sanitários, Fóruns Distritais de Saúde e outras instituições parceiras para 

que as atividades de educação permanente sejam realizadas respeitando a realidade local e 

utilizando a metodologia proposta pelas Diretrizes da Educação Permanente para o controle 

social do SUS. 
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1.2  Financiamento do controle social 

 

A Secretaria Municipal de Saúde garantirá os recursos financeiros, humanos, 

material, alimentação, passagens, hospedagens e estrutura física para a realização do 

programa de educação permanente para o controle social no SUS em Goiânia conforme 

consta no Plano Anual de Saúde/2016 (PAS/SMS/2016), em sua 5ª Diretriz que estabelece 

como objetivo:   

fortalecer a gestão, o controle social e as políticas de equidade no SUS. 
Propor, apoiar e acompanhar os mecanismos constituídos de participação 
popular e controle social, especialmente os Conselhos e as Conferências de 
Saúde, assim como qualificar a interlocução entre usuário (as) e sistemas de 
saúde e os mecanismos de escuta do cidadão por meio da ouvidoria. 
(PAS/SMS/2016) 
 
 

TABELA1 Recursos para o Controle Social 

Ação Indicador Meta para PAS Fonte Responsável 

Elaboração e execução de 
projetos de promoção da 
equidade no SUS. 

Numero de 
Projetos 
elaborados 

Elaborar e 
executar 

01 projeto 

Planejamento 
Secretaria 
executiva do 
Conselho 
Municipal de 
Saúde /CMS.  

Secretaria executiva 
do Conselho 
Municipal de Saúde 

Criação e colocação do 
funcionamento dos 
Conselhos Locais de 
Saúde (CLS). 

Percentual de 
CLS criados e 
em 
funcionamento 

Criar e  manter 
em 

funcionamento 
90% de CLS 
nas Unidades 

Cadastro  de 
Conselheiros de 
Saúde, 
Relatórios da 
AGP. 

Secretaria executiva 
do Conselho 

Municipal de Saúde 

Capacitação de 
Conselheiros (as) de 
Saúde (CS) e entidades 
parceiras. 

Percentual de 
CLS e entidades 
parceiros 
capacitados 

Capacitar 
90% dos 

Conselheiros e 
entidades 
parceiras 

Cadastro de 
Conselheiros de 
Saúde, 
Relatórios da 
AGP. 

Secretaria executiva 
do Conselho 

Municipal de Saúde 

Realização cursos de 
educação permanente por 
região 

N.º de cursos 
realizados 

Realizar 07 
cursos 

AGP Secretaria executiva 
do Conselho 

Municipal de Saúde 

Realização de Plenárias 
de Conselheiros (as) de 
Saúde 

N.º de Plenárias 
realizadas 

Realizar  03 
Plenárias 
  

Relatório de 
Atividades 
do Conselho 
Municipal de 
Saúde 

Secretaria executiva 
do Conselho 

Municipal de Saúde 

Descentralização e 
estruturação da ouvidoria 
das Unidades de Saúde. 

Percentual de 
Unidades de 
Saúde 
estruturadas 
com ouvidoria 
local 

Descentralizar 
para 

20% unidades 

Mapa de 
Unidades  

Secretaria executiva 
do Conselho 

Municipal de Saúde 

Fonte: Programação Anual de Saúde, 2017 
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A avaliação dos resultados terá como indicador o percentual de pessoas capacitadas para 

o controle social e a gestão participativa no SUS, bem como o fortalecimento das práticas de 

Gestão Participativa, controle social, educação em saúde e promoção da equidade que deverá 

alcançar de forma direta o percentual de 0,2% da população goianiense (conselheiros, lideranças 

de movimentos sociais, gestores, trabalhadores, entidades parceiras) e de forma indireta toda a 

população goianiense até o final do ano de 2017, conforme aprovado na Programação Anual da 

Saúde (PAS).  

O processo de formação de conselheiras e conselheiros de saúde do município de Goiânia 

visa fortalecer a gestão, o controle social e as políticas de equidade no SUS. Ao propor, apoiar e 

acompanhar os mecanismos constituídos de participação popular e controle social, especialmente 

os Conselhos e as Conferências de Saúde, assim como qualificar a interlocução entre usuário (as) 

e sistemas de saúde e os mecanismos de escuta do cidadão por meio da ouvidoria.  

Espera-se que o percentual de pessoas capacitadas para o controle social e a 

gestão participativa no SUS deverá fortalecer as práticas de gestão participativa, controle 

social, educação em saúde e promoção da equidade em saúde para 0,2% da população 

goianiense (conselheiros, lideranças de movimentos sociais, gestores, trabalhadores, 

entidades parceiras) até o ano de 2017 e será realizado de forma descentralizada nos sete 

Distritos Sanitários de Goiânia.  

O princípio da descentralização das ações propostas que integrarão esse plano 

acontecerá de acordo com propostas aprovadas em conferencias de saúde anteriores e que 

ganham tenacidade com as diretrizes da 15ª CNS que teve como tema como tema: “Saúde 

Pública de Qualidade para todos e objetivos I - reafirmar, impulsionar e efetivar os princípios 

e diretrizes do Sistema Único de Saúde - SUS, para garantir a saúde como direito humano, 

a sua universalidade, integralidade e equidade do SUS, com base em políticas que reduzam 

as desigualdades sociais e territoriais, conforme previsto na Constituição Federal de 1988, e 

nas Leis n o 8.080, de 19 de setembro de 1990 e n o 8.142, de 28 de dezembro de 1990; II - 

mobilizar e estabelecer diálogos com a sociedade brasileira acerca do direito à saúde e em 

defesa do SUS; III - fortalecer a participação e o controle social no SUS, com ampla 

representação da sociedade em todas as etapas da 15 a Conferência Nacional de Saúde; IV 

- avaliar a situação de saúde, elaborar propostas a partir das necessidades de saúde e 

participar da construção das diretrizes do Plano Plurianual - PPA e dos Planos Municipais, 

Estaduais e Nacional de Saúde, no contexto dos 25 anos do SUS; e V - aprofundar o debate 

sobre as reformas necessárias à democratização do Estado, em especial as que incidem 

sobre o setor saúde. 

O processo de educação permanente, que está sendo implementado pelo Conselho 

Municipal de Saúde de Goiânia e organizado pela Comissão Intersetorial de Educação 
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Permanente para o Controle Social no SUS, será realizado em etapas de forma 

descentralizada nos sete Distritos Sanitários de Goiânia: Campinas Centro, Leste, Noroeste, 

Norte, Oeste, Sudoeste e Sul, a partir de um conjunto de ações pedagógicas respeitando as 

diretrizes da PNEPCS com temas apresentados nos módulos e utilizando o processo de 

Metodologia Ativa de Aprendizagem.  

  A implementação do processo de formação se dará em quatro etapas iniciais a partir 

de conteúdos sugeridos pelos próprios conselheiros. Entre os temas a serem abordados 

destaca-se as noções sobre o SUS, o planejamento das ações dos conselhos locais de 

saúde, formação política, gestão, financiamento e outros temas que poderão ser sugeridos 

no decorrer do processo. 

De acordo com a Resolução 072/2016 do CMS, a partir de janeiro daquele ano 

iniciou-se o processo eleitoral para renovação e reestruturação dos mais de 100 Conselhos 

Locais de Saúde de Goiânia. Ao final do processo foram eleitos 980 novos conselheiros 

como também foram reconduzidos os conselheiros dos CLS que se encontram ativos, e que 

deverão participar deste processo de educação permanente do SUS.  

Dessa forma, o programa de educação permanente está dividido em 6 etapas de 

acordo com a realidade e as propostas apresentadas em cada localidade, respeitando as 

diretrizes deste programa que prevê as seguintes etapas: 

1ª Etapa: Encontro de Conselheiros, Trabalhadores e Gestores e público em geral do 

Município de Goiânia. 

2ª Etapa: Seminário de sensibilização – 50 participantes  – maio/2016 

3ª Etapa: Seminário de multiplicadores – 70 participantes – setembro/2016 

4ª Etapa: Formação para Conselheiros Municipais e Locais – 980 conselheiros locais 

+ 64 Conselheiros Municipais. 

5ª Etapa: Seminário final de encerramento – 350 

6ª Etapa – Avaliação e sistematização dos trabalhos realizados – 25 participantes. 

Na quarta etapa, a de execução  conteúdos forma apontados como relevantes as 

noções sobre o SUS, o papel do conselho e dos conselheiros, planejamento das ações do 

conselho (como planejar um reunião, elaboração da ata, elaboração de ofícios), formação 

política, noções sobre gestão, financiamento. Os facilitadores são pessoas indicadas pelos 

componentes da CIEPCSS e referendadas pela Mesa Diretora e que tem conhecimento 

sobre o SUS e também sobre controle social.  

Regimentalmente deve ser realizada a cada semestre uma Plenária de conselheiras 

e conselheiros de saúde. No primeiro semestre de 2016, o Conselho Municipal de Saúde de 

Goiânia se encontrava em processo de eleições dos Conselhos Locais de Saúde e foi  

realizado um encontro de conselheiras e conselheiros com a assessoria do médico Paulo 
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Poli e no segundo semestre foi realizada a Plenária semestral com a participação de 350 

pessoas.  

A proposta de realização da plenária de conselheiras e conselheiros de saúde em 

Goiânia é parte integrante do processo de formação continuada para uma ação mais 

efetiva no cotidiano dos conselheiros de saúde, tendo como referência a Política de 

Educação Permanente para o exercício do Controle Social, instrumento de grande 

importância no fortalecimento da democracia participativa. 

A Plenária teve como objetivo geral fortalecer os conselheiros de saúde como 

sujeitos sociais que participam da formulação e deliberação da política de saúde como 

representantes da sociedade civil organizada. E como objetivos específicos refletir sobre o 

processo de formulação de políticas públicas de saúde e de mobilização social; discutir os 

princípios, diretrizes e políticas do SUS que orientam o modelo de atenção à saúde e sua 

efetivação; elaborar estratégias de estruturação e articulação de canais permanentes de 

informações. 

Para realização da Plenária foram convidados  todos os conselheiros e conselheiras 

de saúde  dos segmentos de usuários, trabalhadores e gestores/prestador de serviços de 

saúde do Município de Goiânia e outras pessoas interessados na temática.  

Ao final da plenária foi feita avaliação do momento de formação na perspectiva da 

metodologia ativa, visto que o conselheiro deverá ser participe do/no processo com 

sugestões e críticas que deverão subsidiar os próximos passos da Comissão de Educação 

Permanente para o Controle Social no SUS. 

 A avaliação será continua em cada encontro para subsidiar a continuidade ou 

alteração das etapas do processo que tem como objetivo geral desenvolver ações que 

promovam a atuação em processos de democratização, na perspectiva de garantia dos 

direitos sociais e na participação da população na política de saúde, reafirmando o caráter 

deliberativo dos conselhos de saúde para fortalecimento do controle social no Sistema Único 

de Saúde (SUS). E, dentre os específicos: 1.  Fortalecer os conselheiros de saúde como 

sujeitos sociais que participam da formulação e deliberação da política de saúde como 

representantes da sociedade civil através de reflexões sobre o processo de formulação de 

políticas públicas de saúde e de mobilização social; 2. Desenvolver estratégias para 

formação de redes que promovam o intercâmbio de experiências entre os conselhos de 

saúde e outros órgãos de controle social de forma articulada apoiando os processos de 

formação de formadores e multiplicadores para o controle social; 3. Contribuir para a 

estruturação e articulação de canais permanentes de informações sobre instrumentos legais 

(leis, normas, regras, decretos e outros documentos presentes na institucionalização do 

SUS). 
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A educação não formal, utilizada no processo de formação de conselheiras e 

conselheiros de saúde, a cidadania é o objetivo principal, e ela é pensada em termos 

coletivos. De acordo com Gohn: 

   um dos supostos básicos da educação não formal é o de que a aprendizagem 
   se dá por meio da prática social. É a experiência das pessoas em trabalhos 
   coletivos que gera um aprendizado. A produção do conhecimento ocorre não 
   pela absorção de conteúdos previamente sistematizados, objetivando ser era 
   apreendidos, mas o conhecimento é gerado por meio da vivência de certas 
   situações-problema. As ações interativas entre os indivíduos são  
   fundamentais para a aquisição de novos saberes, e essas ações ocorrem 
   fundamentalmente no plano da comunicação verbal, oral, carregadas de todo 
   o conjunto de representações e tradições culturais que as expressões orais 
   contém. (2011, p. 111). 

 

A partir da execução do programa de educação permanente para o controle social no 

SUS, na perspectiva de educação não formal, é importante valorizar os saberes e as ações 

que já estão sendo realizadas nos conselhos de saúde, e principalmente valorizar a cultura 

de cada um conselheiro ou conselheira e fortalecer a comunicação e a interlocução entre 

estes.  

 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao final do processo de formação espera-se que os conselheiros de saúde do 

município de Goiânia possam acrescentar ao seu saber conhecimentos que venham 

qualificar suas ações ao verificar a demanda da população e assim avaliar, discutir, propor e 

fiscalizar os serviços oferecidos e a política de saúde, bem como levar a compreensão de 

que saúde é um direito das pessoas e dever do Estado.  

Os profissionais de serviço social tem como uma de suas competências realizar 

assessoria aos movimentos sociais. E, dessa forma as assistentes sociais que se encontram 

lotadas nos Distritos Sanitários tem contribuido de forma significativa no processo de 

formação das conselheiras e conselheiros de saúde do município de Goiânia. Não se tem 

convicção de que a formação resolverá o problema da participação dos cosnelheiros. 

Poderá sim servir como estratégia para o fortalecimento da participação da sociedade civil 

nas instâncias de controle social.   

É importante destacar que desde janeiro de 2017 muitas mudanças tem acontecido 

devido principalmente a mudança na gestão da saúde. Há uma proposta de formação para 

novos gestores e deverá contemplar também uma melhor compreensão, pelos novos 

gestores, sobre a importância do controle social na saúde como instância deliberativa e 

permanente do SUS em cada esfera de governo e que deve funcionar de forma paritária e 

organizada garantindo assim o exercício da democracia plena.  
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Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 
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