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A cobertura universal de saúde está no cerne da 
missão da OMS de promover saúde, manter o mundo 
seguro e servir os vulneráveis, com a ambição de 
estender os benefícios da cobertura universal a mais 
um bilhão de pessoas. 

A cobertura universal de saúde implica o acesso a 
serviços de saúde de qualidade para todos – ricos e 
pobres, saudáveis e doentes, jovens e idosos – sem 
medo de enfrentar dificuldades financeiras. A pan-
demia de Covid-19 demonstrou que as sociedades 
só estão tão bem protegidas quanto seus membros 
mais vulneráveis; mas igualmente que comunidades 
engajadas, educadas e empoderadas são uma das 
melhores defesas contra ameaças à saúde. 

O caminho para a cobertura universal de saúde passa assim por um forte, ousado e inabalável 
engajamento do governo com as comunidades, especialmente as mais vulneráveis. No coração 
desse engajamento está um espaço participativo para a saúde que permite um diálogo e debate 
significativos e que serve para ampliar as vozes daqueles aos quais o sistema de saúde pertence: 
seus usuários. 

Em essência, trata-se de um contrato social para a cobertura universal de saúde – um contrato 
social baseado no verdadeiro diálogo entre aqueles que controlam os recursos e aqueles que 
carecem de recursos; entre aqueles que fornecem acesso aos serviços de saúde e aqueles que 
buscam acesso a esses serviços; entre aqueles que tomam decisões e aqueles que são afetados 
pelas decisões. 

Este Manual oferece aos países uma ferramenta valiosa para criar, manter e fortalecer a partici-
pação social. Fornece orientações práticas para os formuladores de políticas para navegar pelos 
desafios de convocar grupos populacionais difíceis de alcançar, de intermediar o diálogo quando 
as opiniões estão polarizadas, de lidar com desequilíbrios de poder socialmente inerentes que 
impedem uma discussão franca. Em resumo, este manual aborda o desafiador mas importante 
'como fazer' do engajamento regular e sistemático do governo com a população, com as comu-
nidades e com a sociedade civil. 

Espero que os países utilizem este manual para iniciar novas conversas, aprofundar as conversas 
existentes e investir no mais valioso ativo em saúde: a confiança.

Prefácio

vii

Diretor Geral
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Capítulo 1 Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento

A cobertura universal de saúde consiste em 
assegurar que todas as pessoas recebam 
os serviços de saúde necessários sem ter 
que passar por dificuldades financeiras para 
isso (1). Atingir o nobre objetivo da cobertura 
universal de saúde envolve o fortalecimento 
dos sistemas de saúde para atuar a serviço 
da saúde das pessoas. Os esforços globais 
e nacionais em prol da cobertura universal 
de saúde ao longo da última década têm se 
concentrado intensamente no financiamento 
da saúde e na prestação de serviços. Embora 
esses componentes sejam essenciais, uma 
boa governança do sistema de saúde, ou 
a falta dela, pode alavancar ou destruir as 
reformas rumo à cobertura universal de saúde.  
A comunidade global de saúde, portanto, 
precisa reconhecer a criticidade de colocar 
atenção e recursos para fortalecer a gover-
nança da saúde em nível nacional, em paralelo 
com a entrada em outras áreas dos sistemas 
de saúde, para criar um sistema de saúde que 
seja de propriedade conjunta da população, das 
comunidades e da sociedade civil sustentado 
pela cobertura universal de saúde. 

Um aspecto crucial, mas desafiador, do forta-
lecimento da governança é trazer sistemati-
camente a voz das pessoas para a política e 
a tomada de decisões. De fato, a prolongada 
pandemia causada pelo coronavírus lança uma 
luz adicional e gritante sobre a necessidade 
de participação social como fundamental para 
fomentar a confiança no governo e nas insti-
tuições públicas (2), um elemento visto como 

chave para o sucesso da resposta à Covid-19 
(3, 4). A confiança pode ser fomentada por um 
diálogo mais robusto, regular e instituciona-
lizado entre os governos e sua população (5), 
quando as pessoas sentem que seus governos 
escutam seus interesses e consideram suas 
perspectivas. Para que os pontos de vista das 
pessoas sejam veiculados e ouvidos, é preciso 
haver um ambiente em que as pessoas se 
sintam empoderadas para ter voz; dessa 
forma, a população tem agência sobre sua 
própria saúde e vida, um passo fundamental 
para a efetivação do direito humano à saúde.

A lacuna da participação social 
durante a crise da Covid-19  

O surto da Covid-19 intensificou a necessidade 
de políticas de saúde que sejam responsivas 
e adaptadas à realidade vivida pelas pessoas; 
caso contrário, a adesão a medidas políticas 
pode ser insuficiente, e a implementação 
prática, cheia de desafios (6). O próprio obje-
tivo dos mecanismos de participação social é 
preencher a lacuna entre as perspectivas dos 
formuladores de políticas e as experiências 
e necessidades das comunidades (7) – uma 
lacuna que está crescendo perigosamente com 
a atual falta de consenso social sobre onde se 
encontra exatamente o equilíbrio entre prote-
ger os mais vulneráveis da Covid, prejudicar a 
subsistência e impactar as liberdades básicas 
das populações (8). 

1.1 Justificativa para a participação social
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Para preencher essa lacuna, será necessário 
trazer uma perspectiva da população sobre 
a saúde que vá claramente além da visão 
biomédico-técnica que domina os círculos 
de especialistas do governo (9). Isso implica 
uma mudança no modus operandi do governo 
e nos paradigmas profissionais, pois devem 
'conciliar a lógica operacional do conheci-
mento técnico com os valores e formas de 
trabalho da comunidade' (10). O custo de não 
o fazer é a incompreensão da população com 
relação às medidas de contenção do vírus, com 
políticas de resposta à emergência e comuni-
cações desconectadas das condições de vida 
das pessoas. Neste manual, pretendemos 
demonstrar aos formuladores de políticas 

que o remédio para uma boa comunicação e 
resposta entre aqueles que fazem políticas e 
aqueles que são alvo de políticas não é uma 
tarefa assustadora, e é na prática viável e 
necessária: esse remédio é o investimento na 
criação, fortalecimento e institucionalização de 
mecanismos de participação social. Também 
empregamos o termo 'espaços participativos' 
para desenhoar tais mecanismos, cuja lista de 
exemplos é fornecida na seção 5, juntamente 
com descrições detalhadas.

Capítulo 1 Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento

© OMS / Ploy Phutpheng
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Capítulo 1 Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento

O relatório de dezembro de 2018 da Força 
Tarefa Ad Hoc da OMS sobre o Engajamento da 
Sociedade Civil recomenda que 'a OMS atualize 
suas políticas, orientações e processos para 
incentivar (...) os Estados Membros a consultar 
[as organizações da sociedade civil] de forma 
mais regular, ampla e significativa' (tradução 
livre) (11). Além disso, a Declaração Política 
sobre cobertura universal de saúde de 2019 
foi assinada pelos 192 Estados Membros das 
Nações Unidas, com várias cláusulas sublin-
hando a necessidade de governar de forma 
participativa; um exemplo: 'Reconhecemos que 
o engajamento das pessoas (...) e a inclusão 
de todas as partes interessadas relevantes é 
um dos componentes centrais da governança 
do sistema de saúde, (...) contribuindo para a 
efetivação da cobertura universal de saúde para 
todos (...)' (12). 

No entanto, trazer a voz das pessoas para a 
política de saúde e para a tomada de decisões 
é complexo na prática, apesar da simplicidade 
na teoria. Este manual visa, portanto, fornecer 
uma síntese atualizada da teoria e da prática, 
com base nas melhores práticas e um foco 
particular na perspectiva dos formuladores de 
políticas governamentais. Nosso público-alvo 
foi escolhido propositadamente devido (1) ao 
mandato central da OMS como organização 
liderada pelos Estados Membros, bem como 
(2) à orientação do grupo consultivo externo do 
Manual, a Rede Técnica de Participação Social1, 
de que as iniciativas de capacitação de partici-
pação social destinadas aos formuladores de 
políticas são onde a necessidade e a lacuna 
são maiores (13). De fato, o capítulo 4 deste 
manual, sobre capacidades de participação 
social, aborda os desafios ligados 

1 A Rede Técnica de Participação Social é um grupo consultivo externo 
ao manual com aproximadamente 40 membros divididos igualmente 
entre membros da sociedade civil, quadros governamentais dos Estados 
Membros e organizações acadêmicas/internacionais.

aos quadros governamentais que estão sendo 
treinados principalmente em questões médi-
co-técnicas, estabelecendo as habilidades 
específicas necessárias para reunir pessoas 
de todos os setores da sociedade e engajá-las 
em um diálogo significativo e relevante para as 
políticas (14-18). 

Ao nos dirigirmos aos formuladores de políti-
cas neste manual para trabalhar nos aspectos 
práticos da implementação de processos par-
ticipativos, concentramo-nos em três modali-
dades principais que podem ser ligeiramente 
teóricas, mas fornecem uma estrutura básica 
para pesquisa e análise de dados: platafor-
mas para engajamento direto da população, 
mecanismos de engajamento em nível comu-
nitário e engajamento com organizações da 
sociedade civil (OSC). As três modalidades 
não são mutuamente exclusivas e, na prática, 
as grandes sobreposições atestam uma certa 
fluidez e multidimensionalidade nos papéis das 
pessoas. Por exemplo, na Índia, o pilar 'comu-
nitarização' da Missão Nacional de Saúde Rural 
(ver Quadro 1.4) criou o quadro de Ativistas 
Sociais de Saúde Credenciadas (ASHA, na 
sigla em inglês) para atuar como articulador 
entre as comunidades e o sistema de saúde. 
Em comunidades onde as organizações da 
sociedade civil haviam estabelecido operações, 
elas foram capazes de impulsionar o papel dos 
ASHA e ampliar mais efetivamente a voz da 
comunidade (19). Este exemplo ressalta que os 
mecanismos de engajamento da comunidade e 
da sociedade civil são interdependentes, como 
é exemplificado nos espaços sobrepostos entre 
os círculos de modalidades de engajamento na 
figura 1. 

1.2 Justificativa e conceito deste manual
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A seguir, na figura 1, a questão do contexto 
surge na medida em que os formuladores 
de políticas desejam se envolver com suas 
populações com um determinado objetivo ou 
questão política em mente. Neste manual, 
focalizamos o contexto de elaboração de 
políticas para orientar um sistema de saúde 
em direção à cobertura universal de saúde, 
cujos debates e decisões são em grande parte 
conduzidos no cenário nacional, com algumas 
exceções2. 

O diálogo político sobre temas relacionados à 
cobertura universal de saúde, como a estra-
tégia de financiamento de saúde ou o plano 
do setor de saúde de uma nação, deve refle-
tir a voz da população, da comunidade e da 
sociedade civil, sem a qual pode facilmente se 
tornar irrelevante e/ou inexequível (20).

2 Em alguns países, a tomada de decisões no setor de saúde pode ser 
amplamente conduzida em nível subnacional (exemplos: Nigéria, Índia).

O manual se concentra especificamente em 
trazer as vozes das pessoas – seja diretamente, 
pelas comunidades, ou pelas organizações da 
sociedade civil – para a elaboração de políticas 
para a saúde. Ele não aborda as complexidades 
específicas envolvidas no engajamento formal 
do governo com entidades do setor privado e 
seus interesses. Isso posto, as entidades do 
setor privado podem ser agrupadas em uma 
organização 'guarda-chuva' da sociedade civil 
e fazer parte de espaços participativos – ques-
tões a serem consideradas ao lidar com inte-
resses especiais ou grupos de interesses mais 
poderosos dentro destes espaços são discuti-
das neste manual e são parte integrante dele.

Handbook concept

Público-alvo

Governos dos 
Estados Membros 

Modalidades de engajamento 

Espaço participativo 

diretamente 
com a 

população

pela 
sociedade civil

para quê?pelas 
comunidades

Diálogo político
Planejamento nacional de saúde 

Política e tomada de decisão 

      
      

       
        

           
               Cobertura universal de saúde  

participar

Figura 1.1: O conceito do Manual  

Capítulo 1 Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

6

Capítulo 1 Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento

Uma subfunção da governança do sistema de 
saúde é a 'voz das partes interessadas' (21), 
ou seja, assegurar que as opiniões, experiên-
cias e necessidades das partes interessadas 
sejam ouvidas e consideradas nos processos 
de tomada de decisão. A subfunção de voz das 
partes interessadas destaca a importância de 
vários grupos na sociedade interagindo entre 
si e com os tomadores de decisão para sub-
sidiar políticas mais responsivas. Essa inte-
ração também está no centro do triângulo de 
governança do Relatório de Desenvolvimento 
Mundial de 2004 (22) (ver Figura 1.2), que 
destaca particularmente os grupos de formu-
ladores de políticas, pessoas e prestadores. 

Neste manual, examinamos especificamente 
a interação com os formuladores de políticas, 
predominantemente entre as engrenagens 
'pessoas' e 'formuladores de políticas' do 
triângulo. A terceira engrenagem, os presta-
dores de serviços de saúde, é um dos mais 
importantes e poderosos grupos na saúde, 
representado como um vértice separado do 
triângulo. A interação entre prestadores e 

formuladores de políticas dentro do contexto 
do paradigma da participação social é carac-
terizada pela realidade de que um sistema de 
saúde não pode funcionar sem prestadores 
de saúde. Portanto, os formuladores de polí-
ticas devem reconhecer e valorizar o peso dos 
interesses e perspectivas dos prestadores, ao 
mesmo tempo que garantem um contrapeso 
adequado à sua voz e interesses de outros 
grupos populacionais como responsáveis pelos 
direitos à saúde para a população como um 
todo. É um equilíbrio delicado a ser alcançado 
que envolve habilidades e instituições espe-
cíficas a serem construídas, um tópico que 
abordamos de frente neste manual. 

A interação entre pessoas e prestadores ocorre 
predominantemente dentro da função de pres-
tação de serviços do sistema de saúde, onde 
as pessoas, pelo menos em teoria, exercem 
seu poder de mercado através de suas prefe-
rências por prestadores. Naturalmente, onde 
existe pouca escolha em relação ao prestador, 
o poder está mais na esfera do prestador. 
Como exposto em mais detalhes no capítulo 5, 

1.3  Posicionando a participação social dentro da 
        governança e tomada de decisão do sistema de saúde 
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Figura 1.2: O triângulo de governança do sistema de saúde (23)

os objetivos dos processos participativos em 
saúde são variados, mas nos concentramos 
aqui (ver seção 1.2) no objetivo de influência 
política e de ancorar a voz das pessoas na 
tomada de decisão no setor de saúde. Por-
tanto, este manual lida explicitamente com dois 
lados do triângulo ao estabelecer as melhores 

práticas de navegação nas relações de poder  
que moldam a linha pessoa-formulador de 
políticas. A linha prestador-pessoa é frequen-
temente objeto de iniciativas de empodera-
mento do paciente dentro de programas verti-
cais de saúde, e não faz parte do foco explícito 
deste manual. 
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Uma premissa fundamental deste manual, 
sustentada por resultados de análises de dados 
primários e secundários, é que um espaço 
participativo é essencialmente moldado pelas 
relações de poder. 

Um espaço participativo não existe em um 
vácuo fora da sociedade. Hierarquias culturais 
e sociais sustentadas e canais de influência 
estabelecidos são trazidos para o espaço par-
ticipativo, querendo ou não. Eles devem ser 
reconhecidos, analisados e contrabalançados, 
tanto quanto possível, dentro do escopo de 
alcançar os objetivos do processo participativo. 
Para os formuladores de políticas, isso pode 
contribuir muito para alcançar o objetivo dese-
jado de políticas mais responsivas que sejam 
aceitas e implementadas no campo – portanto, 
as medidas de contrapeso para nivelar o campo 
de atuação do espaço participativo oferecem, 
em última instância, um ganho para todos 
os lados. Uma análise do poder e do que ele 
significa para a participação é elaborada em 
detalhes no capítulo 2. 

A complexidade da gestão de um espaço par-
ticipativo se resume a elaborar seu formato e 
desenho de modo a equalizar ao máximo os 
possíveis desequilíbrios de poder que possam 
dificultar uma discussão franca e proveitosa. 
Um aspecto central do projeto de um espaço 
participativo é como os representantes são 
selecionados e obtêm legitimidade; uma 
reflexão profunda sobre a representatividade 
é fornecida no capítulo 3. As capacidades 

necessárias para projetar, dirigir e participar 
de um processo participativo são refletidas no 
capítulo 4. Não apenas dissecamos as capa-
cidades necessárias para os próprios quadros 
governamentais, mas também examinamos o 
que podem fazer para garantir que as capa-
cidades sejam construídas e apoiadas para as 
populações, comunidades e sociedade civil. 

Um tema central no capítulo 4 gira em torno 
de como o aumento das capacidades eleva o 
poder e a influência daqueles que menos os 
têm (muitas vezes cidadãos leigos e sociedade 
civil), ao mesmo tempo que traz uma com-
preensão consciente para aqueles em posições 
de poder (muitas vezes governo, mas também 
grupos de interesse poderosos) que, ao ouvir 
humildemente diversas vozes, podem ajudar 
a trazer soluções políticas mais sustentáveis. 

A própria noção de reconhecer, se não abordar, 
um desequilíbrio de poder e influência, bem 
como suas consequências para um debate 
coletivo, significa intrinsecamente que todos os 
atores assumem papéis diferentes, talvez mais 
desconfortáveis e menos habituais, dentro do 
espaço participativo do que fora dele. É e deve 
ser um processo de aprendizagem para todos 
os lados, um processo que dá frutos quando 
se o vê e investe-se nele como um curso de 
ação a longo prazo que nem sempre propor-
ciona ganhos políticos obviamente visíveis no 
curto prazo. No entanto, eles podem, mais 
adiante, fomentar a confiança nas instituições 
do sistema de saúde e uma cultura de diálogo, 

1.4 Participação: nivelar os desequilíbrios 
       de poder como tema basilar do manual
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escuta e soluções viáveis (24-26). Como chegar 
a tais soluções, com a adoção efetiva de políti-
cas com resultados de processos participativos, 
é uma questão examinada no capítulo 5.

O nivelamento do campo de atuação em termos 
de poder e influência também está no centro 
de estruturas que fornecem uma base legal 
para atividades participativas em saúde. No 
capítulo 6, discutimos como projetar tais estru-
turas com a lente de equilíbrio de poder em 
mente pode contribuir significativamente para 
um envolvimento mais significativo de todas 
as partes interessadas umas com as outras. 
Por fim, no capítulo 7, abordamos a questão 
de manter a motivação para a participação ao 
longo do tempo e assegurar que ela se torne 
institucionalizada como um modus operandi do 
setor de saúde. 
 

Capítulo 1 Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento
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Os termos centrais e mais amplamente  
utilizados na literatura de saúde em inglês 
(ver quadro 1.1) são capturados na figura 3, 
com exceção de ‘participação social’, que é 
empregada com menos frequência em inglês3. 
Para fins deste manual, e emergindo de nossa 
análise de dados primários, entretanto, o termo 
‘participação social’ parece ser o mais abran-
gente para qualquer forma de participação. 
Assim, tomamos propositalmente o termo 
como título para o manual e, portanto, a figura 
3 indica o que acontece dentro do círculo espa-
cial participativo. O 'social' alude a indivíduos, 
populações e comunidades, mas também pode 
ser associado à sociedade civil. Ao reunir 'par-
ticipação' e 'social', a natureza da participação 
recebe um nível de especificidade que estaria 
ausente ao utilizar apenas a palavra 'participa-
ção'. Os substantivos de ação da figura 3, ‘enga-
jamento’ e ‘participação’, descrevem o que o 
governo e os atores da sociedade civil estão 
fazendo. A 'participação' tem uma conotação 
de pessoas que fazem a participação ativa. O 
governo, por outro lado, está promovendo ati-
vamente o 'engajamento' para garantir que as 
pessoas 'participem'. 

3 A lista não é exaustiva; mais termos e definições podem ser encontrados 
no documento Background paper for the Handbook on Social Participation 
for Universal Health Coverage, Definitions of terms related to social 
participation: a descriptive overview (em inglês).

Um dos princípios centrais do conceito de par-
ticipação social da figura 3 inclui a sociedade 
civil, que geralmente visa promover valores e 
princípios democráticos, com a noção implí-
cita de trabalhar em prol de um bem social 
comum. A sociedade civil, quando organizada 
e expressa como uma entidade, plasma-se nas 
organizações da sociedade civil (OSC). Para fins 
do manual, a população em geral e as comuni-
dades são vistas como parte da sociedade civil, 
sem ser necessariamente uma OSC (a menos 
que explicitamente organizada em uma). Assim, 
todos que fazem parte da sociedade civil e não 
agem em nome do governo são representados 
como pertencentes à desenhoação ‘pessoas’, 
independentemente de como estão organizadas 
ou não, independentemente de sua identidade 
ou afiliação. Dentro do setor da saúde, as OSC 
abrangem todos os diferentes tipos de orga-
nizações e associações que expressam sua 
crença em princípios participativos, direitos 
humanos e justiça social, servindo e repre-
sentando grupos populacionais com grandes 
necessidades de saúde.

1.5 Terminologia do manual  
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Figura 1.3: Participação social da forma como empregamos o termo neste manual 
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Quadro 1.1

Termos relacionados a agrupamentos 
organizacionais

Sociedade civil  

A literatura se refere ao termo sociedade civil 
como indivíduos ou grupos de indivíduos que se 
associam com base em interesses, objetivos, 
necessidades e funções compartilhadas (28-31). 
O tema geral destes objetivos ou funções, como 
visto na literatura, poderia ser resumido como 
valores ou princípios democráticos, tais como a 
proteção dos direitos dos cidadãos, o incentivo à 
livre associação e a ideia de que o governo seja 
responsivo às necessidades da população (32). 

Os documentos revisados geralmente definem 
a sociedade civil como estando fora da esfera 
familiar, referindo-se a ela como um espaço 
autônomo entre a família e o Estado (28-30, 33, 
34). A sociedade civil é considerada sem fins 
lucrativos e, portanto, independente do mercado; 
nesse sentido, é frequentemente chamada de 
terceiro setor, separando-a tanto do Estado 
quanto do mercado. Esta perspectiva sublinha 
a independência da sociedade civil em relação 
aos setores público e privado com fins lucrativos 
(35, 36). 

Além disso, a literatura geralmente associa 
o termo sociedade civil às palavras ‘redes’ ou 
‘grupos’ ‘organizados’ e ‘orgânicos’, desde asso-
ciações informais a formais (37, 38), assim como 
‘voluntários’ (34, 39-41). 

Entretanto, as características e o papel social 
da sociedade civil dependem do contexto e do 
país em que ela opera, especialmente do fator 
contextual da disposição geral do Estado em 
relação a ela. Dependendo do funcionamento 
do Estado, a sociedade civil pode trabalhar em 
apoio ao Estado, complementando os esforços 
de desenvolvimento do governo, contrariando 
os maus governos ou preenchendo lacunas em 
caso de falha do Estado (41). O Estado pode ver 
e tratar a sociedade civil como uma entidade de 
confiança que é legalmente protegida ou vê-la 
com desconfiança, e no caso extremo, mas não 
totalmente incomum, como uma ameaça direta 
a ser desconfiada (42). 

Organização da Sociedade Civil

As Organizações da Sociedade Civil (OSC) são 
as entidades que efetivamente representam a 
sociedade civil, o ‘verdadeiro lugar da sociedade 
civil e onde ela acontece’ (34). 

As características vistas na literatura incluem: 
não estatais, sem fins lucrativos, voluntárias, 
não coercitivas e de autogestão (30, 33, 34, 36). 
O objetivo principal das OSC parece ser promover 

Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 

Terminologia comum relacionada à 
participação utilizada na saúde 

Uma visão geral da terminologia comum relacio-
nada à participação vista na literatura é fornecida 
aqui, com foco em seu uso em diferentes contex-
tos do setor de saúde. O objetivo não é fornecer 
definições normativas para termos relacionados 
à participação social. Ao contrário, procuramos 
entender como esses termos são comumente 
usados na literatura de saúde, a fim nos alinharmos 
com eles neste manual. Em outras palavras, dese-
jamos utilizar amplamente a mesma terminologia e 
jargão que são mais comuns entre os formuladores 
de políticas de saúde globais, nacionais e locais e 
os atores da sociedade civil que atuam ativamente 
na defesa da saúde e na elaboração de políticas. O 
objetivo é, além disso, assegurar a compreensão 
comum pelos leitores. 

As principais características de cada termo são 
descritas nas páginas seguintes com o objetivo de 
esclarecer sua natureza multifacetada e sua utili-
zação diversificada.
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os princípios democráticos, muitas vezes com 
ênfase nos direitos humanos e na justiça social 
(43, 44).

Uma série de diferentes grupos e agrupamentos 
são rotulados como OSC na literatura: organi-
zações não governamentais internacionais 
(ONGIs), organizações não governamentais 
(ONGs), grupos de defesa regional e nacional, 
organizações de prestação de serviços, orga-
nizações de base comunitária. Exemplos são 
coalizões lideradas por jovens, associações 
profissionais, grupos religiosos e prestadores 
de serviços, grupos indígenas, organizações 
beneficentes, instituições de pesquisa e acadê-
micas, associações comerciais e profissionais e 
muito mais (44-47). 

Shanklin e colaboradores descrevem uma varie-
dade de papéis que as OSC podem desempenhar, 
tais como geração de conhecimento, defesa de 
questões prioritárias, monitoramento do serviço 
público, contribuição e orientação política, imple-
mentação, apoio a populações vulneráveis e de 
difícil acesso (11, 37). As OSC também podem 
contestar governos em alguns casos e isto pode 
ou não estar ligado a uma afiliação explícita ou 
implícita com o governo (48). Um termo que é 
frequentemente usado ao descrever o papel das 
OSC é ‘prestação de contas’, pois seu propósito 
e objetivo muitas vezes é responsabilizar o 
governo perante a população. 

Um debate sobre quem representa as OSC, 
ligado a quem as financia e potencialmente as 
influencia, ainda está em curso nos círculos aca-
dêmicos e profissionais. Um entendimento geral 
das OSC parece ser que elas são e devem ser, no 
mínimo, autônomas e autogovernadas. Alguns 
relatórios, no entanto, questionam se as OSC 
em determinados contextos representam prin-
cipalmente o interesse dos doadores dos quais 
recebem financiamento, em vez das pessoas que 
supostamente devem servir (49). 

Parece haver uma zona cinzenta de sobreposição 
entre as OSC, o Estado, o setor privado com fins 

lucrativos e as famílias. Pollard e Court desta-
cam que identificar linhas claras de separação 
entre esses setores pode ser problemático (50). 
Muitas OSC têm relações complexas e multi-
facetadas com vários outros setores e podem 
depender deles não apenas para apoio finan-
ceiro, mas também para status político e outros 
tipos de recursos que podem ser necessários 
para cumprir seus objetivos. Portanto, na tenta-
tiva de encontrar uma definição ou compreensão 
comum das OSC, sua missão e objetivos, além 
de como e por quem estão sendo financiadas e 
governadas, podem ser as características mais 
relevantes (51).

Organização não governamental  

A definição de organizações não governamentais 
(ONGs) não é clara, uma vez que o termo é usado 
indistintamente com OSC (34, 52) ou como um 
subgrupo de OSC (37, 39, 46). Parece também 
ser usada indistintamente com organizações sem 
fins lucrativos; entretanto, Paul exige uma clara 
distinção entre organizações sem fins lucrativos, 
que poderiam incluir instituições como museus 
ou universidades que fazem pouco ativismo, e 
ONGs, que segundo ele sempre têm uma missão 
de ativismo (53). 

Tanto Yachkaschi quanto Kanyinga parecem ver 
a diferença entre o termo CSO e ONG no fato de 
que estas últimas são mais formalizadas, pelo 
menos no contexto africano (39, 42). Além disso, 
parece haver um entendimento em alguns con-
textos de países de baixa renda de que as ONGs 
recebem financiamento de doadores internacio-
nais/estrangeiros, tornando-as dependentes de 
sua agenda (54). Na China, o estabelecimento 
de ONGs está sob controle estatal. Isto não 
apenas dá uma conotação formal, mas também 
afeta sua missão, estrutura e atividades, assim 
como o financiamento; estas ‘organizações não 
governamentais organizadas pelo governo’ não 
recebem apoio financeiro estrangeiro (55). 

Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 
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Comunidade 

O termo comunidade pode ser descrito ampla-
mente como um grupo de indivíduos que têm 
algo em comum; este pode ser apenas o lugar 
onde eles vivem, mas também pode ser raça, 
etnia, idade, ocupação, interesse ou afinidade 
compartilhada (como religião e fé) ou outros 
laços comuns, como necessidade ou desvanta-
gem de saúde (56-59). Essas diferentes carac-
terísticas indicam que um indivíduo pode ser 
um membro por opção – ao ingressar em uma 
associação voluntariamente – ou em virtude de 
suas características, tais como idade, etnia ou 
residência (60). Conotações que estão ligadas ao 
termo comunidade incluem vínculos, confiança, 
coesão social e relacionamentos (61).

Organizações de base comunitária, organi-
zações comunitárias  

Greer et al. (34) listam diferentes tipos de orga-
nizações comunitárias (termo que utilizam de 
forma intercambiável com organizações de base 
comunitária): 

organizações comunitárias baseadas na fé; orga-
nizações comunitárias baseadas na identidade; 
organizações comunitárias locais; organizações 
comunitárias sociais; organizações comunitá-
rias relacionadas à condição de saúde (grupos 
de pacientes, grupos de apoio). As organizações 
comunitárias são mais de base e locais em sua 
ação e, portanto, podem não ter as estruturas 
e redes sofisticadas necessárias para levantar 
e manter recursos. Em geral, as organizações 
de base comunitária desempenham um papel 
importante para iniciar uma ação coletiva cidadã 
e influenciar o desenvolvimento de uma socie-
dade civil próspera (54).

Termos relacionados com as modalida-
des de engajamento  

Participação cidadã 

O termo participação cidadã parece ser usado par-
ticularmente em países que estão a caminho de 
aumentar a democracia, onde a participação cidadã é 
o próximo passo após os movimentos de cidadãos – o 
objetivo destes últimos é principalmente desafiar o 
status quo e abrir caminho para a reforma (48, 62). 
Pode haver uma leve conotação de confrontação  
(63), distinguindo-a assim da participação comuni-
tária (ver abaixo). 

Consulta pública 

A consulta pública é o processo de coleta de infor-
mações do público, iniciado pelos formuladores de 
políticas no contexto do manual (45, 64). O principal 
objetivo da consulta pública é coletar informações, 
com a insinuação de que isto é para fins de política se 
o iniciador for o governo. As consultas públicas são 
muitas vezes descritas como um pilar da democracia, 
pois ouvir e responder à voz e às preocupações do 
público está no centro dos ideais democráticos (45, 
65). 

Participação, participação pública 

A participação é frequentemente utilizada em 
relação aos ideais democráticos, bem como em 
relação ao empoderamento (63). A participação 
pública na política (de saúde) é vista como um 
processo pelo qual o governo procura ativamente 
as opiniões e contribuições do público com relação 
a uma decisão, ou uma forma da sociedade civil 
influenciar a agenda política (66). De acordo com 
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Abelson e Eyles e Abelson e Gauvin, a participação 
pode variar desde ser passiva por natureza, onde são 
buscadas contribuições, até um envolvimento mais 
ativo dos cidadãos na tomada de decisões (66, 67). O 
principal objetivo da participação da sociedade civil 
parece ser o de responsabilizar o governo por suas 
obrigações para com a população, enquanto para os 
governos o objetivo é aumentar a participação das 
partes interessadas e melhorar a capacidade de res-
posta e a aceitação das políticas (45, 64, 67). Outro 
aspecto importante da participação, como destacado 
na literatura, é o foco nos grupos marginalizados e 
minoritários, pois permite que a população que foi 
excluída dos processos políticos seja incluída no pla-
nejamento, pesquisa e ação no setor de saúde (63). 
A participação, portanto, frequentemente também 
tem um componente de empoderamento, pois pesa 
a contribuição dos membros do público igualmente 
com a contribuição de especialistas (63).

Engajamento público

Rowe et al. usam ‘engajamento público’ como um 
termo abrangente para todo o espectro das formas 
pelas quais um governo pode engajar a sociedade 
civil na elaboração de políticas. Isso pode envolver 
uma comunicação pública unidirecional para trans-
mitir informações do governo ao público; pode ser 
uma consulta pública com o mero propósito de 
coletar informações do público; ou finalmente, o 
engajamento pode incluir uma participação mais 
ativa na tomada de decisões (veja as seções cor-
respondentes a cada termo para mais detalhes) 
(64). Portanto, é o fluxo direcional das informações 
que diferencia a consulta pública do engajamento 
público. Catt e Murphy colocam a questão de quem 
deve ser consultado – o público em geral ou uma 
determinada comunidade, que representa a pers-
pectiva e os interesses de cada grupo particular  
e como os representantes devem ser escolhidos 

(65). Esta pergunta se aplica a todos os processos 
em que se busca a contribuição da sociedade civil.

Engajamento comunitário, participação da 
comunidade 

A literatura descreve o engajamento comunitário 
em linhas amplas como o envolvimento das comu-
nidades na tomada de decisões e no planejamento 
(59, 68). Exemplos incluem avaliação de necessida-
des, desenvolvimento comunitário, planejamento, 
projeto, desenvolvimento, entrega e avaliação 
(58). Alguns autores vão um passo além, usando 
os termos colaboração, parceria e compartilha-
mento de poder (60, 69). De acordo com Williams 
(68), engajamento comunitário tornou-se sinônimo 
de governança legítima. A OMS faz uma distinção 
clara entre engajamento comunitário e mobilização 
comunitária, e considera o engajamento comunitário 
como o processo de desenvolvimento de relações, 
que então permitem o trabalho em conjunto (57). 
Enquanto a maioria das fontes utiliza os termos 
‘engajamento comunitário’ e ‘participação comuni-
tária’ de forma intercambiável, alguns autores, como 
Paul (47), distinguem entre engajamento como um 
processo iniciado pelo governo ou pelo formulador 
de políticas, e participação como um processo ini-
ciado pelo beneficiário ou cliente com o objetivo de 
melhorar seu bem-estar. Da mesma forma, Robert-
son e Minkler (70) descrevem a participação comu-
nitária como o que ocorre quando grupos identificam 
suas necessidades e estabelecem mecanismos para 
atender a essas necessidades. 

Em geral, o engajamento comunitário é visto positi-
vamente como uma ferramenta poderosa para trazer 
melhorias aos serviços públicos (60).
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Processo deliberativo 

Parece haver uma estreita ligação entre participação 
e deliberação, onde deliberação (ou processo deli-
berativo) se refere ao fornecimento de informações 
equilibradas e factuais ou, como diz Blacksher, uma 
‘conversa democrática’ visando um processo justo 
que produza decisões públicas, que todos verão 
como legítimas (63). O objetivo da participação na 
saúde é frequentemente envolver diferentes grupos 
populacionais no planejamento ou pesquisa. Em 
contrapartida, os processos deliberativos visam 
criar condições para um diálogo fundamentado, ou 
seja, um participante num processo deliberativo 
pode entrar com um certo ponto de vista, mas a 
discussão pode modificar esse ponto de vista para 
incluir aspectos de viabilidade de implementação, 
reconhecimento da oposição por outros grupos e/ou 
entendimento de que a melhor solução possível 
para todos pode não ser igual à melhor solução 
possível para si mesmo. A suposição é que este tipo 
de diálogo pode levar a julgamentos bem pensa-
dos sobre questões de saúde (63). Abelson e cols. 
especificam que as informações fornecidas incluem 
diversas perspectivas para proporcionar a oportu-
nidade de discutir um amplo espectro de pontos de 
vista e desafiar reivindicações morais que competem 
entre si (71). 

Os termos ‘processo deliberativo’ e ‘deliberação 
pública’ são usados mais frequentemente em pro-
cessos documentados de deliberação pública em 
saúde iniciados por pesquisadores (71).

Na assistência à saúde, a deliberação tem sido 
utilizada no desenvolvimento de orientações ou 
recomendações de política; estabelecimento de prio-
ridades; fornecimento de orientações sobre dilemas 
éticos ou baseados em valores; avaliação de riscos 
e determinação de quem deve ter autoridade para 
tomar decisões (72).

Participação social 

‘Participação social’ pode ser o termo mais abrangente 
de todos os que se referem a formas de participação, 
mas, ao mesmo tempo, não parece ser amplamente 
utilizado na literatura revisada. De acordo com Chan 
(55), participação social significa que os atores sociais 
agrupam seu potencial coletivo para alcançar um bem 
coletivo. Boje, ao contrário, usa o termo de forma 
mais ampla para atividades sociais na vida cotidiana, 
desde o envolvimento no mercado de trabalho, assun-
tos familiares, redes comunitárias até a defesa dos 
direitos democráticos, indicando que pode se referir 
às relações informais, bem como à participação ativa 
ou passiva em organizações formais (73).

Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 
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1.6 Espaços participativos: uma visão geral resumida  

Um espaço participativo é aquele onde as 
pessoas se reúnem fisicamente ou virtual-
mente para interagir umas com as outras. 
Diversas modalidades, técnicas, instrumentos 
e métodos – muitas vezes agrupados sob o 
termo ‘mecanismos’ neste manual – são utili-
zados pelos organizadores de tais espaços para 
fomentar a comunicação e o debate dentro do 
espaço (64, 66, 74-76). Como observam Rowe 
e Frewe (em tradução livre), 'o envolvimento, 
visto de maneira ampla (...) pode tomar muitas 
formas, em muitas situações diferentes (...), 
com muitos tipos diferentes de participantes, 
requisitos e objetivos (...), para os quais dife-
rentes mecanismos podem ser necessários 
para maximizar a eficácia (...)' (64). 

A visão geral não exaustiva de espaços partici-
pativos apresentada nesta seção visa assegu-
rar que os leitores deste manual compreendam 
as constelações de participação mais comuns. 
Os métodos utilizados puramente para trans-
mitir informações a um grupo populacional e 
receber dele feedback sem permitir um ‘leva 
e traz’ entre participantes e/ou entre organi-
zadores e participantes (tais como pesquisas, 
enquetes, entrevistas, emissões de rádio e TV 
etc.), não serão incluídos aqui. 

O foco deste manual está nos espaços par-
ticipativos governamentais ou dirigidos pelo 
governo. O objetivo destes espaços é reunir 
pessoas para deliberar sobre uma questão 
ou desafio político – em última instância, para 
subsidiar os processos nacionais de planeja-
mento e políticas de saúde. Os organizadores 
e formuladores de políticas devem, portanto, 
refletir cuidadosamente sobre quais mecanis-
mos promovem adequadamente o diálogo sig-
nificativo e sustentável dentro do contexto de 
seu espaço participativo, ao mesmo tempo que 
atingem seus objetivos de política declarados. 

Uma ressalva que merece ênfase especial é 
que não existe um único mecanismo partici-
pativo disponível; todos têm suas vantagens 
e desvantagens, dependentes do contexto e 
do conteúdo, mas também há prós e contras 
inerentes a cada mecanismo. Como sempre, 
deve ser dada a devida consideração às neces-
sidades da questão de política e aos perfis dos 
participantes previstos. Portanto, o emprego 
de uma combinação de mecanismos para equi-
librar os contras de cada um deles permite um 
resultado mais balanceado. Também ajuda a 
melhor triangular e validar os resultados 
e garantir uma boa representatividade (ver 
Capítulo 3). De fato, muitos dos exemplos de 
países examinados neste livro empregam 
vários mecanismos num processo de longo 
prazo: por exemplo, a Assembleia Nacional 
da Saúde na Tailândia, o Diálogo Social para 
a Saúde na Tunísia e os Etats généraux de la 
bioéthique na França. 

As denominações de espaços participativos 
apresentadas abaixo mascaram sua utilização 
variada por diferentes profissões e profis-
sionais. A equivalência funcional de termos 
semelhantes é muitas vezes difícil de classi-
ficar, e a nomenclatura incerta ou até mesmo 
contraditória faz com que conceitos diferentes 
sejam descritos usando o mesmo termo, ou 
conceitos essencialmente semelhantes sejam 
descritos usando termos diferentes. Além 
disso, nem todos esses mecanismos são inde-
pendentes uns dos outros; alguns podem ser 
um processo autônomo para permitir o enga-
jamento, enquanto outros podem incluir outros 
mecanismos, completa ou parcialmente (64).

Os países também têm histórias e tradições 
diferentes. Em um contexto, o termo états 
généraux de la santé – amplamente utilizado 
nos países francófonos – pode se referir a 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

18

Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 

objetivo de captar visões diversas e divergentes 
de muitos segmentos diferentes de uma popu-
lação. Tipicamente, estes eventos são abertos 
para que todos participem. Os participantes 
interessados se reúnem em um local físico, 
como um centro de conferências, hotel, sala 
de aula etc. Devido a sua natureza presencial, 
esses espaços são limitados às pessoas que 
vivem na mesma área geográfica. As infor-
mações sobre os eventos abertos a todos são 
divulgadas o mais amplamente possível em 
linguagem simples e não técnica; o compare-
cimento depende da motivação das pessoas 
para participar e dar contribuições (74). 

Conforme elaborado em detalhes neste 
manual, até que ponto um mecanismo par-
ticipativo específico promove uma interação 
e diálogo significativos é, em última análise, 
moldado por muitos fatores, incluindo seu 
formato e desenho, bem como elementos 
gerais de capacitação disponíveis para prepa-
rar e fortalecer o espaço participativo. 

Além dos espaços de diálogo presencial, os 
organizadores do espaço participativo podem 
tirar proveito das tecnologias digitais através 
de meios como websites e plataformas de 
rede social. Os meios digitais ajudam a dis-
seminar informações para um público mais 
amplo e ao mesmo tempo incentivam dife-
rentes usuários a interagir uns com os outros. 
A principal vantagem é a possibilidade de 
alcançar um público ainda mais amplo do que 
eventos físicos frente a frente permitiriam, 
permitindo que os usuários contribuam com 
a comodidade de suas casas ou smartphones, 
de acordo com seus horários pessoais. As des-
vantagens das redes sociais incluem o acesso 
limitado às tecnologias digitais por grupos de 
baixa renda e cidadãos idosos, bem como a 

um diálogo populacional que envolve grandes 
setores da população. Em outro contexto, na 
África francófona, o mesmo termo é usado 
para se referir a uma consulta que se asse-
melha a uma oficina ou reunião consultiva (74). 
Este exemplo destaca ainda mais a importân-
cia de reconhecer a terminologia empregada 
em diferentes idiomas. 

Esta seção tenta destilar as várias terminolo-
gias em uma breve visão geral dos diferentes 
tipos de espaços participativos comumente 
usados na saúde. No mínimo, esperamos que 
esta visão geral proporcione aos leitores do 
manual um mesmo entendimento dos termos 
usados neste volume. 

Fóruns presenciais, abertos para 
todos 

O primeiro amplo conjunto de mecanismos se 
refere a fóruns presenciais abertos a todos, 
criados para atingir o maior número possível 
de leigos. Esses espaços participativos são 
muitas vezes denominados 'assembleias de 
cidadãos', 'fóruns de cidadãos', 'audiências 
públicas', 'eventos de microfones abertos', 
'reuniões da prefeitura' etc. Nos países fran-
cófonos, o termo états généraux de la santé 
(EGS) é comumente usado. Às vezes, os termos 
acima mencionados expressam a abordagem 
participativa geral para buscar a contribui-
ção da sociedade; às vezes, se referem a um 
mecanismo específico usado dentro de uma 
abordagem. 

Em essência, tais mecanismos visam captar 
as opiniões, necessidades e expectativas de 
um grande segmento da população. A ênfase 
está no grande tamanho da amostra, com o 
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natureza anônima de algumas contribuições 
(75). A mídia digital por si só é geralmente 
insuficiente para uma abordagem participativa 
abrangente e significativa, mas pode desem-
penhar um papel fundamental para alcançar 
os jovens e profissionais com pouco tempo 
de trabalho em uma mistura bem refletida de 
mecanismos que formam um espaço partici-
pativo. 

Métodos consultivos com participa-
ção por convite 

Um segundo conjunto de mecanismos abrange 
métodos consultivos, sendo exemplos reu-
niões consultivas, diálogos sobre políticas, 
consultas às partes interessadas e grupos de 
discussão. Ao contrário dos mecanismos de 
engajamento em larga escala, os métodos con-
sultivos referem-se a um fórum aberto para 
intercâmbio, embora com um número menor 
e fechado, geralmente convidado, de represen-
tantes de grupos da população e especialistas 
técnicos. O objetivo é igualmente subsidiar os 
processos de tomada de decisão e promover a 
participação e a adesão dos principais grupos 
de participantes.

Reuniões consultivas, diálogos sobre políticas 
e consultas às partes interessadas reúnem 
vários grupos de partes interessadas que 
trazem uma certa perícia e/ou um conjunto 
de experiências em uma determinada área. 
Solicita-se aos participantes convidados que 
deem suas opiniões e avaliações sobre uma 
questão de política específica. Os participantes 
devem ser cuidadosamente selecionados para 
assegurar uma representatividade adequada 

entre diferentes grupos, tais como associações 
profissionais, grupos de pacientes, sociedade 
civil, autoridades distritais de saúde, grupos de 
interesse etc. Em locais dependentes de ajuda, 
os parceiros de desenvolvimento estão muitas 
vezes presentes para fornecer contribuições 
além de especialistas governamentais. Devido 
ao tamanho menor do grupo, as discussões 
podem ir mais a fundo sobre uma questão 
técnica, em comparação com grandes grupos 
que englobam uma grande faixa da popula-
ção (74). 

Os grupos focais são um método bem esta-
belecido na pesquisa qualitativa. Aqui, um 
grupo relativamente homogêneo de seis a 
12 pessoas que compartilha experiências e 
antecedentes semelhantes se reúne, diferen-
ciando-se das consultas às partes interessa-
das em geral, onde o objetivo é ter diferentes 
tipos de pessoas presentes representando uma 
variedade de pontos de vista, conhecimentos 
e experiências. Os grupos focais oferecem a 
oportunidade para grupos homogêneos dis-
cutirem um tópico de forma livre e interativa, 
algo que podem não se sentir à vontade para 
fazer de outra forma. Permitem discussões 
profundas e exploração de pontos de vista 
divergentes, julgamentos, assim como percep-
ções e crenças comportamentais. São também 
muito úteis para obter informações sobre 
mudanças tangíveis e intangíveis resultantes 
de uma iniciativa. O moderador usa diretrizes 
gerais e um protocolo para ajudar a facilitar 
a discussão, enquanto os tomadores de notas 
registram comentários e observações que são 
revisados em conjunto após a sessão do grupo 
focal. Geralmente, várias sessões são realiza-
das sobre o mesmo tópico (64, 74, 75). 
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júri. Eles recebem informações preparatórias 
detalhadas e ouvem provas de especialistas 
e/ou testemunhas a fim de então deliberar 
longamente sobre um assunto entre eles para 
chegar a uma recomendação. Este mecanismo 
pode funcionar bem quando preparado com 
facilitação competente por organizadores 
sinceros em seu objetivo de fornecer uma 
base de informações bem fundamentada que 
represente todos os pontos de vista. Também 
pode promover a construção de consenso 
e uma perspectiva de ‘bem comum’ obre os 
objetivos sociais para a saúde, permitindo o 
desenvolvimento de opiniões coletivas para 
complementar as individuais (64, 66, 75, 78). Na 
França e na Tunísia, os júris de cidadãos foram 
utilizados como mecanismos complementares 
às audiências públicas. Um mecanismo similar 
são as conferências de consenso, desenvolvi-
das na Dinamarca, onde um painel de cidadãos 
de 10 a 16 pessoas formula perguntas para 
que um painel de especialistas responda em 
formato de conferência. Este diálogo entre 
especialistas e cidadãos é aberto ao público 
e à mídia. Similar em formato são as células 
de planejamento, um conceito desenvolvido 
na Alemanha onde as deliberações acontecem 
com 25 pessoas divididas em células de cinco 
pessoas. Discussões facilitadas entre especia-
listas e cidadãos acontecem entre e dentro das 
diferentes células de cinco pessoas (64, 66, 75).
 
As pesquisas deliberativas, também chama-
das pesquisas de opinião deliberativa, que são 
baseadas em métodos tradicionais de pesquisa 
de opinião, incluem elementos deliberativos 
adicionais, tentando modelar o que o público 
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Métodos de engajamento delibera-
tivo 

Além dos métodos consultivos, há muitos 
métodos de engajamento deliberativo. Eles 
também consistem em um pequeno grupo 
de participantes cuidadosamente seleciona-
dos, mas com grande ênfase em preparar os 
participantes com informações e evidências 
após sua seleção e proporcionar tempo sufi-
ciente para refletirem e 'deliberarem' sobre as 
questões em pauta. Exemplos são painéis de 
cidadãos, júris de cidadãos, células de plane-
jamento, conferências de consenso, pesquisas 
deliberativas, oficinas de cenários etc. 

Os painéis de cidadãos (por exemplo, painéis 
de saúde) são caracterizados por um ambiente 
de grupo facilitado com cerca de 12 a 20 
pessoas. Os painéis de cidadãos podem receber 
um mandato mais longo – vários meses ou 
um ano – para deliberar sobre vários tópicos 
em diferentes momentos. Muitos painéis 
também podem operar em paralelo, cada um 
deliberando sobre um tópico diferente, com 
a possibilidade de rotação de membros para 
dar a mais pessoas a chance de participar. Os 
painéis de cidadãos podem atuar como ‘caixas 
de ressonância’ para as autoridades governan-
tes sobre questões-chave de política, enquanto 
oferecem uma forma de construir relaciona-
mentos de longo prazo (64, 66, 75, 77). 

Os júris de cidadãos são compostos por um 
grupo de tamanho semelhante, geralmente em 
torno de 12 a 20 pessoas, que são selecionadas 
aleatoriamente para se tornarem membros do 
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pensaria se tivesse uma melhor oportunidade 
de debater sobre um tema. As sondagens 
podem variar de 50 a mais de 500 cidadãos. 
Os participantes selecionados são sondados 
duas vezes, pré e pós deliberação. Entre uma 
sondagem e outra, os participantes têm a 
oportunidade de deliberar, e especialistas 
apresentam evidências e/ou ficam à disposição 
para responder às perguntas dos deliberantes. 
Oferece uma forma estruturada de agregar as 
opiniões dos participantes em dois pontos de 
tempo diferentes (64, 66, 75). 

Outro mecanismo é uma oficina de cenários. 
Os participantes obtêm antes da oficina um 
conjunto de diferentes cenários, ou seja, uma 
breve visão geral de um possível curso de 
ações ou eventos, que são então discutidos 
conjuntamente durante a oficina. Ao contrário 
dos mecanismos acima, este grupo de cerca 
de 30 participantes mistura tomadores de 
decisão, especialistas e cidadãos em um único 
debate. Se feito bem e regularmente, pode 
promover o diálogo, colaboração e atividades 
de planejamento para a tomada de decisões 
futuras em saúde (66, 75). 

Todos esses mecanismos enfatizam a natureza 
deliberativa para obter opiniões informadas 
de leigos e outros atores sobre uma questão 
específica de saúde. As modalidades de enga-
jamento deliberativo oferecem a oportunidade 
de examinar um tópico em profundidade em 
um ambiente seguro e não intimidador, e 
podem introduzir novas perspectivas e solu-
ções inovadoras enquanto desafiam os hábitos 
predominantes (por exemplo, visões da socie-
dade sobre questões bioéticas). 
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Mecanismos formalizados com 
lugares fixos para populações, 
comunidades e/ou sociedade civil 

Os seguintes mecanismos participativos são 
mais institucionalizados e podem ter um arca-
bouço legal subjacente: Conselho de Saúde, 
comitês de saúde, comitês distritais, conse-
lhos consultivos de cidadãos, representação 
em grupos diretores (por exemplo, comitês 
de coordenação do setor de saúde, mecanis-
mos de coordenação do Fundo Global para o 
HIV, tuberculose e malária etc.) e comitês de 
revisão. 

Além de eventos ou mecanismos pontuais uti-
lizados em pontos específicos no tempo como 
parte de um processo participativo de método 
misto, o engajamento da população também 
pode ser buscado através de um conjunto de 
mecanismos mais convencionais, formaliza-
dos ou institucionalizados, ou seja, conselhos 
de pacientes, comitês de saúde, diretorias de 
hospitais, comitês diretores etc. A caracterís-
tica comum desses mecanismos é que certas 
cadeiras são reservadas para representantes 
da população, da comunidade e/ou da socie-
dade civil. 

Os Conselhos de Saúde, utilizados de forma 
proeminente no Brasil e em Portugal, são 
estruturas político-institucionais permanentes 
ligadas ao sistema administrativo de um país. 
Eles podem existir em vários níveis adminis-
trativos, e estão relacionados a uma área de 
política, como, por exemplo, a saúde. Uma lei 
fornece uma base para a existência do con-
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selho e determina sua natureza, composição 
dos membros, assim como os objetivos e os 
parâmetros de sua estrutura e seu funciona-
mento (75). O Conselho Nacional de Saúde de 
Portugal, por exemplo, é o órgão consultivo do 
governo, com o objetivo de fortalecer o ‘poder 
do cidadão’ no Serviço Nacional de Saúde (79). 
Seis dos 30 lugares são fixos para a sociedade 
civil e associações de pacientes. 

Os comitês de saúde, ou comitês distritais de 
saúde, são geralmente vistos como interme-

diários entre a comunidade e as autoridades 
sanitárias distritais e/ou a unidade sanitá-
ria. A composição pode variar, abrangendo 
desde membros da comunidade, equipes 
de saúde, agentes comunitários de saúde a 
representantes do governo local. Também 
se aplica ao grau de empoderamento e sua 
funcionalidade; geralmente, o comitê está 
envolvido na identificação de soluções adap-
tadas localmente na prestação de serviços 
de saúde (74, 75). 

© Foto da ONU / Fardin Waezi
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1.7 Estudos de caso do manual 

O processo de desenvolvimento do manual 
incluiu a coleta de dados primários em nove 
países sob a orientação do SPTN. O manual 
repetidamente faz referência à experiência de 
participação social desses nove países, mais 
do que a outros exemplos nacionais. Um breve 
resumo de cada uma das áreas de foco dos 
estudos de caso e das principais conclusões é 
fornecido nos quadros a seguir para facilitar a 
referência dos leitores. 

As descrições dos estudos de caso oferecem 
uma visão útil da diversidade de experiên-
cias moldadas por diferentes necessidades e 
contextos de países e de nível micro. Clara-
mente, não existe uma abordagem única para 
espaços participativos, mas surgem temas 
definidos que são dissecados em detalhes ao 
longo deste manual e refletidos nos capítulos 
subsequentes. 

Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 
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Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 

Descrição do espaço participativo estudado  

Os espaços de diálogo entre governo e socie-
dade civil para o desenvolvimento da Estra-
tégia Nacional de Financiamento da Saúde 
para Cobertura Universal de Saúde (SNFS-
-CSU, na sigla em francês) foram: Comitê de 
elaboração do SNFS-CSU, Comitê Temático 
de Financiamento da Saúde do SNFSCSU e o 
comitê diretor. 

Os comitês de elaboração e temático organi-
zaram reuniões consultivas com grupos da 
sociedade civil, enquanto o comitê diretor 
teve representantes da sociedade civil como 
membros centrais. 

Múltiplas opções de diálogo entre o governo 
e a sociedade civil, outros setores e parceiros 
externos de desenvolvimento foram incor-
poradas ao processo de desenvolvimento 
da Estratégia com o objetivo de aumentar a 
participação da população e facilitar a sub-
sequente implementação da Estratégia. Um 
comitê diretor com múltiplas partes interes-
sadas, presidido pelo Ministério da Saúde, foi 
composto por representantes da sociedade 
civil, do setor privado, de outros ministérios 
e parceiros internacionais. Sua tarefa era 
coordenar o processo de desenvolvimento 
com diferentes partes interessadas e garantir 
uma Estratégia de alta qualidade. 
 

Objetivos do estudo 

Compreender e tirar lições sobre o papel das 
organizações da sociedade civil durante o 
desenvolvimento de uma política nacional, ou 
seja, o SNFS-CSU, e avaliar sua contribuição. 
Os objetivos específicos eram avaliar até que 
ponto os espaços participativos disponíveis 
para a sociedade civil eram eficazes para 
amplificar sua voz no SNFS-CSU. 

Principais conclusões

O acesso equitativo aos cuidados de saúde é 
um grande desafio em Burkina Faso. Assim, a 
adoção do SNFS-CSU foi vista como um passo 
fundamental para promover a cobertura uni-
versal de saúde. O processo de desenvolvi-
mento da estratégia começou em fevereiro 
de 2015 com uma oficina de orientação estra-
tégica, seguida de várias reuniões do comitê 
de elaboração e da comissão temática de 
financiamento da saúde. Uma versão prelimi-
nar do SNFS-CSU foi apresentada ao comitê 
diretor em maio de 2017 e foi finalizado em 
novembro de 2018. 

Os principais resultados da análise do estudo 
de caso foram: 

u O desenvolvimento do SNFS-CSU coincidiu 
com um processo de democratização polí-
tica em todo o país que facilitou o crescente 

Burkina Faso 
Quadro 1.2 
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envolvimento das OSC na transformação 
política do país. Seu papel como parte 
interessada nos processos de elaboração 
de políticas gozou, assim, de maior reco-
nhecimento neste contexto. 

u No setor da saúde, onde o papel das OSC 
era historicamente limitado às atividades 
de prestação de serviços, isso levou as 
OSC a começarem a defender mais forte-
mente uma melhor proteção social com 
um seguro de saúde universal, incluindo 
esquemas de isenção de pagamento para 
os mais vulneráveis. 

u As organizações da sociedade civil, entre-
tanto, enfrentaram múltiplos desafios 
estratégicos e práticos ao contribuir de 
forma significativa para o SNFS-CSU: 
. O processo de desenvolvimento da estra-

tégia era menos um empreendimento 
político e tinha mais um foco técnico 
especializado, o que manteve o processo 
nas mãos de especialistas técnicos 
ministeriais.

. Os representantes leigos da sociedade 
civil sem essa capacidade técnica espe-
cífica não puderam, portanto, envolver-se 
de forma significativa em discussões téc-
nicas. 

. As entrevistas com as partes interessa-
das sublinharam uma percepção de falta 
de conhecimento especializado e de 
capacidades (técnicas) da sociedade civil.  

. As habilidades técnicas, bem como a 
capacidade de comunicação dentro de 
um contexto hierárquico, foram desta-

cadas como os principais critérios pelo 
Ministério da Saúde para selecionar 
representantes da sociedade civil para 
participar das discussões do SNFS-CSU.

.  Foi sentido de forma generalizada que a 
sociedade civil é mais um ator operacio-
nal cuja contribuição seria mais relevante 
na fase de implementação do que na fase 
de projeto. 

.	Os desafios logísticos para a participa-
ção da sociedade civil foram numerosos: 
foram realizadas reuniões em diferentes 
partes do país, com altos custos de tran-
sação e viagem para os representantes 
da sociedade civil; foram convocadas reu-
niões de última hora; convites e outras 
documentações relevantes não foram 
compartilhados dentro de prazos razoá-
veis; os espaços de diálogo e consulta 
foram dominados pelas partes interessa-
das do governo, tanto em número quanto 
em posicionamento hierárquico e tempo 
de fala etc. 

. Entretanto, a sociedade civil burquina 
está crescendo e organizações guarda-
-chuva como o secretariado permanente 
de organizações não governamentais 
em Burkina Faso (SPONG) e o Conselho 
Nacional de OSC (CNOSC) foram funda-
dos para coordenar e fortalecer o enga-
jamento da sociedade civil e ampliar os 
canais de comunicação entre os formu-
ladores de políticas e a sociedade civil. 
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Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 

Descrição do espaço participativo estudado 

Este estudo examinou a cultura da 'demo-
cracia em saúde' e da participação social na 
França. Foram estudados vários espaços de 
participação em diferentes níveis de governo 
administrativo, inclusive: 

1) Em 2018, uma abordagem participativa em 
larga escala, chamada 'Etats généraux de la 
bioéthique' (EGB), foi utilizada para obter as 
contribuições da sociedade como base para 
formular uma recomendação oficial para a 
revisão da Lei de Bioética (56). 

O objetivo do EGB: obter uma ampla contri-
buição sobre nove tópicos de relevância bioé-
tica, sendo a pergunta orientadora ao longo 
de todo o processo participativo: que tipo de 
mundo queremos para amanhã? 

Os espaços de participação utilizados foram: 
(i) 271 eventos de discussão regional 

abertos ao público em geral: cerca de 21 
mil pessoas participaram de vários for-
matos de eventos em diferentes pontos 
do país. 

(ii) Consulta on-line via web site (57). 
(iii) 154 audiências da sociedade civil. 
(iv) Júri cidadão: 22 cidadãos com 18 anos ou 

mais foram selecionados para fornecer 

um feedback anônimo sobre o processo 
e a metodologia da consulta de bioética, e 
para deliberar sobre dois tópicos em 
profundidade. 

2) O Conselho Supervisor das Agências Regio-
nais de Saúde é um órgão consultivo formal 
das Autoridades Regionais de Saúde (ARS), 
que inclui representantes da sociedade civil. 
As ARS foram criadas com o objetivo explícito 
de criar políticas de saúde locais responsivas 
que contemplem contribuições da população, 
da comunidade e da sociedade civil. 

3) Conferência Nacional de Saúde: como 
órgão consultivo do Ministério da Saúde, ela 
tem como objetivo reunir diferentes atores do 
sistema de saúde, com ênfase especial nos 
usuários, profissionais e no público.

Objetivos do estudo 

u Entender como funcionam na França os 
diferentes mecanismos de participação 
social dentro da cultura da ‘democracia em 
saúde’, com seu histórico único, e a gênese 
dos espaços participativos. 

u Avaliar até que ponto a voz da população, 
da comunidade e da sociedade civil são 
ampliadas através dos vários espaços par-
ticipativos existentes. 

França (14)

Quadro 1.3 
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Principais conclusões 

u Com a promulgação da ‘Lei Kouchner’ de 
2002, que afirma os direitos dos pacientes, 
nas últimas duas décadas houve uma lenta 
mudança cultural nas instituições gover-
namentais de saúde, no sentido de uma 
compreensão da participação social como 
necessária para o desenvolvimento do setor 
de saúde.

u No entanto, apesar de muitos avanços, 
especialistas, quadros governamentais e 
profissionais de saúde seguem dominando 
a tomada de decisões em um sistema 
tecnocrático que ainda precisa dar mais 
espaço para a voz das pessoas e o conhe-
cimento experiencial.

u O movimento em direção à regionalização 
das políticas públicas em saúde tem con-
tribuído para aproximar as tomadas de 
decisão em saúde das comunidades. 

u Os grupos de profissionais de saúde gozam 
de enorme influência na tomada de deci-
sões, e esta base de poder é difícil de ques-
tionar.

u As partes interessadas de todos os lados 
reconheceram a importância da estrutura 
legal e do orçamento concedidos a uma pla-
taforma de associação de pacientes recém-
-formada em nível nacional (UNAASS, na 
sigla em francês). Ela foi vista como uma 
ferramenta fundamental para ampliar a voz 
dos pacientes na tomada de decisões em 
saúde.

u  Em geral, o EGB foi percebido como um 
enorme sucesso. As razões repetidamente 
citadas para tal são: 

. A abordagem de métodos mistos dos EGB, 
que ajudou a alcançar uma ampla gama de 
pessoas que residem na França.

. A saúde é um tema acessível que afeta e 
mobiliza todos os tipos de pessoas de todas 
as gerações.

u  Uma desvantagem importante para o EGB, 
onde mais esforços devem ser concentra-
dos na próxima vez, é garantir uma melhor 
representação dos grupos marginalizados 
e vulneráveis.
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Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 

Descrição dos espaços participativos 
estudados  

Todas as plataformas criadas ou reforçadas 
através do pilar de 'comunitarização' da 
Missão Nacional de Saúde Rural (NRHM, na 
sigla em inglês). Exemplos: Programa ASHA/
Village Health Worker, Comitês de Gestão 
Hospitalar (Rogi Kalyaan Samitis), órgãos 
comunitários e de autogovernança local 
fortalecidos com acesso a fundos desvincu-
lados, Comitê de Saneamento e Nutrição da 
Saúde da Aldeia, processos de monitoramento 
comunitário. 

Objetivos do estudo 

u Examinar (retrospectivamente) o escopo da 
participação comunitária, as plataformas, 
sistemas e estruturas para facilitar a parti-
cipação comunitária, os fatores influenciado-
res, o impacto da participação, os sucessos 
e as áreas para melhorar a participação 
comunitária na NRHM. 

u	Avaliar os fatores específicos do contexto 
que melhoraram e prejudicaram a eficácia 
da participação social no avanço do compro-
misso com a Cobertura Universal da Saúde. 

u	A Missão Nacional de Saúde Rural foi iden-
tificada como objeto de estudo porque era 
um dos programas de saúde mais abran-
gentes do país, ostentava um pilar explícito 
chamado ‘comunitarização’ e enfatizava a 
propriedade comunitária e o envolvimento 
sistemático com a sociedade civil como parte 
de seu mandato. 

Principais conclusões

u A intenção de 'comunitarização' e a participa-
ção social em nível estadual, distrital e local 
na NRHM marcou uma mudança significativa 
no sentido de alcançar o engajamento e a 
participação da comunidade no sistema de 
saúde indiano. Espaços e estruturas para a 
participação foram disponibilizados através 
da missão, e as pessoas usaram essas pla-
taformas para participar. Entretanto, a efi-
cácia dessas plataformas foi limitada pela 
liderança, intenção política e capacidades. 
Elas foram eficazes nos casos em que esses 
fatores eram capacitadores.

u Embora a NRHM tenha fornecido platafor-
mas para a participação social, estas limi-
tavam-se em grande parte à prestação de 
serviços e à tomada de decisões em menor 
escala. Portanto, o escopo de incorporação 
das vozes comunitárias no planejamento, 
governança e feedback era mais limitado.

u A participação social em programas verticais 
como a NRHM nem sempre leva à integração 
dessa filosofia e abordagem no sistema de 
saúde mais amplo. 

 

Índia (19)
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Descrição dos espaços participativos 
estudados 

Redes da sociedade civil, call centers, casas 
de saúde, casas de participação popular, 
assembleias de saúde locais/regionais/
nacionais

Objetivos do estudo 

Esta revisão da governança participativa na 
República Islâmica do Irã ocorreu em 2017 
e 2018, no contexto da implementação do 
Plano de Transformação da Saúde de 2014. 
O Plano de Transformação da Saúde colo-
cava ênfase específica nos assuntos sociais, 
dando origem à necessidade do objetivo 
deste estudo: obter mais informações sobre 
quais plataformas participativas em saúde 
funcionam bem e quais não funcionam tão 
bem, e por quê.

Principais conclusões

u A criação e manutenção do Ministério 
Adjunto para Assuntos Sociais dentro do 
Ministério da Saúde é um fator crucial no 
atual ambiente propício à participação.

u A participação formal dos cidadãos nos 
programas do setor de saúde inicialmente 
se concentrou bastante no apoio e na 
implementação do programa, em vez de 
ter voluntários dando sua contribuição 

para a avaliação ou tomada de decisões. 
Isso começou a mudar. 

u Redes da sociedade civil, call centers e 
assembleias de saúde locais/regionais/
nacionais são algumas das plataformas 
que estão sendo atualmente apoiadas e 
incentivadas pelo governo iraniano. Em 
conjunto, elas demonstram um crescente 
reconhecimento do valor da governança 
participativa na programação e tomada de 
decisões em saúde.

u  O valioso papel de mediador da sociedade 
civil preenche uma lacuna no espaço da 
saúde entre o povo e o governo/prestado-
res de serviços.

u No entanto, os mandatos são difusos entre 
os diferentes tipos de organizações da 
sociedade civil na República Islâmica do 
Irã, trazendo consigo um nível de duplica-
ção e fragmentação.

u O mecanismo da Assembleia Nacional de 
Saúde é potencialmente uma enorme opor-
tunidade para desfragmentar a abordagem 
de participação na República Islâmica do 
Irã, reunindo as várias estruturas formais, 
semiformais e informais não coordenadas 
que trabalham para melhorar a saúde da 
população.

u Um arcabouço jurídico mais formal pode 
ser necessário para garantir que a parti-
cipação se torne parte do tecido do modus 
operandi do setor de saúde. 

República Islâmica do Irã (80)
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Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 

Descrição dos espaços participativos 
estudados

u	Comitês distritais de saúde que incluíam 
autoridades sanitárias distritais, profissio-
nais de saúde e agentes comunitários de 
saúde.

u	O quadro de trabalhadores comunitários de 
saúde foi visto como um elo fundamental 
entre as comunidades e as autoridades 
sanitárias distritais.

u	Oficinas de nível distrital apoiadas por uma 
ONG internacional reuniram autoridades 
sanitárias distritais, agentes de saúde 
comunitários e membros da comunidade.

Objetivos do estudo 

Avaliar como e até que ponto as comunidades 
foram capazes de influenciar os processos 
de elaboração de políticas nacionais e distri-
tais, incluindo desafios e obstáculos para um 
envolvimento significativo da comunidade. 

O estudo concentrou-se em uma aborda-
gem de fortalecimento do sistema de saúde 
comunitário empreendida pela ONG interna-
cional Action Contre La Faim (ACF) em dois 

distritos malgaxes entre 2016 e 2019. Essa 
abordagem se baseou na estrutura do comitê 
distrital de saúde e procurou fortalecer suas 
capacidades com programas de formação, 
oficinas consultivas e apoio técnico aos 
agentes comunitários de saúde.

Principais conclusões

u O respaldo sociocultural e econômico dos 
membros da comunidade foi um fator 
determinante para o grau em que foram 
capazes de se envolver em exercícios de 
participação.

u Assim, os principais obstáculos identifi-
cados para o engajamento significativo 
da comunidade estavam em grande parte 
relacionados com os desequilíbrios de 
poder sociocultural: 
. Relações de poder assimétricas enrai-

zadas em desigualdades históricas 
(por exemplo, hierarquias sociais e 
tradicionais) e uma (percepção de) 
falta de capacidade da comunidade 
(por exemplo, habilidades linguísticas, 
conhecimentos técnicos) impactaram 
fortemente na capacidade das comuni-
dades de dialogar com os formuladores 
de políticas.

Madagascar (81)

Quadro 1.6 
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. As normas de engajamento estabeleci-
das limitaram a contribuição da comu-
nidade pública às questões técnicas. 
Dentro da comunidade, a experiência 
pessoal com o sistema de saúde não 
foi considerada um assunto apropriado 
para ser levantado e considerado 
durante os processos de planejamento 
e tomada de decisão.

. Um sentimento geral de desconfiança 
nas elites e o medo de repercussões 
pelos tomadores de decisão impediram 
os membros da comunidade de levantar 
temas difíceis, como, por exemplo, cor-
rupção. 

u O conceito de representação por meio 
de comitês de saúde formalizados não 
foi totalmente aceito pelos participantes 
e, portanto, limitou o papel dos comitês 
como mediadores entre as comunidades e 
os níveis de tomada de decisão.

u Os esforços da ONG internacional para 
fortalecer as capacidades de participação 
mostraram claramente que é possível 

diminuir os desequilíbrios de poder. Os 
frutos desses esforços incluem: 
. O crescente reconhecimento da relevân-

cia da contribuição comunitária para o 
planejamento nacional originou-se 
através do próprio processo.  

. O formato e as características do projeto 
ajustados apoiaram a criação de um 
campo de igualdade entre as partes inte-
ressadas (por exemplo, uso do idioma 
local, local conveniente de reunião para 
os membros da comunidade, sem expo-
sição direta às hierarquias).
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Manual de participação social para cobertura universal de saúde

32

Capítulo 1 - Participação: um instrumento essencial para voz, agência e empoderamento 

Descrição do espaço participativo 

Uma lista não exaustiva de mecanismos 
formais e informais de engajamento entre 
funcionários do governo, a sociedade civil 
e grupos comunitários sobre questões de 
saúde sexual e reprodutiva:

u	grupo interinstitucional de saúde reprodu-
tiva;

u	grupos nacionais e subnacionais para a 
prevenção da gravidez na adolescência;

u	reuniões anuais de avaliação do planeja-
mento familiar em Oaxaca;

u	reuniões regulares entre sociedade civil e 
governo;

u	reuniões regulares de feedback;
u	reuniões informativas na Comissão de 

Igualdade de Gênero da Câmara dos Depu-
tados.

Estão inclusos espaços participativos tanto 
em nível federal quanto estadual. Os objeti-
vos específicos dos diferentes espaços variam 
ligeiramente: podem ser obter informações, 
discutir resultados de pesquisas, formular 
implicações de política, uma combinação 
destas ou muitas outras possibilidades. 

Objetivos do estudo 

Este estudo de caso examinou o ativismo 
da sociedade civil no México para melhorar 

a responsabilidade orçamentária dentro 
do Programa Nacional de Saúde Sexual e 
Reprodutiva (SSR) da Juventude. O objetivo 
específico era entender como as funções e 
capacidades das OSC no monitoramento do 
orçamento do programa de SSR levaram a 
mudanças significativas e positivas nos níveis 
de execução do orçamento e na transparência 
do orçamento.

Principais conclusões 

Uma coalizão de vários grupos da sociedade 
civil e da comunidade reivindicou e enga-
jou-se em vários espaços participativos 
com as autoridades federais e estaduais de 
saúde para defender alocações mais efica-
zes de fundos dentro do Programa de SSR. 
O principal objetivo do programa de SSR era 
reduzir a gravidez na adolescência em vários 
estados altamente afetados; sua fase inicial 
foi de 2013 a 2016, período durante o qual esta 
defesa específica foi empreendida. 

u	A SSR de adolescentes foi reconhecida 
como uma prioridade na agenda pública 
que abriu oportunidades de diálogo polí-
tico e orçamentário. Em geral, os quadros 
governamentais pareciam dispostos a ouvir 
as OSC, mas a disposição de colaborar 
variava muito, dependendo do nível admi-
nistrativo e do microambiente.

México (82)

Quadro 1.7 
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u	A falta de uma cultura de transparência 
provocou primeiro a resistência dos fun-
cionários do governo, em particular do 
pessoal das finanças de nível estadual, 
quando as OSC solicitaram informações de 
monitoramento do orçamento, mas essa 
hesitação foi em grande parte superada 
pelo diálogo e pela demonstração de que 
seria vantajoso para ambas as partes.

u	Uma grande variedade de organizações 
se uniu nesta coalizão, cada uma com sua 
própria força complementando as das 
outras. Assim, a gama completa de habi-
lidades e capacidades necessárias para 
o sucesso da promoção da causa estava 
presente: 

u	Capacidades de pesquisa e análise, em par-
ticular no acompanhamento do orçamento, 
para obter evidências tecnicamente sólidas 
em SSR e monitoramento do orçamento; 

u	Um forte vínculo nas comunidades, com-
binado com uma legitimidade percebida 
para gerar informações e falar em nome 
das necessidades da comunidade; 

u	Trabalho de promoção de causa baseado 
em resultados de pesquisa para vários 
públicos-alvo, adotando uma linguagem 
para melhor transmitir mensagens e resul-
tados de políticas.

u	A reivindicação e o engajamento da coalizão 
em espaços participativos permitiu mudan-
ças de política nacionais com um impacto 
direto na eficácia da implementação do 
programa: 

u	As modalidades de orçamento do programa, 
incluindo um cronograma de transferência 
de fundos, são divulgadas ao público assim 
que são assinadas pelas entidades federais 
e estaduais; um novo mandato limitando o 
número de meses que deve levar para a 
transferência de fundos federais para o 
estado entrou em vigor; 

u	As autoridades estaduais são notificadas da 
transferência de fundos do governo federal 
assim que ela ocorre; 

u	O governo estadual é obrigado a informar o 
governo federal sobre o uso dos fundos; 

u	Uma atualização há muito esperada dos 
critérios governamentais para a compra 
de bens e serviços foi realizada após o 
reconhecimento de que estes limitavam 
a capacidade dos governos estaduais de 
executar o orçamento. 

u	A Lei de Acesso à Informação foi funda-
mental para garantir o direito de acesso 
às informações orçamentárias que pode-
riam ser reivindicadas. Quaisquer pedidos 
abrangidos pela Lei são geridos por uma 
instituição independente cujo mandato é 
assegurar a efetivação dos direitos.

u	Os sucessos acima mencionados são notá-
veis, mas ainda é necessário fazer mais 
progressos no que diz respeito à transpa-
rência e à responsabilidade orçamental no 
México. Por exemplo, os resultados das 
ferramentas de acompanhamento orça-
mentário do governo ainda não estão dispo-
níveis publicamente, apesar das repetidas 
solicitações das OSC. 
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Descrição do espaço participativo estudado

O Conselho Nacional de Saúde (CNS) iniciou 
suas atividades em 2017, quase 25 anos 
após seu arcabouço jurídico, a Lei de Bases 
da Saúde, ter sido aprovado. Trata-se de um 
órgão consultivo governamental indepen-
dente do Ministério da Saúde com o mandato 
de aumentar a transparência e a responsa-
bilidade, trazendo vozes de usuários para 
moldar as operações do Serviço Nacional de 
Saúde. 

É composto por 30 membros que possuem 
direitos de voto iguais, seis dos quais são 
reservados a organizações da sociedade 
civil; os demais membros representam 
associações profissionais, autoridades de 
saúde regionais e instituições acadêmicas. 
O Conselho é presidido por um Presidente e 
um Vice-Presidente, ambos nomeados pelo 
Ministro da Saúde. 

O Conselho Nacional de Saúde é o único 
mecanismo nacional de participação social 
português para o planejamento e elaboração 
de políticas de saúde. Ele é encarregado de 
providenciar recomendações não vincula-
tivas sobre assuntos de política de saúde 
para o Ministério da Saúde e o Parlamento. 

Os membros do Conselho deliberam e ela-
boram recomendações através de reuniões 
plenárias ou em comissões especializadas. O 
Conselho pode emitir recomendações e pare-
ceres, por iniciativa própria ou a pedido do 
Governo, sobre quatro áreas políticas princi-
pais: a governança e implementação de pro-
gramas governamentais de saúde, o estado 
da saúde em Portugal, o Plano Nacional de 
Saúde e a pesquisa e inovação em saúde. 

O Conselho emite um relatório anual sobre 
a situação geral da saúde da população por-
tuguesa, incluindo recomendações para que 
o Ministério da Saúde trate de gargalos e 
desafios. Espera-se que o Conselho divulgue 
amplamente suas análises no interesse de 
promover o debate público sobre as princi-
pais questões de saúde.

Objetivos do estudo

u Avaliar o papel do Conselho Nacional de 
Saúde como um mecanismo para o enga-
jamento da sociedade civil no planejamento 
e formulação de políticas nacionais de 
saúde em Portugal; mais especificamente, 
avaliar: 
. a capacidade do CNS de ampliar as vozes 

da sociedade civil, especialmente de 

Portugal (16)
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grupos populacionais marginalizados, 
na formulação de políticas nacionais de 
saúde; 

. os desafios para contribuições equitati-
vas da sociedade civil dentro do arranjo 
de trabalho do CNS.

Principais conclusões 

u Em termos de impacto social geral, o CNS 
foi amplamente percebido como funda-
mental para ampliar o espaço participativo 
e institucionalizar a participação pública 
na elaboração de políticas de saúde. Sua 
composição pluralista foi valorizada posi-
tivamente por suas recomendações que 
abrangem os pontos de vista e a experiên-
cia de uma variedade de grupos de partici-
pantes.

u Amplificar a voz da sociedade civil foi 
identificado como um desafio persistente. 
Embora a liderança do CNS tente nivelar os 
desequilíbrios de poder aumentando a visi-
bilidade dos representantes da sociedade 
civil durante os debates e dentro dos grupos 
de trabalho, os representantes da sociedade 
civil estão proporcionalmente sub-repre-
sentados e na posição minoritária quando 
o Conselho precisa votar sobre as decisões. 
Os membros da sociedade civil indicaram 
que os especialistas e quadros governa-
mentais tendem a compartilhar pontos de 

vista e perspectivas e, portanto, votam de 
forma semelhante sobre as questões.

u As OSC respondem por seis dos 30 
membros, que muitos sentiram limitar 
sua representatividade real dos interesses 
pluralistas da população portuguesa.

u Os representantes da sociedade civil 
carecem de recursos humanos e finan-
ceiros para competir com o forte papel de 
outros atores dentro do Conselho.

u Algumas partes interessadas sentiram que 
a independência do CNS precisa de mais 
reflexão, já que seu Presidente e Vice-
-Presidente são nomeados pelo governo 
e os representantes da sociedade civil são 
nomeados pelo Parlamento. Além disso, 
o orçamento do Conselho é alocado pelo 
Ministério da Saúde.

u Considerando que o Conselho foi estabe-
lecido apenas recentemente, a adoção de 
suas recomendações não pôde ser avaliada 
dentro deste estudo de caso.
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Descrição do espaço participativo  
estudado  

Assembleia Nacional de Saúde (NHA)  

A base da NHA é o conceito do ‘triângulo que 
move a montanha’: os vértices do triângulo 
representam os tecnocratas do governo, 
os formuladores de políticas e os políticos 
(frequentemente denominados de ‘setor 
governamental’); a sociedade civil, as comu-
nidades e a população ('setor do povo'); e o 
meio acadêmico, os think tanks e as institui-
ções de pesquisa (‘setor do conhecimento’). 
O princípio central da NHA é reunir os três 
grupos representados pelos cantos do triân-
gulo para combinar abordagens de cima para 
baixo e de baixo para cima para alcançar o 
progresso e a reforma.

A NHA aprova resoluções a cada ano, em 
dezembro, sobre o princípio do consenso, 
mas elas não são vinculativas para os for-
muladores de políticas. O processo prepara-
tório de um ano da NHA é gerenciado pelo 
Escritório da Comissão Nacional de Saúde 
(NHCO) e inclui a seleção de tópicos de reso-
lução a partir de apresentações que qualquer 
cidadão tailandês pode fazer. Eles devem, 
entretanto, cumprir um critério-chave: que 
todos os três grupos triangulares tenham 
sido consultados – idealmente, todos os três 
lados devem codesenhar o projeto de reso-
lução. A abordagem triangular visa assim 
criar sinergia através da constante interação 

e exposição entre os três diferentes grupos 
dentro do ambiente estruturado do processo 
de NHA e seus objetivos claros. O Comitê 
Organizador da NHA (NHAOC) trabalha então 
estreitamente com os iniciadores dos tópicos 
de resolução selecionados para ajudar a 
afinar o assunto específico que a NHA deba-
terá. O NHAOC também encoraja a ampliação 
da base de partes interessadas que formulam 
conjuntamente o objetivo da resolução, ao 
mesmo tempo que se envolve em atividades 
de divulgação e audiências para assegurar 
que os cidadãos leigos e outras partes afeta-
das possam fornecer contribuições. 

Um grande esforço é despendido pelo corpo 
de mais de 90 funcionários da NHCO para tra-
balhar com organizações da sociedade civil, 
grupos comunitários e autoridades sanitárias 
provinciais para desenvolver capacidade de 
engajamento com a NHA e outros espaços 
participativos oferecidos dentro do setor de 
saúde tailandês. 

Objetivos do estudo
 
u	Contribuir para o processo de reflexão 

nacional tailandês sobre o que funciona 
bem e não tão bem após nove anos de NHA 
(2007-2016).

u	Tirar lições sobre as complexidades e 
desafios da criação e manutenção de um 
mecanismo de participação social que é 
amplamente visto como um exemplo de 
boas práticas. 

Tailândia (15)

Quadro 1.9 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

37

Principais conclusões 

Em primeiro lugar, todas as partes interessa-
das em geral reconheceram que a NHA é uma 
plataforma extremamente útil para reunir 
uma ampla e inclusiva gama de partes inte-
ressadas para discutir regularmente os com-
plexos desafios da saúde. Ela é reconhecida 
como um bem público nacional e provou ser 
particularmente benéfica para a sociedade 
civil e grupos comunitários, pois sua própria 
existência os motivou e os capacitou a se 
envolverem mais significativamente com o 
processo de elaboração de políticas de saúde. 
Parte deste sucesso pode ser atribuído à 
atenção dada pelo NHCO ao processo, e não 
ao evento de três dias em si. Isto permitiu à 
NHCO melhorar continuamente a qualidade 
durante o período de nove anos analisado 
para o estudo de caso (2007-2016).

É importante colocar este sucesso em pers-
pectiva. Grande parte da longevidade e do 
progresso da NHA pode ser atribuída à sua 
firme consolidação em um movimento de 
reforma muito mais amplo que começou 
nos anos 90 e culminou na Lei Nacional de 
Saúde de 2007, que deu origem legal à NHA. 
Algumas personalidades-chave em posições 
de destaque no governo e na sociedade civil 
apoiaram o movimento de reforma, defen-
deram o valor da participação e defenderam 
a institucionalização da NHA. A Lei Nacional 
de Saúde conseguiu isto, e com ela veio uma 

sólida ancoragem na arquitetura jurídica do 
país e, portanto, uma perspectiva sustentável 
a longo prazo. 

No entanto, os desafios permanecem. O 
acompanhamento detalhado e a implemen-
tação de resoluções, e sua integração nas 
políticas e decisões de saúde, continua sendo 
um desafio importante. O Comitê de Acompa-
nhamento de Resoluções da NHA é um passo 
na direção certa nesse sentido, e seu objetivo 
final deve ser o de incorporar o processo da 
NHA nos processos internos de elaboração 
de políticas governamentais. 

A representatividade dos círculos eleitorais 
também é um desafio. É necessário aumentar 
a capacidade e as habilidades de coordenação 
dentro dos redutos eleitorais para selecionar 
os representantes certos, pois os redutos de 
alta capacidade são mais capazes de sele-
cionar participantes que representem todo o 
espectro de opiniões, enquanto os de menor 
capacidade ainda precisam de mais apoio. 

Por fim, restam alguns grupos populacionais 
que ainda não participam o suficiente da NHA. 
É necessária uma análise mais profunda de 
quem não participa, com técnicas de alcance 
específico e adaptadas para trazer as vozes 
dos grupos não participantes.
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Descrição do espaço participativo estudado  

O programa Diálogo Social para a Saúde (DSS) 
criou os seguintes espaços participativos de 
intercâmbio entre a população, comunida-
des, sociedade civil, profissionais de saúde 
e governo: 

u Reuniões de Cidadãos em Saúde 
 Normalmente organizadas em nível regio-

nal, estas reuniões eram por convite e 
buscavam contribuições da sociedade sobre 
temas específicos de saúde. O material 
preparatório foi elaborado previamente 
por especialistas e pelo Comitê Técnico. 
Especialmente as opiniões e pontos de vista 
da sociedade civil foram buscados sobre 
questões precisas e mais técnicas. 

u Sessões de microfone aberto 
 Estas reuniões visavam ouvir todas as 

partes da sociedade e abordaram tópicos de 
saúde mais gerais e abrangentes como, por 
exemplo, como o futuro sistema de saúde 
deveria ser idealmente.

u Grupos focais 
 Foram criados grupos focais com comu-

nidades que não participavam de outros 
espaços participativos. Grupos margi-
nalizados e vulneráveis foram, portanto, 
visados nesses pequenos grupos, consti-
tuídos de forma homogênea.

u Júri de cidadãos 
 Aproximadamente 100 pessoas de cada 

uma das províncias foram selecionadas por 
sorteio para formar um ‘júri de cidadãos’ 
com a tarefa de pronunciar um veredicto 
sobre questões específicas ligadas a temas 
específicos.

u Conferência Nacional de Saúde 
 Uma grande lista de participantes, incluindo 

membros do júri de cidadãos, associações, 
ONGs, sindicatos, parlamentares e muitos 
outros, se reúnem aqui para validar políti-
cas e decisões.

Objetivos do estudo

u Avaliar até que ponto a voz da população, da 
comunidade e da sociedade civil foi incor-
porada formulação de políticas de saúde 
através do mecanismo do Diálogo Social 
para a Saúde. 

u Entender o que funcionou bem e não tão 
bem a fim de extrair lições para futuras 
operações de DSS. 

Principais conclusões 

Após a revolução da primavera árabe de 
2011 e uma considerável pressão popular, foi 
necessária uma reorientação fundamental do 
setor de saúde. O Diálogo Social para a Saúde 

Tunísia (18, 83)
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foi lançado em 2012 com grande ênfase na 
palavra ‘Social’, a fim de destacar que todos 
os atores da sociedade deveriam ter voz 
ativa na forma como seu sistema de saúde é 
moldado (70). Não é uma instituição gover-
namental em si e é em grande parte dirigida 
pela sociedade civil, mas tem fortes ligações 
com a Unidade de Participação Cidadã do 
Ministério da Saúde. 

O DSS é dirigido por um Comitê Diretivo que 
inclui a sociedade civil e representantes de 
alto nível do governo. Vários grupos de traba-
lho são coordenados por um Comitê Técnico 
que também é composto pela sociedade civil, 
bem como por quadros técnicos de nível 
médio do Ministério e da OMS; seu objetivo 
é organizar e preparar os diferentes eventos 
de DSS. 

As principais conclusões deste estudo de caso 
foram as seguintes:

u Os fatores-chave de sucesso foram o apoio 
político de alto nível, bem como a disponi-
bilidade de um grupo central de cidadãos 
e especialistas altamente motivados e dis-
poníveis para oferecer voluntariamente seu 
tempo e conhecimento.

u O apoio técnico flexível dos parceiros de 
desenvolvimento forneceu não apenas 
financiamento catalítico, mas também 
experiência técnica para a realização dos 
diferentes eventos. 

u Um desafio-chave foi a flutuação do inte-
resse do Ministério da Saúde e o envolvi-
mento dos principais quadros técnicos do 
governo. Isto foi superado por meio de uma 
defesa de causa cuidadosa e persistente e 
de atividades direcionadas aos funcionários 
do governo quando surgiram janelas de 
oportunidade.

u A manutenção do interesse dos cidadãos 
em participar foi outro desafio. Reuniões 
periódicas de consulta sobre o processo 
em si, e não apenas sobre o conteúdo, 
pareciam ajudar a manter o interesse dos 
cidadãos no DSS. 

u As tensões entre os cidadãos e os profis-
sionais de saúde têm sido difíceis desde o 
início. Separar os dois grupos para discus-
sões distintas ajudou, mas novas técnicas 
de diálogo precisam ser refletidas e refina-
das para permitir mais intercâmbio entre 
esses grupos.

u A próxima fase do Diálogo Social para a 
Saúde deve se concentrar em assegurar 
uma melhor representação de uma gama 
mais ampla da sociedade tunisiana, refle-
tir sobre a ancoragem do processo de DSS 
em uma estrutura legal, construir vínculos 
institucionais para a tomada de decisões e 
políticas e desenvolver uma estratégia para 
manter os cidadãos e comunidades motiva-
dos a continuar seu envolvimento no DSS. 
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1.7 Conclusão

A participação social e a governança parti-
cipativa devem estar no centro dos esforços 
de fortalecimento do sistema de saúde dos 
países em sua trajetória em direção à cober-
tura universal de saúde. Isto implica criar, 
manter e administrar espaços participativos 
onde pessoas de todos os setores da socie-
dade se reúnam com especialistas e quadros 
governamentais e qualquer outra pessoa rele-
vante para o tema de discussão. Facilitar tal 
discussão de forma relevante para a política 
com o grupo certo de pessoas é desafiador e 
complexo. O investimento na capacidade do 
governo e das pessoas para se engajar em tal 
espaço deve, portanto, ir de mãos dadas com 
sua configuração e operacionalização. 

Este capítulo apresenta o conceito do manual, 
incluindo um breve resumo das principais defi-
nições e uma descrição dos principais espaços 
participativos referidos neste manual. A pre-
missa-chave subjacente ao manual é então 
elaborada, ou seja, que as relações de poder 
que existem na sociedade naturalmente tran-
sitam para um espaço participativo e podem 
até se consolidar dentro dele se um poder 
compensatório não for concedido àqueles 
com menos poder. Isto pode ser feito por meio 
de uma reflexão cuidadosa sobre o formato e 
desenho de um espaço participativo, além de 
muitas outras formas que são apresentadas 
nos capítulos seguintes deste manual. Os 
frutos desses esforços são um engajamento 
mais significativo das partes interessadas 
entre si, que pode ser canalizado de forma 
mais eficaz para soluções políticas relevantes.
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Capítulo 2 - Um ambiente propício à participação 

Os processos participativos estão inseridos nos 
cenários sociais, políticos e econômicos de um 
país; assim, eles moldam e definem as ideias 
predominantes sobre participação e, conse-
quentemente, influenciam sua eficácia (2-7). 
As realidades contextuais formam o ambiente 
que molda as atitudes das pessoas em relação 
à participação, assim como suas capacidades 
de participação (2). Este capítulo desenvolve 
estas mesmas realidades contextuais, com a 
premissa básica de que elas se baseiam nas 
relações de poder, sejam elas de natureza polí-
tica, econômica e/ou social. O inegável papel 
das relações de poder na formação das reali-
dades contextuais (ambiente) e, por extensão, 
dos esforços de participação social é, portanto, 
examinado nas páginas seguintes. As ações 
específicas dos formuladores de políticas e 
das partes interessadas da sociedade civil que 
podem tornar o ambiente mais propício, per-

mitindo que os esforços de participação social 
floresçam, são apresentadas posteriormente. 
Essas ações estão no centro deste capítulo por 
duas razões. Em primeiro lugar, porque os for-
muladores de políticas, por meio de suas posi-
ções de poder inerentes, têm a capacidade de 
influenciar os processos de participação social 
de forma desigual quando comparados com 
outros integrantes da participação social. Gerar 
formas de compartilhar essa influência com 
outros atores é um dos principais desafios dos 
atores governamentais no que diz respeito à 
criação de um ambiente propício à participação. 

Em segundo lugar, a sociedade civil e as partes 
interessadas da comunidade também têm 
opções à sua disposição para estimular um 
ambiente favorável e os atores governamen-
tais devem não apenas estar cientes desse fato, 
mas também apoiá-lo ativamente.

2.1 Introdução

'O poder também pode ser entendido como 'latente' 
e expresso como 'influência' na tomada de decisões. 
Por essa perspectiva, não há indivíduos sem poder, 

mas apenas pessoas que ainda não se tornaram 
conscientes e ativaram seu poder oculto a fim 

de exercer influência.

'
 

Flores & Hernandez (1)
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2.2 Objetivos deste capítulo  

Este capítulo desenvolve o conceito de um 
espaço participativo (ver Capítulo 1) onde os 
participantes menos poderosos têm o máximo 
de poder para expressar suas opiniões e expe-
riências, sem medo de represálias ou con-
sequências indevidas. Isto é essencialmente 
o que constitui um ambiente propício a uma 
participação social mais igualitária. Significa 
um exercício de humildade para aqueles que 
normalmente são mais influentes. Nas seções 

seguintes e ao longo deste livro, pretendemos 
demonstrar por que isto é necessário e como 
isto é benéfico para todos os participantes, 
especialmente aqueles que estão acostumados 
a exercer influência significativa, tais como 
formuladores de políticas e quadros governa-
mentais. No final, um ambiente favorável atua 
como um grande catalisador para o exercício 
participativo de atingir seus objetivos e expec-
tativas, por mais variados que sejam. 

Capítulo 2 - Um ambiente propício à participação 

'O poder também pode ser entendido como 'latente' 
e expresso como 'influência' na tomada de decisões. 
Por essa perspectiva, não há indivíduos sem poder, 

mas apenas pessoas que ainda não se tornaram 
conscientes e ativaram seu poder oculto a fim 

de exercer influência.

'
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A dinâmica do poder acaba por criar condições 
desiguais de participação (social) porque 

(a) impõem barreiras estruturais à partici-
pação de algumas partes da população 
enquanto 

(b) (às vezes inadvertidamente) aumentam o 
acesso de outras partes da população às 
estruturas de tomada de decisão. 

Para entender essas dinâmicas de poder, é 
preciso antes definir o poder, especialmente 
com relevância para o contexto da saúde e da 
elaboração de políticas.

O que é poder? 

‘Poder’ pode ser um termo polêmico, com 
múltiplas percepções e facetas inerentes. É 
precisamente por isso que é necessário um 
esclarecimento para fins de participação social 
e para este manual. 

Antes de mais nada, este capítulo não pretende 
abordar totalmente os fundamentos teóricos 
do conceito de poder. O principal objetivo aqui 
é considerar as aplicações práticas da noção 
de poder que são relevantes para a ideia de 
uma participação social mais igualitária. Neste 
sentido, poder pode ser entendido como ‘uma 
capacidade de alcançar um fim desejado em 

um contexto social, com ou sem o consenti-
mento de outros’ (8). Assim, o poder se rela-
ciona à capacidade de controlar e influenciar o 
uso de recursos – seja humanos, financeiros, 
intelectuais (conhecimento) ou materiais – 
necessários para atingir esse ‘fim desejado’. 

Um aspecto pertinente do poder é seu caráter 
dinâmico. Ele pode se manifestar dentro de 
diferentes relações sociais, econômicas e 
políticas a qualquer momento, tanto entre 
indivíduos como entre grupos dentro dos níveis 
administrativos locais de saúde, entre níveis 
locais e nacionais e dentro do nível nacional 
(9, 10). É difundido porque o poder sustenta os 
princípios conscientes e subconscientes que 
definem as regras predominantes da socie-
dade. Uma consequência lógica é que eles 
formam as escolhas políticas da sociedade. 

Um espaço participativo, quando visto através 
da lente do poder, é essencialmente um pro-
cesso político e social. Visto desta forma, o 
poder é, portanto, o condutor por trás de quem 
está incluído e de quem está excluído (11). 

O poder, em relação à participação social, não 
está limitado apenas ao poder formal, ou seja, 
manifestado explicitamente através de insti-
tuições formais (políticas). Os tipos informais 
de poder são manifestados implicitamente, 
e às vezes sutilmente, também nas relações 
entre indivíduos ou grupos de indivíduos (11).  

2.3 Ambiente propício: esclarecimento conceitual
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Assim, os desequilíbrios de poder nem 
sempre são óbvios nem conscientes. Uma 
manifestação visível pode ser o status social 
e títulos socialmente hierárquicos, enquanto 
uma manifestação oculta pode implicar certas 
suposições e crenças prevalecentes em 
relação às capacidades e características dos 
indivíduos e/ou comunidades. Entretanto, tanto 
os desequilíbrios de poder formais como infor-
mais reforçam-se mutuamente e geralmente 
levam a um diálogo desigual entre as partes 
interessadas (10, 12). 

O poder e a elaboração de políticas 
de saúde 

O poder enquadra as políticas de saúde de 
várias maneiras, desde quem tem lugar na 
'mesa' de elaboração de políticas até a maneira 
como as negociações sobre distribuição de 
recursos e estabelecimento de prioridades 
acontecem entre as partes interessadas (13). 

Os desequilíbrios de poder exacerbam as desi-
gualdades (sociais, econômicas e políticas), 
ainda mais quando interagem com outras 
características de vulnerabilidade como sexo, 
religião, classe, etnia etc. (14). As necessidades 

e experiências de saúde são muito influen-
ciadas por essas características (14), mas a 
posição inerente de inferioridade de poder dos 
grupos vulneráveis significa que suas neces-
sidades de saúde muitas vezes não estão no 
centro do diálogo sobre políticas de saúde. 
Em última análise, o poder determina quais 
desafios do sistema de saúde são tratados e 
priorizados (15). A longo prazo, o mau uso ou 
abuso do poder pode, portanto, ser entendido 
como um fator-chave do mau desempenho do 
sistema de saúde (16). 

A concepção de espaços participativos que 
contrariam as razões subjacentes à participa-
ção desigual é um desafio complexo, porque o 
poder formal e informal é exercido concomi-
tantemente e incessantemente por múltiplos 
atores em múltiplas camadas do sistema de 
saúde (e além), às vezes (mas não necessa-
riamente) de maneira deliberada, e cada um 
com uma lógica diferente (12). Assim, os pro-
cessos participativos que têm como objetivo 
influenciar a formulação de políticas e o esta-
belecimento de prioridades devem enfrentar 
diferentes tipos e peculiaridades de influência 
e poder. 

Capítulo 2 - Um ambiente propício à participação 
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Este manual visa convencer os leitores de que 
esforços conscientes e visíveis para deixar 
todos em pé de igualdade dentro de um espaço 
participativo é a contribuição mais efetiva que 
os formuladores de políticas podem fazer para 
criar um ambiente propício à participação. 
Esses esforços devem reconhecer e levar em 
conta as seguintes questões:

Os desequilíbrios de poder existem 
nos níveis macro e micro da sociedade

Podem ser encontrados desequilíbrios de poder 
não apenas entre diferentes grupos populacio-
nais (por exemplo, ricos x pobres), mas também 
dentro de grupos, muitas vezes chamados 
de desigualdades intracomunitárias (17). Por 
exemplo, mesmo dentro dos estratos socioe-
conômicos mais baixos da sociedade ou dentro 
de um determinado grupo étnico minoritário, 
os homens geralmente ainda exercem mais 
influência do que as mulheres (15). Essas micro-
dinâmicas relacionadas ao poder moldam todos 
os níveis da sociedade e têm um forte impacto 
sobre as interações em espaços participativos.

Ciclo vicioso: barreiras à participação 
ligadas à assimetria de poder  
exacerbam ainda mais o desequilíbrio 

Existem muitas barreiras à participação para 
os impotentes e menos poderosos na socie-
dade – estas são exploradas em profundidade 
ao longo deste manual, como exemplificado 
nas tabelas 1 e 2. Um exemplo desse tipo de 

barreira são os custos de participação – custos 
diretos ligados ao transporte e ao cuidado de 
crianças, por exemplo, bem como custos de 
oportunidade por não comparecer ao tra-
balho. Esses custos obviamente aumentam 
em relação à intensidade da participação e 
são ao mesmo tempo relativos às situações 
socioeconômicas das pessoas (18). Assim, o 
peso da participação social sobre os grupos 
populacionais social e economicamente des-
favorecidos é comparativamente maior. Isto 
representa uma grande barreira para o engaja-
mento em um espaço participativo, agravando 
o desequilíbrio de poder social preexistente 
ao ceder seu lugar a grupos já privilegiados 
ou já influentes para dominar uma discussão 
política (2, 3). Os tomadores de decisão devem 
estar bem conscientes desta realidade ao 
moldar um mecanismo participativo relevante 
para a política de saúde.

Um espaço participativo pode ser 
uma ferramenta potente para  
minimizar as assimetrias de poder  

Como mencionado anteriormente, um diálogo 
e intercâmbio significativos e relevantes em 
termos de política só podem realmente acon-
tecer quando esforços visíveis e genuínos são 
envidados para criar uma situação de igual-
dade para a participação. De fato, alguns estu-
diosos até definem a participação como tal, ou 
seja, a ‘equalização das relações de poder nos 
processos decisórios’ (19). Assim, as ações 
destinadas a trazer a voz das pessoas para as 
decisões de saúde são, por si sós, um meio 
fundamental para reduzir os desequilíbrios 

2.4 Um ambiente propício: questões importantes 
para se refletir
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de poder. Permitir que aqueles que têm  
menos poder deem seus aportes e sejam 
cocriadores de políticas de saúde pode remo-
delar fundamentalmente a dinâmica de poder 
com base no próprio conceito de inclusão e 
justiça de um espaço participativo (20). 

Portanto, poder e participação se relacionam 
em duas direções (ver Figura 2.1). O desequilí-
brio de poder existente pode tornar um espaço 
participativo menos significativo e eficaz, mas 

aumentar a atividade dentro desse espaço 
com intenções sinceras pode conduzir a um 
poder mais equilibrado. Então, isso se torna 
um ciclo virtuoso porque uma maior igualdade 
de condições dentro do espaço participativo 
aumenta o diálogo e o debate significativos. 
Isso pode aumentar a legitimidade dos resul-
tados derivados desse espaço, influenciando 
assim de forma mais sustentável as políticas 
que fortalecem e dão agência a grupos com 
tradicionalmente menos voz e poder.

Relações de 
poder sociais, 

políticas e 
econômicas 

Participação social 
para cobertura 

universal de saúde

Espaço participativo

Um ambiente propício à participação

56

7 Representação 
na participação

Arcabouços jurídicos 
para participação 

Do engajamento 
da população 

à tomada 
de decisões

Capacidades 
necessárias

Manter o engajamento 
participativo ao longo 

do tempo

4

3

Figura 2.1: Poder e participação influenciam um ao outro 

Capítulo 2 - Um ambiente propício à participação 
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Capítulo 2 - Um ambiente propício à participação 

Portanto, o principal meio para atingir os 
objetivos que um formulador de políticas 
estabelece para um espaço participativo é 
criar um ambiente onde os desequilíbrios de 
poder enraizados nas circunstâncias políticas, 
sociais e econômicas do país sejam nivela-
dos tanto quanto possível. Os capítulos 3 a 7 
deste manual apresentam os passos a serem 
seguidos para esse fim, concentrando-se nas 
questões-chave que os tomadores de decisão 
enfrentam ao administrar um processo partici-
pativo. Na próxima seção, chamamos a atenção 
especificamente para o vínculo de cada capí-
tulo a um ambiente favorável. 

Um ambiente propício à participação: 
formato, desenho e capacidades

A ação dos formuladores de políticas é neces-
sária para enfrentar barreiras estruturais e 
outras barreiras à participação que exacerbam 
as assimetrias de poder. Embora os detalhes 
dessas ações sejam o tema dos cinco capítulos 
seguintes, resumimos pontos salientes espe-
cificamente ligados à criação de um ambiente 
propício nas duas tabelas seguintes. A primeira 
se concentra nas ações ligadas ao formato e 
desenho do espaço participativo, incluindo 
atividades preparatórias que os formuladores 
de políticas podem empreender para contribuir 
para um ambiente propício. A segunda tabela 
examina as capacidades que os formuladores 
de políticas precisam ter para garantir um 
ambiente propício à participação.
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Capítulo 2 - Um ambiente propício à participação 

u	Os recursos podem estar sujeitos a lutas de poder político se alocados a exercícios de participação (23), 
especialmente se forem mecanismos de participação institucionalizados que tenham status formal.

u Entretanto, a falta de apoio logístico e financeiro pode ameaçar o (sucesso) do exercício de participação 
(2), que pode ser limitado àqueles que têm os meios para participar.

u A participação é um processo que se desdobrará com o tempo e, portanto, os recursos precisam ser de 
longo prazo e confiáveis durante todo o processo (22). 

u Os atores governamentais podem precisar encontrar maneiras de apoiar a sociedade civil na construção 
de capacidades (humanas) e garantir flexibilidade financeira (24), sem comprometer a independência e 
a transparência do processo em si.

u Os custos dos processos de participação pública devem ser claramente vistos em relação aos benefícios 
na implementação (21), que podem não ser visíveis instantaneamente; pode ser preciso aceitar que, 
temporariamente, os custos superem os benefícios. 

Envolver a população, as comunidades e a socie-
dade civil na política, planejamento e tomada de 
decisões requer recursos adequados e disponí-
veis (21). Os recursos mais proeminentes são os 
recursos humanos e financeiros, assim como o 
tempo (22). Aqueles que participam menos geral-
mente são menos favorecidos em termos de todos 
os tipos de recursos. 

Por que é importante?Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Por que é importante? 

Por que é importante?

Por que é importante?

A fazer: 

A fazer: 

A fazer: 

A fazer: 

A transparência quanto aos objetivos, seleção dos 
participantes, papéis e responsabilidades, formato/
desenho e governança do espaço participativo 
permite níveis iguais de percepção por todas as 
partes interessadas, favorecendo a igualdade de 
condições. A transparência também permite que os 
organizadores do espaço participativo sejam respon-
sabilizados por seus compromissos (18).

u	As pessoas precisam saber qual é seu papel e como sua contribuição será utilizada (25). Todos os 
interessados, tanto os poderosos como menos poderosos, devem receber informações claras sobre o 
papel de cada participante, pois isso legitima as funções e os representantes que as assumem.

u O princípio da transparência inclui uma explicação das ferramentas e técnicas (26) e o recebimento de 
feedback sobre as informações fornecidas, ou seja, a resposta às preocupações dos participantes (27).

u Um aspecto específico da transparência é o fornecimento de feedback aos participantes. Documentar e 
comunicar como a contribuição dos participantes foi utilizada e como foi considerada para a elaboração 
de políticas também é essencial para aumentar a responsabilidade (21, 29, 38).

u	As técnicas e ferramentas devem ser adaptadas ao nível de empoderamento dos participantes do processo 
(26). Exemplos incluem técnicas de facilitação que se concentram em trazer as opiniões daqueles que 
falam menos, posição em que estão sentados, local do diálogo, pequenos grupos homogêneos para que 
os participantes se sintam seguros para falar, disponibilizar tradução/interpretação etc.

u A mistura de várias técnicas e ferramentas precisa considerar os requisitos de tempo e recursos que os 
participantes podem precisar investir (30). Assim, as ferramentas e técnicas podem precisar fornecer um 
equilíbrio entre amplitude e profundidade, dependendo da disponibilidade e da capacidade dos participan-
tes (21).

u O aspecto mais relevante para a escolha de ferramentas e técnicas é que elas sejam capazes de incluir 
todos os participantes de forma igual, ou mesmo equitativa, para proteger o processo de qualquer forma 
de exclusão (21).

Técnicas diferentes podem se complementar 
e cancelar os inconvenientes uma da outra. 
Quando usadas com competência, as técnicas de 
diálogo podem ser um meio eficaz para ampliar 
estrategicamente a voz das pessoas em espaços 
participativos. 

Aumentar a oportunidade de ouvir uns aos 
outros ajuda a consolidar uma compreensão 
das diversas visões e constrói confiança e 
respeito.

u	Investir fortemente em espaços participativos e nas capacidades necessárias para mantê-los ao longo 
do tempo.

u Oferecer oportunidades mais frequentes de interação e reflexão – quanto maior a interação entre os 
participantes, especialmente entre aqueles com opiniões e históricos opostos, maior a probabilidade de 
que grupos diferentes venham a se entender, concordando ou não.

Disponibilizar recursos humanos e financeiros para a participação (independente)

Ser transparente sobre o espaço participativo

Proporcionar oportunidades de interação regular dentro do espaço participativo

Utilizar uma ampla gama de técnicas de diálogo diversas, adaptadas aos diferentes grupos da população

3

3

3

4

4

4

7

5

Ações de formato e desenho que contribuem para a igualdade de condições

O formato e o desenho de um espaço participativo

podem contribuir significativamente para reduzir 
os desequilíbrios de poder e facilitar um ambiente 
propício à participação. Aqui, aludimos ao formato 
e desenho de todo o processo, começando pela 
fase preparatória e passando para as discussões 

reais dentro do espaço participativo, bem como as 
atividades de acompanhamento. As tabelas a seguir 
destacarão as ações mais relevantes para contribuir 
para a igualdade de condições e o que os atores 
governamentais podem fazer para garantir que os 
desequilíbrios de poder possam ser minimizados o 
tanto quanto possível.
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u	Os participantes precisam se sentir confiantes durante todo o processo, independentemente de sua 
origem socioeconômica (30). Uma forma de se sentir confiante é estar bem preparado através do acesso 
a informações relevantes e conhecimento especializado.

u O acesso às informações e evidências em tempo hábil permite que opiniões e interesses evoluam e 
prepara o terreno para um debate frutífero (3).

u Os participantes bem preparados que se sentem capazes de contribuir de forma significativa  
podem se sentir empoderados e, então, podem contribuir ainda mais para o empoderamento de  
suas comunidades (31).

Os participantes precisam receber todas as 
informações e antecedentes necessários para 
participar plenamente do processo (26). O conhe-
cimento e o acesso à informação são uma fonte 
de poder. As partes interessadas do governo e 
os especialistas geralmente têm conhecimento 
e informação, mas a população, as comunidades 
e a sociedade civil nem sempre os têm. Oferecer 
informações detalhadas e acessíveis é um meio 
de colocá-los em pé de igualdade.

Capítulo 2 - Um ambiente propício à participação 

Por que é importante?Capítulo

Capítulo

Capítulo

Capítulo

Por que é importante?

Por que é importante?

Por que é importante?

A fazer: 

A fazer: 

A fazer:

A fazer: 

A população, as comunidades e a sociedade 
civil podem ter sua participação limitada por 
vários desafios políticos e financeiros. Portanto, 
é crucial monitorar de perto quem está sendo 
impedido de participar por tais restrições, a fim 
de cumprir adequadamente os objetivos de um 
espaço participativo. 

u É um desafio compreender quem (não) está à mesa e por que (não) está. Requer boa vontade de reco-
nhecer quem representa quem e até que ponto os grupos marginalizados e vulneráveis se sentem 
atendidos por um processo participativo.

u Para descobrir quem não está presente, os organizadores do espaço participativo devem olhar além dos 
parceiros formalizados ou institucionalizados da sociedade civil, considerando grupos mais informais e 
grupos comunitários locais.

u	Oferecer feedback sobre como os resultados do espaço participativo foram utilizados estimula a  
participação.

u Demonstrar como os resultados do espaço participativo foram úteis aumenta a integração em todo 
o sistema e a adesão de múltiplas partes interessadas (26, 32-34). Isso pode ter efeitos positivos na 
implementação de políticas (29). 

Instrumentos de feedback e canais de comunica-
ção adequados promovem a responsabilidade (29).

A participação pública é um processo de múl-
tiplas etapas e não uma atividade única (35). 
Uma dessas etapas deve ser a avaliação de 
todo o processo de participação, incluindo a 
fase preparatória, para que as iniciativas sub-
sequentes possam se beneficiar das anteriores. 
As avaliações devem levar a uma melhoria do 
processo; isso facilita a institucionalização de 
um mecanismo que dá voz à população.

u	A avaliação deve se concentrar no próprio processo, bem como na realização de seus objetivos declarados.
u Avaliar o que funciona, para quem, em que circunstâncias, analisando os processos, mecanismos e 

ferramentas de engajamento (36, 37).
u Avaliar o impacto de um processo que pode levar algum tempo para atingir as metas políticas é extre-

mamente difícil (37, 38); no entanto, essa avaliação deve ser realizada, e todas as advertências devem 
ser sublinhadas, pois isso pode ajudar os responsáveis por políticas e decisões a informar os processos 
de participação subsequentes (37) e defender a participação entre os céticos. 

Facilitar o acesso à informação e ao conhecimento

Conferir constantemente quem NÃO está participando

Realizar avaliações regulares de um espaço participativo para informar os processos 
subsequentes e gerar evidências sobre o que funciona bem e não tão bem

Oferecer feedback pós-diálogo para aqueles que participaram

3

3

3

4

4

4

7

5

5

7

7

Tabela 2.1: Ações de formato e desenho que contribuem para a igualdade 
de condições
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u	Praticar a ideia de uma cidadania mais equalizada envolve dar às pessoas opções para se aproximarem 
dos governos, independentemente de qualquer exercício participativo liderado pelo governo (1, 29).  
A abertura para ouvir é sinalizada por tal abordagem para aqueles com quem os tomadores de decisão 
normalmente não entram em contato – como os leigos ou a sociedade civil, subscrevendo assim a 
noção de democracia em saúde.

u Os princípios democráticos de ouvir as pessoas, pelo menos dentro do espaço da saúde, incluem 
reconhecer as vozes ouvidas através de manifestações, protestos, greves, petições e campanhas pela 
internet. Levar a sério o engajamento público não solicitado pode ajudar a superar barreiras sociais 
e de poder político (1, 5, 39). No mínimo, é necessário reconhecer as mensagens que a população, as 
comunidades e a sociedade civil transmitem aos tomadores de decisão por tais meios para aumentar 
o nível de confiança entre a população e o governo.

u A fim de institucionalizar mecanismos de participação na saúde, e com ela uma ancoragem de princí-
pios democráticos no modus operandi dos setores da saúde (e talvez outros), a legislação que permite 
a participação é vantajosa (21). 

 O direito à participação pode já estar consagrado na constituição do país, o que pode ser alavancado 
como um endosso durante todo o exercício. 

A participação está intrinsecamente 
ligada aos valores democráticos básicos 
de igualdade e justiça social e depende 
de cidadãos livres e iguais (3, 21, 24). De 
uma perspectiva baseada em direitos, 
a participação pode ser vista como um 
direito humano em si que é essencial para 
a efetivação de outros direitos, como, por 
exemplo, o acesso aos cuidados de saúde 
(2, 6). Um espaço participativo para a saúde, 
especialmente aquele onde esforços visíveis 
estão sendo feitos para equalizar o equilí-
brio de poder, é, portanto, um microcosmo 
onde os princípios democráticos fornecem 
uma base, quer tais princípios sejam ou não 
seguidos na política geral de um país.

Capacidades dos atores governamentais de ofe-
recer igualdade de condições

Os formuladores de políticas são naturalmente 
parte integrante da rede de relações de poder 
informais e formais. Eles devem primeiro ser reco-
nhecidos e compreendidos a fim de aprender como 
promover ativamente uma cultura de participação. 

Os valores e princípios democráticos aplicados ao 
espaço participativo podem catalisar e apoiar as 
capacidades governamentais. Destacamos estas 
e outras capacidades essenciais específicas do 
governo para a criação de um processo de partici-
pação social mais igualitário – mais informações 
podem ser encontradas nos capítulos 3 a 7.

Por que é importante?Capítulo A fazer:  

Os governos precisam reconhecer que os princípios e valores democráticos 
são os fundamentos de um espaço participativo

3

4

6

Capacidades necessárias para garantir a igualdade de condições

u	Mesmo que o empoderamento econômico e social não possa ser responsabilidade exclusiva do setor 
de saúde, muito menos através de um exercício de participação limitada, ele precisa ser reconhecido 
como um fator estrutural que requer investimentos de longo prazo (3, 40).

u Empoderar grupos populacionais marginalizados como indivíduos e como comunidades significa 
incorporar o reconhecimento de barreiras na formulação dos objetivos, do formato e do desenho do 
espaço participativo, com forte ênfase na capacitação etc.

u Educação, conscientização e informação são outros elementos para promover o empoderamento e 
desafiar as estruturas sociais e de poder (1, 3, 40). 

A participação de grupos marginalizados 
da população é determinada por sua ‘capa-
cidade de participar’. Entretanto, neste 
contexto, a ‘capacidade’ é um conceito mul-
tifacetado que inclui capacidades, recursos, 
assim como acesso físico e social. Assim, 
um baixo status socioeconômico baseado 
em desigualdades estruturais e econômicas 
pode resultar em baixo acesso a estruturas 
institucionais, incluindo processos partici-
pativos (3, 18).

Por que é importante? Capítulo A fazer: 

Compreender e abordar as barreiras sociais à participação

3

4
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Capítulo

Capítulo

Por que é importante?

Por que é importante?

A fazer: 

A fazer: 

O compromisso político é decisivo para 
uma participação efetiva (21, 30). Do ponto 
de vista da participação, o conceito de com-
promisso pode ser definido como a ‘vontade 
dos políticos e dos organizadores da parti-
cipação pública de agir para alcançar a 
participação pública’ (21). Entretanto, a falta 
de vontade política está intrinsecamente 
ligada a uma distribuição injusta de poder, 
dinheiro e recursos, o que torna difícil que 
os desafios do sistema de saúde dos grupos 
negligenciados sejam preocupantes para 
aqueles que têm acesso às estruturas de 
poder. Este é um ciclo vicioso que ‘mantém 
os marginalizados marginalizados’ (20).

u	A vontade política e o compromisso político precisam ser mantidos e comunicados mesmo que o impacto 
e a eficácia da participação não sejam diretamente visíveis ou igualmente interpretados pelas partes 
interessadas.

u Acertar na comunicação é uma capacidade, na qual é preciso investir.
u Os canais de comunicação entre o governo e a sociedade civil devem ser abertos e constantemente 

ampliados.

u	A participação pode ser alavancada para aumentar a confiança, pois permite que os indivíduos se 
tornem parte de um esforço coletivo (6).

u As partes interessadas precisam ser levadas a sério e tratadas com respeito (2). Isto é fundamental 
para a confiança.

u As parcerias fortalecidas que surgem através da interação regular dentro de um espaço participativo 
fomentam as relações entre os formuladores de políticas e as pessoas e, assim, têm um impacto 
positivo sobre as crenças e opiniões que as pessoas têm sobre o governo (6).

u A participação pode aumentar a responsabilidade pelas decisões (6, 21, 23, 33), o que também contribui 
para uma relação de confiança. 

A confiança no processo e nos atores 
envolvidos é essencial para que as pessoas, 
especialmente os grupos vulneráveis e 
marginalizados, se engajem em um espaço 
participativo e expressem suas opiniões. 
Uma relação de confiança entre a sociedade 
civil e os governos permite que as relações 
de poder mudem, o que pode quebrar as 
barreiras sociais: os receptores (não) passi-
vos de cuidados tornam-se cidadãos ativos 
e informados (empoderamento cívico) que 
participam da melhoria de seus desfechos 
de saúde (6).

Manter e comunicar o compromisso político e a vontade genuína de ouvir as pessoas

Oferecer feedback pós-diálogo para aqueles que participaram

u	Uma declaração objetiva lucidamente matizada é a base para uma comunicação transparente. Ela 
pode influenciar as relações de poder e possibilitar novas dinâmicas políticas e sociais, conferindo 
um papel e responsabilidade claros àqueles que geralmente têm menos voz na tomada de decisões 
(41). Essa competência precisa ser priorizada entre os quadros governamentais e apoiada pela 
alta administração. 

A formulação transparente e competente 
de um propósito e objetivo claros para um 
espaço participativo é essencial para um 
engajamento público eficaz (25, 26).

Por que é importante? Capítulo A fazer: 

Capacidade de formular um propósito claro para o espaço participativo

3

3

3

4

4

4

5

5

5
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u	Há frequentemente uma resistência cultural à participação dentro dos Ministérios da Saúde (29) que deve 
ser examinada e refletida. Pode ser útil dissecar por que a sociedade civil é muitas vezes vista como uma 
construção abstrata que reivindica o poder sem ter direito a ele (42), em vez de um parceiro potencial 
para a tomada de decisões. Esse passo inicial pode ser útil na elaboração de estratégias para superar a 
resistência cultural.

u Os governos podem buscar interagir com as partes interessadas da sociedade civil para aumentar sua 
própria exposição e aprender com essas interações (3, 43). A experiência demonstra que mais tempo de 
contato face a face entre as partes interessadas aumenta não apenas a compreensão das perspectivas 
uns dos outros, mas também acelera a curva de aprendizado para todos os atores sobre o ‘como’ da 
participação. O velho ditado ‘a prática traz perfeição’ é relevante aqui!

u Aceitar, tolerar e ouvir diferentes tipos de pessoas respeitosamente falando o que pensam, mesmo quando 
suas opiniões são completamente diferentes ou opostas às ideias estabelecidas, são formas de contribuir 
para uma cultura (institucional) onde as opiniões das pessoas são valorizadas. É algo que precisa ser pra-
ticado, treinado e aprendido pelos quadros governamentais, bem como pelos mais poderosos e influentes 
da sociedade.

u Os governos que não têm a capacidade imediata de administrar um espaço participativo de forma eficaz 
podem explorar as vantagens de um órgão mediador. Tal órgão independente pode arbitrar o discurso 
público a fim de refletir e sistematizar as demandas articuladas pela sociedade civil, assim como os 
argumentos articulados pelos atores governamentais. Uma vantagem de um órgão mediador é que ele 
tem o potencial de aumentar a legitimidade e a qualidade do processo de participação, pois pode traduzir 
as informações coletadas através de consultas públicas em prioridades políticas reais que podem ser 
assumidas pelos governos (21). A falta de especialização técnica e a falta de capacidade para definir 
objetivos políticos da sociedade civil poderiam ser assim mitigadas. Além disso, um órgão de mediação 
poderia atuar como um facilitador independente que pode assegurar imparcialidade e transparência para 
o exercício de participação (30).

 

A superação das relações de poder dese-
quilibradas que impactam negativamente 
a participação é um enorme desafio, pois 
representa uma mudança de paradigma 
fundamental que só pode acontecer len-
tamente. Ela começa promovendo um 
entendimento institucional e uma cultura 
organizacional que compreende e valoriza 
a participação social (28).

Por que é importante? Capítulo A fazer:  

Capacidade de formular um propósito claro para o espaço participativo

u	Mesmo que o empoderamento econômico e social não possa ser responsabilidade exclusiva do setor 
de saúde, muito menos através de um exercício de participação limitada, ele precisa ser reconhecido 
como um fator estrutural que requer investimentos de longo prazo (3, 40).

u Empoderar grupos populacionais marginalizados como indivíduos e como comunidades significa 
incorporar o reconhecimento de barreiras na formulação dos objetivos, do formato e do desenho do 
espaço participativo, com forte ênfase na capacitação etc.

u Educação, conscientização e informação são outros elementos para promover o empoderamento e 
desafiar as estruturas sociais e de poder (1, 3, 40).

 

A participação de grupos marginalizados da 
população é determinada por sua ‘capacidade 
de participar’. Entretanto, neste contexto, a 
‘capacidade’ é um conceito multifacetado que 
inclui capacidades, recursos, assim como 
acesso físico e social. Assim, um baixo status 
socioeconômico baseado em desigualdades 
estruturais e econômicas pode resultar em 
baixo acesso a estruturas institucionais, 
incluindo processos participativos (3, 18).

Por que é importante? Capítulo A fazer:  

Capacidade de traduzir evidências experimentais 
em informações relevantes para políticas

3

3

4

4

Quadro 2.2: Capacidades necessárias para garantir a igualdade de condições
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5. Conclusão

Este capítulo se concentra em conceituar o 
poder e estipular sua relevância para a par-
ticipação social. O poder se manifesta através 
de hierarquias políticas, socioeconômicas e 
tradicionais, formais e informais, que criam 
condições desiguais dentro das sociedades. 
Assim, a dinâmica de poder determina quão 
nivelado é o campo de atuação, influenciando 
bastante a eficácia e a qualidade da participa-
ção social. 

Para criar um ambiente propício à participa-
ção, os governos precisam compreender e 
reconhecer o papel que o poder desempenha 
na participação social e garantir que medidas 
sejam postas em prática para reduzir e, em 
última instância, diminuir esse desequilíbrio 
de poder. Duas áreas principais nas quais os 
governos podem se concentrar para resolver 
assimetrias de poder e promover contribuições 
significativas de grupos populacionais tradicio-
nalmente menos poderosos e desfavorecidos 
são:

u	o formato e o desenho de um espaço parti-
cipativo precisam contrabalançar as dispari-
dades de poder entre os participantes;

u é preciso construir capacidades governa-
mentais para compreender e enfrentar as 
relações de poder formais e informais.

Este capítulo serve como um vínculo entre 
os espaços participativos (conforme descrito 
no capítulo 1) e os cinco capítulos seguintes 
(capítulos 3 a 7), mostrando como um espaço 
participativo pode ser moldado para apoiar o 
engajamento significativo dos participantes 
uns com os outros, minimizando, na medida 
do possível, as assimetrias de poder. Ao excla-
recer a relevância do poder para um ambiente 
propício, o capítulo demonstra o potencial 
transformador que está embutido na partici-
pação social ao desafiar as convenções sociais 
sobre quem deve ter sua voz ouvida, quem deve 
ter autoridade sobre sua própria saúde e quem 
deve ser capacitado a contribuir significativa-
mente para a elaboração de políticas. 

Em resumo, os desequilíbrios de poder preci-
sam ser reconhecidos como obstáculos-chave 
para uma interação igualitária entre as partes 
interessadas. Atenção constante e compro-
misso político são necessários para eliminar 
esses obstáculos e, assim, criar um ambiente 
propício à participação.
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Uma das preocupações mais citadas das partes 
interessadas na governança participativa e nos 
esforços de participação social é a representativi-
dade (percebida) daqueles que contribuem (1-8). 
A questão da representação está intimamente 
ligada à questão da legitimidade e credibilidade, 
sendo amplamente difundido o conceito de que, 
se aqueles que fazem parte de um processo 
participativo são representativos de quem supos-
tamente representam (muitas vezes o ‘público’), 
então eles também são considerados legítimos. 
Mais importante ainda, os resultados do processo 
participativo são então também considerados 
legítimos. 

O conceito de representação muitas vezes não 
é explicitamente refletido em muitos processos 
participativos, mas permanece muito presente 
tanto na literatura de participação quanto nos 
dados primários coletados para este manual 
(9-16). Os formuladores de políticas e organi-
zadores de espaços participativos lutam com 
a questão e ‘não têm uma fórmula clara para 
avaliar a representatividade’ (17). Algumas 
partes interessadas propõem um ideal de con-
sultar uma seção transversal da população em 
geral, incorporando a chamada representação 
estatística (ver Quadro 3.1). Contudo, na prática, 
isto é administrativamente complexo e dispen-
dioso a ponto de, muitas vezes, ser inviável (18). 
Além disso, como examinaremos neste capítulo, 
tal abordagem pode não ser útil em termos da 
política de saúde em questão. 

O que é representação, então, e o que a torna 
útil em termos de participação que subsidia a 
formulação de políticas do setor de saúde? Resu-
mida até sua essência, representação é ‘agir em 

nome de’ alguém, ou seja, torná-lo efetivamente 
presente através de um intermediário (6), por 
causa da realidade de que nem todos podem ser 
convidados. A ideia é assegurar a mesma, ou 
similar, expressão de diversidade (social ou não) 
através do grupo participante como existe dentro 
da sociedade, apesar da escala menor (19). 

A pergunta pertinente torna-se então: qual 
expressão de diversidade é desejável? Diversidade 
de classe socioeconômica, local de residência, 
leque possível de pontos de vista sobre um tema 
específico, etnia, experiência com o assunto em 
questão... ou uma mistura destes? Torna-se 
cada vez mais claro que a resposta depende 
fortemente da questão ou objetivo de política do 
processo participativo; refletir adequadamente 
e especificar isso é fundamental para visar o 
público ‘certo’ que é considerado legítimo para 
falar por si mesmo ou em nome de um eleitorado1 
e/ou adquirir certas habilidades para fazê-lo 
durante processos estabelecidos de forma a per-
mitir-lhes contribuir em prol de um bem comum.
 

1 'Eleitorado' aqui se refere a um grupo particular de pessoas na sociedade 
que provavelmente apoiarão uma pessoa ou uma ideia.

3.1 Introdução

A representatividade nos 
mecanismos de engajamento 

da população é a obtenção 
do público 'certo' no que 
diz respeito à questão de 
política em tela. É preciso 
que a questão de política 
seja precisa e claramente 

formulada e comunicada a fim 
de construir uma estratégia
 de seleção de participação 

sobre ela. 
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Isto nos leva ao cerne deste capítulo e à concei-
tuação da representação que é mais relevante 
para os processos participativos liderados pelo 
governo para o planejamento e a elaboração de 
políticas nacionais de saúde:

1. Um processo de seleção bem refletido pode 
trazer diversidade de participantes com base 
em critérios que são adaptados à questão de 
política em tela. Isto se baseia nos atributos 
inerentes aos participantes, sua posição e 
experiências na sociedade e/ou seu conhe-
cimento e exposição a questões pertinentes. 

2. O formato e o desenho do processo parti-
cipativo podem dar legitimidade e credibili-
dade aos participantes para representar um 
eleitorado (por exemplo, o público em geral, 
uma determinada comunidade, um grupo 
de pacientes etc.). Pode ser feito pela sua 
própria experiência pessoal, seus conheci-
mentos ou através de suas conexões diretas 
com o eleitorado. Assim, a legitimidade pode 
ser adquirida por meio de intercâmbio e dis-
cussão quando o formato é bem pensado e 
conduzido com honestidade. 

O primeiro ponto reforça a importância de 
os formuladores de políticas selecionarem 
participantes com base na representatividade 
desejada de um grupo ou ideia (9). O segundo 
ponto enfoca o papel de representação dos par-
ticipantes individuais e como o próprio processo 
participativo pode ser fundamental para moldar 
isso.

Além disso, o papel representativo de parti-
cipantes individuais e grupos é reconhecido 
e reforçado por iniciativas de capacitação. 

Os participantes governamentais também se 
beneficiam do fortalecimento da capacidade, 
especialmente em termos de reconhecimento 
dos benefícios da participação para seu próprio 
trabalho político, além de 'como' conduzir 
exercícios participativos e implementar efetiva-
mente os pontos 1. e 2. Discutimos em detalhes 
as necessidades de capacidade na seção 6.

Representação quantitativa 
(também conhecida como representação estatística 
ou representação descritiva) 

A 'representação estatística' visa uma amostra 
representativa que reflita as características da 
população total (20); ou seja, 'um retrato exato, em 
miniatura, das pessoas em geral' (10). A amostragem 
aleatória é normalmente usada como método para 
selecionar os participantes (5, 21). 

O termo 'representação estatística' é muitas vezes 
usado de forma intercambiável com 'representação 
descritiva' (5, 21); este último rótulo enfatiza o uso 
de características demográficas, tais como idade, 
etnia, educação e renda, para selecionar represen-
tantes para um processo participativo. O objetivo é o 
mesmo: assegurar que a frequência dessas caracte-
rísticas nos grupos participantes reflita a frequência 
de ocorrência na população (22). Como o foco é a 
frequência, ou a distribuição quantitativa, das carac-
terísticas, Hainz et al. introduzem o termo represen-
tação quantitativa (5, 21). A principal vantagem é que 
uma amostra quantitativamente representativa do 
público permite uma certa 'validade externa' dos 
resultados (23). 

Neste manual, empregamos o termo ‘representação 
quantitativa’ (em oposição à representação estatís-
tica, ou descritiva) e o distinguimos da representação 
'qualitativa' (ver Quadro 3.6).

Quadro 3.1
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3.2 Objetivos do capítulo  

Este capítulo visa, portanto, provocar o formu-
lador de políticas a refletir sobre as questões 
centrais ligadas à 

(a) seleção de representantes e 
(b) garantia de que o formato e o desenho do 

processo participativo confiram aos parti-
cipantes o nível máximo de legitimidade e 
credibilidade para representar a voz do(s) 
público(s)-alvo do processo participativo. 

Capítulo 3 - Representação na participação
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A próxima seção expõe a lógica de pensar 
através de questões de representação e 
explora o dilema de representar os chamados 
‘leigos’. Entramos então nas especificidades do 
processo de seleção, do formato do desenho 
do processo a partir da perspectiva de repre-
sentação significativa e terminamos com as 
capacidades necessárias para cumprir papéis 
de representação.



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

67

3.3 Participação representativa: esclarecimento 
       conceitual 

Os desequilíbrios de poder afetam a 
legitimidade dos participantes 

O foco deste manual está nos espaços par-
ticipativos liderados pelo governo, nos quais 
é imperativo reconhecer que os governos (e 
em alguns ambientes, os doadores) têm um 
poder considerável sobre a forma como esses 
espaços se formam, são utilizados e são efi-
cazes para dar voz àqueles que são afetados 
pelas políticas de saúde (3). Reconhecer esta 
realidade implica também que o ponto de 
partida de qualquer espaço participativo é 
desequilibrado em termos de poder e influên-
cia (11). 

Uma fonte de poder é claramente a legitimi-
dade que um participante pode ter (ou apa-
renta ter) através de sua representatividade de 
um grupo, eleitorado ou comunidade. Alguns 
participantes podem ter sua presença e con-
tribuição em espaços participativos legitimada 
por sua experiência (por exemplo, acadêmicos, 
profissionais de saúde) ou cargo no governo 
(por exemplo, um funcionário do Ministério da 
Saúde). Para participantes leigos ou organiza-
ções da sociedade civil, geralmente não é tão 
simples assim. Muitas vezes eles dependem 
da representação de um grupo, comunidade ou 
ideia como sua principal fonte de legitimidade 
e, portanto, poder e influência (24). 

Do ponto de vista do governo, um dos objetivos 
de um espaço participativo é obter e compreen-
der pontos de vista 'representativos' (25). De 
fato, as razões geralmente mencionadas pelos 
formuladores de políticas como a razão de ser 
dos esforços de participação social enfatizam 

O que ou quem um participante 
representa?
Formuladores de política/organizadores convidam 
os participantes para o diálogo dentro de um espaço 
participativo a fim de obter opiniões diversas que 
representem:

u um eleitorado ou comunidade, porque o parti-
cipante tem interações regulares com aqueles 
representados e/ou foi selecionado pelo eleito-
rado ou comunidade para ser seu representante;

u um eleitorado ou comunidade, porque os organi-
zadores desejam ouvir uma experiência ou visão 
individual que eles consideram como potencial-
mente característica ou típica desse eleitorado ou 
comunidade;

u uma ideia ou perspectiva baseada em conheci-
mentos técnicos. 

Os participantes são, portanto, transformados em 
‘representantes’ em virtude do processo participa-
tivo. Uma seleção dos participantes bem refletida, 
bem como o formato e o desenho do processo, 
devem dar legitimidade aos participantes para se 
tornarem representantes; devem também dar cre-
dibilidade ao espaço participativo como um fórum 
para subsidiar a tomada de decisões. 

Quadro 3.2 

a singularidade das contribuições leigas ou da 
sociedade civil em relação às contribuições 
de especialistas, profissionais ou quadros do 
governo (20). Essa ‘singularidade’ representa-
tiva é o que se busca em sua diversidade.
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No entanto, essas contribuições ‘singulares’ 
podem não encontrar voz dentro de um espaço 
participativo se os formuladores de políticas 
públicas não responderem adequadamente aos 
desequilíbrios de poder preexistentes entre os 
atores. Uma maneira de fazer isso é ser explí-
cito sobre representação, ou seja, especificar 
a representação ou contribuição esperada (ver 
Quadro 3.2) de cada participante (para isso, o 
público-alvo deve ser bem definido), e por que 
a presença de cada participante é necessária 
(para isso, o objetivo do processo participativo, 
do evento ou da estrutura institucional deve 
ficar bem claro). Essa clareza dá legitimidade 
e, portanto, poder a todos os representantes, 
especialmente àqueles que não estão pre-
sentes. Ela facilita ainda mais a adesão das 
partes interessadas cujos interesses e preo-
cupações podem alavancar ou acabar com a 
implementação bem-sucedida de reformas de 
saúde (como profissionais e especialistas, mas 
também certas comunidades). 

A credibilidade de um espaço parti-
cipativo (também) depende da legi-
timidade e da representatividade 

Na prática, entretanto, os formuladores de 
políticas muitas vezes são vagos sobre exa-
tamente quais perspectivas são desejadas 
e quais implicações isso poderia ter para 
aqueles que implementariam as políticas, 
como comunidades ou equipes de saúde (4, 11, 
26, 27). Como afirma Martin: 'A equipe [deveria] 
reconhecer a legitimidade da participação, mas 
[os organizadores] não especificaram os termos 
dessa legitimidade [que] reflete a frequente 
indefinição com a qual essas amplas intenções 
políticas são traduzidas na prática. Consequen-
temente, a implementação torna-se uma questão 
de negociação' (11). 

A credibilidade do espaço participativo sofre 
quando as questões de representação não 
são adequadamente pensadas (18). Há vasta 
literatura sobre os problemas associados à 
seleção de representantes mal concebida: falta 
de transparência nos critérios de seleção (6, 
14, 16, 28), seleção arbitrária dos representan-
tes da sociedade civil (29) e participação dos 
‘rostos de sempre’, que são facilmente aces-
síveis e têm recursos (6, 30-33). O resultado é 
uma maior assimetria de poder e influência, 
que pode ser mitigada com uma abordagem 
mais sistemática do processo de seleção. 

Outra forma desta assimetria de poder se 
manifestar é através do uso frequente da 
representação (ou falta dela) como argu-
mento para descartar resultados baseados 
na participação durante ou após processos 
participativos. Isso pode ser devido a uma 
preocupação real com a representatividade, 
mas também pode ser alimentado pelo medo 

A participação e o equilíbrio de poder
u Os espaços participativos liderados pelo governo 

são, por princípio, inerentemente desequilibrados 
em termos de poder e influência dos atores.

u Os organizadores dos espaços participativos 
muitas vezes são vagos a respeito de quem 
querem consultar e por quê, levando a assimetrias 
adicionais de poder e questionamento da legitimi-
dade dos participantes.

u Transparência e clareza sobre representação são 
necessárias para facilitar relações de poder mais 
equalizadas e assim obter resultados efetivos da 
participação. 

Quadro 3.3 
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de perder o controle sobre o processo, ou 
de perder influência (institucionalizada). De 
qualquer forma, o mal-estar dos quadros do 
governo e dos profissionais de saúde gerado 
pela questão da representação se apresenta 
consistentemente como um verdadeiro desafio, 
podendo levar até mesmo à completa recusa ou 
negação da participação (4, 11, 14, 26, 30, 34).

Um ciclo vicioso pode então surgir: se a repre-
sentatividade não for garantida (ou pelo menos 
vista como tal), o espaço participativo não 
passa credibilidade e pode ser mais facilmente 
abusado e mal utilizado (11, 35). O tokenismo2 
e o sentimento de ser manipulado são queixas 
comuns das organizações da sociedade civil, 
dos grupos de pacientes (2, 36) e do público 
leigo (4, 5, 33), que muitas vezes estão em 
minoria (14, 16, 37, 38) nos processos partici-
pativos, sendo comum funcionários e gerentes 
do governo liderarem o exercício por motivos 
de protocolo ou obrigação (11, 33). Esse ciclo 
vicioso pode ser quebrado dedicando-se mais 
atenção às questões de representação, tor-
nando explícita a seleção dos participantes e 
projetando o processo com a legitimidade em 
mente (32) (ver Quadro 3.4).

O risco de um nível baixo (real ou percebido) 
de legitimidade da sociedade civil é que grupos 

2 No que se refere a espaços participativos, tokenismo ou 'abordagem 
simbólica' é aquela em que os governos/organizadores se envolvem 
com os participantes apenas a fim de cumprir exigências legais ou 
satisfazer um grupo particular de pessoas, em vez de conduzir o 
exercício dentro do espírito da lei ou da política. O engajamento com 
a população, comunidades e sociedade civil acaba sendo superficial 
e nem sempre sincero, já que os próprios interesses do governo/
organizador predominam sobre o interesse da sociedade. Os seguintes 
aspectos podem ser tanto sintomas quanto causas de tokenismo: 
os representantes da sociedade civil estão significativamente sub-
representados; e os organizadores mantêm um controle rigoroso das 
regras de engajamento com o público – ou seja, a natureza e o nível do 
engajamento público não permitem um aporte significativo do público em 
geral (4).

de interesse mais poderosos – muitas vezes as 
mesmas organizações de alta capacidade, pro-
fissionais de saúde, especialistas e/ou lobistas 
de sempre – afastem as vozes daqueles que 
são o principal alvo tanto do espaço participa-
tivo quanto dos esforços de implementação de 
políticas de saúde, o que minaria o objetivo do 
exercício (1, 11, 24, 35). 

Assim, a credibilidade de um espaço participa-
tivo está estreitamente interligada à legitimi-
dade, o que nos traz de volta ao círculo com-
pleto de representação e representatividade. 
Complicando ainda mais um tema já complexo, 
as partes interessadas têm percepções muito 
diferentes da própria legitimidade e represen-
tatividade. Em geral, os quadros do governo, 
especialistas e profissionais da saúde tendem 
a questionar a representatividade dos leigos e 
da sociedade civil com base em argumentos de 
representatividade estatística e em uma busca 
impossível de ‘especialistas leigos’ (9, 11, 33). 
Cidadãos, comunidades e a sociedade civil 
em geral muitas vezes veem suas opiniões e 
experiências individuais como inerentemente 
legítimas e merecedoras de discussão a fim 
de beneficiar o interesse coletivo mais amplo 
(9, 11, 39). Mais uma vez, a resolução desse 
confronto requer clareza e transparência no 
que diz respeito à representação.
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Os três grandes ‘eleitorados’ (o povo, o setor 
do conhecimento e o governo) da Assembleia 
Nacional da Saúde na Tailândia são denomi-
nados ‘triângulos’, com base no slogan de 
que ‘o triângulo move a montanha’, ou seja, 
todas as três forças devem se unir a fim de 
provocar mudanças. 

A estrutura de governança da Assembleia 
Nacional da Saúde é, portanto, tripartite, 
na medida em que os três ‘ângulos’ devem 
ser representados igualmente. Nenhum 
eleitorado tem um papel privilegiado no 
processo da Assembleia quando comparado 
a outro. O objetivo da representação dentro 
da Assembleia é assegurar complemen-
taridades das diferentes perspectivas dos 
três eleitorados – a visão do legislador, as 
experiências da população e o conhecimento 
dos que analisam as evidências. Um aspecto 
singular do processo da Assembleia é que 
são empreendidos todos os esforços possí-
veis para colocar todos os lados em pé de 
igualdade (através de capacitação, trabalho 
de conscientização etc., organizado pelo 
Escritório da Comissão Nacional de Saúde) 
para que cada um possa cumprir adequada-
mente seu papel de representação e todos 
sejam complementares entre si. Todos os 
três eleitorados da Assembleia têm igual 
direito à voz. Dentro dos amplos 'cantos' 
do triângulo da Assembleia, o Escritório da 

Comissão Nacional de Saúde define ‘grupos 
constituintes’ específicos com um número 
desenhoado de representantes, como, por 
exemplo, ‘organizações da sociedade civil 
que trabalham com HIV/AIDS, proteção ao 
consumidor ou deficiências’. Cada subgrupo 
dos três eleitorados assim definido pelo 
Escritório organiza seu próprio processo 
de consulta para selecionar seus represen-
tantes a fim de levantar suas preocupações 
na Assembleia. Os integrantes participam 
da Assembleia em sua qualidade de repre-
sentantes de um grupo constituinte definido 
pelo Escritório. Os indivíduos que desejam 
participar da Assembleia devem, portanto, 
primeiro juntar-se a um desses subgrupos. 

Em geral, a base de participantes da Assem-
bleia é extremamente diversificada, com 
representação do governo, think tanks, o 
meio acadêmico, a sociedade civil, comu-
nidades e o setor privado. O número de 
grupos de interesse definidos pelo Escritório 
aumenta a cada ano de acordo com os tópicos 
de resolução abordados na Assembleia 
daquele ano. Nenhum grupo é removido da 
lista; novos grupos são acrescentados a cada 
ano conforme sua relevância. Por exemplo, 
na Assembleia de 2016, havia 280 grupos 
constituintes, e a atual 13ª Assembleia inclui 
cerca de 350 grupos constituintes (32).

Seleção de eleitorados na Assembleia Nacional de 
Saúde da Tailândia

Quadro 3.4 
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O enigma da representação: o leigo 
‘comum’ não existe realmente 

A busca dos organizadores de espaços parti-
cipativos em saúde por 'leigos' parece estar 
baseada no apelo de consultar o 'homem 
comum' ou a 'mulher comum', que pode for-
necer percepções 'comuns' não disponíveis 
através de outros mecanismos (11). Entretanto, 
as 'mulheres comuns' ou 'homens comuns' 
não existem de fato. A maioria das pessoas não 
são representativas de um público, mas sim de 
si mesmas, e nenhuma pessoa (nem mesmo 
um grupo de pessoas) pode necessariamente 
representar o espectro completo do 'público' 
(24). Na verdade, alguns especialistas afirmam 
que é injusto esperar que alguém represente 
o público (40). 

O dilema é complicado pelo simples ato da 
participação em si – quanto mais uma pessoa 
participa, menos 'leiga' ela se torna. A expe-
riência e as exigências do processo participa-
tivo podem construir confiança e habilidades 
(este, inclusive, muitas vezes é um objetivo 
declarado), e assim criar um especialista 
mais profissionalizado com o risco de então 
ser tachado de não representativo (26). 

O enigma continua ao examinar quais leigos 
participam; a experiência mostra um pre-
conceito em favor da elite da sociedade, ou 
seja, aqueles que têm tempo e recursos, ou 
um interesse particular pelo tema (11, 30). No 
entanto, este último grupo poderia ser visto 
como portador de um conflito de interesses 
em potencial e, portanto, não muito 'leigo' (24). 

Assim, as fronteiras entre conhecimento leigo, 
experiencial, profissional e técnico são fluidas 
(11), especialmente devido à crescente profis-
sionalização da sociedade civil. Isso pode levar 

Conhecimento experiencial 

O conhecimento experiencial refere-se às expe-
riências reais que as pessoas têm como usuários 
de serviços ou membros da comunidade, por 
exemplo, ao acessar serviços em uma unidade de 
saúde, ao lidar com a falta de água corrente em 
casa etc. Em contrapartida com os especialistas ou 
profissionais de saúde, que são solicitados a fazer 
julgamentos ostensivamente objetivos com base em 
fatos ou conhecimentos especializados, os leigos 
ou pacientes devem trazer uma evidência mais 
subjetiva baseada em sua experiência vivida ou, em 
outras palavras, uma visão leiga (20). Essa ‘perícia 
de não-perito’ é e deve ser mais reconhecida entre 
as partes interessadas como fonte de legitimidade 
dentro de um espaço participativo. 

Quadro 3.5 

a mensagens conflitantes sobre a seleção dos 
participantes. Em um exemplo do Reino Unido, 
Martin descreve folhetos usados para alistar 
participantes para um fórum público que espe-
cificamente pedem que 'pessoas comuns' se 
apresentem, mas simultaneamente exalta 
a importância de que tenham 'conhecimento 
ou experiência de um aspecto particular da 
saúde' (5). 

Qual é exatamente o atrativo de ter a 'pessoa 
comum' representada? Efetivamente, é uma 
questão da legitimidade (real ou percebida) 
proporcionada por uma seleção de participan-
tes que é aleatória, de modo a fornecer uma 
amostra estatisticamente representativa da 
população 'comum'. A legitimidade também é 
conferida pelas eleições com amplo sufrágio: 
o processo eleitoral confere maior autoridade 
à pessoa eleita para desempenhar um papel 
de representação através da demonstração 
explícita de apoio da população votante (5, 6). 
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A representação qualitativa é mais 
relevante para os mecanismos do 
setor da saúde que visam ao engaja-
mento da população 

Como já mencionado, a representação quanti-
tativa (ou seja, a consulta de um recorte ade-
quado da população) e um processo eleitoral 
são administrativamente complexos e dispen-
diosos (5, 18, 41, 42). Além disso, as falhas ine-
rentes à representação estatística ou eleitoral 
são particularmente relevantes em termos do 
aporte da população nos processos de política 
do setor da saúde. Em primeiro lugar, nenhum 
desses métodos garante que os representan-
tes reflitam adequadamente a população em 
termos de características relevantes para a 
saúde, que, além das mais amplamente dis-
poníveis, como gênero, etnia ou status socioe-
conômico, também incluem necessidades de 
saúde, preferências dos usuários e experiência 
do sistema de saúde (22, 37) – características 
que geralmente não constam dos registros 
da população. Além disso, os representantes 
eleitos nem sempre são representativos de 
todas as vozes (6) e são muitas vezes contes-
tados por opiniões ou grupos minoritários (24), 
o próprio alvo das políticas que visam melhorar 
os desfechos de saúde. 

Em segundo lugar, a inclusão e ‘não deixar 
ninguém para trás’ são (ou deveriam ser) um 
princípio fundamental subjacente à elaboração 
de políticas de saúde com a cobertura de saúde 
universal em mente. Em geral, a literatura e os 

Entendendo a diferença entre 
representação quantitativa e 
qualitativa
u A representatividade quantitativa é alcançada se 

a frequência das características pré-especificadas 
dentro da população (geral) for suficientemente 
representada dentro da amostra de participantes. 
Ao criar uma amostra estatisticamente quanti-
tativa da população em geral, muitas vezes por 
amostragem aleatória, pode-se obter um certo 
grau de 'validade externa' dos resultados (23). As 
características pré-especificadas são geralmente 
de natureza demográfica, ou seja, informações 
que podem ser obtidas através de um registro 
populacional; tendem a ser estáticas (etnia, 
gênero etc.) e, portanto, facilmente verificáveis 
em termos de sua frequência dentro da população.

u A representatividade qualitativa é obtida quando 
se garante a ocorrência de características pré-
-especificadas dentro da amostra, mesmo que 
essas características não sejam representadas na 
mesma frequência que na população em geral. O 
pressuposto subjacente é que estas característi-
cas devem ter mais peso porque são relevantes 
para o objetivo do processo participativo ou motivo 
para a seleção dos participantes.

u Portanto, o objetivo da representação qualitativa 
é alcançar uma diversidade qualitativa de par-
ticipantes relevantes para o objetivo do espaço 
participativo, em vez de uma proporcionalidade 
quantitativa muitas vezes alcançada por amos-
tragem aleatória com acesso a dados em nível 
populacional (9, 21, 23, 26).

Quadro 3.6 
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estudos de caso insinuam que os processos de 
seleção de participantes com foco na representa-
tividade qualitativa tendem a ser mais bem suce-
didos em trazer vozes diversas à tona (11, 30, 
43-45). Trazer vozes variadas e marginalizadas 
significa dar mais peso a suas opiniões do que 
às opiniões majoritárias, abandonando assim 
o princípio básico da representação quantita-
tiva. Bovenkamp e cols. chegam a advertir que, 
quando uma voz coletiva é mobilizada, geral-
mente o objetivo é proteger o status quo (46). 
Caso se deseje uma verdadeira reforma do 
setor da saúde, devem-se buscar em especial 
as vozes individuais, pois geralmente provêm 
da insatisfação e, portanto, destacam deficiên-
cias do sistema. 

Em terceiro lugar, muitos especialistas salien-
tam a distinção entre (a) representar uma 
população ou grupo populacional através de 
características demográficas e (b) trazer uma 
perspectiva desse grupo populacional, seja por 
experiência individual ou através de interação e 
experiência regulares com ele (25, 37). A rigor, 
é provável que o público completo esteja mais 
bem representado como um todo através de 
uma abordagem de representação quantitativa. 
No entanto, é (b) que oferece a contribuição 
mais relevante da população, da comunidade 
e da sociedade civil em termos de tomada de 
decisões no setor de saúde, onde as opções 
políticas devem abordar as necessidades e 
experiências tanto de indivíduos quanto de 
populações. 

De fato, além de uma visão mais ‘representa-
tiva’ da população, as contribuições confiáveis 
e úteis durante os processos participativos 
incluem experiências pessoais e perspectivas 
como usuários do sistema de saúde, cuida-
dores, membros da família, migrantes, resi-
dentes, cidadãos etc. (9). Isto se expressa no 
conceito de ‘participação experiencial’, em que 
encontros individuais e compartilhados dentro 
do domínio da saúde são levados a consultas 
e discussões públicas (25, 37). Muitas vezes, 
esse conhecimento experiencial (quadro 5) 
é desacreditado por não ser representativo, 
o que alguns autores lamentam ser devido à 
dominância de profissionais e peritos na defi-
nição da agenda (11). Entretanto, conforme 
explorado mais adiante na próxima seção, a 
representatividade qualitativa para trazer opi-
niões e experiências diversas pode fortalecer 
a legitimidade de um processo participativo, 
especialmente quando o processo de seleção 
é coerente com os objetivos do diálogo (3). 

Assim, a representação qualitativa é mais con-
dizente com os objetivos participativos do setor 
de saúde. Entretanto, isso não significa que a 
representatividade quantitativa não seja útil em 
situações específicas, especialmente quando 
combinada com critérios de seleção voltados 
também para a representatividade qualitativa. 
O formato e o desenho do processo partici-
pativo são, portanto, primordiais; a seção 5 
examina essa questão mais a fundo.
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A representação formal se concentra nos arranjos institucionais de representação, ou seja, as maneiras 
como os representantes são formalmente autorizados a agir em nome de outros (17).
A representação eletiva é um exemplo de representação formal. Os mecanismos eleitorais dão aos 
representantes o mandato de representar os interesses dos eleitores (6). Espera-se que os representantes 
sejam responsivos e responsáveis perante aqueles que estão sendo representados, pois eles têm a opção 
de remover os representantes ou sancioná-los (17, 47). Os representantes podem ou não compartilhar 
as características do seu eleitorado e podem ou não compreender as necessidades e preferências do 
eleitorado (5, 22).

A representação qualitativa é obtida pela garantia da ocorrência de características pré-estabelecidas 
(demográficas, mas também fatores diversos como pontos de vista, experiências, local de trabalho, 
parentesco com uma criança deficiente etc.) dentro da amostra, mesmo que essas características não 
sejam representadas na mesma frequência que na população em geral. O pressuposto subjacente 
é que essas características são relevantes para o objetivo ou motivo da seleção dos participantes e, 
portanto, recebem mais peso (21, 23).

A representação simbólica está relacionada à forma como os representantes invocam significados, 
atitudes e crenças de forma simbólica. Um líder comunitário é um desses exemplos, pois ele sabe como 
se comunicar localmente, encarna um significado e evoca sentimentos e atitudes comuns naqueles 
que estão sendo representados. A representação simbólica tem, portanto, a ver com a resposta que o 
representante suscita (17, 47).

Representação estatística, representação descritiva, representação quantitativa. A representação estatís-
tica visa uma amostra representativa que reflita as características da população total (20); isto é, ‘um retrato 
exato, em miniatura, das pessoas em geral’ (10). Características demográficas, tais como idade, etnia, educação 
e renda, são geralmente usadas como o tipo padrão de informação coletada nos registros de população. O 
termo ‘representação descritiva’ também é usado (5, 21, 22).

 
A representação substantiva refere-se aos representantes que tomam ações em nome e no interesse 
daqueles que estão sendo representados (17, 20, 47), independentemente de o representante pertencer 
ou não à mesma comunidade ou compartilhar características ou um mesmo histórico. A representação 
substantiva é um papel típico desempenhado pela sociedade civil e pelas organizações comunitárias. 
O foco está naqueles cujos interesses os representantes defendem, e não em quem os representantes 
são ou parecem ser (22). 

Representação típica: um indivíduo que é um exemplo típico de outros ou que tem características ou 
experiências semelhantes é um representante ‘típico’. Por exemplo, adultos que têm alergias desde a 
infância são vistos como típicos um do outro se o ponto de referência for ‘paciente alérgico crônico’. A 
ênfase recai sobre a característica ou experiência. Essas pessoas não representam uma comunidade 
propriamente definida. As opiniões pessoais e individuais dos representantes 'típicos' são então vistas 
como representativas em si mesmas (20, 48).

Quadro 3.7 

Termos diferentes são usados para especificar diferentes 
tipos de representação, com definições que às vezes se 
sobrepõem umas às outras. Aqui, o nosso objetivo é dar 
aos leitores uma visão não exaustiva dos termos que são 
muitas vezes empregados na literatura e na prática.

Para fins do manual, no entanto, nos ateremos em 
grande parte a dois termos simples: representação 
qualitativa e quantitativa.
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Um processo de seleção transparente e 
explícito requer atenção e reflexão cui-
dadosas

Conforme explorado no capítulo 1, o ponto de 
partida na concepção de qualquer processo 
participativo é um objetivo claro e uma justi-
ficativa clara: ou seja, qual é a razão precisa 
para a criação do(s) espaço(s) participativo(s); 
que pergunta os organizadores querem que 
seja respondida? 

Tendo esse objetivo em mente, o(s) público(s)-
-alvo pode(m) e deve(m) ser definido(s) (ver 
Figura 3.1) de forma transparente e explícita. 
Essa não é uma tarefa trivial, porque aqueles 
que são desenhoados como ‘público’ recebem 
uma responsabilidade e poder inerentes ao 
serem definidos como tal (18). Especialmente 
quando a representação quantitativa não se 
justifica, determinar quais pessoas represen-
tarão quais grupos é certamente uma tarefa 
fundamental da gestão de mecanismos par-
ticipativos (10). 

Por exemplo, para mecanismos de engaja-
mento populacional em larga escala, o públi-
co-alvo pode significar toda a população de 
um país, região ou distrito. No entanto, nem 
todos têm disposição, tempo, recursos e capa-
cidades para participar. Se a participação é 
puramente voluntária e depende do interesse, 
da boa vontade e do tempo livre das pessoas, 
os leigos que acabam participando através de 
sua própria autosseleção são geralmente de 
classe média, altamente escolarizados e/ou 
aposentados – no fim, um grupo pequeno e 
seletivo (4, 5, 20, 33, 46). Isso pode ser um bom 
começo; entretanto, comparando esse grupo 
com o público-alvo (ou seja, nesse exemplo, a 
população total), fica claro que muitos estão 
sendo deixados de lado. O próximo processo 

3.4 Seleção dos participantes: questões-chave 
       para se refletir

Ações críticas do processo de seleção sobre as 
quais um formulador de políticas/ organizador 
deve refletir sinceramente:
u os objetivos e o resultado desejado do espaço 

participativo; 
u quais grupos ou indivíduos responderiam a 

esses objetivos; 
u onde existem potenciais desequilíbrios de poder 

e como eles podem ser mitigados através da 
seleção dos participantes.

Quadro 3.8 

de reflexão deve se concentrar em: o que pode 
ser feito para obter aportes e compreender as 
opiniões daqueles que não estão participando?

Em princípio, a questão acima pode ser 
colocada constantemente em cada etapa do 
processo participativo para assegurar que o 
público-alvo completo, conforme definido pelo 
objetivo do processo participativo, tenha real-
mente uma oportunidade efetiva de participar 
– idealmente, em um ambiente que permita 
mesmo a participação de todos (ver Capítulo 2). 

Uma reflexão inadequada sobre a questão da 
representação pode levar a mais iniquida-
des, pois muitos mecanismos participativos 
podem reforçar inadvertidamente hierarquias 
sociais que excluem mulheres, minorias, 
grupos marginalizados ou outros (15, 30). Se 
apenas aqueles que já gozam de certo grau de 
influência (por exemplo, grupos de interesse 
e ONGs profissionalizadas, com recursos e 
capacidade) estão presentes em espaços onde 
a voz dos participantes é valorizada, são seus 
interesses já privilegiados que serão captura-
dos para a formulação de políticas de saúde.  
Esses grupos podem ter um lugar na ‘mesa’ 
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participativa, mas não necessariamente com 
voz mais ativa (dependendo da questão de polí-
tica em tela e da estrutura das ONGs). 

Muitas vezes, são necessários esforços proa-
tivos para alcançar grupos específicos que 
podem não estar participando, dependendo 
do contexto (15, 31, 32). No exemplo da Tai-
lândia, uma parte interessada expressou esse 
sentimento ao chamar a Assembleia Nacio-
nal de Saúde de ‘meio fechada’ (32), dando 
a entender que alguns grupos são deixados 
para trás. Garantir que aqueles com vínculos 
comunitários, os marginalizados ou os vulne-
ráveis não estejam entre esses grupos é uma 
tarefa decisiva dos organizadores de espaços 
participativos liderados pelo governo. 

Como não existe um método mágico e único 

de seleção de participantes que seja válido 
em todos os mecanismos participativos, um 
método misto pode ajudar a obter o melhor 
equilíbrio possível entre os prós e os contras 
de cada método e ajudar a ter a participação 
pública 'certa' (em termos do objetivo da polí-
tica). Como explica a seção seguinte, isso pode 
significar combinar abordagens quantitativas 
e qualitativas ou misturar fóruns abertos a 
todos com grupos focais para participantes 
convidados e específicos. Além de combinar 
melhor os objetivos políticos e o público-alvo, 
um processo de seleção com abordagem mista 
pode facilitar o que Martin chama de ‘autenti-
cidade representativa’ (5), ou seja, um papel 
representativo transparente, direto e claro que 
é assumido e defendido pelos representantes.
 
Em resumo, o processo de seleção dos par-
ticipantes deve apoiar os objetivos de um 
espaço participativo liderado pelo governo, 
utilizando abordagens mais adequadas para o 
objetivo geral de obter opções políticas viáveis 
e práticas. Isso precisa ser pensado e bem 
preparado. É necessário combinar a ‘perícia 
leiga’ e o ‘conhecimento experiencial’ com o 
conhecimento técnico; a experiência pessoal 
leiga, os pontos de vista da comunidade, os 
conhecimentos dos profissionais e especialis-
tas devem, portanto, ser aproveitados através 
de uma seleção cuidadosa dos representantes.

Processo de seleção: a fazer:
u identificar o(s) público(s)-alvo que correspon-

da(m) à questão política;
u escolher uma combinação adequada de métodos 

para selecionar os participantes (mais detalhes 
no quadro 13);

u selecionar os participantes de forma transparente 
e explícita, comunicando claramente os papéis, 
objetivos e expectativas;

u verificar regularmente durante o processo par-
ticipativo se o público-alvo completo, definido no 
início, está realmente participando; caso contrá-
rio, modificar a estratégia de seleção de modo a 
alcançar os que não participam.

Quadro 3.9 
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Compreender quem é o público: os 
diferentes públicos dentro da socie-
dade podem assumir diferentes 
papéis nos espaços participativos 

O ‘público’ é na realidade uma mistura de dife-
rentes ‘mini-públicos’; cada pessoa ou grupo 
pode ser definido de forma diferente com base 
no papel que lhes é atribuído e nos objetivos 
do processo participativo. Uma pessoa com 
diabetes seria claramente uma parte afetada 
em uma consulta populacional sobre diabetes, 
mas pode potencialmente ser vista como uma 
pessoa leiga se a discussão for sobre um tópico 
diferente, como a saúde sexual e reprodutiva 
dos jovens. Portanto, o papel dado a uma 

pessoa ou grupo em um espaço participativo 
depende do tópico em questão e da configura-
ção do próprio espaço (33). A fim de desenhoar 
um papel, entretanto, é útil ter uma compreen-
são sólida dos diferentes públicos, tendo em 
mente a advertência de que os limites entre as 
diferentes categorias são confusos na prática – 
como exemplificado por um exemplo hipotético 
do paciente diabético, desconhecido dos orga-
nizadores do espaço participativo, que pode ter 
uma filha adolescente grávida e, portanto, não 
seria uma pessoa 'leiga' indiferente ao discutir 
a saúde sexual e reprodutiva dos jovens. 

Três construções básicas do público são ofere-
cidas na literatura (18):
 

Público ‘puro’ 

supostamente não 
familiarizado com o assunto

- cidadão leigo
- pessoas comuns 

Público 'afetado' 

aqueles com experiência 
pessoal relevante, por 

exemplo, da doença 

- usuário de serviços 
- paciente 

- consumidor

Público 'partidário'

aqueles com interesse partidário 
especial, conhecimento técnico 

ou identidade profissional 

- organizações da sociedade civil  
- associações profissionais 

- ativistas

Capítulo 3 - Representação na participação
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Como as pessoas e grupos são multifacetados, 
pode-se conceituar o público leigo e partidário 
como um espectro onde apenas alguns poucos 
participantes estarão diretamente em uma ou 
outra categoria. A maioria ficará em algum 
ponto intermediário; examinar as caracterís-
ticas dos participantes com esta fluidez em 
mente durante o processo de seleção e a fase 
de projeto pode ajudar a atingir um equilíbrio 
mais viável no sentido de evitar uma predomi-
nância das perspectivas de um público sobre 
o outro – dependendo da questão de política 
em tela, é claro, já que alguns objetivos de 
política podem exigir uma certa preponderân-
cia de pontos de vista. Entretanto, a utilização 
da estrutura dos três públicos ajuda a refletir 
melhor sobre os diferentes públicos.
 

1. Público leigo, muitas vezes visto como o 
público puro 

Cidadãos, o público leigo ou pessoas comuns 
são aqueles que não estão familiarizados com 
a questão em discussão. A ideia subjacente é 
que um grupo leigo não afetado deve partici-
par de um espaço participativo para refletir 
um interesse social mais genérico e imparcial 
(18). O público leigo é orientado a contribuir 
com preferências mais gerais e objetivos de 
orientação ampla com os quais a população 
se preocupa, como a cobertura universal de 
saúde (20). Como apontado anteriormente, 
essa pessoa ‘comum’ pode não existir na rea-
lidade ou pode ser difícil motivá-la a participar, 
justamente porque ela não é afetada. Entre-
tanto, é importante ter em mente o objetivo 
deste público em termos de seleção de repre-
sentantes para um processo participativo: ter 
uma visão mais imparcial e não afetada sobre 
o tema. Por exemplo, participantes como a 
pessoa diabética mencionada acima podem 
ser o ‘público leigo’ se o tema do setor de 
saúde em tela não lhe disser respeito. Espe-
cialmente porque a mesma pessoa ou grupo ou 
organização pode assumir papéis diferentes, 
os organizadores de processos participativos 
devem ser muito claros quanto aos objetivos 
e resultados do processo. Essa é a base para 
pensar quais partes interessadas são neces-
sárias para quais papéis e assegurar que 
elas sejam devidamente elencadas como tal, 
aceitando simultaneamente que a delimitação 
entre diferentes papéis pode não ser nítida.

2. Público afetado 

Os termos alternativos utilizados para este 
grupo são consumidores, pacientes, usuá-
rios de serviços etc. Dependendo do tema 
em discussão dentro do espaço participativo,  

A linha tênue entre as diferentes 
funções dos participantes
Os limites e possíveis contradições entre os dife-
rentes papéis e identidades dos participantes são 
exemplificados por Martin e cols. Eles descrevem 
um participante teórico de uma consulta pública 
que é, ao mesmo tempo, contribuinte e usuário do 
serviço (33). 

Para cada função, há desejos e expectativas diferen-
tes em relação à reforma dos serviços. Aqueles que 
utilizam mais frequentemente os serviços podem 
assumir mais o papel de um usuário de serviços, 
enquanto os participantes mais jovens e mais sau-
dáveis podem se desviar para a perspectiva do con-
tribuinte. Além disso, haverá muitos participantes 
capazes de assumir ambas as perspectivas, que 
podem estar mais bem posicionados para dar uma 
contribuição equilibrada.

Quadro 3.10 
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o público afetado também pode incluir cuida-
dores, familiares ou membros de uma comuni-
dade que vivem em um determinado local (9). 
Assim, este grupo é definido diretamente pelos 
objetivos e resultados esperados do processo 
participativo. Por exemplo, se o tópico em 
debate for ‘os efeitos da poluição atmosférica 
sobre a saúde’, todos os habitantes da área 
urbana da cidade podem ser o público afetado, 
em contrapartida aos habitantes da área rural. 
Se o tema for ‘atendimento acessível para 
deficientes’, as pessoas com deficiência e seus 
cuidadores podem ser o público afetado. A 
noção aqui é que os ‘afetados’ são aqueles que 
vivem regularmente a realidade do assunto em 
tela. Seu conhecimento experiencial é o que 
se busca, pois o público leigo, como parte não 
afetada, não o possui. 

3. Grupos organizados ou público partidário 

Este grupo é o mais heterogêneo, pois pode 
compreender grupos de interesse, ativistas, 
organizações não governamentais que repre-
sentam um problema ou subgrupo popula-
cional, uma organização comunitária etc. Os 
limites deste grupo em relação ao público 
afetado nem sempre são claros, pois os grupos 
organizados podem ser grupos de indivíduos 
afetados. No entanto, o ponto principal aqui é 
que os organizadores de espaços participativos 
reflitam sobre o objetivo de trazer represen-
tantes deste público em relação à questão de 
política em discussão. Esse objetivo pode ser a 
realidade de que, sem a participação ou adesão 
de grupos de interesse, a implementação pode 
ser difícil. Pode ser que certas comunidades 
sejam difíceis de alcançar, mas sua voz possa 
ser ouvida mais facilmente se uma organiza-
ção comunitária servir de intermediária. Talvez 
uma ONG seja respeitada dentro de um deter-
minado campo da saúde e esteja envolvida  

na prestação de serviços de saúde. Depen-
dendo do contexto, inúmeras razões podem 
ser dadas como motivo para convidar certos 
grupos. 

O público partidário pode ser mais bem finan-
ciado ou mais bem organizado do que os outros 
dois públicos e, portanto, ter uma voz mais 
dominante do que os outros. Isso pode ou não 
ser aceitável; depende muito dos objetivos do 
processo participativo e do tema em discus-
são. Por exemplo, se o objetivo do processo é 
reunir opiniões de comunidades marginaliza-
das (por exemplo, idosos, migrantes, LGBTQ) 
para melhorar a resposta do sistema de saúde 
a esses grupos, então o processo de seleção 
pode assegurar que esses representantes da 
comunidade estejam presentes em grande 
número e permitir sua dominância. Por outro 
lado, grupos de interesse financiados externa-
mente podem ter interesses que são particula-
res a um grupo pequeno da sociedade (49); sua 
voz dominante pode precisar ser equiparada a 
outras vozes. 

Alguns autores utilizam o termo ‘interesses 
seccionais’ quando se referem a este público, 
exprimindo o conceito de que uma ‘seção’ da 
sociedade, ou seus interesses, é representada 
de forma organizada (20). Como o público sec-
cional (ou partidário) é um conglomerado de 
tipos muito diferentes de agrupamentos, seu 
mandato, seu financiamento e seus interesses 
devem ser examinados de perto e tornados 
transparentes, além de seu papel esperado 
no processo. A representatividade e legitimi-
dade do público partidário é especialmente 
vulnerável a questionamentos se os conflitos 
de interesses e papéis esperados não forem 
claros (46). 
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Como um lembrete, o objetivo de qualquer pro-
cesso de seleção é assegurar que as vozes que 
precisam ser ouvidas em termos da questão de 
política em tela estejam presentes e tenham 
uma chance real de serem ouvidas. Parte 
deste objetivo também pode ser cumprida 
pelo formato e desenho do espaço participa-
tivo, mas a estratégia de seleção também é 
influente a esse respeito (9). Esforçar-se em 
todos os momentos para assegurar condições 
de igualdade dentro do espaço participativo 
significa estar hiperconsciente dos potenciais 
desequilíbrios de poder e de quais vozes são 
dominantes, mitigando esses desequilíbrios 

quando for preciso ou propositalmente não 
o fazendo se necessário. Para que tais ações 
sejam realmente propositais, os objetivos do 
processo participativo precisam estar claros 
tanto para os organizadores quanto para todas 
as partes interessadas. 

Finalmente, como as pessoas no mundo real 
não são unidimensionais, elas podem, natu-
ralmente, trazer perspectivas inesperadas. 
Um estudo italiano observou que as associa-
ções (representando o público partidário) nos 
Comitês Consultivos Mistos de seus distritos 
de saúde eram de fato capazes de assumir 
uma perspectiva cidadã, em vez de se ater a 
uma visão mais restrita apenas como pacien-
tes do grupo que elas representavam (37). Isso 
também pode ser reforçado através de um 
projeto cuidadoso do processo participativo, 
conforme explorado na seção seguinte. Entre-
tanto, a mensagem aqui é: não há necessidade 
de buscar a perfeição em um processo de seleção 
qualitativo, pois as pessoas nem sempre se com-
portam como esperado.

Reforçar a voz do público leigo  
e afetado: a realidade da participa-
ção voluntária 

Os voluntários são a espinha dorsal da parti-
cipação da população, da sociedade civil e das 
comunidades. Ao contrário dos funcionários 
do governo ou acadêmicos, que normalmente 
são pagos por seu tempo (em horas de traba-
lho) para criar ou contribuir para um espaço 
participativo, a participação da sociedade civil 
envolve, na maioria das vezes, voluntários que 
estão tirando tempo e recursos de seu trabalho 
ou deveres diários normais para participar. 

Conflitos de interesse 
Linhas tênues entre os papéis dos participantes (ver 
Quadro 3.10) também podem significar que conflitos 
de interesses em potencial podem ser pouco claros 
ou facilmente ignorados. Dessa forma, é ainda mais 
importante que os organizadores de espaços par-
ticipativos examinem especificamente quaisquer 
possíveis conflitos de interesses, garantam que os 
conflitos relevantes sejam explicitados e estejam 
preparados para lidar com as consequências. 

Um exame cuidadoso dos antecedentes dos parti-
cipantes pode ser necessário em alguns contextos 
em que as pessoas ou organizações afirmam repre-
sentar um grupo ou uma ideia, mas podem ter outra 
agenda completamente diferente. Embora os organi-
zadores do espaço participativo devam demonstrar 
transparência ao serem claros quanto aos objetivos 
e papéis esperados, espera-se também que os par-
ticipantes revelem quaisquer motivos que possam 
contradizer os objetivos do espaço participativo.

Quadro 3.11 
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Como primeiro passo, isso precisa ser reco-
nhecido (e apreciado), incluindo suas possíveis 
consequências sobre a representatividade. 
Depender demais de voluntários pode desviar 
os grupos participantes para aqueles que têm 
tempo e meios para participar – por exemplo, 
os mais ricos ou os aposentados (4). A depen-
dência excessiva de voluntários tende a excluir 
os pobres, a classe trabalhadora (cujo custo 
de oportunidade para a participação é alto), os 
pais e mães solo (que têm pouco tempo dis-
ponível), os grupos minoritários (por falta de 
motivação ou compreensão) etc. Além disso, 
devido a limitações de tempo e de outras natu-
rezas, os participantes voluntários podem ter 
pouca capacidade de cumprir adequadamente 
seu papel de representação (37). 

Contar com voluntários também dá espaço 
indevido à sociedade civil profissionalizada e 
ao mundo acadêmico, que podem se dar ao 
luxo de participar e são altamente capacita-
dos (14, 30, 33). Novamente, a maioria dessas 
associações tem um papel claro e importante 
a desempenhar nos espaços participativos, 
mas o equilíbrio da participação não deve 
pender totalmente a seu favor. Uma proporção 
elevada de participantes profissionalizados da 
sociedade civil pode suscitar preocupações 
sobre representação e legitimidade – se isso 
é verdade ou não depende muito das metas e 
objetivos do espaço participativo. 

É difícil alistar, motivar e reter voluntários para 
processos participativos. Na região italiana 
da Emilia-Romagna, os Comitês Consultivos 
Mistos para a saúde têm dificuldade em obter 

representantes das organizações da sociedade 
civil, devido à escassez de voluntários dispo-
níveis (37). Da mesma forma, Bovenkamp e 
cols. lamentam com relação aos espaços par-
ticipativos para a saúde na Holanda: 'Há dema-
siadas oportunidades de participação, e muitas 
organizações simplesmente não conseguem lidar 
com essa demanda' (36). Um representante 
do Conselho Nacional de Saúde português 
ressaltou em uma entrevista que a partici-
pação incluía não apenas o tempo dedicado 
a reuniões e debates, mas também o tempo 
de preparação para se sentir tecnicamente 
competente de modo a ser considerado, em 
última instância, um representante legítimo. 
Além disso, custos ocultos como transporte e 
dias de folga não remunerados precisam ser 
levados em consideração, o que deixa muitas 
organizações com dificuldade para preencher 
posições de voluntariado (50). Na Tunísia, o 
Diálogo Social para a Saúde depende forte-
mente de um grupo central de voluntários que 
relataram uma queda na motivação devido às 
altas expectativas da população e aos desafios 
de obter resultados dentro das complexidades 
e realidades da formulação de políticas de 
governo (51). 

Pagar ou cobrir os custos dos voluntários pode 
ser uma solução, mas nem sempre é viável ou 
desejável, devido a uma série de razões (ver 
Capítulo 7). Em termos de representação, os 
organizadores devem estar cientes do viés 
provocado pelo excesso de dependência de 
voluntários e projetar um espaço participativo 
com medidas que sirvam de contrapeso a isso.
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O Comitê Consultivo Nacional de Bioética 
(CCNE, na sigla em francês) da França tem 
o mandato de liderar a elaboração de uma 
Lei de Bioética a cada sete anos. Em 2018, o 
CCNE empregou uma abordagem participa-
tiva em larga escala, chamada Etats généraux 
de la bioéthique, para obter aportes da socie-
dade como base para a formulação de sua 
recomendação oficial (52). 

Objetivo de política: obter uma ampla contri-
buição sobre nove tópicos de relevância bioé-
tica (definidos pela CCNE). A questão orienta-
dora durante todo o processo participativo foi: 
que tipo de mundo queremos para amanhã? 

População-alvo: o público leigo (para uma 
visão mais neutra e não afetada), o público 
afetado (para entender as realidades enfren-
tadas pelas pessoas cujas vidas são afetadas 
pela Lei de Bioética) e o público partidário 
(para ouvir a voz das numerosas organizações 
da sociedade civil que defendem determina-
dos grupos ou pontos de vista sobre temas 
específicos). 

Espaços participativos utilizados:
i) 271 eventos de discussão regional abertos 
ao público em geral: cerca de 21 mil pessoas 
participaram de eventos de vários formatos 
em diferentes pontos do país. Um espírito de 
abertura caracterizou a abordagem da CCNE 
em relação a esses eventos. As informações 
sobre cada um dos eventos abertos para todos 
foram divulgadas o mais amplamente possível, 

com o objetivo de alcançar uma ampla base da 
população francesa. Adolescentes e jovens 
adultos foram alvo de ações específicas; cerca 
de um terço dos eventos foram realizados em 
escolas de ensino médio e universidades. 

Os debates sobre o tema da inteligência artifi-
cial e robótica tiveram uma maior participação 
dos jovens. Nos demais eventos, os participan-
tes tendiam a ser mais velhos e com formação 
superior. Notavelmente, muitas ONGs e grupos 
de lobby com bons recursos foram muito elo-
quentes e tenderam a dominar a discussão.

Assim, a estratégia de autosseleção ajudou a 
ouvir a voz de uma determinada subseção da 
população, mas não necessariamente a dos 
marginalizados, vulneráveis, minorias étnicas 
ou adultos com famílias jovens. 

ii) Consulta on-line via website (53): a CCNE 
aproveitou sua plataforma on-line para divul-
gar informações aprofundadas para um amplo 
público, bem como para reunir mais informa-
ções. Cerca de 30 mil pessoas forneceram 
informações on-line sobre os nove principais 
tópicos de consulta. Mais uma vez, muitos 
grupos da sociedade civil utilizaram a plata-
forma para defender suas posições. Muitos 
membros do público leigo e afetado também 
contribuíram. Alguns grupos podem não ter 
utilizado a plataforma on-line tanto quanto 
outros, particularmente os idosos ou aqueles 
que estão menos à vontade com as tecnologias 
digitais. 

O conselho consultivo governamental francês sobre 
bioética e sua abordagem participativa para revisar 
a lei de bioética
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iii) 154 audiências para o público partidário: 
em 2018, o CCNE empregou uma abordagem 
participativa em larga escala, os Etats généraux 
de la bioéthique, para solicitar declarações de 
interesse como meio de obter uma audiência 
exclusiva com o CCNE. Foram recebidas res-
postas de 88 associações de usuários de ser-
viços de saúde/grupos de interesse, 36 think 
tanks/associações profissionais (científicas ou 
médicas), nove grupos filosóficos/religiosos, 
três entidades do setor privado e 18 outras 
organizações. Uma audiência foi então reali-
zada pelo pessoal da CCNE com as diferentes 
organizações para compreender mais profun-
damente suas experiências e perspectivas.

iv) Júri de cidadãos: 22 cidadãos com 18 anos 
ou mais foram selecionados para fornecer 
feedback anônimo sobre o processo e a meto-
dologia da consulta de bioética e para deliberar 
sobre dois tópicos em profundidade. Um insti-
tuto de pesquisa de mercado foi encarregado 
de selecionar participantes que refletissem a 
diversidade da população francesa em termos 
de gênero, idade, categoria socioprofissional e 
local de residência. 

A amostragem aleatória de voluntários a partir 
de listas utilizadas para pesquisas semelhantes 
ajudou a pré-selecionar candidatos em poten-
cial para o júri de cidadãos. Foi então solicitado 
às pessoas pré-selecionadas que preenches-
sem um questionário; isso ajudou a excluir o 
público partidário (pessoas que trabalham para 
associações, sindicatos, partidos políticos etc.), 
que já estava bem representado através de 
outros eventos. Assim, a representação pública 
leiga foi priorizada de modo a complementar 
as informações coletadas através dos eventos 

anteriores. Os participantes do júri de cidadãos 
apreciaram o espaço seguro para se expressa-
rem livremente; em particular, notou-se que 
os jovens eram mais vocais e ativos dentro 
das deliberações do pequeno grupo do júri de 
cidadãos do que nos eventos de massa abertos 
para todos. 

Em geral, os Etats généraux de la bioéthique 
receberam um número significativo de con-
tribuições, frutos de um sólido esforço de 
comunicação por parte da CCNE e de um alto 
nível de interesse da população por temas 
bioéticos. O público partidário parece ter dado 
o maior número de contribuições, o que não 
é surpreendente, considerando suas habili-
dades de organização e interesse partidário 
pelo tema. Em alguns espaços, eles podem ter 
afastado outras vozes, tais como o público leigo 
e afetado. Ainda não está claro até que ponto 
e como o público leigo e afetado contribuiu 
em alguns dos maiores eventos de consulta, 
uma vez que as informações sobre o perfil 
dos participantes não foram coletadas. Tanto 
o público partidário quanto o público afetado 
parecem ter participado mais ativamente dos 
fóruns on-line, onde foram compartilhados 
conhecimentos experienciais. 

O processo do júri de cidadãos provou ser um 
excelente fórum para obter a opinião do público 
leigo. Um esforço extra pode ser necessário na 
próxima vez (daqui a sete anos) para alcançar 
grupos minoritários que enfrentam múltiplas 
barreiras para acessar informações, assim 
como os próprios espaços participativos. 
Adultos com filhos pequenos também podem 
ter sido deixados de fora devido à falta de 
tempo e a outras restrições (54, 55).
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Um esforço adicional para alcançar 
os grupos marginalizados é extrema-
mente necessário 

Os dados primários e secundários analisados 
para este manual são claros em um ponto: 
apesar de todos os grandes esforços e sofisti-
cadas técnicas de seleção utilizadas pelos pro-
cessos participativos mais maduros, os grupos 
marginalizados e vulneráveis ainda ficam para 
trás (30, 32, 46). Um estudo que lança luz sobre 
os bem-intencionados Conselhos Estaduais de 
Saúde no Brasil ressalta esta mensagem, que 
não é incomum em mecanismos participativos 
institucionalizados: 'Usuários com deficiências 
físicas e mentais, a população carcerária e, em 
geral, os segmentos de baixa renda da população 
são insuficientemente representados nos [Conse-
lhos de Saúde]. Os jovens (tanto homens quanto 
mulheres) mal são representados, assim como 
as diversas minorias étnicas’ (6). 

As estruturas mais institucionalizadas, lide-
radas pelo governo, têm a forte tendência 
de reforçar as estruturas sociais e de poder 
existentes (29, 56). Sem um esforço adicional 
para contrabalançar essas tendências, essas 
hierarquias e privilégios podem se perpetuar 
nos espaços participativos. Como exposto no 

início deste capítulo, o ponto de partida de um 
espaço participativo liderado pelo governo é 
inerentemente desequilibrado, pois o governo 
e seus aliados tendem a ser os mais influen-
tes. É por isso mesmo que deve ser feita a 
constante tentativa de criar um campo de 
igualdade; uma maneira de fazer isso é rever 
regularmente quem não está na mesa e encon-
trar maneiras de chegar a esses grupos. Não 
fazer isso poderia levar a uma falsa sensação 
de inclusão, em que as opiniões de alguns 
públicos são na verdade ativamente eliminadas 
de um processo que esconde essa realidade 
(33). 

Muitas estratégias podem ser usadas para 
garantir a participação de grupos de difícil 
acesso. As estratégias de longo prazo incluem 
esforços específicos e direcionados de empo-
deramento (ver Capítulo 4) para capacitá-los a 
participar de forma direta com outros grupos. 
Esforços de curto prazo incluem grupos 
focais homogêneos, como na Tunísia, onde 
eles podem se sentir mais confortáveis entre 
‘iguais’ (57), indo fisicamente para onde tais 
grupos estão localizados para escutá-los em 
seu próprio ambiente, e/ou procurando-os em 
seu local de trabalho ou durante suas ativida-
des diárias, a fim de superar a barreira de não 
poder tirar tempo de outras tarefas.
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A combinação de métodos de 
seleção tem vantagens maiores 
para os espaços participativos 
liderados pelo governo 

Cada sistema de seleção tem pontos positivos 
e negativos inerentes (ver Quadro 3.13). Carson 
e Hartz-Karp defendem, portanto, uma abor-
dagem de métodos mistos: 'Os pontos fracos de 
um [podem] ser superados pelos pontos fortes de 
outro' (43). A combinação de técnicas também 
permite uma abordagem direcionada e sepa-
rada para selecionar participantes de cada 
um dos públicos, conforme a necessidade, 
dependendo da questão de política. Assegu-
rar a presença de diferentes tipos de público 
relevantes volta à noção de que cada ‘público’ 
tem algo distinto a acrescentar a uma discus-
são – especialistas ou profissionais de saúde 
como públicos partidários são necessários por 
diferentes razões do que o público leigo em um 
espaço participativo (20). 

Além de pensar no recrutamento de partici-
pantes de diferentes públicos, uma abordagem 
adaptada pode ser adicionalmente necessária, 
como discutido acima para grupos de difícil 
acesso. Nunca é demais reiterar isso. Além 
disso, os organizadores devem sempre refletir 
sobre a melhor maneira de criar um campo 
de igualdade por meio da seleção de partici-
pantes e assegurar que aqueles que tendem a 
excluir outras vozes em espaços cívicos sejam 
contrabalançados (ver seção 3.5) (58). Por fim, 
nenhuma estratégia de seleção obterá resul-
tados perfeitos, pois cada sistema de seleção 
pode, e muito provavelmente será, manipulado. 
Entretanto, o melhor resultado possível e mais 
viável pode ser obtido com a devida reflexão 
sobre a questão da representação. 

O quadro 13 resume os principais métodos de 
seleção dentro do paradigma da representação 
qualitativa.

Capítulo 3 - Representação na participação
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Como selecionar, recrutar e 
encontrar participantes 
Apresentamos aqui uma lista não exaustiva de possíveis 
maneiras de selecionar ou encontrar participantes com 
o objetivo de representação qualitativa. A combinação 
de métodos geralmente permite uma correspondência 
mais direcionada entre o grupo final de participantes 
e os objetivos do processo participativo. Isto posto, é 
importante ter em mente que toda estratégia de seleção 
é vulnerável à manipulação. Portanto, a característica 
mais importante de qualquer estratégia é a transparência 
do processo, clareza dos papéis e objetivos ligados à estra-
tégia de seleção e uma reflexão adequada (coletiva) sobre 
os prós e os contras de cada método.

Quadro 3.13 

1. Autosseleção entre um eleitorado ou grupo
     comunitário ou coalizão de ONGs 

A autosseleção dentro de um eleitorado pode ocorrer 
por vários meios, como, por exemplo, por voto, 
nomeação ou consenso. O método de autosseleção 
que funciona melhor varia de acordo com o contexto 
ou grupo ou com a experiência/perícia necessária.  
A pergunta-chave a ser feita é se o grupo tem capaci-
dade adequada de autosseleção; se não tiver, a capa-
citação do grupo para fazê-lo deve ser uma prioridade 
(ver Quadro 3.4). A capacitação deve se concentrar em 
conscientizar o grupo sobre as diferentes questões em 
torno da autosseleção, possíveis armadilhas e medidas 
adequadas para remediá-las. 

A votação dentro de um eleitorado pode ajudar a refor-
çar a legitimidade do representante selecionado, espe-
cialmente em espaços participativos onde pessoas e 
grupos poderosos exercem influência. Em Madagascar, 
por exemplo, o desenho do programa de trabalhadores 
comunitários de saúde exigia uma votação comunitá-
ria para selecionar um membro da comunidade para 

o cargo. Em vez disso, muitos agentes comunitários 
de saúde foram nomeados, seja pelo chefe do vilarejo 
ou pela administração do centro de saúde. Entrevis-
tas com as partes interessadas evidenciaram muitas 
dúvidas de diferentes grupos quanto à real represen-
tatividade dos agentes comunitários de saúde, sempre 
voltando à ausência de um voto comunitário (15). Na 
Índia, as partes interessadas em nível distrital relata-
ram uma participação mais significativa dos agentes 
comunitários de saúde que foram escolhidos dentro da 
comunidade, geralmente por voto da comunidade (13). 

Os desafios da autosseleção dentro de um grupo 
podem ser que os selecionados tendem a ter tempo 
e recursos para participar, representando assim os 
mais privilegiados na sociedade (4, 6, 46). Na maioria 
das sociedades onde as estruturas e hierarquias de 
classe estão culturalmente arraigadas, a autosseleção 
por nomeação pode reforçá-las, com aqueles que estão 
no poder localmente escolhendo representantes que 
podem compreender e representar a maioria, mas não 
a minoria. Por exemplo, em muitos países asiáticos, 
a idade avançada como forma de hierarquia significa 
que há poucos jovens como chefes de grupos autos-
selecionados.

Quando a autosseleção ocorre dentro de uma plata-
forma ou coalizão de ONGs, todos os desafios inerentes 
ligados ao voluntariado são válidos, bem como o risco 
de que as ONGs maiores, mais fortes e mais bem 
financiadas sejam selecionadas em virtude de sua 
capacidade de influenciar internamente as decisões.

2. Autosseleção através de um fórum público
     aberto a todos 

Fóruns públicos e audiências abertas a todos podem 
ser uma boa maneira de obter contribuições de 
pessoas que de outra forma não participariam. Muito 
disso depende de quão bem as informações sobre 
o fórum são divulgadas e quem é visado para cada 
audiência específica. Os fóruns públicos podem ser 
um método particularmente bom em locais geografi-
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camente remotos para alcançar aqueles que talvez não 
possam vir a lugares mais centrais (59). Entretanto, o 
momento e a natureza voluntária da participação em 
tais fóruns podem distorcer os perfis dos participantes 
em favor daqueles que têm tempo e recursos, incluindo 
grupos de interesse, a menos que esforços específi-
cos de divulgação sejam empreendidos para motivar 
outros grupos a participar (11). Em qualquer caso, esse 
método é bom para sinalizar abertura e vontade de 
ouvir, e seus inconvenientes podem ser compensados 
pela combinação com outras abordagens.

3. Autosseleção através de uma consulta 
     on-line  

Uma consulta on-line tem o apelo de ser teoricamente 
acessível a qualquer pessoa, a qualquer momento. Em 
especial, aqueles que têm restrições principalmente de 
tempo podem ser mais propensos a responder a uma 
consulta on-line. Entretanto, a experiência mostra que 
as consultas on-line podem ser respondidas com mais 
cuidado por grupos de interesse e pelo público parti-
dário (60). Além disso, a falta de inclusão digital e a 
desigualdade digital se manifestam aqui, favorecendo 
novamente aqueles que geralmente têm maior nível 
educacional e que são privilegiados na sociedade (61). 
Novamente, todos os inconvenientes da autosseleção 
entram em jogo, a menos que um monitoramento 
regular dos perfis dos respondentes seja feito para 
compensar esses problemas, alcançando grupos-alvo 
específicos não respondentes.

4. Nomeação pelas autoridades 
     governamentais, parlamentares etc.

Os órgãos governamentais muitas vezes selecionam os 
participantes através de nomeação, geralmente para 
espaços participativos institucionalizados. As indicações 
feitas por políticos de alto nível sublinham os compro-
missos do governo, mas também podem ser propensas 
a críticas de tokenismo se apenas as pessoas a favor de 
pontos de vista do governo forem convidadas. Também 
tende a manter o poder e a autoridade firmemente nas 
mãos do governo. Muitos desses inconvenientes podem 
ser mitigados, pelo menos parcialmente, por um pro-

cesso de seleção explícito e transparente, com critérios 
anunciados desde o início. 

Em Portugal, o Presidente e o Vice-Presidente do 
Conselho de Saúde são nomeados pelo Conselho de 
Ministros, após uma indicação pelo Ministro da Saúde. 
Os quatro representantes da sociedade civil do Conselho 
de Saúde são nomeados pelo Parlamento. Os membros 
do Conselho de Saúde têm questionado a independência 
do Conselho, uma vez que o sistema de nomeações é 
suscetível a partidos políticos que trazem pessoas com 
inclinações políticas similares. Os membros do Con-
selho da Saúde também chamaram a atenção para o 
processo de nomeação da sociedade civil, que traz prin-
cipalmente OSC bem organizadas, com mais recursos 
e que desfrutam de relações de trabalho estabelecidas 
com o parlamento, em detrimento de grupos comunitá-
rios menores ou de base com menos acesso aos círculos 
governamentais (16).

5. Eleições populares pelas autoridades
     governamentais, parlamentares etc. 

A estratificação proposital pode ser feita nos casos 
em que é possível obter ou ter acesso aos registros 
de população com informações relevantes sobre cada 
pessoa registrada para estratificação, ou seja, informa-
ções sobre etnia, sexo, residência etc. (44). O desafio 
para processos participativos em saúde é que critérios 
específicos de saúde seriam os mais relevantes para 
estratificação, mas essa informação geralmente não 
está disponível. No entanto, a estratificação proposital 
ao longo dos critérios disponíveis – tais como sexo, 
idade, residência, tipo de moradia, renda – pode ser 
feita para atingir o público leigo, enquanto o público 
afetado pode ser convidado separadamente através de 
outros métodos.

6. Eleições populares pelas autoridades 
      governamentais, parlamentares etc. 

Em alguns casos específicos, podem ser realizadas 
eleições populares para representantes de partici-
pação específica na saúde. Aqui, todos que votariam 
em uma eleição geral para um representante político 
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teriam permissão para votar em um representante 
específico de saúde. A vantagem disso é a legitimi-
dade obtida através de um voto popular como ato de 
autorização; as desvantagens incluem o desafio usual 
de garantir que grupos e pontos de vista minoritários 
sejam representados. 

Em Quebec, várias formas de participação social têm 
sido testadas na área de saúde, incluindo eleições 

populares, especificamente para os Centros de Saúde e 
Serviço Social de nível local. Esse sistema, que vigorou 
de 2003 até 2014, funciona da seguinte maneira: dos 
16 a 17 membros do Conselho de Administração de 
um Centro, quatro cadeiras foram reservadas para 
residentes leigos eleitos pelo público em geral, seja 
quando a autoridade local realizou uma eleição ou 
durante qualquer outra eleição realizada na região 
(62, 63). 

Para obter mais informações sobre os mecanismos e abor-
dagens participativas, consulte o Capítulo 1 para uma visão 
geral sobre os espaços participativos.
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3.5 Formato e desenho do processo participativo: 
       questões-chave para reflexão

Além da estratégia de seleção para encontrar 
os representantes ‘certos’, a concepção e o 
formato do processo participativo influenciam 
a capacidade dos participantes de se engajar 
efetivamente de forma representativa durante 
as deliberações (9, 64). Nesta seção, aborda-
mos o formato do processo e os elementos 
de desenho que influenciam até que ponto o 
próprio processo é capaz de dar legitimidade 
aos representantes ou, no mínimo, apoiar o 
papel representativo dos participantes. 

Transparência e formulação clara dos 
papéis dão aos participantes a legiti-
midade de participar e justificar suas 
contribuições 

Um alto nível de transparência durante todo o 
processo, desde a seleção dos representantes 
até a formulação clara de papéis, objetivos e 
expectativas, é essencial para dar aos partici-
pantes a legitimidade de participar e justificar 
suas contribuições diante dos outros. É impos-
sível exagerar a importância desse ponto, pois 
o sucesso e a sustentabilidade do espaço par-
ticipativo dependem dele. 

A maneira como os participantes são selecio-
nados muitas vezes segue sendo uma ‘caixa 
preta’, podendo alimentar desconfiança ou 
ceticismo desnecessários. Os organizadores 
muitas vezes não divulgam estratégias de 
seleção, nem monitoram a representação 
pretendida ou real para melhorar as estraté-
gias de seleção (27). Parte da razão pode ser 
a falta de prioridade e, portanto, de tempo e 
recursos concedida ao espaço participativo 
em geral. A transparência requer organização 
e comunicação de informações em formatos 

adaptados ao público; requer investimento na 
disponibilização de informações. Em parte, 
ela pode estar ligada à dificuldade de muitos 
quadros governamentais com o ‘como’ esta-
belecer um processo participativo, a tendência 
de subestimar a carga de trabalho que requer 
em relação aos prazos de política e a falta de 
consciência da criticidade de garantir a trans-
parência. Ou, a falta de divulgação pode estar 
ligada à economia política da saúde em um 
país (11). De qualquer forma, a legitimidade 
dos participantes (geralmente aqueles com os 
quais os interesses não são compartilhados) 
acaba sendo questionada, ou o processo como 
um todo é criticado (4, 11, 26). 

Além do processo de seleção, a literatura 
relata repetidamente que os papéis dos 
representantes nem sempre são claramente 
articulados, e a razão de sua contribuição nem 
sempre é óbvia (4, 26, 37). A falta de termos 
de referência explícitos e a ambiguidade 
resultante na função do participante levam à 
confusão em torno das tarefas e geram preo-
cupações em torno da representatividade. 
A revisão de escopo de Degeling e cols., que 
incluiu mais de 60 processos participativos, 
revelou que 'embora as perguntas feitas nesses 
estudos fossem claras e bem fundamentadas, 
o propósito geral de muitos dos estudos era 
ambíguo, os papéis desempenhados pelo público 
eram mal definidos e as razões para a escolha do 
público não eram explicadas' (18). Além disso, 
o fato de que existem múltiplos públicos que 
podem desempenhar vários papéis com poten-
ciais interesses conflitantes foi muitas vezes 
ignorado. Ademais, como Nathan observou no 
contexto australiano, menos de um terço do 
pessoal de saúde foi capaz de confirmar que 
compreendia o papel dos representantes da 
comunidade nos comitês de serviços de saúde 
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em parte devido à falta de clareza sobre o que 
a iniciativa poderia realisticamente alcançar 
a curto prazo, e quais eram exatamente os 
papéis representativos dentro desses objetivos 
(65).

Preparar os participantes com 
informações equilibradas e factuais 

A preparação deve incluir o fornecimento de 
informações factuais equilibradas, em um 
formato acessível e simples, para que os parti-
cipantes possam compreender as questões em 
discussão a partir de diferentes perspectivas. 

A preparação de leigos, grupos comunitá-
rios e da sociedade civil é um pré-requisito  
essencial para um processo participativo eficaz 
(18, 49). Por meio do fornecimento de informa-
ções factuais equilibradas antes e, em alguns 
casos, durante o evento, os participantes têm 
a possibilidade de obter uma boa compreensão 
do tema e fazer julgamentos fundamentados 
nas últimas evidências disponíveis, assumindo 
assim legitimamente seu papel de represen-
tação (9, 44, 66). 

Para assegurar um processo não partidário e 
a idoneidade dos procedimentos, a literatura 
enfatiza a importância da disponibilidade de 
informações ‘neutras’, ou seja, um compêndio 
de (ou acesso a) informações que demonstrem 
os vários pontos de vista sobre um determi-
nado tópico para que os participantes possam 
raciocinar e formar suas decisões. O objetivo 
é reduzir tanto quanto possível qualquer 
preconceito de uma solução em relação a 
outra. Equilibrar o nível de detalhes técnicos 
sem sobrecarregar os participantes não téc-
nicos é um desafio e requer organizadores e 

e sabia como trabalhar com eles de forma 
aberta. Isso levou a dúvidas com relação à 
representatividade de seus representantes 
comunitários (26).

A declaração explícita de papéis representa-
tivos proporciona um ponto de partida para 
a negociação e adaptação desses papéis de 
acordo com as necessidades da comunidade. 
Um exemplo positivo disto é observado no 
Canadá, onde 'membros do público (...) ques-
tionaram a credibilidade de sua contribuição em 
certos aspectos de sua tarefa e negociaram os 
limites de seu papel para garantir sua coerên-
cia com sua especialização específica' (9). Na 
Tunísia, o programa de Diálogo Social para a 
Saúde pós-revolução suscitou muitas espe-
ranças que foram posteriormente frustradas, 

Boas práticas de formato e desenho  
que conferem legitimidade aos participantes e ao 
próprio espaço participativo:

u processo de seleção transparente; 
u articulação clara dos papéis de representação, 

expectativas e objetivos ligados à iniciativa de 
participação social;

u diversos mecanismos de engajamento, utili-
zando uma abordagem de métodos mistos, que 
se ajustam, na medida do possível, aos objetivos 
do processo;

u informações equilibradas e factuais disponibili-
zadas a todos os participantes em tempo hábil; 

u facilitação qualificada que apoia a equalização 
de assimetrias de poder durante eventos parti-
cipativos;

u consideração justa de todas as contribuições;
u compromisso equilibrado de todos os partici-

pantes, com ênfase especial para aqueles cujas 
vozes geralmente são menos ouvidas;

u acompanhamento e feedback fornecidos aos 
participantes após a conclusão do processo.

Quadro 3.14 
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moderadores qualificados. A preparação de 
informações em diferentes formatos (relató-
rios, briefings, infográficos, videoclipes) pode 
compensar ainda mais as complexidades do 
tema (32, 67). 

É importante que as informações sejam forne-
cidas aos participantes com tempo suficiente 
antes do evento. Na Tunísia, vários participan-
tes do júri cidadão expressaram frustração ao 
receberem de última hora o material técnico 
preparatório sobre o qual eles deveriam se pro-
nunciar. A revisão de escopo de Street e cols. 
também constatou que muito poucos estudos 
enfatizaram especificamente o objetivo de 
uma apresentação oportuna e equilibrada das 
provas (44). A falta de informação oportuna tem 
o risco de os participantes se sentirem como 
se sua contribuição fosse simbólica. 

Os participantes leigos em especial valorizam 
a disponibilidade de uma ampla gama de espe-
cialistas ‘de plantão’ para fazer perguntas e 
ouvir explicações detalhadas (66). No caso das 
iniciativas de envolvimento público do Canadá 
através dos Centros de Saúde e Serviço Social, 
foi escolhido um formato de preparação de um 
dia em que informações de diferentes pontos 
de vista foram fornecidas aos participantes, 
com o tempo necessário para esclarecer 
questões antes da deliberação. O objetivo era 
não apenas fazer com que os participantes 
se sentissem mais confortáveis e confiantes 
para falar e fazer perguntas em um ambiente 
não ameaçador, mas, neste caso particular, 
também fomentar uma perspectiva e uma 
experiência mais ‘públicas’. O sentimento de 
credibilidade que é assim construído nos parti-
cipantes e sua capacidade de contribuir para as 
discussões com uma compreensão séria das 
questões conferem legitimidade ao seu papel 
como representantes (9). É fundamental que 

os organizadores dos processos participativos 
compreendam esse último ponto, pois significa 
essencialmente que depende deles se os parti-
cipantes serão vistos (e efetivamente atuarão) 
como representantes legítimos na tomada de 
decisão. 

Garantir um espaço seguro para 
que os representantes se expres-
sem livremente  

O objetivo de qualquer espaço participativo 
é, entre outras coisas, ouvir as opiniões e 
experiências das pessoas. Uma vez feitos os 
esforços para garantir participantes represen-
tativos, todos eles devem se sentir igualmente 
confortáveis (na medida do possível) para 
falar. Qualquer dúvida ou falta de confiança no 
processo pode levar ao silêncio por parte de 
alguns e vozes comparativamente altas por 
parte de outros, levando a uma contribuição 
menos representativa à questão de política 
em tela. Certamente, algumas pessoas falam 
menos do que outras por natureza; a questão 
aqui é assegurar que as pessoas que ficam 
caladas não o fazem porque não se sentem 
seguras para expressar suas opiniões. 

Um espaço 'seguro' é um conceito de certa 
forma intangível. Implica a impressão sutil de 
que a contribuição de alguém não é valorizada, 
e um medo de repercussões caso expresse 
suas opiniões dentro das estruturas sociais e 
hierárquicas. A sensação de que as contribui-
ções são menos valorizadas pode vir de muitas 
fontes – por exemplo, quando as suposições 
são tidas como certas e aceitas quando vêm 
de órgãos mais poderosos (profissionais de 
saúde, especialistas), e sutilmente descarta-
das quando derivam de outro lugar. Quanto às 
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repercussões, um caso em questão vem dos 
agentes comunitários de saúde em Madagas-
car, que foram convidados para as oficinas 
distritais de planejamento sanitário junto com 
seus supervisores diretos encarregados de 
administrar a instalação de saúde. Um parti-
cipante declarou que não se sentia à vontade 
para falar por medo da retaliação por criticar 
práticas comuns, tais como pagamentos infor-
mais. As consultas também aconteceram em 
um hotel de luxo, o que tirou os representan-
tes da comunidade de sua zona de conforto 
e certamente não fez com que se sentissem 
'seguros' para falar (15). 

A qualidade da liderança e a cultura de parti-
cipação que é fomentada pelo exemplo da alta 
administração pode ser fundamental para 
ganhar confiança no espaço seguro que deve 
ser o processo participativo, por mais diversas 
e controversas que sejam suas experiências. 
Os intercâmbios participativos devem, por-
tanto, seguir um formato que favoreça um 

modo de escuta por parte dos organizadores, 
dos especialistas e dos grupos mais influentes. 
Aqueles que tradicionalmente não falam tanto 
devido a hierarquias sociais ou capacidades 
mais fracas devem receber espaço, tempo e 
oportunidade extras dentro do processo parti-
cipativo, ou ser consultados adicionalmente e/
ou separadamente em ambientes onde possam 
se sentir mais livres para falar. 

Os especialistas precisam ser previamente 
informados para entender seu papel de apoio 
para permitir que a população e a sociedade 
civil façam escolhas fundamentadas (ver a 
subseção seguinte sobre a importância da 
facilitação), ou como um grupo de interesse 
que tem uma palavra a dizer, mas cujas 
contribuições precisam ser equilibradas por 
vozes menos poderosas. É necessária uma 
preparação cuidadosa para garantir que estes 
papéis não se confundam, tanto pelos próprios 
especialistas quanto pelos organizadores dos 
espaços participativos. Quando o formato e o 
desenho do processo não são bem pensados, 
a posição padrão dos especialistas é muitas 
vezes a de representar seu próprio grupo de 
interesse. De fato, as partes interessadas 
francesas mencionaram repetidamente que 
os especialistas do setor de saúde, especial-
mente os órgãos profissionais de saúde, estão 
mais envolvidos em influenciar diretamente as 
decisões do que em ser disponibilizados para 
que os cidadãos e as comunidades questio-
nem, aprendam e obtenham informações (12). 
No Diálogo Social para a Saúde da Tunísia, as 
tensões entre representantes leigos e profis-
sionais da saúde vieram à tona e impediram 
discussões frutíferas em torno da reforma do 
sistema de saúde. A solução foi separar os 
dois grupos e dar a cada um deles um espaço 
dedicado (seguro) para falar livremente entre 
si e contribuir para soluções (68). 

O que queremos dizer com um 
espaço ‘seguro’? 
Um espaço seguro é aquele onde as relações de 
poder são tão iguais quanto possível e onde esforços 
visíveis têm sido feitos por aqueles com poder para 
equalizar os termos de modo que a contribuição de 
participantes tradicionalmente menos poderosos 
(muitas vezes leigos, membros da comunidade e da 
sociedade civil) receba igual consideração e valor, 
pelo menos dentro do espaço (9). 

Mais fundamentalmente, um espaço seguro permite 
aos participantes desempenhar adequadamente seu 
papel representativo e expressar opiniões livre-
mente, sem medo de serem ridicularizados nem 
de sofrerem repercussões dentro das estruturas 
da sociedade. 
 

Quadro 3.15 
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Assim, em processos organizados e liderados 
pelo governo ou por especialistas, decisões 
sobre quem participa (processo de seleção), 
quem tem quanto tempo de fala e que tipos 
de argumentos e proposições têm primazia 
(formato e desenho) formam o núcleo do equi-
líbrio das relações de poder dos participantes 
para permitir um espaço onde os participantes 
possam assumir com segurança seu papel 
representativo. Além de aderir à participação 
como um princípio, a razão para o esforço 
necessário para deixar todos em pé de igual-
dade é que isso proporciona a melhor chance 
de levar a soluções mais racionais e viáveis, 
com a adesão de todas as partes interessadas 
relevantes (23).

A importância primordial de uma 
facilitação competente 

Em toda a literatura e estudos de caso dos 
países, a importância de um facilitador neutro 
surgiu como um fator-chave para equilibrar 
as diferenças de poder e dar legitimidade aos 
representantes, especialmente os menos pode-
rosos (9, 42). Na França, informantes-chave 
notaram diferenças na qualidade do facilita-
dor em diferentes eventos de consulta sobre 
bioética (ver Quadro 3.12), e o impacto visível 
que isto teve sobre se todas as vozes foram 
igualmente valorizadas e legitimadas ou não 
(30). Em Madagascar, a facilitação em francês 
e não em malgaxe contribuiu para reduzir o 
engajamento participativo das comunidades, 
negando assim seu papel representativo (15). 

Os facilitadores-moderadores podem basica-
mente influenciar muitas decisões-chave de 
formato e desenho, tais como onde os parti-
cipantes se sentarão, regras básicas com os 
participantes (por exemplo, regras da Chatham 
House) e fluxo da ordem do dia durante as 

sessões. Facilitadores qualificados têm várias 
técnicas de moderação à sua disposição para 
buscar ativamente a participação de grupos 
marginalizados ou opiniões minoritárias (por 
exemplo, 'gostaria de ouvir alguém com opinião 
contrária'), oferecendo assim uma oportunidade 
segura de expressar discordância com partici-
pantes poderosos (9). 

Em um espaço de diálogo canadense para o 
estabelecimento de prioridades de saúde em 
ensaios clínicos, um especialista em proces-
sos de grupo foi trazido para se concentrar 
no nivelamento das diferenças de poder. Ter 
um moderador especializado com experiência 
específica em dinâmica de grupo foi avaliado 
como essencial para uma representação e deli-
beração significativa neste estudo (9). 

Na Tailândia, a habilidade de facilitação é a 
principal experiência procurada ao selecionar 
os presidentes do grupo de elaboração de 
resoluções e de muitos comitês deliberativos.  

Facilitação como uma ferramenta para 
ajudar a gerar igualdade de condições  

Garantir investimento adequado e reflexão do orga-
nizador em relação às habilidades e competências 
do moderador pode gerar benefícios para a quali-
dade da representação e a legitimidade concedida 
aos participantes e ao processo.
 
Isto pode ser feito:
u terceirizando a moderação para profissionais 

especializados em processos de grupo; 
u selecionando facilitadores com experiência técnica 

que também possuem habilidades para contraba-
lançar as relações de poder; 

u construindo capacidade de moderação dentro das 
instituições de saúde governamentais como um 
ativo interno de longo prazo. 

Quadro 3.16 
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Mais de uma década de experiência com a 
Assembleia Nacional de Saúde da Tailândia 
ensinou aos organizadores que a capacidade 
moderadora de um presidente afeta muito a 
quantidade e a qualidade das contribuições 
entre os três grandes grupos constituintes 
(leigos, público afetado e sociedade civil, 
academia, assim como os formuladores de 
políticas). Além da capacidade moderadora, a 
percepção da posição do presidente dentro dos 
três grupos foi reconhecida para promover ou 
dificultar a confiança no processo (45).

Paridade dos grupos constituintes 
e rotatividade dos participantes

No contexto de mecanismos de participação 
formalizados ou institucionalizados, tais como 
conselhos de saúde de pacientes, comitês de 
saúde, diretorias de hospitais, comitês diretores 
etc., os assentos reservados aos representan-
tes da sociedade civil ou ao público leigo levan-
tam questões quanto ao número adequado de 
assentos necessários para ser justo, garantir 
representação legítima e, em última instância, 
influenciar a tomada de decisões. 

Reservar poucos lugares para a sociedade 
civil em tais instituições suscita preocupações 
de que o exercício possa ser simplesmente 
proforma e gera críticas aos participantes 
em relação à representatividade (11). Quando 
o equilíbrio é inclinado demais para a repre-
sentação da sociedade civil, o resultado pode 
ser um vínculo insuficiente com os tomadores 
de decisão e a formulação de políticas (ver 

Capítulo 5). Não há claramente um número 
mágico nem uma divisão percentual ideal em 
termos de equilíbrio entre os diferentes tipos 
de representantes, mas com demasiada fre-
quência tais mecanismos de decisão favore-
cem fortemente o governo ou especialistas em 
termos de números, gerando o risco de uma 
verdadeira negação do papel representativo da 
sociedade civil ou de pessoas leigas e exacer-
bando o desequilíbrio de poder que geralmente 
é o ponto de partida de tais espaços (12). 

Em Burkina Faso, representantes da sociedade 
civil expressaram decepção com a composição 
dos comitês técnicos formados para deliberar 
sobre a Estratégia Nacional de Financiamento 
da Saúde; os funcionários do Estado supera-
ram em grande parte os grupos da sociedade 
civil. Um defensor da sociedade civil comentou 
sobre as repercussões para uma representação 
efetiva: 'Há (...) sub-representação. Não estamos 
pedindo igualdade, mas temos que garantir que 
se você realmente convida a sociedade civil 
para algo é porque você acredita que ela pode 
contribuir com algo' (69). Ele prosseguiu: (...) 
muitas vezes a sociedade civil está em minoria 
nestes órgãos a tal ponto que, se você defende 
uma posição (...) onde primeiro é o princípio do 
consenso, imediatamente (...) os [interesses] 
governamentais podem se opor (...)' (69). 

No Conselho de Saúde de Portugal, seis dos  
30 assentos são fixados por lei para os 
representantes dos usuários. Os principais 
informantes de organizações de pacientes 
expressaram a preocupação de que isto leve a 
um desequilíbrio de poder que pode ter conse-
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quências negativas ao discutir questões mais 
controversas (16). Na Tailândia, a participação 
como princípio está prevista na Lei Nacional 
de Saúde de 2007, operacionalizada através da 
estipulação de que os três grupos constituintes 
– o povo, o meio acadêmico e o governo – ape-
lidados de ‘triângulo’ devem ser representados 
igualmente, na medida do possível, em vários 
órgãos de tomada de decisão em saúde pública, 
bem como em grupos de trabalho da Assem-
bleia Nacional de Saúde. A composição do 
Comitê Organizador da Assembleia Nacional de 
Saúde também espelha o princípio do triângulo, 
pois a distribuição de assentos entre os círculos 
eleitorais geralmente atinge a paridade (32). 

Outro princípio ligado à noção de representação 
legítima é a rotatividade dos participantes. Este 
ponto é fundamental em termos do equilíbrio 
de poder e da igualdade de condições que um 
espaço participativo deve sempre se esforçar 
para alcançar. A Assembleia tailandesa opera 
com o princípio de que nenhum grupo que 

tenha sido incluído no passado será remo-
vido; no entanto, a cada ano, dependendo 
dos tópicos de resolução e das necessidades 
do setor de saúde, novos grupos são sempre 
acrescentados. Isso garante que a mistura 
original de eleitorados e representantes não 
se mantenha excessivamente no poder e seja 
forçada a lidar com novos atores relevantes. Ao 
mesmo tempo, aqueles que estão motivados 
a participar, e continuam contribuindo, ainda 
são bem-vindos a fazê-lo; seu aprendizado e 
memória institucional não se perdem e, em vez 
disso, são aproveitados (32). Em Portugal, os 
ocupantes dos assentos fixos da sociedade civil 
são nomeados pelo parlamento e se alternam 
após um mandato fixo de quatro anos, cedendo 
seus lugares a outros atores que também 
podem contribuir legitimamente (16). O risco de 
‘captura pela elite’ existe se não forem estabe-
lecidos limites de mandato ou se a composição 
do grupo em um espaço participativo perma-
necer a mesma por um período muito longo. 

Capítulo 3 - Representação na participação
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As capacidades das pessoas 

As capacidades da população, das comunida-
des e da sociedade civil influenciam sua capa-
cidade de representar legitimamente seu elei-
torado, como exposto em detalhes no capítulo 
4 do manual. Nesta seção, abordamos especifi-
camente os aspectos de capacidade dos repre-
sentantes do processo participativo que podem 
apoiar ou validar seu papel de representação 
a fim de que tenham (e/ou sejam percebidos 
como tendo) um nível máximo de legitimidade 
nos espaços participativos. 

a) Capacidade de falar em nome de um 
círculo eleitoral maior, ou seja, de 
representar 'pontos de vista coletivos'. 

Durante os processos participativos, os par-
ticipantes podem ser solicitados a falar em 
nome de um eleitorado maior (por exemplo, o 
público em geral, uma comunidade, um grupo 
de pacientes) e, portanto, representar ‘pontos 
de vista coletivos’ (5, 9, 11). Isso não quer 
dizer que os participantes devem necessaria-
mente representar um eleitorado (70, 71); por 
exemplo, as pessoas podem ser selecionadas 
com base em suas experiências individuais e 
as OSC podem ser selecionadas com base em 
sua experiência específica (ver Quadro 3.4). 

Entretanto, quando se procura um represen-
tante de tal eleitorado, é importante demons-
trar que ele conhece bem o grupo e, armado 

com esse conhecimento, transmite posições 
comuns (5). Ao se afastarem de experiên-
cias individuais para opiniões coletivas, os 
representantes individuais de um eleitorado 
ganham legitimidade como representantes do 
grupo. Outros participantes, incluindo quadros 
governamentais e especialistas, são então 
mais propensos a considerar as contribuições 
como valiosas e válidas (9). Essa percepção 
de validade por aqueles que geralmente têm 
mais poder e influência se traduz em um nive-
lamento gradual do campo de atuação que é o 
espaço participativo. 

No entanto, falar em nome de um círculo elei-
toral maior requer um certo conjunto de habi-
lidades que alguns participantes podem não 
possuir (72), conforme expresso por um par-
ticipante durante um evento de envolvimento 
público para reconfigurar o Serviço Nacional de 
Saúde inglês: 'Não há nada pior do que alguém 
falando incessantemente sobre sua própria expe-
riência ou a experiência de seu vizinho ao lado' 
(33). Em vez disso, como diz um participante 
do grupo focal tailandês, 'estes representantes 
devem trazer a opinião do grupo que eles estão 
representando, não apenas sua própria opinião' 
(32). O ideal é que os participantes combinem 
experiências pessoais com experiências de 
outros membros do grupo para colocar a 
questão em um contexto de saúde mais amplo. 
Isto pressupõe uma compreensão do sistema 
de saúde além das próprias interações, bem 
como um certo nível de conhecimento técnico 

3.6. Aspectos de capacidade a considerar que são 
        pertinentes para a representação na participação 
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(discutido mais adiante). Levar em conta diver-
sas perspectivas também exige um alto nível 
de refletividade do representante, um processo 
através do qual um certo nível de ‘conheci-
mento público’ é desenvolvido, em parte por 
se distanciar deliberadamente da própria 
experiência através de uma análise crítica  
(5, 9). As iniciativas de capacitação, organi-
zadas pelo governo ou outros atores, podem 
transmitir e apoiar o pensamento reflexivo, 
juntamente com os esforços para aumentar a 
compreensão técnica das partes interessadas 
sobre o sistema de saúde. 

As iniciativas de conscientização e capacitação 
também devem se concentrar em ajudar os 
participantes a compreender melhor seu papel 
de representação e as expectativas ligadas a 
ele, conforme expresso por um representante 
da sociedade civil tailandesa: 'Não nos asso-
ciamos como indivíduo, mas em nome da rede. 
E já discutimos a questão a ser apresentada. 
Para mim, sou da rede de Paed-rew, Assembleia 
da Cidade Sustentável' (73). Os participantes, 
sejam leigos ou organizações da sociedade civil 
ou da comunidade, devem aprender, praticar e 
compreender a importância de alcançar e inte-
ragir dentro de um eleitorado a fim de transmi-

tir adequadamente seus interesses seccionais, 
por um lado (ver Quadro 3.2), ao mesmo tempo 
que o ligam, na medida do possível, também 
aos interesses sociais (públicos) – um exercí-
cio delicado de equilíbrio (20). O abuso de um 
papel representativo para impor um ponto de 
vista pessoal, ou um ponto de vista seccional 
estreito, pode ser amenizado por meio de 
medidas de capacitação que podem ser usadas 
como um instrumento para comunicar infor-
mações sobre como os processos participati-
vos funcionam, incluindo os papéis esperados 
de cada participante ou grupo. 

No fim, os organizadores dos espaços partici-
pativos devem reconhecer que as capacidades 
entre os representantes diferem muito e nem 
todos serão capazes de entender, articular e 
formar julgamentos significativos no mesmo 
nível (18). As contribuições dos leigos ou da 
sociedade civil podem vir em formas que nem 
sempre são sofisticadas. Além disso, é impor-
tante lembrar que nem todos os participantes 
são convidados a representar visões coletivas, 
pois alguns participantes podem ser convida-
dos a apresentar suas próprias visões ou uma 
ideia que estão defendendo.

Capítulo 3 - Representação na participação
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Alcançar comunidades, e ser responsivo 
a elas e apoiado por elas, é crucial para a 
legitimidade aos olhos tanto das próprias 
comunidades quanto dos formuladores de 
políticas e profissionais de saúde. Em muitos 
ambientes, a sociedade civil desempenha um 
papel de intermediário hábil na busca e escuta 
dos membros da comunidade que podem não 
ter tempo nem habilidades para reivindicar 
seus direitos, e repassa suas necessidades e 
preocupações para os tomadores de decisão. 

Algumas OSC nascem da comunidade e têm 
uma interação naturalmente fundamentada 
com os membros da comunidade. Outras 
precisam ganhar a confiança das comunida-
des através de intercâmbios regulares com 
elas para cumprir o papel de representante 
da comunidade. A capacidade de fazê-lo é 
crucial, pois a legitimidade e o valor agre-
gado do grupo comunitário como membro do 
público partidário é representar os interesses 
das comunidades. 

No México, um informante-chave da socie-
dade civil destacou o impacto significativo 
dos recursos investidos em pessoal de 
defesa de causa em algumas províncias 
selecionadas. Inicialmente, a administração 
demonstrou fortes ressalvas, decorrentes do 
mandato central da OSC que é a prestação 
de serviços de saúde, e não a promoção de 
causas. Entretanto, a vantagem logo se tornou 
evidente, pois dados mais adaptados e úteis 
poderiam ser coletados em tempo real nas 
próprias comunidades. Esses dados de nível 
comunitário poderiam ser posteriormente 
analisados e apresentados às autoridades 
estaduais e federais, que valorizaram muito 
as informações para facilitar seu próprio tra-
balho. A consequência foi um crescimento da 
reputação, posição e legitimidade da OSC junto 
aos formuladores de políticas (34). 

Da mesma forma, na República Islâmica do 
Irã, a presença territorial das OSC tanto na 

capital Teerã quanto nas províncias e distri-
tos permitiu a construção e a manutenção 
de relações tanto com as comunidades e os 
pacientes quanto com os formuladores de 
políticas (74). As relações de confiança são 
a base sobre a qual um entendimento pode 
ser construído quanto às necessidades da 
comunidade. A confiança muitas vezes ajuda a 
abrir portas para obter informações decisivas 
sobre questões de implementação (32). Muito 
do sucesso do Diálogo Social para a Saúde 
na Tunísia foi devido a seus esforços iniciais 
para construir confiança em um período de 
desconfiança pós-revolução, alcançando o 
maior número possível de grupos populacio-
nais em todo o país. Muitos voluntários foram 
incumbidos da tarefa de engajar a população, 
especialmente no interior do país, longe da 
capital. O apoio popular conquistado através 
desses esforços permitiu que o Diálogo 
Social fosse visto como a voz da sociedade 
civil, e posteriormente ser reconhecido como 
tal pelos líderes políticos (31). No caso de 
Burkina Faso, uma aliança da sociedade civil 
conseguiu ser levada a sério pelo governo 
interino como a única voz legítima da popu-
lação após os distúrbios anteriores, devido a 
seus estreitos laços com as comunidades. Sua 
legitimidade lhes permitiu acesso a espaços 
de diálogo com os formuladores de políticas, 
onde puderam defender a adoção da Lei do 
Seguro-Saúde Universal (14). 

As comunidades também podem ser alcança-
das por meio das tecnologias digitais, espe-
cialmente em contextos com financiamento 
limitado. Por exemplo, em Burkina Faso, as 
redes sociais foram utilizadas como plata-
forma-chave de comunicação para informar 
e interagir com os grupos afetados ou com o 
público interessado em geral (69). Os websites 
foram utilizados em muitos estudos de caso 
como plataformas de conhecimento, bem 
como um meio para consultas on-line devido a 
sua configuração e utilização bastante simples 
(16, 30, 31). 

A capacidade de alcançar comunidades:  
ilustrações de países

Quadro 3.17 
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b) A qualidade da representação pode ser 
ampliada por meio da capacidade técnica 

O conhecimento técnico e a capacidade de 
gerar e compreender evidências são um pilar 
fundamental das necessidades de capacidade 
para qualquer pessoa que entre em espaços 
participativos específicos à saúde (9). A razão 
pela qual é especialmente relevante em termos 
de representação é que os representantes da 
comunidade ou de diferentes eleitorados são 
confrontados com a evidência experiencial 
em campo e devem ancorá-la aos desafios e 
objetivos mais amplos do sistema de saúde ao 
se comunicarem e defenderem a causa com os 
formuladores de políticas. Em outras palavras, 
os representantes devem representar as expe-
riências da comunidade, comunicá-las como 
evidência e incorporá-las ao diálogo com os 
formuladores de políticas. Em essência, as 
duas últimas tarefas são altamente técnicas. 

No entanto, pela sua própria natureza de ser 
de base e orientadas para a prática, o forte 
das organizações comunitárias e dos grupos 
cívicos não é necessariamente compreender 
e analisar as evidências. Organizações inteli-
gentes podem reconhecer que carecem dessa 
capacidade e preencher a lacuna através de 
parcerias com grupos que a têm. O valor de 
estar perto da comunidade com evidências 
locais é potencializado pela capacidade de 
analisar e reformular informações em men-
sagens para os formuladores de políticas em 
nome da comunidade, cumprindo assim um 
papel representativo fundamental. 

O objetivo da capacitação (liderada pelo 
governo) neste domínio é, portanto, aumentar 
os conhecimentos técnicos sobre temas de 
saúde, bem como as habilidades relaciona-
das, tais como leitura e escrita, letramento 

digital, habilidades linguísticas etc., com o 
objetivo de que a sociedade civil esteja mais 
em igualdade de condições com especialistas 
e quadros governamentais. É do interesse do 
governo apoiar tais esforços de capacitação, 
pois é a assimilação de informações acadêmi-
cas, tecnocráticas e experimentais que leva a 
decisões que têm um impacto maior na saúde 
da população (5). Da perspectiva do governo, 
reunir esses diferentes tipos de inteligência 
pode ser feito por diferentes meios – por 
exemplo, através do processo de seleção dos 
participantes, bem como do desenho do pro-
cesso participativo e também de esforços de 
capacitação.

c) A capacitação significa que certos partici-
pantes passarão da perspectiva do público 
leigo para a perspectiva do público partidá-
rio  

Um lembrete para os formuladores de políti-
cas, e que será um aviso recorrente ao longo 
deste livro, é que possuir conhecimentos técni-
cos e habilidades pode colocar membros leigos 
ou voluntários na categoria ‘extraordinária’ de 
participantes devido a sua especialização e 
profissionalização, potencialmente gerando 
um problema de representatividade (4). Graças 
ao aumento das capacidades, grupos comu-
nitários, organizações da sociedade civil ou 
mesmo membros do público leigo podem ser 
mais estratégicos na sua ação e focalizar com 
uma abordagem mais direcionada para parti-
cipar de discussões e influenciar a formulação 
de políticas. Por outro lado, a profissionaliza-
ção pode significar que esses agentes não mais 
compartilham a mesma tipicidade com suas 
comunidades, que é o elemento decisivo de sua 
legitimidade como representante. Certamente, 
a sociedade civil profissionalizada ainda pode 
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agir para defender os interesses da sociedade 
mais ampla, mas pode estar menos fundamen-
tada em um entendimento das necessidades 
de saúde da comunidade e mais fundamentada 
em evidências tecnocráticas (46). 

Os organizadores de espaços participativos 
simplesmente precisam estar conscientes 
dessa questão e contrabalançá-la através dos 
mesmos meios mencionados acima: seleção 
de participantes, formato/desenho e esforços 
de capacitação. Alguns grupos da sociedade 
civil também estarão cientes do risco e poderão 
contrabalançá-lo eles mesmos, seguindo uma 
abordagem mais estratégica para trazer à tona 
as vozes da comunidade. 

Medidas de capacitação de longo prazo podem 
ter como objetivo explorar essa questão com a 
população, as comunidades e a sociedade civil 
como uma ferramenta para tornar mais claros 
os papéis representativos. Basicamente, tanto 
a sociedade civil altamente capacitada e pro-
fissionalizada quanto a sociedade civil que está 
próxima às comunidades e pode amplificar 
sua voz como intermediária são necessárias. 
Uma organização ou grupo pode às vezes ser 
os dois, mas na maioria das vezes, o forte de 
um grupo estará de um lado ou do outro. A 
capacitação pode ajudar no reconhecimento 
dessa realidade e incentivar alianças que se 
complementam nessas frentes.
 

d) Fontes de financiamento podem minar a 
legitimidade de grupos da sociedade civil 
para falarem em nome de seu suposto 
eleitorado 

O financiamento e os recursos podem ser 
uma espada de dois gumes. É constantemente 
mencionado como um fator restritivo para que 
a sociedade civil e os grupos comunitários 
cumpram seu papel de representação, mas, 
ao mesmo tempo, pode distorcer as linhas 
de representação e prestação de contas em 
relação às prioridades daqueles que finan-
ciam e não em relação às das comunidades 
atendidas (2). Pode também puxar o próprio 
processo participativo na direção de tópicos 
com mais financiamento, uma vez que as 
vozes que o acompanham extraem seu poder 
dos recursos e não das necessidades repre-
sentativas da população. Um caso em questão 
é descrito pelo estudo de Bovenkamp e cols. 
sobre associações de pacientes holandesas, 
em que aquelas que representam pacientes 
com doenças de alta prevalência tinham mais 
recursos financeiros do que aquelas que repre-
sentavam doenças mais raras ou negligencia-
das (36). Uma situação de financiamento ainda 
mais grave pode ser observada para grupos da 
sociedade civil que lutam para promover ques-
tões mais amplas e transversais, tais como 
direitos dos pacientes, cobertura universal da 
saúde e determinantes sociais da saúde. 
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Um ponto delicado é quando o financiamento 
vem de grupos com um potencial conflito de 
interesses, ou, no mínimo, interesses ocultos 
quanto ao resultado do diálogo participativo. 
O financiamento proveniente do setor privado 
é visto de forma particularmente crítica, pois 
seus interesses (reais ou percebidos) influen-
ciados pelo lucro podem minar a legitimidade 
das organizações da sociedade civil para falar 
em nome da comunidade que nominalmente 
representam. No âmbito das organizações 
de pacientes, muitas surgiram com finan-
ciamento de empresas farmacêuticas como 
parte de suas ‘estratégias de conscientização 
da doença’, enquanto outras são criadas por 
clínicos para apoiar a captação de recursos 
para pesquisa (2); ambos os objetivos podem 
não estar necessariamente alinhados com as 
necessidades e interesses da comunidade. 
Outra fonte de financiamento que é vista 
criticamente são as agências de fomento em 
ambientes dependentes de ajuda humanitária, 
em que as operações das OSC são influencia-
das não pelas necessidades das comunidades 
receptoras, mas pela opinião pública do país 
doador e pelos pontos de vista dos parlamen-
tares (75). 

Um representante do Conselho de Saúde de 
Portugal resumiu o conflito financiamento x 
representatividade na qual a sociedade civil 
muitas vezes se encontra: ‘Quando olhamos 
para as fontes de financiamento dessas asso-
ciações, vemos que o Estado não investe e, por-
tanto, há uma dependência do setor privado (...). 
Agora temos que reconhecer que, se estamos 

apertando e restringindo os critérios [para obter 
dinheiro do erário], (...) vamos forçar cada vez 
mais essas associações a aceitarem financia-
mentos [externos] e se condicionarem a certos 
grupos de interesse, o que talvez de outra forma 
(...) não teriam que fazer’ (76). Um representante 
português de uma plataforma de associação 
de pacientes reconheceu o apoio financeiro de 
suas organizações-membro vindo geralmente 
de lobbies ligados à indústria farmacêutica e 
'obviamente, que isto reduz sua capacidade de 
intervenção independente' (77). O represen-
tante falou ainda mais sobre a necessidade da 
sociedade civil de se proteger contra interes-
ses externos: ‘Portanto, é preferível (...) que o 
Estado apoie financeiramente [as associações 
de pacientes], para preservar sua independên-
cia, sua autonomia’ (77). As partes interes-
sadas da sociedade civil na França também 
enfatizaram esse ponto, reconhecendo que 
os subsídios governamentais e os incentivos 
fiscais lhes permitiram funcionar de forma 
adequada e independente (30). Na Tailândia, o 
Fundo Tailandês de Promoção da Saúde, criado 
com o dinheiro dos impostos de consumo, foi 
fundamental para fornecer financiamento 
previsível para grupos da sociedade civil sem 
contrapartidas (32). 

Para os governos e seus aliados que organi-
zam espaços participativos, é fundamental 
para a legitimidade do processo participativo 
(e, portanto, de seus resultados) assegurar 
que os representantes que participam sejam 
tão legítimos, e aceitos tão legítimos, quanto 
possível aos olhos de todas as partes interes-
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sadas. Em termos de financiamento e fontes de 
financiamento, a transparência é imperativa.  
Todos os conflitos de interesse potenciais 
devem ser obrigatoriamente divulgados, e 
potencialmente até mesmo sujeitos a discus-
são no âmbito do fórum participativo. Ligado a 
isto está a transparência e a boa comunicação 
da estratégia de seleção dos participantes 
com base no papel representativo esperado 
de cada participante. Os conflitos de interesse 
reais podem levar à exclusão de certos grupos 
dos espaços participativos. Mantê-los incluí-
dos pode exigir financiamento independente 
apoiado pelo Estado. Em qualquer caso, a 
questão do financiamento da sociedade civil 
precisa ser discutida em um nível mais funda-
mental entre os círculos governamentais, para 
que um país leve a sério a institucionalização 
de mecanismos de governança participativa 
para a saúde. 

e) Capacidade de construir alianças e redes 

Nos vários estudos de caso, foi sublinhada 
a importância de construir alianças entre a 
sociedade civil, a população e as comunidades, 
não apenas para gerar conhecimentos confiá-
veis, mas também para dividir as várias tarefas 
necessárias para representar os interesses 
coletivos nos processos participativos, dados 
os recursos limitados. Boivin e cols. também 
descobriram que o estabelecimento de alian-
ças com outros participantes era benéfico para 
trazer à tona os pontos de vista do eleitorado 
e, em última instância, influenciar as discus-
sões (9). Além disso, a formação de coalizões 
também foi um fator positivamente valorizado 
pelos formuladores de políticas em termos de 
representatividade e legitimidade. 

Construir uma aliança requer tempo e energia; 
não é necessariamente uma tarefa fácil, pois 
as partes envolvidas, com seus diferentes 
paradigmas institucionais, precisam apren-
der a trabalhar de uma forma mutuamente 
benéfica. No entanto, quando logra êxito, os 
recursos investidos valem a pena. No México, 
por exemplo, a força e a influência da coalizão 
da sociedade civil para monitorar a execução 
do orçamento do programa nacional de saúde 
sexual e reprodutiva foram derivadas das 
habilidades complementares que cada grupo 
trouxe para a aliança, que vão desde o conhe-
cimento especializado em saúde materna até 
a análise orçamentária, passando pela com-
preensão das necessidades da comunidade. 
Foi somente através desta combinação de dife-
rentes habilidades, técnicas ou não, que eles-
foram capazes de juntar as diferentes peças 
para gerar evidências e assumir um papel 
verdadeiramente representativo, que conven-
ceu os formuladores de políticas a revisitar as 
mudanças em seus ciclos orçamentários (34). 

Em Burkina Faso, os formuladores de políti-
cas de saúde aumentaram a interação com a 
sociedade civil graças a uma estrutura de rede 
em ‘guarda-chuva’ que facilita o intercâmbio 
com base na questão política atual. Como uma 
coalizão, a sociedade civil é capaz de cobrir 
mais amplamente os diferentes subgrupos da 
população e as necessidades de saúde, e assim 
ser mais amplamente representativa. O secre-
tariado da coalizão investiu particularmente na 
capacidade das equipes para cobrir amplas 
áreas temáticas, que estão prontas para 
‘assumir as rédeas’ se a respectiva OSC técnica 
não puder enviar seu representante (14). 
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Na Assembleia Nacional de Saúde da Tailân-
dia, a construção de alianças recebe a devida 
importância estratégica como uma forma de 
aumentar o alcance e a representatividade. A 
Assembleia estipula ‘eleitorados’ dentro dos 
quais os diferentes grupos interessados devem 
colaborar, encontrar comunidades e chegar à 
Assembleia com uma voz unificada. A intenção 
do governo é fortalecer as redes e a interação 
entre os especialistas técnicos, as comunida-
des e seus próprios quadros governamentais. 
O forte investimento na capacitação dos elei-
torados para possibilitar redes operacionais é 
um pilar fundamental do processo da Assem-
bleia Nacional da Saúde (32).

Os governos devem reconhecer a 
necessidade de pensar profundamente 
na representatividade e legitimidade 
em um espaço participativo; 

uma vez reconhecidas, são necessárias 
habilidades técnicas e de comunicação 
robustas para garantir a representatividade e 
a legitimidade 

Apesar de um certo nível de reconhecimento 
de que a governança participativa é necessária 
e importante, a maioria dos quadros gover-
namentais tem dificuldade com o ‘como’ da 
participação social (ver Capítulo 1). Uma das 
áreas cruciais onde a reflexão é insuficiente é 
a questão da representação; é preciso fortale-
cer as capacidades nesta área. Não pensar na 
representatividade dos participantes implica 
grandes riscos, pois a percepção das partes 
interessadas da legitimidade umas das outras 
é a base para valorizar a contribuição coletiva. 
Como mencionado no início deste capítulo, 
representatividade e legitimidade andam de 
mãos dadas. 

A falta de confiança e de prática na condução 
de exercícios de participação social são muitas 
vezes a causa da percepção do governo de que 
abrir a porta para a sociedade civil resultará 
em reclamações incontroláveis e, em última 
instância, se tornará um fardo adicional para 
a equipe ministerial. Investir na capacitação e 
comprometer-se a longo prazo com a opera-
cionalização dos mecanismos de participação 
expõem os quadros governamentais à arte 
de selecionar representantes, reunindo suas 
diversas opiniões e soluções de intermediação. 
O antigo provérbio ‘a prática leva à perfeição’ é 
extremamente relevante aqui. 

Capítulo 3 - Representação na participação

Moral da história: 
capacidades governamentais 

u A prática leva à perfeição – mantenha os espaços 
participativos operacionais. A exposição do 
governo à interação com a população, a comuni-
dade e a sociedade civil aumenta as habilidades.

u Reserve tempo e recursos para a reflexão em 
equipe sobre a representatividade dos participan-
tes, com base nos objetivos de política em questão.

u Invista em capacidades governamentais como 
um esforço de longo prazo, reconhecendo que as 
habilidades levam tempo para serem construídas 
gradualmente, conforme aumentam a prática e a 
exposição. 

Quadro 3.18 
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Um processo participativo claro e ponderado é 
de imensa importância. Fazer por fazer a par-
ticipação social é arriscado e abre o caminho 
para abordagens simbólicas de (mau) uso 
de representantes como uma ferramenta de 
aprovação ‘legítima’ (35). Um representante 
da sociedade civil indiana lamentou que ‘a 
sociedade civil está presente, mas nem sempre é 
ouvida. Eles são convidados por que as diretrizes 
o exigem’ (78). Pensar, colocar ênfase e investir 
recursos em um processo robusto de seleção 
e desenho de processos é um passo funda-
mental para ter as pessoas ‘certas’ na sala, de 
acordo com os objetivos de política desejados, e 
impedir a participação de pessoas que aceitam 
qualquer coisa sem questionar. 

A capacitação do governo para assegurar a 
representatividade também é necessária para 
aliviar as tensões inerentes entre os dife-
rentes participantes e entre o governo e os 
atores não estatais. As percepções relativas à 
representatividade e legitimidade são muitas 
vezes uma causa de tensões entre participan-
tes, ou podem exacerbá-las. O desconforto 
dos quadros de nível médio do governo com 
atores não estatais costuma ter sua origem 
em uma tarefa de participação desenhoada a 
uma instituição governamental sem discus-
são prévia nem treinamento, nem uma ideia 

clara das metas de participação, muitas vezes 
como resultado de promessas genéricas que 
políticos de alto nível fazem ao povo. Martin e 
cols. observaram: ‘[O] peso da expectativa (...) 
significava que os participantes profissionais 
estavam atentos à necessidade de envolver de 
forma demonstrável o público (...) mas também 
criou dúvidas sobre o que exatamente deveria 
e não deveria ser exposto ao público (...) ideias, 
tensões, (...) [que] se manifestavam na forma 
como os participantes do público eram recruta-
dos para o processo’ (33).

Os governos podem considerar 
a terceirização do processo de 
seleção de representantes 

Como foi dito anteriormente, a seleção repre-
sentativa para um espaço participativo é um 
componente-chave da legitimidade tanto 
dos representantes quanto, por extensão, do 
próprio processo. Por essa razão, e em alguns 
contextos, repassar essa tarefa a especialistas 
externos que são percebidos como indepen-
dentes pode ser uma opção. Isso não precisa 
necessariamente ser feito para cada evento 
ou etapa de um processo participativo; no 
entanto, pode ser adequado fazê-lo para um 
único evento. Na França, por exemplo, uma 
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empresa de votação externa realizou a seleção 
dos participantes apenas para o júri de cida-
dãos (ver Quadro 3.12). A empresa teve acesso 
a listas de voluntários prontos para participar, 
das quais foi selecionada uma amostra de 22 
cidadãos franceses, com 18 anos ou mais, 
refletindo a diversidade da população francesa 
em termos de sexo, idade, categoria sociopro-
fissional e local de residência. O objetivo não 
era constituir uma amostra estatisticamente 
representativa da população, mas sim refletir 
qualitativamente a diversidade da população 
francesa. Uma amostragem aleatória da 
lista de voluntários foi utilizada no início para  
pré-selecionar candidatos em potencial. Um 
questionário foi então enviado a todos os candi-
datos amostrados aleatoriamente para coletar 
mais informações sobre eles. A segunda 
rodada de seleção visou tanto a diversidade 
quanto o máximo de caráter ‘leigo’ possível, 
excluindo pessoas que trabalham para asso-
ciações, sindicatos, partidos políticos etc. (54).
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A representação é reconhecida como crucial 
em teoria, mas é regularmente negligenciada 
na prática em termos da atenção e reflexão que 
recebe ao organizar processos participativos. 
A representação em espaços participativos 
liderados pelo governo consiste em 'combinar' 
representantes com uma questão de política 
claramente formulada e, uma vez selecio-
nados, conferir-lhes a máxima legitimidade 
possível através de um formato e desenho 
cuidadoso do espaço participativo. 

Este capítulo discute como exatamente isso 
pode e deve ser feito, principalmente com o 
ponto de vista do formulador de políticas em 
mente. Primeiramente, é necessária uma 
compreensão mais matizada da representa-
ção entre os formuladores de políticas, mas 
também entre outras partes envolvidas, a fim 
de explicar os desequilíbrios de poder entre 
os participantes e os diferentes interesses  
em jogo. 

Em segundo lugar, é necessário um processo 
de seleção totalmente transparente para 
que os próprios participantes selecionados 

3.7 Conclusão

entendam plenamente qual é seu papel de 
representação. A transparência também é 
fundamental para garantir que os participantes 
compreendam os papéis uns dos outros. Uma 
maneira de ganhar legitimidade é quando os 
outros percebem, compreendem e aceitam os 
papéis uns dos outros.

Por fim, o formato e o desenho dos processos 
participativos influenciam fortemente se é ou 
não assegurada uma representação adequada. 
Características de desenho bem refletidas faci-
litam que os participantes assumam seu papel 
de representação; o mecanismo participativo 
deve oferecer um espaço seguro em que todas 
as contribuições sejam valorizadas de forma 
justa e tão igualitária quanto possível.
 
Em resumo, a representação não deve ser 
tratada levianamente pelos organizadores 
de um espaço participativo. Devem-se dar 
atenção e recursos suficientes a esse impor-
tante tópico, que pode influenciar o sucesso 
das deliberações.
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Capítulo 4 - Capacidades para um envolvimento significativo do governo com a população, as comunidades e a sociedade civil 

A participação social, como descrita e definida 
no capítulo 1, requer que todos os participan-
tes do processo participativo sejam capazes de 
exercer adequada e plenamente suas funções. 
Para tanto, todas as partes interessadas 
devem estar, na medida do possível, em pé de 
igualdade entre si em termos das habilidades 
necessárias para ter influência nas discus-
sões baseadas na participação. Portanto, 
este capítulo centra-se em demonstrar como 
assegurar as capacidades necessárias para 
que os quadros governamentais, bem como a 
população, as comunidades e a sociedade civil, 
se engajem de forma significativa e sistemática 
uns com os outros pode permitir uma igual-
dade de condições. 

Não existe uma definição geralmente aceita 
de capacidades de participação (social); isto 
pode ser devido à subjetividade do que é real-
mente 'necessário' em termos de capacidades. 
Também pode ser devido à natureza individual 
das capacidades necessárias para cada cenário 
de participação, que pode ser difícil de genera-
lizar. Ou, pode ser que os profissionais também 
estejam geralmente menos preocupados com 
a perspectiva conceitual das capacidades, 
dadas suas necessidades de implementação 
concreta e os desafios que as acompanham (1). 

Neste manual, o objetivo é esclarecer o que se 
entende por 'capacidades necessárias' para a 
participação social1 com um foco decidido no 
papel do governo de garantir que seja alcan-
çado um campo de atuação o mais nivelado 
possível, onde todos os participantes do pro-
cesso possam se engajar em pé de igualdade. 
Enfatizamos especificamente o papel crucial 
dos governos para a criação de um campo de 
atuação igualitário devido a sua posição ine-
rente e incontestável de liderança em relação 
à decisão política e à elaboração de políticas. 
A participação social significativa implica que 
os governos entendam como usar o poder do 
qual foram investidos para criar este campo de 
atuação igualitário. Uma análise das evidências 
disponíveis demonstra que os governos têm 
dificuldade com esta função, e o desenvolvi-
mento de capacidades específicas é extrema-
mente necessário nesta área. 

Inegavelmente, a sociedade civil também 
desempenha um papel importante e decisivo 
em seu próprio desenvolvimento de capa-
cidades e no das comunidades. Entretanto, 
este manual visa especificamente governos 
e atores governamentais e, portanto, enfatiza 
seu papel na construção e reconhecimento das 
capacidades da sociedade civil para garantir 
que as partes interessadas envolvidas em um 
processo participativo, independentemente de 
sua filiação, possam se engajar igualmente e 
de forma significativa na participação social. 

Como explicado mais adiante, os governos 
não precisam liderar e organizar todos os 
treinamentos de capacitação (e, de fato, não 
o fazem). Eles podem conduzir alguns pro-
gramas de treinamento, mas também podem 
contratar e instruir instituições externas para 
fazê-lo, garantir um ambiente propício para 
iniciativas privadas de capacitação e/ou asse-
gurar uma legislação que facilite o financia-
mento da sociedade civil. Estas e muitas outras 
funções e responsabilidades potenciais de 
capacitação do governo são exploradas neste 
capítulo, além das próprias necessidades do 
governo em termos de capacidade para con-
duzir e se engajar em mecanismos de parti-
cipação social.

1 Favor observar que cada capítulo fornecerá informações adicionais sobre 
as capacidades especificamente relacionadas ao tópico do capítulo.

4.1 Introdução

Capacidades: pontos-chave 
para entender 
u Em termos de participação social para a saúde, 

assegurar as capacidades necessárias para um 
envolvimento do governo com a população, as 
comunidades e a sociedade civil significa princi-
palmente assegurar condições de igualdade.

u O objetivo é colocar todas as partes interessadas 
em pé de igualdade entre si em termos de capa-
cidade de ter influência no diálogo baseado na 
participação.

Quadro 4.1 
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4.2 Objetivos do capítulo  

Os governos exigem capacidades específicas 
para compreender o valor agregado do envol-
vimento na participação social e para trabalhar 
proativamente em colaboração com uma gama 
completa de partes interessadas de uma forma 
que seja benéfica para sua atividade princi-
pal: a elaboração de políticas. Este capítulo 
visa lançar luz sobre essas mesmas ques-
tões de capacidade, além de estabelecer os  
aspectos-chave a serem considerados pelos 
governos para fortalecer as capacidades das 
pessoas, ou seja, as capacidades da popula-
ção, das comunidades e da sociedade civil para 
interagir com os governos em pé de igualdade. 

A seção seguinte do capítulo contribuirá para 
fechar a lacuna conceitual em torno das capa-
cidades de participação social e esclarecer 
quais são as capacidades para o engajamento 
significativo do governo para a participação 
social. Com base em revisões de literatura e 
estudos de caso, um conjunto de capacidades 
de participação social tanto para a sociedade 
civil quanto para os governos é identificado e 
colocado no contexto deste manual. Posterior-
mente, o capítulo se concentra nos principais 
desafios no que diz respeito às capacidades 
de participação social e de desenvolvimento 
de capacidades. Concluímos apresentando 
mensagens-chave orientadas para a ação e 
dirigidas aos formuladores de políticas sobre 
a melhor maneira de superar os desafios a fim 
de fortalecer e construir as capacidades neces-
sárias para um engajamento significativo do 
governo com as populações, as comunidades 
e a sociedade civil.
 

Governo x capacidade das pessoas: 
conceitos teóricos e realidade
Uma nota de cautela em relação à ideia de alcan-
çar uma igualdade de condições entre ‘governo’, 
por um lado, e ‘a população, as comunidades e a 
sociedade civil’, por outro lado: não implicamos que 
estes sejam dois opostos em ambos os lados de um 
espectro de atores. Reconhecemos que nenhum 
desses grupos é um corpo homogêneo. A 'sociedade 
civil', em especial, pode ser bastante heterogênea 
em muitos ambientes, inclusive organizando-se 
em grupos de interesse que podem desfrutar de 
influência desproporcional. Esses termos des-
crevem apenas uma qualidade dos dois polos de 
atores, o menor denominador comum, por assim 
dizer: ou se faz parte da população/comunidade/
sociedade civil, ou se faz parte do governo (neste 
contexto, normalmente o ator seria o Ministério da 
Saúde, mas também pode ser outras instituições 
governamentais de saúde). Esse cenário bipolari-
zado atinge o nível de simplificação necessário para 
examinar as capacidades exigidas para garantir uma 
interação mais igualitária entre esses dois principais 
tipos de atores. Entretanto, certamente não nega a 
necessidade da presença ativa de outros atores nos 
processos participativos. 

Quadro 4.2 
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4.3 Capacidades para uma participação social igualitária: 
       esclarecimento conceitual 

O empoderamento é um conceito 
crucial para a construção de capaci-
dade de participação social 

Para o objetivo de garantir a igualdade de con-
dições, o conceito de empoderamento é crítico, 
especialmente no que diz respeito à participa-
ção igualitária. Dois componentes principais do 
empoderamento são apresentados: o empo-
deramento cívico e gerencial, seguido por um 
esclarecimento de como eles estão ligados às 
capacidades de participação social igualitária. 
Com base nesses dois aspectos do empode-
ramento, são elaboradas três dimensões de 
capacidades (relacionadas às habilidades téc-
nicas, de reconhecimento e de comunicação) 
consideradas mais relevantes para a ação de 
capacitação pelos atores governamentais (ver 
Figura 4.1).

Empoderamento
u O empoderamento é um processo de ação social 

que cria nas pessoas, organizações e comunidades 
um senso de confiança para agir em prol da con-
secução de objetivos coletivos.

u O empoderamento permite a ação de fazer parte 
e/ou influenciar decisões que afetam aqueles que 
são empoderados.

u A capacitação no âmbito da participação social na 
saúde pode ser vista como um processo de empo-
deramento. 

A capacitação no âmbito da participação social 
na saúde pode ser vista como um processo de 
empoderamento, uma vez que se relaciona ao 
desenvolvimento de conhecimentos, habili-
dades, compromisso, estruturas, sistemas e 
liderança para possibilitar a saúde (2). Esse 
processo é transformador e proposital ao 
empoderar organizações e indivíduos para 
agir em prol de suas metas particulares (3). 
Portanto, o objetivo da capacitação em saúde 
é transmitir práticas, abordagens, estruturas  
e/ou valores que criam, sustentam e apri-
moram as habilidades dos profissionais e 
suas organizações para tratar de questões de 
saúde (3). 

Atividades de capacitação e intervenções para 
OSC podem ser desenvolvidas por múltiplas 
agências, isto é, governamentais e não gover-
namentais, e em nível local, nacional e inter-
nacional. Aqui, o foco é a capacitação pres-
tada por atores governamentais nacionais ou  
subnacionais, seja diretamente conduzida por 
eles ou terceirizada, mas sob a direção deles.

Quadro 4.3 
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4.3 Capacidades para uma participação social igualitária: 
       esclarecimento conceitual 

Figura 4.1: Capacitação para a participação social

Dois componentes do empodera-
mento: empoderamento gerencial 
e cívico

O empoderamento pode ser visto como uma 
‘estratégia de melhoria da saúde para reduzir 
as disparidades’ (4), e, assim, pode ser defi-
nido como um processo de ação social que 
cria nas pessoas, organizações e comunida-
des um senso de confiança para agir em prol 
da consecução de objetivos coletivos, como 
maior controle comunitário, eficácia política, 
melhoria da qualidade de vida e justiça social 
(5). Consequentemente, o empoderamento tem 
impacto sobre as normas políticas, sociais e 
culturais. Também apoia formas individuais e 
institucionalizadas da sociedade civil expressar 
suas opiniões, ideias, necessidades e preocu-
pações.

Dois componentes do empoderamento 
u Empoderamento gerencial: tornar-se capaz 

de confiar e acreditar em si mesmo através do 
aprimoramento das habilidades técnicas para se 
engajar em pé de igualdade com os especialistas 
técnicos.

u Empoderamento cívico: tornar-se capaz de confiar 
e acreditar em si mesmo para atender às necessi-
dades sociais, adquirindo ou aumentando a capa-
cidade de reivindicar direitos sociais.

O Glossário de Promoção da Saúde da OMS 
enquadra o empoderamento em termos da 
capacidade de ‘conceber estratégias para 
o envolvimento na tomada de decisões e 
[para] realizar ações políticas, sociais e cul-
turais para atender a essas necessidades’ (2).  

Quadro 4.4

Capítulo 4 - Capacidades para um envolvimento significativo do governo com a população, as comunidades e a sociedade civil 
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O glossário aponta ainda a lógica do empo-
deramento como uma forma de as pessoas 
verem uma correspondência mais próxima 
entre seus objetivos na vida e um senso de 
como alcançá-los, ou seja, uma relação entre 
seus esforços e os resultados que alcançam 
na vida (2). 

Os conceitos de empoderamento descritos 
acima apontam para a ação de fazer parte de 
(ou influenciar) decisões que afetam os empo-
derados. 

Em termos do indivíduo, isso implicaria capaci-
dades para compreender sua própria saúde ou 
a de sua comunidade ou família; capacidade de 
tomada de decisões; e uma crença (confiança) 
em sua própria autonomia (6). 

Em termos da comunidade, um grupo de indiví-
duos com poder tem a confiança e a crença em 
si mesmos para coletivamente ganhar controle 
e influenciar a saúde de sua comunidade (6). 

Em termos de uma organização ou instituição, 
uma liderança organizacional e funcionários 
empoderados têm habilidades técnicas que 
contribuem para a confiança institucional (da 
perspectiva da sociedade, isso se traduziria 
em respeito e posição organizacional) para 

que a organização use sua missão e mandato 
(conferidos, por exemplo, por uma estrutura 
legal, pela comunidade, pela diretoria etc.) 
para influenciar decisões dentro de um setor 
de operação. 

Dois componentes principais do empode-
ramento cristalizam-se (ver Quadro 4.3): o 
empoderamento gerencial, que se baseia 
amplamente na ideia de que as habilidades 
técnicas precisam ser aprimoradas, e o empo-
deramento cívico, que se refere às capacidades 
necessárias para atender às necessidades 
sociais e comunitárias (ver Figura 4.1). 

Refletindo esses dois componentes de empo-
deramento, os governos têm um papel crítico 
na construção e no fortalecimento das capa-
cidades gerenciais e cívicas da sociedade civil 
para se engajar sistemática e significativa-
mente na participação social. A capacitação 
governamental estaria focada em (a) entender 
as necessidades de capacitação gerencial e 
cívica da sociedade civil e assegurar que essas 
necessidades sejam atendidas, e (b) entender 
suas próprias necessidades de capacidade 
e agir para preencher quaisquer lacunas de 
capacidade.

Capítulo 4 - Capacidades para um envolvimento significativo do governo com a população, as comunidades e a sociedade civil 
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Três dimensões de capacidades que 
servem como capacitadores para a 
interação igualitária na participação 
social

Uma questão orientadora deste capítulo é se 
um conjunto de habilidades pode ser articulado 
e é específico à participação social no sentido 
de permitir o envolvimento igualitário da socie-
dade civil em relação a outros atores – nota-
damente o governo, mas também grupos de 
interesse mais poderosos – no planejamento 
e na elaboração de políticas nacionais. Reco-
nhecendo que as capacidades de participação 
social são altamente dependentes do contexto, 
abordamos a questão distinguindo três dimen-
sões de capacidade com base em sua contri-
buição para alcançar uma igualdade viável 
entre os participantes (ver Figura 4.1): habili-
dades técnicas, habilidades de reconhecimento 
e habilidades de comunicação. Expressadas de 
forma diferente, estas dimensões de capaci-
dade são necessárias tanto para o governo 
como para a população, governo e sociedade 
civil para que tenham um engajamento sig-
nificativo entre si. Além disso, os governos 
podem apoiar de forma viável a capacitação da 
sociedade civil nestas áreas para aumentar as 
chances de alcançar um patamar de igualdade. 

As três dimensões das capacidades 
para um engajamento significativo 
do governo com a população, as 
comunidades e a sociedade civil:
1) Habilidades técnicas 
2) Habilidades de reconhecimento 
3) Habilidades de comunicação 
 

O aumento das capacidades dentro dessas 
três dimensões asseguraria que as partes 
interessadas fossem capazes de lidar com os 
diversos desafios políticos e técnicos durante 
os processos participativos. 

Os diferentes tipos, interpretações e qualida-
des das capacidades apresentadas a seguir 
são exemplos – não visam ser exaustivas nem 
normativas. O objetivo é, ao contrário, ressaltar 
a necessidade de os governos levarem em con-
sideração diferentes dimensões da sociedade 
civil e capacidades governamentais, espe-
cialmente no que diz respeito ao seu impacto 
sobre a igualdade do processo de participação 
social. 

Quadro 4.5 
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4.4 Dimensão de capacidade 1: habilidades técnicas

I. Habilidades técnicas necessárias para que a população, as 
  comunidades e a sociedade civil se envolvam de forma 

significativa na participação social

O empoderamento gerencial é o 
objetivo da capacitação técnica

As atividades de capacitação para construir 
habilidades técnicas visam o empoderamento 
gerencial, ou seja, aumentar o tipo de habili-
dades necessárias para se envolver ativamente 
em processos participativos. ‘Habilidades’ 
são um tipo de capacidade relacionada ao 
conhecimento ou, neste caso, à compreen-
são técnica. Habilidades específicas podem 
apoiar – ou, se faltarem, impedir – o tipo e 
a qualidade da interação entre o governo e a  
população/comunidade/sociedade civil. Habi-
lidades técnicas para compreender o tema do 
processo participativo, formar uma opinião e 
fazer uma escolha fundamentada sobre como 
participar influencia fortemente a qualidade 
do processo e, em última instância, a capaci-
dade da sociedade civil de se engajar com o 
governo da forma mais igualitária possível. Os 
processos de capacitação devem ser direciona-
dos para aumentar as habilidades técnicas da 
sociedade civil, equipando-a para compreen-
der plenamente as questões em jogo e entrar 
em uma discussão em pé de igualdade com 
governos e especialistas. Isto inclui detalhes 
técnicos do assunto em questão, mas também 
técnicas de comunicação, por exemplo, nas 
áreas de defesa de causa, lobby, conscienti-
zação e monitoramento e avaliação (8). Em 
Burkina Faso, a capacitação técnica dos repre-

sentantes da sociedade civil em financiamento 
da saúde foi percebida como um dos principais 
fatores de seu sucesso na defesa do acesso de 
grupos vulneráveis aos serviços como um prin-
cípio central da estratégia de financiamento da 
saúde (9). 

Uma visão não exaustiva das habilidades iden-
tificadas como relevantes para a participação 
social é descrita nesta seção. Essas habili-
dades emergiram dos dados analisados para 
este manual como as mais salientes para o 
envolvimento significativo e sistemático com 
os governos nos processos participativos. 

O conhecimento técnico do tema em questão 
é especialmente relevante para um partici-
pante 'mostrar a que veio' na mesa de dis-
cussão de política (10), como no México, onde 
a sociedade civil precisava aprender como 
analisar um orçamento de saúde para poder 
se envolver com os governos federal e esta-
dual (11). As habilidades técnicas incluem não 
apenas o conhecimento técnico do tópico em 
questão, mas também a geração e utilização 
de evidências. O exemplo mexicano demonstra 
claramente que as organizações da sociedade 
civil precisavam de habilidades técnicas espe-
cializadas para compreender e analisar as 
evidências dos orçamentos de saúde a fim de 
responsabilizar o governo por transferências 
orçamentárias oportunas (12). 
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Os conhecimentos linguísticos foram repeti-
damente mencionados como uma barreira à 
participação em Madagascar, onde os partici-
pantes da oficina sentiram que eram menos 
capazes de interagir porque não falavam 
francês (13-15). O letramento digital foi rele-
vante em Burkina Faso, onde as organizações 
da sociedade civil estão cada vez mais bem 
conectadas através das mídias sociais e até 
usam a internet para se manterem conecta-
das ao governo (16). Habilidades educacionais 
fundamentais como leitura e escrita e a capaci-
dade de compreender textos escritos também 
foram relevantes no caso de Madagascar, 
onde uma educação rudimentar foi essencial 
para que os representantes da comunidade 
pudessem transmitir mensagens dentro de 
um programa de fortalecimento do sistema 
comunitário distrital (17). 

A capacidade de ler e escrever pode ser vista 
como parte integrante do empoderamento 
cívico em vez do empoderamento gerencial. De 
fato, a alfabetização está intimamente ligada 
aos determinantes socioeconômicos da saúde 
e, portanto, fortemente relacionada às inter-
venções de redução da pobreza e da desigual-
dade (18, 19). Entretanto, do ponto de vista dos 
formuladores de políticas que empreendem ou 
organizam iniciativas de capacitação, a leitura 
e a escrita são vistas como uma questão de 
capacitação gerencial (ou seja, uma habilidade 
técnica), pois podem ser ensinadas em um 
nível muito técnico sem muita contribuição 
cívica em si.
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II. Habilidades técnicas necessárias para que os governos 
assegurem um campo de igualdade para uma participação 
social significativa: 

Quadros governamentais precisam ter 
mais habilidades técnicas sobre o ‘como’ 
da participação social 

Em geral, a literatura e o debate internacional 
são bastante silenciosos no que diz respeito às 
capacidades necessárias para que os governos 
garantam que a sociedade civil possa estar em 
pé de igualdade durante os processos partici-
pativos. Tentamos começar a esclarecer e arti-
cular alguns desses aspectos neste manual. 

As habilidades técnicas para projetar e facilitar 
o processo parecem ser uma das áreas-chave 
em que as capacidades governamentais pre-
cisam ser fortalecidas. Os governos precisam 
ser capazes de escolher os métodos e ferra-
mentas apropriadas para participação (20), 
bem como projetar processos apropriados (21), 
dependendo dos atores envolvidos, do contexto 
e do conteúdo. É essencial que os processos e 
os métodos correspondam aos antecedentes e 
habilidades dos participantes envolvidos para 
garantir uma base de igualdade. 

Um claro déficit de capacidade que os gover-
nos demonstram é a capacidade de pegar 
os testemunhos experienciais das pessoas e 
relacioná-los tecnicamente com o assunto em 
questão. Na França, as partes interessadas 
envolvidas em processos participativos regio-
nais e de rotina em saúde reconheceram que a 
experiência pessoal dos pacientes e dos usuá-
rios da saúde, ou seja, o conhecimento expe-
riencial, era apenas teoricamente considerado 
igual ao conhecimento técnico; na prática, não 
foi dado o devido peso a ele nas discussões 
participativas (22). Um estudo holandês cons-
tatou que a razão para a pouca influência de 
uma associação de pacientes no desenvolvi-
mento de diretrizes clínicas foi sua posição 
inicial desigual, em que seu conhecimento 
experiencial não era considerado tão valioso 
e perspicaz quanto o conhecimento técnico 
(23). Estes estudos apontam que informações 
vitais são perdidas ou não utilizadas em termos 
de subsidiar soluções em potencial, em parte 
devido à incapacidade do tomador de decisão 
de processar informações em um formato des-
conhecido, menos formal e polido. 
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III. O papel dos governos no nivelamento dos desequilíbrios de 
poder devido à falta de habilidades técnicas da população, das 
comunidades e da sociedade civil

Simplificar o jargão e, ao mesmo 
tempo, capacitar a sociedade civil 
para falar em jargão

Linguagem e jargão são áreas em que as 
capacidades da sociedade civil precisam ser 
fortalecidas, e que podem ter um impacto 
considerável para permitir uma maior igual-
dade de condições. A linguagem técnica e as 
diferenças de dialeto podem revelar rápida e 
obviamente um desequilíbrio de poder, colo-
cando aqueles que são menos articulados em 
desvantagem imediata. 

Os governos fariam bem em aprender a 
simplificar sua linguagem quando se envol-
vem com pessoas não técnicas, no interesse 
de encontrar uma base comum. Ao mesmo 
tempo, os governos podem oferecer capacita-
ção em áreas técnicas ou criar mecanismos 
de financiamento (independentes) para fazê-lo. 
Na Tailândia, por exemplo, o Fundo Tailandês 
de Promoção da Saúde, financiado por um 
imposto sobre o consumo do álcool, financia a 
capacitação da sociedade civil; uma sociedade 
civil mais capacitada e qualificada pôde então 

participar da Assembleia Nacional da Saúde 
com uma voz mais coerente (24). A sociedade 
civil, quando está capacitada a participar, par-
ticipa mais; com mais exposição e experiência, 
mais capacidade é construída, fechando o ciclo 
virtuoso.

Princípios de capacitação para 
o empoderamento gerencial:
u Os tópicos técnicos precisam ser relacionados à 

vida das pessoas;

u O jargão técnico deve ser evitado;

u Os detalhes técnicos necessários para participar 
precisam ser disponibilizados e de fácil acesso;

u É preciso abordar barreiras práticas à participação 
(acesso à internet, tempo de deslocamento, custo 
de oportunidade da participação);

u A experiência pessoal (conhecimento experiencial) 
deve ser valorizada (não apenas as evidências téc-
nicas). 

Quadro 4.6. 
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As oportunidades de aprender 
fazendo não devem ser subestima-
das em termos de potencial 
de capacitação  

A capacitação acontece durante o próprio 
processo de participação. Os ambientes que 
permitem a participação desempenham um 
papel significativo ao permitir que as capaci-
dades sejam construídas em virtude da opor-
tunidade e da prática de participação. Como 
mencionado anteriormente, os participantes 
da Assembleia Nacional de Saúde na Tailân-
dia relataram que começaram a entender os 

tópicos técnicos, bem como os aspectos pro-
cessuais da participação, quanto mais tempo 
estavam envolvidos com a Assembleia. Como 
disse claramente um participante: ‘Algumas 
pessoas cresceram [neste] lugar, a partir do 
processo da Assembleia’ (25). Os representan-
tes da sociedade civil no Conselho de Saúde 
de Portugal notaram seu crescente profissio-
nalismo técnico devido à exposição oferecida 
pelas atividades do Conselho de Saúde (26). 
Esses exemplos sugerem que deve ser dado 
espaço dentro dos processos de participação 
para uma abordagem de ‘aprender fazendo’ 
que pode ser acompanhada por iniciativas 
específicas de capacitação. 

Os governos devem se esforçar para criar, 
manter e expandir a oportunidade oferecida pelas 

plataformas participativas, uma vez que elas se 
fortalecem pelo seu próprio uso e existência.
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4.5 Dimensão de capacidade 2: habilidades 
       de reconhecimento 

I. Habilidades de reconhecimento necessárias para que a 
população, as comunidades e a sociedade civil se engajem  
de forma significativa na participação social  

A necessidade de reconhecer que a 
participação é uma possibilidade

A capacidade de reconhecer que a participação 
nos processos de planejamento e elaboração 
de políticas é uma possibilidade que pode 
ser benéfica para os objetivos é uma capa-
cidade fundamental para um engajamento 
participativo significativo (7, 10, 27, 28). Está 
relacionada à capacidade do indivíduo de com-
preender suas próprias capacidades (7, 21, 29, 
30) e ser capaz de articular o tipo de capaci-
dades que podem estar faltando. Na Índia e 
em Madagascar, entrevistas mostraram que 
às vezes a sociedade civil e as comunidades 
precisam ter uma razão clara, ou um estí-
mulo, para reconhecer como o envolvimento 
em mecanismos de participação social pode 
ser útil. Em ambos os casos, a necessidade de 
melhorar os serviços de saúde em nível local 
criou um entendimento para as comunidades 
do porquê poderia ser vantajoso levantar a voz 
através dos mecanismos de participação social 
disponíveis (8, 17). 

Perceber e compreender as neces-
sidades de cada um e da comuni-
dade 

O reconhecimento está relacionado à capaci-
dade de ser assertivo e enfático em relação 
às necessidades e pontos de vista percebidos. 
Assim, o reconhecimento inclui aspectos 
como ter consciência crítica do que está acon-
tecendo em seu ambiente (29), compreender 
a importância da responsabilidade pública 
(10) e perceber o que pode ser melhor para 
si mesmo/para a comunidade (6, 10, 27, 29). 
Em Madagascar, muitos habitantes rurais com 
pouco acesso ao sistema de saúde desconhe-
ciam que as oficinas interativas criadas com 
o objetivo explícito de colher suas opiniões 
eram um mecanismo que poderia ser usado 
para seu próprio interesse coletivo de melho-
rar o sistema de saúde local (31). Na Tunísia, 
por outro lado, a participação social é vista 
por muitos atores da sociedade civil como um 
direito constitucional, reconhecido dentro da 
sociedade e reivindicado através do meca-
nismo do Diálogo Social para a Saúde (32). 
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II. Habilidades de reconhecimento necessárias para que os 
governos assegurem a igualdade de condições para uma 
participação significativa   

Os governos precisam entender o 
valor agregado que a participação 
oferece para a elaboração de 
políticas  

A construção de habilidades de reconheci-
mento visa essencialmente o empoderamento 
cívico. Isto exige que os governos reconheçam 
e compreendam seu próprio papel durante o 
processo de participação. Assim, são neces-
sárias capacidades para que os governos com-
preendam o valor agregado da participação e 
assegurem que o ‘letramento em participação’ 
em prol de um engajamento igualitário seja 
aprimorado tanto na sociedade civil quanto nas 
instituições governamentais. Por sua vez, os 
governos que estão seriamente empenhados 
em garantir uma participação social significa-
tiva e sustentável precisam (a) ser capazes de 
reconhecer a participação como essencial para 
o planejamento e a elaboração de políticas de 
saúde (27) e (b) estar dispostos a criar espaços 
equitativos de participação fundamentados na 
responsabilidade governamental perante a 
população. Isso envolve a construção de um 
ambiente de confiança para todas as partes 
interessadas engajadas (21) e uma verdadeira 
compreensão das relações de poder e seu 
impacto nos processos participativos (6, 21). 

O reconhecimento das relações de poder 
também forma a base para incluir habilmente 
atores com visões e antecedentes diferentes 
em um espaço de participação, levando em 
conta seus diferentes interesses, mas inter-
mediando uma solução (33). 

Um reconhecimento mais profundo da natu-
reza benéfica da interação igualitária com a 
sociedade civil é promovido de forma mais 
sustentável quando os governos trazem uma 
perspectiva de longo prazo para seu próprio 
desenvolvimento de capacidade. O medo de 
‘perder poder’ para outros pode ser muito 
real; pode levar tempo e exposição repetida 
a experiências de participação para que os 
governos entendam os benefícios de longo 
prazo da capacitação, que estão fortemente 
relacionados ao desenvolvimento humano e 
às mudanças socioeconômicas (34). 

A necessidade de reconhecer que 
tanto o conhecimento experiencial 
quanto o conhecimento especiali-
zado são extremamente relevantes 
para a formulação de políticas 

Os conhecimentos ou informações técnicas 
não derivam apenas de habilidades formais e 
perícia técnica, mas também de experiências 
pessoais, sendo estas últimas igualmente 
relevantes para a política. Os representantes 
da sociedade civil no Conselho de Saúde de 
Portugal expressaram preocupação de que 
sua experiência pessoal com uma doença ou 
problema de saúde – a própria razão pela qual 
eles fazem parte do Conselho de Saúde – não 
era reconhecida como valiosa (26). Essa preo-
cupação reflete basicamente uma incapacidade 
potencial do governo e dos especialistas de 
perceber o significado do conhecimento expe-
riencial pelo que ele realmente vale, refletindo 
sobre a necessidade de construir capacidade 
para os governos nessa área. 
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A vontade política é necessária para 
garantir o compromisso sustentável 
com o desenvolvimento de capaci-
dades 

São necessários vontade política e compro-
misso por parte dos formuladores de políticas 
para manter as capacidades e manter sempre 
em evidência a capacitação, especialmente 
durante os tempos de mudança (29). A vontade 
política pode ser apoiada por funcionários 
públicos demonstrando os benefícios do apoio 
popular às políticas que passaram por um 
processo participativo. 

A capacitação vinculada ao reconhe-
cimento é especialmente necessária 
para funcionários públicos técnicos 
de nível médio 

Aumentar os níveis de compreensão e conheci-
mento dos atores governamentais é essencial 
não apenas nos níveis políticos mais altos, em 
que os ganhos (políticos) teóricos do apoio 
à participação podem ser mais fáceis, mas 
também com quadros técnicos de nível médio 
que são incumbidos da tarefa concreta de fazer 
a participação acontecer. Na Índia, elementos 
da sociedade feudal que protegiam as estru-
turas de poder existentes às vezes impediam 
os funcionários públicos de reconhecer o valor 
agregado de colaborar com a sociedade civil 
(35). Um representante da sociedade civil de 
Burkina Faso apontou que, dentro dos gover-
nos, um único ator poderia ser suficiente para 
bloquear processos inteiros (36). Na Tunísia, 
alguns funcionários governamentais viram o 
Diálogo Social para a Saúde como uma invasão 
de seu espaço de elaboração de políticas; ele 
foi visto como uma ameaça em vez de com-

plementar seu trabalho (32). Um exemplo 
positivo vem do México, onde a colaboração 
entre sociedade civil e governo foi frutífera; 
uma razão citada foi que os atores governa-
mentais de diferentes níveis viram vantagens 
em se envolver com a sociedade civil, pois valo-
rizaram seu acesso atualizado às informações 
locais como um componente-chave de seu 
próprio monitoramento de programas (11). 

O diálogo interno nos círculos governamen-
tais para assegurar a adesão interna deve, 
portanto, ser um componente central de qual-
quer estratégia de capacitação do governo. 
Novamente, a paciência é fundamental, pois o 
que se faz necessário é essencialmente uma 
mudança de mentalidade, o que nunca acon-
tece rapidamente.

‘Como uma abordagem participativa 
pode ser útil para mim no meu tra-
balho de política’: uma pergunta que 
todo funcionário público deve saber 
responder 
u Além dos funcionários de alto nível que podem 

ganhar mais facilmente em termos políticos 
apoiando a participação, todos os funcionários 
de níveis mais baixos precisam compreender as 
ideias e objetivos da participação social, especial-
mente os quadros de nível médio que cuidam dos 
orçamentos e influenciam as políticas.

u Recursos e tempo precisam ser investidos em 
esforços em prol da adesão interna a processos 
participativos dentro das instituições governamen-
tais.

Quadro 4.7 

Capítulo 4 - Capacidades para um envolvimento significativo do governo com a população, as comunidades e a sociedade civil 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

126

O reconhecimento é a dimensão 
mais fundamental das capacidades 
de interação igualitária, mas a mais 
difícil de construir, pois implica 
abordar o contexto cultural e a 
hierarquia 

Tanto para a sociedade civil quanto para os 
atores governamentais, a mais fundamental 
das capacidades necessárias para interação 
em um nível igualitário é a capacidade de 
compreender (reconhecer) seu próprio papel 
nos processos de participação. Em Madagas-
car, ainda que os centros de saúde tenham 
sido construídos dentro das comunidades e 
as estruturas de gestão tenham sido incorpo-
radas às comunidades, muitos membros da 
comunidade não entenderam que poderiam 
influenciar esses centros de saúde de forma 
estratégica e prática (37, 38). De fato, uma 
tentativa de influenciar o planejamento dos 
centros de saúde era às vezes vista como 
negativa se envolvesse uma reclamação para 
ou sobre os centros de saúde. Os aspectos 
socioculturais de como se comportar em quais 
situações podem impedir o reconhecimento e 
levar a um baixo envolvimento da comunidade 
(ver seção 4.7). Assim, uma compreensão dos 
conceitos de responsabilidade e propriedade 
precisa ser gradualmente introduzida por meio 
de processos de capacitação e planejamento, 
como foi o caso em Madagascar, e traduzida 
para as condições de vida da população (17). 

III. O papel dos governos no nivelamento dos desequilíbrios de 
poder devido à falta de habilidades de reconhecimento na 
população, nas comunidades e na sociedade civil

Os governos podem ajudar a nivelar os 
desequilíbrios de poder devido à falta 
de habilidades de reconhecimento 
na população, nas comunidades e na 
sociedade civil: dicas práticas
u Convocar grupos homogêneos selecionados e dire-

cionados para evitar barreiras hierárquicas (por 
exemplo, fórum somente para mulheres; discussão 
somente para grupos indígenas).

u Fazer consultas públicas diretamente nos ambientes 
que são familiares para as pessoas (escolas, centros 
religiosos, centros de saúde, centros recreativos 
comunitários, edifícios comunitários, cafés locais, 
centros esportivos etc.), para evitar a natureza 
assustadora dos ambientes oficiais de reuniões (tais 
como edifícios do governo; espaços onde o vestuário 
formal é a norma; ambientes onde normalmente se 
espera uma linguagem mais formal).

u Usar linguagem simples, sem jargão ou termos 
técnicos.

u Usar facilitadores que falam a língua ou dialeto  
local – dependendo do contexto, até mesmo os ser-
viços de tradução e interpretação oficiais podem 
acabar ‘oficializando’ o evento e dificultando a 
expressão franca dos pensamentos da comunidade.
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Em Madagascar, fortes hierarquias e a frag-
mentação social foram citadas por muitas 
partes interessadas locais como uma barreira 
à participação em geral. Foi percebida uma 
forte necessidade de desenvolver capacida-
des cívicas básicas para a participação social, 
especialmente para aqueles que vivem em 
áreas remotas, com menos escolaridade. 

Um meio para fazer isso foi através de vários 
programas dirigidos por ONGs internacionais 
que visam o planejamento e o monitoramento 
da saúde em bases comunitárias. Ação contra 
a Fome (ACF) é uma dessas ONGs que dirige 
programas em nível distrital para promover 
a contribuição da comunidade na tomada 
de decisões do sistema de saúde local. O 
objetivo é conferir mais capacidade de ação 
às pessoas e comunidades em relação à sua 
própria saúde, fornecendo uma plataforma 
pela qual podem usar suas vozes para moldar 
um sistema de saúde mais responsivo. Essa 
plataforma é oferecida em formato de oficina, 
onde trabalhadores comunitários de saúde, 
membros da comunidade, funcionários e 
gestores do centro de saúde são reunidos 
pela ACF para participar de uma discussão 
facilitada sobre as necessidades locais de 
saúde, desafios e possíveis soluções. 

Embora essas oficinas tenham sido clara-
mente apreciadas por sua oportunidade 
de planejamento de baixo para cima, elas 
também expuseram uma profunda deferên-
cia cultural em prol daqueles que ocupam 
posições de poder, além de dificuldades 
muito reais para os membros da comunidade 
acompanharem as discussões técnicas devido 
às barreiras linguísticas e aos limitados 
conhecimentos médico-técnicos. Somou-se 
a isso a falta de um reconhecimento básico 
de seus próprios direitos e possibilidades de 
influência, levando a uma qualidade medíocre 
do engajamento da comunidade nas oficinas.
 
O processo de planejamento de saúde de 
baixo para cima e de base comunitária é cla-
ramente uma oportunidade importante para 
fortalecer e capacitar as comunidades locais 
em Madagascar. O fortalecimento das capaci-
dades de reconhecimento das partes interes-
sadas – ou seja, catalisar uma compreensão 
do valor agregado da própria contribuição e 
estar consciente das possibilidades de con-
tribuir no próprio interesse ou no interesse 
da comunidade – deve ser o ponto de partida 
desse processo (17). 

Desenvolvimento da capacidade de reconhecimento 
em Madagascar 

Quadro 4.9 
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Na Índia, levou algum tempo no início para 
as ASHA compreenderem seus papéis e res-
ponsabilidades, incluindo o amplo escopo de 
trabalho e mandato que tinham; ao obter esse 
reconhecimento, melhoraram seus papéis de 
liderança dentro do sistema de saúde e favore-
ceram as habilidades de comunicação dentro 
e fora de suas comunidades. A introdução das 
ASHA teve ainda mais repercussões no reco-
nhecimento, pois elas desempenharam um 
papel fundamental na mobilização de outros 
membros da comunidade para formular suas 
opiniões e necessidades como demandas (39). 
A capacitação nessa dimensão é, portanto, 
extremamente importante, mas ao mesmo 
tempo muito difícil, pois o reconhecimento 
está enraizado na compreensão básica dos 
princípios democráticos e do valor de um ser 
humano para a sociedade (40). A abordagem 
dessas questões por meio do setor de saúde 
terá um impacto mais restrito, a menos que 
se interfira simultaneamente na educação e na 
redução da pobreza. 

Em muitos casos, a abordagem de amplas 
questões socioculturais fora do âmbito do 
setor de saúde só será minimamente possí-
vel. Nesses casos, os governos ainda podem 
se concentrar em analisar e compreender 
essas barreiras socioculturais ao reconhecer 
e criar espaços seguros de participação onde 
elas são abordadas: por exemplo, reunindo as 
mulheres separadamente onde seu status é 
inferior ao dos homens; indo a comunidades 
mais pobres para ouvir suas opiniões em seu 
próprio ambiente familiar em vez de reuni-las 
em um prédio oficial do governo que pode ser 
assustador; usando o idioma ou dialeto local 
nas reuniões etc. Esses espaços ajudam as 
comunidades a reconhecer e expressar suas 
necessidades e expectativas. 

Investir tempo na compreensão das hierar-
quias, tomar consciência de suas consequên-
cias em termos de participação e lidar cautelo-
samente com as barreiras que delas decorrem 
certamente estão dentro do âmbito do que 
um órgão governamental que administra um 
processo participativo deve fazer, mas é certo 
que, em muitos países, faltam as habilidades, 
o treinamento e o apoio para fazê-lo.
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Um mecanismo fundamental para implemen-
tar uma estratégia de participação comuni-
tária no âmbito da Missão Nacional de Saúde 
Rural foi, entre outros, o estabelecimento do 
Programa da Trabalhadora de Saúde no Vila-
rejo para Ativistas Sociais de Saúde Creden-
ciadas (ASHA, na sigla em inglês). ASHA são 
mulheres agentes comunitárias de saúde que 
são selecionadas pela comunidade e encar-
regadas de ligar a comunidade ao sistema de 
saúde. 

As ASHA recebem um intenso programa de 
formação focado principalmente na capaci-
tação técnica e programática, mas muitas 
também são enviadas para cursos de lide-
rança e comunicação. O treinamento básico 
de liderança ajudou a aumentar a confiança, 
contrabalançando até certo ponto a posição 
social inferior muitas vezes atribuída às 
mulheres, e assim impactando na dimen-
são de reconhecimento das capacidades.  

As ASHA foram selecionadas localmente 
e foram incorporadas à vida comunitária, 
desempenhando um papel significativo na 
ampliação da conscientização sobre questões 
de saúde, comportamento na busca de saúde, 
acesso a serviços e direitos. Assim, as ASHA 
estimularam um processo dentro das comu-
nidades que aumentou o reconhecimento e a 
conscientização em relação aos serviços de 
saúde, à qualidade dos cuidados e ao direito à 
saúde. As ASHA também desempenharam um 
papel fundamental na criação de um entendi-
mento dentro das comunidades de que elas de 
fato têm o direito de exigir serviços. 

A experiência de capacitação das ASHA 
confirma que o reconhecimento é uma das 
dimensões mais fundamentais das capaci-
dades; está intimamente ligado ao empode-
ramento geral da comunidade por meio do 
empoderamento cívico das mulheres, que 
teve um impacto em toda a comunidade (8).

Índia: ASHA e a capacidade de reconhecimento 
Quadro 4.10 
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4.6 Dimensão de capacidade 3: Habilidades 
       de comunicação

I. Habilidades de comunicação necessárias para que população, 
as comunidades e a sociedade civil se engajem de forma 
significativa na participação social  

O aprimoramento das habilidades 
de comunicação melhora a quali-
dade da interação com um público 
mais formal

A capacidade de interagir e de se comunicar 
com outras partes interessadas e especial-
mente com os governos é crucial para um 
envolvimento significativo nos processos de 
participação social. Assim, essas capacidades 
estão relacionadas à transformação das iniqui-
dades percebidas em argumentos bem formu-
lados e justificativas de ações (21, 29, 33). 

Falar diante de uma plateia ou em público é 
um componente-chave dessa dimensão de 
capacidade, como exemplificado pelo caso de 
Madagascar, onde representantes da comu-
nidade foram convocados para oficinas e se 
sentiram inadequados para falar (37, 41), ou 
pelo caso de Portugal, onde membros do Con-
selho de Saúde da sociedade civil relataram 
apreensão ao falar diante de uma audiência 
formal e muito hierárquica de especialistas 
pela primeira vez (42). Assim, falar em público 
também tem uma dimensão de empodera-
mento ligada ao reconhecimento. 

A capacidade de ouvir (25) é também um 
aspecto central da capacidade de comunicação 

e troca de informações. Aceitar visões contrá-
rias nos debates, assumir responsabilidades e 
adaptar a comunicação para diferentes públi-
cos são capacidades de comunicação que estão 
intimamente relacionadas com o reconheci-
mento e as habilidades técnicas necessárias 
para apoiar a formulação de argumentos. 

A clareza e a boa comunicação facilitam a 
formação de coalizões. As parcerias foram 
um elemento central no caso do México, onde 
o uso estratégico de redes levou a sociedade 
civil a defender com sucesso uma maior 
transparência orçamentária (43). Também 
em Burkina Faso, uma coalizão da sociedade 
civil foi capaz de ampliar a voz da sociedade 
no desenvolvimento da política de assistên-
cia médica gratuita para mulheres grávidas 
e crianças menores de cinco anos (44). Na 
Tailândia, a sociedade civil é forçada a fazer 
parcerias entre si no formato de ‘eleitorado’ da 
Assembleia Nacional da Saúde, o que requer 
excelentes habilidades de comunicação e coor-
denação (24). 

Uma análise recente da governança da saúde 
na República Islâmica do Irã demonstra 
o significado da comunicação não apenas 
para o intercâmbio entre a sociedade civil 
organizada e os governos, mas também 
entre a sociedade civil e as comunidades.  
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A referida análise constatou que a sociedade 
civil teve um papel fundamental de mediação 
na República Islâmica do Irã, comunicando-se 
efetivamente com as comunidades e depois 
reformulando suas informações e argumentos 
para o governo (45).
 
Esse aspecto de envolvimento com os ‘eleito-
rados’ como forma de capacidade de comu-
nicação também esteve presente em outros 
estudos de caso. O Diálogo Social para a 
Saúde da Tunísia, como voz da sociedade civil, 
garantiu o contato com o interior do país e o 
envolvimento até mesmo de comunidades 
remotas (32). Da mesma forma, no México, 
as redes formadas para aumentar a pressão 
pela transparência orçamentária incluíram 
as comunidades locais, sem as quais não 
teriam sido obtidas evidências de implemen-
tação local (11). Por um lado, a capacidade 
de comunicação com comunidades e leigos é 
crucial para compreender as questões locais; 
por outro lado, é necessário um tipo diferente 
de capacidade de comunicação para garantir 
que essas questões locais sejam ouvidas nas 
discussões políticas de nível mais alto.

Interação da sociedade civil com 
a mídia  

Interagir com a mídia e, especificamente, 
canalizar informações através da mídia é 
também uma parte relevante da capacidade de 
comunicação, pois pode ser um desafio tanto 
para a sociedade civil quanto para os governos 

(ver seção 4.6). As entrevistas com partes inter-
essadas em Burkina Faso advertiram que o uso 
da mídia e a interação com a imprensa precis-
avam ser tratados com cuidado, pois podem 
potencialmente comprometer as relações de 
confiança estabelecidas entre os governos e 
a sociedade civil (46). Na Tunísia, o Diálogo 
Social para a Saúde fez uma parceria com a 
mídia para assegurar que, na fase inicial, a 
população compreendesse que as consultas 
públicas em larga escala eram realmente 
genuínas. O envio de mensagens pela mídia foi 
parte de uma estratégia de comunicação mais 
ampla para criar um vínculo de confiança com 
a população no contexto pós-revolução (32). 

Embora as habilidades de comunicação sejam 
cruciais, as capacidades derivadas das três 
dimensões precisam ser agrupadas para inter-
agir adequadamente com os representantes da 
mídia para potencialmente usar a mídia como 
porta-voz e ferramenta de defesa, visando 
garantir que as informações relevantes sejam 
transparentes e públicas (ver Quadro 4.13). 
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Durante um tempo de transformação política 
(a Primavera Árabe de 2011-12), o Diálogo 
Social para a Saúde na Tunísia nasceu como 
um órgão independente criado como uma par-
ceria entre a sociedade civil e o governo, em 
grande parte graças a um movimento de base 
da sociedade civil exigindo mais participação 
na saúde. Ele se tornou uma plataforma para 
o povo tunisiano expressar suas opiniões e 
ideias. O Diálogo Social também procurou 
reafirmar os direitos de participação dos cida-
dãos, capturando as necessidades e opiniões 
das pessoas sobre questões de saúde. 

Percebendo a criticidade da confiança da 
população para o sucesso do Diálogo Social, 
a colaboração ativa com a mídia foi utili-
zada para canalizar informações e mensa-
gens sobre participação para a população.  
O objetivo era acalmar o ceticismo de que as 
consultas seriam simbólicas (como muitas 
vezes haviam sido no passado) e tranquilizar 
a população quanto à intenção do processo 
participativo. 

A parceria do Diálogo Social com a mídia 
centrou-se na transparência e no comparti-
lhamento de informações sobre os procedi-
mentos e o funcionamento dos eventos par-
ticipativos por ele organizados. Ela incluiu a 
cobertura das reuniões do Comitê Técnico do 
Diálogo Social, programas de rádio e artigos 
de jornal – tudo com o objetivo de aumentar 
a confiança na prestação de contas do Diálogo 
Social à população. 

A mídia era, portanto, parte de uma estra-
tégia de comunicação mais ampla para 
transmitir mensagens e restaurar as crenças 
democráticas. O Diálogo Social realizou ofici-
nas de treinamento da mídia para assegurar 
que a informação correta fosse transmitida 
à população. As oficinas também serviram 
como fóruns para a mídia fazer perguntas 
e esclarecer as principais questões sobre 
as quais o público queria informações. As 
organizações da sociedade civil que funda-
ram a iniciativa Diálogo Social estavam na 
vanguarda da parceria com a mídia, eviden-
ciando sua força e alta capacidade para levar 
adiante a iniciativa do Diálogo Social (32).

Interação com a mídia na  Tunísia durante o Diálogo 
Social para a Saúde (fase 1)

Quadro 4.11 
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II. Habilidades de comunicação 
necessárias para que os 
governos assegurem a 
igualdade de condições 
para uma participação 
significativa

Os governos precisam usar mais 
habilmente diferentes canais de 
comunicação para ouvir, engajar-se 
e dar feedback 

A capacidade de ‘ouvir’ é tão relevante para os 
governos quanto para as comunidades e para a 
sociedade civil. Está relacionada à capacidade 
dos governos de encontrar e usar diferentes 
canais (de comunicação) para ouvir e entender 
as tentativas da população, das comunidades 
e da sociedade civil de expressar suas neces-
sidades (10, 29, 47). Ligada a isto está a capa-
cidade dos atores governamentais de traduzir 
e comunicar tópicos e conceitos abstratos do 
sistema de saúde em questões palpáveis e 
concretas da vida real (21). Assim, os governos 
exigem capacidades não apenas para ‘ouvir’ 
mensagens em linguagem coloquial e destilar 
delas o que é relevante para a política, mas 
também para transmitir mensagens de volta 
em linguagem mais simples para diferentes 
públicos através de plataformas participativas, 
a fim de orientar a discussão e o debate em 
direção a opções de política viáveis (48). 

Isso nos leva a outro conjunto de habilidades 
relevantes relacionadas à comunicação neces-
sárias para administrar habilmente um pro-
cesso participativo completo: a capacidade de 
fornecer e disseminar feedback e resultados 
após o término do processo (21). Sentir-se à 

Capacidades individuais x capacidades 
organizacionais da sociedade civil 

As habilidades descritas acima são igualmente 
válidas e necessárias para indivíduos e grupos menos 
formalizados da sociedade civil (por exemplo, iniciati-
vas comunitárias ou grupos cívicos não registrados), 
bem como para organizações. 

Entretanto, certas capacidades podem ser espe-
cialmente relevantes para organizações (formais ou 
semiformais) da sociedade civil, tais como a capaci-
dade de formular sua missão e metas estratégicas 
e motivar indivíduos e organizações a participar na 
realização dessas metas. Além disso, a capacidade 
de traduzir as preocupações locais com a saúde em 
atividades de defesa de causa pode ser mais rele-
vante para as organizações do que para os indivíduos. 
As capacidades administrativas, principalmente rela-
cionadas ao funcionamento organizacional e ao finan-
ciamento, são necessárias para permanecer viáveis 
e estratégicas. Na República Islâmica do Irã, por 
exemplo, os onerosos procedimentos burocráticos 
para a abertura de firmas significaram que somente 
os grupos mais fortes e bem conectados da socie-
dade civil conseguiram se formalizar (45). Entrevistas 
com partes interessadas na Índia destacaram que as 
tarefas administrativas às vezes sobrecarregam as 
capacidades existentes das organizações da socie-
dade civil, deixando uma percepção de pouca credi-
bilidade com o risco de não ser convidado a participar 
de fóruns de participação social (39).

Quadro 4.12 
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Preparação do processo participa-
tivo: o fornecimento oportuno de 
informações técnicas adaptadas 
é crucial  

A capacidade do governo de simplificar as 
nuances técnicas e perceber as questões téc-
nicas da perspectiva da população e dos leigos 
é especialmente importante na preparação de 
informações de base para processos participa-
tivos. Simplificar questões complexas sem que 
percam a relevância não é uma tarefa fácil, e 
pode exigir várias rodadas de testes-piloto para 
garantir que as mensagens corretas sejam 
transmitidas para o público-alvo certo. No 
fim, é um investimento em tempo e recursos 
que muitas vezes é menosprezado em favor de 
atividades programáticas, que são vistas como 
tendo um impacto mais direto nos desfechos 
de saúde. No entanto, o investimento pode dar 
frutos, como se viu durante as consultas popu-
lacionais em grande escala na França em 1999, 
os Etats Généraux de la Santé. Os organizado-

res governamentais em nível central e regional 
dão ênfase especial para garantir que todos 
que desejam participar da consulta tenham 
todas as informações necessárias em mãos, 
em linguagem de fácil acesso, para garantir 
a compreensão total do tema da consulta  
(48, 49). Esta foi uma das muitas razões para 
o grande número de pessoas que as consultas 
conseguiram atrair para participar dos vários 
eventos participativos. 

Como sempre, ênfase e reflexão adicionais 
são necessárias para garantir que os grupos 
populacionais mais vulneráveis – ou seja, 
aqueles que tendem a ter mais dificuldades 
em compreender os detalhes técnicos – sejam 
procurados e recebam apoio adicional para a 
capacitação técnica. 

Os governos precisam se envolver 
de forma mais inteligente com a 
mídia 

O investimento governamental na capacidade 
de comunicação também é necessário para 
trabalhar construtivamente com os meios de 
comunicação para garantir o tipo de partici-
pação que se deseja. Na França, a consulta 
nacional de bioética de 2018 envolveu uma 
estratégia de comunicação que usou as apari-
ções do chefe do órgão governamental organi-
zador na mídia para informar o público sobre a 
oportunidade de participação (22).

As habilidades de comunicação estão 
no centro da interação entre a socie-
dade civil e os atores governamentais
u A qualidade e o impacto da interação dependem da 

capacidade da sociedade civil de expressar suas 
opiniões e da capacidade dos atores governamen-
tais de ouvir.

u Tanto para a sociedade civil quanto para os gover-
nos, a mídia pode ser um meio mutuamente bené-
fico para a comunicação com grupos interessados.

u As habilidades de comunicação são parcialmente 
construídas através da prática – criar e manter 
espaços participativos mantém um canal de comu-
nicação aberto.
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III. O papel dos governos no nivelamento da falta de habilidades  
 de comunicação da população, comunidades e sociedade civil 

Criação de espaços de participação 

A participação social depende muito da 
capacidade de comunicação da sociedade 
civil, ou seja, de sua capacidade de formular 
argumentos e influenciar o debate público. 
Consequentemente, a participação social 
também depende da capacidade dos governos 
de aumentar ativamente o espaço de partici-
pação para dar à população, às comunidades 
e à sociedade civil a oportunidade de se comu-
nicar. 

A situação é que, infelizmente, quanto menores 
são as capacidades existentes da sociedade 
civil em relação à comunicação e interação, 
mais o governo precisa compensá-la criando 
esses canais de interação e comunicação. Ati-
vamente manter contato para ‘receber’ e ‘ouvir’ 
os argumentos e debates da sociedade civil é 
uma forma de compensar. Essencialmente, 
oferecer espaços de participação adequados 
– por exemplo, através de reuniões direcio-
nadas para ouvir a sociedade civil, cadeiras 
cativas nos conselhos, institucionalização 
de consultas públicas em nível comunitário 
durante os processos de política etc. – é um 
dos esforços mais importantes que um governo 
pode fazer. A exposição que esses espaços 
oferecem permite o aprendizado por meio da 
capacitação, além de aprofundar a compreen-
são de diferentes pontos de vista, quer se 
chegue ou não a um acordo. As capacidades 
que são construídas pela interação repetida 
entre governo e sociedade estão tanto do lado  
do governo quanto do lado da sociedade. 

Um caso em questão é a Tailândia, onde o pro-
cesso de 10 anos da Assembleia Nacional de 
Saúde obriga as partes interessadas de todos 
os lados, incluindo governo e sociedade civil, 
a confrontar outros pontos de vista e pensar 
através de sua própria posição e comunicá-los 
àqueles que possam pensar de forma dife-
rente. A plataforma é oferecida às partes inte-
ressadas todos os anos em dezembro, sendo o 
restante do ano tomado para uma preparação 
aprofundada através de várias reuniões de 
grupos de trabalho na qual a sociedade civil 
participa. A exposição repetida tem ajudado a 
aumentar as capacidades de todos os lados, 
e é reconhecida por todos os grupos de inte-
ressados como um instrumento essencial para 
melhorar a comunicação entre aqueles com 
opiniões diferentes (50).

Alguns aspectos da comunicação (por exemplo, 
formulação de argumentos, negociação) podem 
ser aprendidos através de treinamento estru-
turado, mas esses esforços de treinamento 
são mais eficazes quando as barreiras socioe-
conômicas (por exemplo, comunicação com 
hierarquias) relacionadas ao reconhecimento 
são reconhecidas por aqueles que organizam a 
capacitação e levadas em consideração. O ideal 
seria que isso levasse à adoção de medidas 
para lidar com essas barreiras; no mínimo, as 
barreiras deveriam ser adequadamente consi-
deradas ao projetar exercícios de capacitação.
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u Habilidades linguísticas
u Conhecimento técnico  
do tema

u Geração e uso de evidências
u Letramento digital
u Habilidades educacionais
u Compreender textos escritos

u Projetar e facilitar o processo
u Aumentar ativamente o 
espaço para a participação 
equitativa da sociedade civil

u Reconhecer que a participação pode  
ser benéfica

u Compreender as próprias habilidades
u Articular o tipo de capacidades ausentes
u Ser assertivo, confiante e criticamente 
consciente

u Responsabilidade
u Confiante sobre o que pode ser melhor  
para si mesmo/para a comunidade

u Entender o valor agregado da participação
u Entender como a igualdade de engajamento 
pode ser mutuamente benéfica

u Reconhecer a participação como essencial 
para o planejamento e a elaboração de 
políticas de saúde

u Disposição para criar espaços equitativos  
de participação

u Perspectivas de longo prazo 

 

u Transformar as iniquidades percebidas 
em argumentos bem formulados

u Falar em público
u Aceitar pontos de vista contrários nos 
debates

u Assumir a responsabilidade
u Adaptar a comunicação ao público
u Uso estratégico de redes
u Engajamento com a população
u Interagir com a mídia

u Capacidade de 'ouvir'
u Oferecer e disseminar feedback 
pós-consulta

u Uso de ferramentas on-line
u Capacidade de negociar 

População, 
comunidades e 
sociedade civil

Governo

Tabela 1: Dimensões de capacidade na prática

Como discutido, as três dimensões de capa-
cidade estão interligadas e a construção de 
capacidade em uma dimensão terá efeitos 
positivos em todas as dimensões de capacidade 
(ver Figura 4.1). Entretanto, a tabela abaixo 

mostra essas interligações e destaca exemplos 
concretos de como a construção de capacidade 
é um exercício transversal.
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Tabela 2: Exemplo de aspectos transversais 
* As setas indicam as interdependências entre as diferentes capacidades. Os aumentos em uma capacidade terão impacto em outras capacidades.

Exemplos de aspectos 
transversais

(não exaustivos)

Dimensão de capacidade II 
Habilidades de 

reconhecimento 

Dimensão de capacidade I 
Habilidades técnicas

Dimensão de capacidade III 
Habilidades de 
comunicação 

Uso da linguagem: 
os processos de participação 
dependem da capacidade dos 
atores envolvidos de se comu-
nicarem uns com os outros. 
A forma como a linguagem 
é usada durante todo o pro-
cesso precisa ser moldada 
ativamente de forma que a 
linguagem não represente 
uma barreira à participação, 
mas que enriqueça a partici-
pação. Conhecer e entender 
como usar a linguagem deli-
beradamente é uma capaci-
dade essencial para todos os 
atores envolvidos.

Importância do conhe-
cimento experiencial: 
as discussões temáticas 
dentro de um espaço par-
ticipativo são muitas vezes 
moldadas por insumos téc-
nicos e evidências baseadas 
em pesquisa. Entretanto, os 
testemunhos de experiências 
vividas, ou conhecimento 
experiencial, também devem 
ser reconhecidos como infor-
mações cruciais para serem 
incorporados às discussões 
técnicas.

‘Aprender fazendo’: 
um elemento intrínseco da 
capacitação sustentável. Os 
espaços participativos ofere-
cem a possibilidade de ‘pra-
ticar’ a participação, ou seja, 
entender-se melhor através 
de uma maior exposição 
uns aos outros, desenvolver 
e aperfeiçoar um conjunto 
básico de habilidades rele-
vantes para a participação. 
Oferecer mais possibilida-
des de interação é uma das 
estratégias mais eficazes de 
capacitação.

Para a população, 
comunidades e 
sociedade civil: 
entender a importância de 
estar adequadamente equipado 
e capacitado para falar diante 
de um público e entender a 
necessidade de se comunicar de 
forma diferente com diferentes 
tipos de atores. 

Para o governo: 
reconhecer como a falta de 
compreensão dos termos técni-
cos pode impedir que os partici-
pantes se envolvam ativamente 
nos processos.

Para a população, 
comunidades e 
sociedade civil: 
reconhecer que o conhecimento 
experiencial é uma contribuição 
valiosa para a discussão e ter 
confiança na transmissão de 
mensagens experienciais. 

Para o governo: 
reconhecer o conhecimento 
experiencial como uma contri-
buição valiosa para o processo 
de participação e subsequente-
mente dar-lhe o devido valor na 
elaboração de políticas. 

Para a população, 
as comunidades 
e a sociedade civil: 
a exposição aos processos de 
participação aumentará o reco-
nhecimento pela sociedade civil 
de que a participação é uma 
opção e é útil para os objetivos 
da comunidade. 

Para o governo: 
a exposição aos processos de 
participação aumentará o reco-
nhecimento pelos governos de 
que a participação é benéfica 
para seus objetivos de política. 

Para a população, 
comunidades e 
sociedade civil: 
compreender/falar a lingua-
gem técnica, ou ‘jargão’, do 
espaço participativo, a fim de 
interagir e compreender mais 
efetivamente o tema técnico da 
deliberação. 

Para o governo: 
pegar as mensagens em lin-
guagem coloquial e obter delas 
o que for relevante para as polí-
ticas técnicas de saúde. 

Para a população, 
as comunidades 
e a sociedade civil: 
contribuir para as discussões 
por meio da introdução do 
conhecimento experiencial, 
com a compreensão de como 
ele é relevante tecnicamente 
para o tópico de discussão. 

Para o governo: 
poder pegar os testemunhos 
experienciais das pessoas e 
relacioná-los tecnicamente 
com o assunto em questão. 

Para a população, 
as comunidades 
e a sociedade civil: 
a exposição a discussões fac-
tuais aumentará as habilidades 
técnicas. 

Para o governo: 
saber como criar e manter 
deliberadamente espaços onde 
o aprendizado pela prática seja 
possível para todos os atores 
envolvidos. 

Para a população, 
comunidades e 
sociedade civil:
 ser capaz de falar diante de um 
público usando uma linguagem 
que todos no espaço participa-
tivo compreendem. 

Para o governo: 
utilizar uma linguagem durante 
as interações que corresponda 
às habilidades linguísticas dos 
participantes (por exemplo, 
transmitindo informações técni-
cas em palavras mais simples). 

Para a população, 
comunidades e 
sociedade civil: 
ser capaz de formar argumentos 
que se baseiem em conheci-
mentos experienciais. 

Para o governo: 
poder entrar em uma discussão 
técnica que possa ser baseada 
no conhecimento experiencial 
e transmitir mensagens que 
relacionem o conhecimento 
experiencial ao conhecimento 
técnico, aumentando ativamente 
os canais de comunicação para 
‘especialistas’ com experiência 
vivida.

Para todos: 
entender e incentivar a impor-
tância de abrir e manter canais 
de participação para servir como 
oportunidades de melhorar 
constantemente as habilidades 
de comunicação. 
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4.7 Capacidades de participação social na prática: 
       questões-chave para se refletir 

I. Desafios 

Como a capacidade das partes interessadas 
é um fator determinante para o sucesso e a 
sustentabilidade de um processo participativo, 
os desafios e os fatores que podem dificultar o 
fortalecimento e a utilização das capacidades 
precisam ser considerados. Os diferentes tipos 
de desafios decorrentes de determinantes 
contextuais, bem como sociais, culturais e 
econômicos, são elaborados a seguir. 

O status socioeconômico pode 
impedir a participação em ativida-
des de capacitação 

Como aludido anteriormente, o empodera-
mento cívico, ou a falta dele, está intimamente 
ligado ao baixo status socioeconômico, o que 
o torna um fator de impedimento à participa-
ção (29). O contexto socioeconômico também 
determina o sucesso dos esforços de capaci-
tação que seriam necessários para incutir o 
empoderamento cívico nas comunidades. Os 
organizadores dos espaços participativos, e os 
esforços de capacitação a eles ligados, preci-
sam estar conscientes e reconhecer esses 
limites, entender como manobrá-los, mas, ao 
mesmo tempo, desafiar os paradigmas sempre 
que possível. 

A esse respeito, delineamos dois desafios 
principais de capacitação, gerados pelo baixo 
nível socioeconômico, em que a consciência e 
a sensibilidade são necessárias:

(a) Incapacidade de investir tempo ou 
recursos em atividades participativas  
ou de capacitação 

 
A capacidade de investir tempo e dinheiro e de 
aceitar compromissos que precisam ser com-
pensados é relativa à situação socioeconômica 
do indivíduo ou da organização participante 
(21). Os custos incluem transporte, cuidado 
infantil, custos de oportunidade para não com-
parecer ao trabalho etc. e precisam ser cober-
tos a fim de permitir a participação. No fim, 
são os próprios participantes e organizações 
que arcam com esses custos se não forem 
cobertos de outra forma. Os representantes 
da sociedade civil do Conselho de Saúde de 
Portugal não recebem compensação financeira 
por sua participação; isso é mencionado como 
uma clara barreira para a participação (51). As 
consequências são a incapacidade de ter uma 
participação verdadeiramente igualitária entre 
governos, sociedade civil e, no caso de Portu-
gal, o setor privado (51). Uma parte interessada 
de Burkina Faso (52) ecoou o mesmo ponto ao 
identificar a falta de finanças e capacidade de 
recursos humanos como um dos principais 
fatores que impedem a participação significa-
tiva da sociedade civil nos processos políticos. 
Aqueles que estão participando como parte 
de seu trabalho diário (remunerado) – ou seja, 
os funcionários do governo – têm o luxo de se 
preparar adequadamente e estar atualizados 
sobre o conhecimento e posicionamento das 
partes interessadas, dando-lhes uma van-
tagem sobre os outros, além da vantagem e 
posição de poder que já têm. 
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As condições de escassez de recursos dentro 
das quais muitas organizações da sociedade 
civil operam muitas vezes fazem com que 
aqueles que trabalham para as OSC tenham 
status de voluntários e paguem de seu próprio 
bolso para cobrir despesas ligadas à parti-
cipação. As interrupções nas atividades são 
também uma provável consequência da falta 
de financiamento. Isso pode distorcer a parti-
cipação daqueles que têm tempo e/ou finanças 
à sua disposição, como foi visto em consultas 
públicas em larga escala na França (22) e nos 
mecanismos de engajamento comunitário em 
Madagascar (31). Os investimentos de tempo 
e dinheiro necessários para participar do pro-
cesso são geralmente mais altos do lado da 
sociedade civil do que do lado de outras partes 
interessadas. 

(b) Hierarquias socioculturais que impedem 
o uso de capacidades e a capacitação

Reconhecer a própria capacidade e ser capaz 
de se expressar também são determinados 
pela ideia sociocultural de hierarquias e pelas 
normas que determinam como lidar com essas 
hierarquias. Em Madagascar, o medo geral de 
repercussões negativas (por exemplo, difi-
culdade em obter tratamento na unidade de 
saúde) pelas pessoas ‘superiores no sistema’ 

e o respeito sociocultural das hierarquias 
impediram a capacidade de expressão da 
comunidade (31). 

Experiências semelhantes foram relatadas 
em relação à capacidade de estabelecer um 
diálogo. Entrevistas com partes interessadas 
em Madagascar, México, Burkina Faso e Tai-
lândia demonstraram repetidamente que, ao 
tentar superar hierarquias e outras barreiras 
socioculturais em prol da participação social 
igualitária, a capacidade de comunicação 
(conforme definido acima) é vital (31, 43, 53). 
Nestes casos, as organizações da sociedade 
civil que tomaram muito cuidado para formu-
lar e posicionar argumentos para seu enga-
jamento de modo que não fosse visto como 
um ‘confronto’ ou ‘reclamação’ tiveram maior 
sucesso. 

As estruturas hierárquicas nas instituições 
governamentais refletem as hierarquias da 
sociedade, onde a sociedade civil em geral já 
está colocada num degrau mais abaixo. Atingir 
condições de igualdade em tais situações exige 
muita boa vontade da parte do governo, como 
apontado pelas partes interessadas mexicanas 
que reconheceram a abertura geral da maioria 
das entidades governamentais que trabalham 
com defensores do orçamento para interagir 
com a sociedade civil (12, 54). 

Portanto, para garantir a igualdade de condições, 
os governos precisam reconhecer e potencialmente 
compensar os investimentos financeiros e de tempo 

que possam ser necessários para que todas as partes 
interessadas participem igualmente.
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'O desenvolvimento da 
capacidade começa a partir 

do princípio de que as 
pessoas são mais capacitadas 

para realizar seu pleno 
potencial quando os meios 

de desenvolvimento são 
sustentáveis – desenvolvidos 

em casa, a longo prazo, 
e gerados e gerenciados 

coletivamente por aqueles 
que se beneficiam.

' 

Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (34)

A capacitação requer financiamento 
sustentável porque é um processo 
de longo prazo  

A capacitação e o fortalecimento das capacida-
des de participação social demandam muitos 
recursos (55, 56). É claro que algumas inter-
venções de capacitação são mais caras do que 
outras, dependendo do cenário, do formato e 
do contexto (55). Mas, sem dúvida, o financia-
mento é habilitador quando está presente e 
dificultador quando está ausente em termos 
de esforços sustentáveis de construção de 
capacidade. 

O financiamento sustentável e previsível 
permite que as capacidades sejam construí-
das lentamente e de forma adaptada ao longo 
do tempo. A paciência necessária para que as 
atividades de capacitação mostrem resulta-
dos é difícil ou mesmo impossível com prazos 
e janelas de financiamento curtos. Muitas 
das complexas capacidades relacionadas à 
governança e à saúde que são necessárias 
para uma participação social efetiva não são 
desenvolvidas em oficinas pontuais ou por 
uma curta exposição aos problemas em tela. 
Ao invés disso, requer um apoio a longo prazo 
de indivíduos, comunidades e/ou organizações 
para promover um entendimento profundo, um 
conjunto de habilidades que tenha a oportuni-
dade de ser comprovado pela tentativa e erro 
e, mais importante ainda, um sentimento de 
autoestima e confiança para realmente per-
mitir a participação. Nada disso acontece da 
noite para o dia, e o processo é comprometido 
se houver uma interrupção no financiamento 
ou mudança no compromisso político de capa-
citação para a participação (57). 

Um caso exemplar é o longo processo para 
as trabalhadoras comunitárias de saúde da 
Índia, ou ASHA, para superar uma lacuna de 
conhecimento técnico e falta de confiança. 
Entrevistas com ASHA confirmaram que opor-
tunidades de treinamento contínuo e de longo 
prazo, incluindo habilidades de comunicação e 
liderança, capacitaram as mulheres a serem 
mais confiantes em seus encontros diários 
com hierarquias culturais e sociais. Entre-
tanto, o processo revelou-se demorado, pois 
a confiança das ASHA levou a um reajuste de 
seu lugar na sociedade do vilarejo. A mudança 
(lenta) no ambiente cultural permitiu que as 
mulheres fossem mais aceitas dentro de suas 
comunidades, mas implicou uma longa fase 
de aprendizado comunitário que é facilmente 
interrompida se não houver um compromisso 
a longo prazo com a participação e a capaci-
tação (38).
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Os recursos disponíveis para a construção 
de capacidade influenciam tanto a qualidade 
e a quantidade da construção de capacidade 
quanto as capacidades resultantes, que são 
trazidas para um processo participativo.

A capacitação precisa atender às 
expectativas das pessoas  

O sucesso da capacitação depende de até que 
ponto as novas habilidades, competências e 
conhecimentos entram na vida diária dos indi-
víduos e são relevantes para as necessidades e 
ideias das pessoas (10). Por exemplo, quando 
combinadas com medidas para melhorar os 
níveis de educação e aliviar a pobreza em 
geral, as pessoas têm mais probabilidade de 
aceitar e investir tempo nessas atividades (6). 

A apropriação de atividades e iniciativas de 
capacitação, mesmo que promovidas por 
atores governamentais, deve ser endógena às 
organizações (ou indivíduos ou comunidades) 
que se beneficiam do treinamento ou desen-
volvimento (19, 34). Na prática, isso exige que 
os capacitadores e aqueles que orientam e 
organizam a capacitação sejam sensíveis ao 
nível e tipo de mudança que é viável e aceitá-
vel para a população. Uma parte interessada 
portuguesa ressaltou que, no contexto do 
Conselho de Saúde, a sociedade civil deveria 

ter um papel em seus próprios programas de 
treinamento por estar mais bem posicionada 
para saber quais são suas necessidades de 
capacidade (26). 

A Missão Nacional de Saúde Rural do governo 
indiano adotou exatamente essa abordagem 
e encarregou as organizações da sociedade 
civil já estabelecidas dentro das comunidades 
de assumir as atividades de capacitação das 
plataformas de participação local (8).

A capacitação tem limites 

As capacidades só podem ser reforçadas e 
construídas até um certo ponto. A cultura polí-
tica do próprio país tem uma forte influência 
sobre a concepção e as ideias das atividades 
de capacitação (ver Capítulo 2). Além disso, 
os paradigmas políticos e as abordagens de 
liderança predominantes não são apenas 
fatores que permitem um ambiente propício. 
Eles também podem ser fatores que limitam 
fortemente a participação social (19). Levando 
isto adiante, os limites à capacitação para a 
participação social podem estar enraizados 
na configuração política e constitucional do 
próprio país. Assim, a capacidade de exercer a 
participação plena e livre está relacionada com 
a autoconcepção democrática do país.

O exemplo das ASHA da Índia demonstra como o 
compromisso de longo prazo com os esforços de 
capacitação para participação pode fortalecer o 

reconhecimento e as habilidades de comunicação. 
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II. Superação dos desafios 
para a capacitação

Os desafios discutidos acima servem como 
base para se refletir sobre as seguintes lições 
aprendidas que poderiam apoiar os governos 
a fortalecer seu engajamento significativo 
e sistemático em atividades de capacitação 
para a participação social. As questões-chave 
a serem consideradas para potencialmente 
superar vários desafios de capacitação são 
categorizadas nas três dimensões de capaci-
dade (habilidades técnicas, de reconhecimento 
e de comunicação).
 

As dimensões de capacidade depen-
dem umas das outras e de fatores 
contextuais; portanto, a capacitação 
precisa considerar todo o espectro 
de necessidades de capacidade 

A capacitação para a participação social 
requer uma abordagem holística, pois as três 
dimensões de habilidades (técnicas, de reco-
nhecimento e de comunicação) dependem uma 
da outra e de uma multiplicidade de fatores 
contextuais, como descrito anteriormente. 

Tabela 3: O papel específico dos governos na construção de capacidades para uma participação social significativa

Os governos podem apoiar a 
população, as comunidades 

e a sociedade civil a:

Os governos precisam 
de capacitação para garantir 

que eles:

u entender que eles podem desempenhar 
um papel e assumir responsabilidades no 
planejamento e na elaboração de políticas 
(habilidades de reconhecimento);

u usar esse papel com eficácia, comunicando 
as necessidades tanto para cima como para 
baixo aos formuladores de políticas, reunindo 
e coordenando as vozes da comunidade;

u melhorar seus conhecimentos técnicos para 
participar plenamente das discussões rela-
tivas ao processo em questão (habilidades 
técnicas) (58).

u percebam a necessidade e o valor agregado 
da participação social e compreendam o que 
ela é, assim como o que não é (habilidades 
de reconhecimento);

u sejam capazes de reunir e ouvir as diferentes 
partes interessadas, incluindo aquelas com 
opiniões e interesses particulares diferentes, 
a fim de intermediar uma solução comum 
para os desafios do sistema de saúde (habi-
lidades de comunicação);

u tenham não somente as habilidades técnicas 
relacionadas à saúde, mas também aquelas 
necessárias para a governança e a direção do 
setor (habilidades técnicas). 
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A capacitação precisa:

u considerar as três dimensões das capacidades; 
u estar ligada a melhorias socioeconômicas; 
u levar em conta a realidade das pessoas. 
 

A interdependência das diferentes capacidades 
significa que é necessário um investimento de 
longo prazo, específico ao contexto socioeconô-
mico, uma vez que algumas das capacidades só 

Quadro 4.14 
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dão frutos com o tempo. Adaptar-se ao contexto 
socioeconômico significa potencialmente utili-
zar estruturas locais e abordar questões gerais 
de letramento, o que leva tempo. O fator tempo 
implica manter as pessoas motivadas a parti-
cipar de exercícios de capacitação que podem 
ser mais fáceis se um benefício for tangível para 
suas próprias vidas; tratar de questões menos 
complicadas de ‘ganho rápido’ pode ajudar a 
manter o interesse da comunidade na capacita-
ção, aumentando assim a sustentabilidade (21).
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Parcerias e redes dentro da socie-
dade civil podem apoiar 
a construção de capacidades 

Parcerias e redes efetivas dentro da sociedade 
civil (potencialmente até mesmo internacio-
nais) não devem ser subestimadas, e os gover-
nos têm um papel fundamental a desempenhar 
no sentido de proporcionar uma base propícia 
para elas. Por exemplo, os representantes 
da sociedade civil mexicana reconheceram 
que as chamadas ‘reuniões de feedback’ com 
funcionários do governo federal para discutir 
a análise orçamentária da sociedade civil ofe-
receram uma oportunidade para consolidar 
uma coalizão de defesa orçamentária que 
trouxe variadas habilidades (por exemplo, 
análise orçamentária, familiaridade com as 
comunidades, diálogo com os formuladores 
de políticas) canalizadas para um propósito 
comum. Os diferentes parceiros da coalizão 
se complementaram e potencializaram as 
capacidades uns dos outros enquanto simul-
taneamente aprendiam uns com os outros (12). 

Na Tailândia, o sistema da Assembleia Nacio-
nal de Saúde incentiva de muitas maneiras a 
colaboração, o diálogo e a coordenação entre 
organizações da sociedade civil, mas também 
entre a sociedade civil e as comunidades e o 
meio acadêmico. Em primeiro lugar, qualquer 
proposta de resolução é rejeitada se a con-
sulta não tiver sido realizada primeiro entre 
os diferentes tipos de partes interessadas. 
Em segundo lugar, quando uma proposta é 
aceita e o financiamento inicial é concedido 
para formar um grupo de trabalho em torno 
do tema da proposta, aquelas coalizões com 
uma voz unificada e coordenada têm mais 
chances de conseguir um lugar nos grupos de 

trabalho. Em terceiro lugar, o desenvolvimento 
de capacidades direcionadas é proporcionado 
aos grupos mais fracos dos ‘eleitorados’, para 
ajudar nos esforços de coordenação entre as 
organizações que trabalham em tópicos seme-
lhantes (24). 

O exemplo da Tailândia demonstra claramente 
que é do interesse do governo fortalecer a 
sociedade civil. O diálogo com uma sociedade 
civil forte e profissionalizada é mais direto 
e pode levar mais facilmente a opções de 
política concretas, com ganhos para ambos 
os lados (59). Em Burkina Faso, duas plata-
formas de saúde da sociedade civil, o Secre-
tariado Permanente das Organizações Não 
Governamentais (SPONG; inclui tanto ONGs 
internacionais quanto locais) e o Conselho 
Nacional de Organizações da Sociedade Civil 
(CNOSC; sociedade civil local), são utilizadas 
pelo governo como primeiros pontos de contato 
para o diálogo com atores não estatais. Por um 
lado, é mais fácil para o governo lidar com um 
ou dois parceiros principais da sociedade civil 
do que com várias vozes fragmentadas; por 
outro lado, SPONG e CNOSC amplificam a voz 
de cada grupo da sociedade civil com a legiti-
midade dos números. Além disso, as coalizões 
da sociedade civil oferecem plataformas para o 
aprendizado cruzado devido às diferentes habi-
lidades técnicas e perícias trazidas por cada 
grupo. Por exemplo, o SPONG facilitou o apren-
dizado conjunto e o compartilhamento de capa-
cidades durante o desenvolvimento da política 
de assistência médica gratuita de Burkina 
Faso para gestantes e crianças menores de 
cinco anos, tornando-o um parceiro valioso do 
Ministério da Saúde em diferentes estágios de 
desenvolvimento da estratégia (44).
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O SPONG foi criado em 1974 por iniciativa 
de várias ONGs. Hoje, ele conta com mais de  
200 organizações integrantes. É o único cole-
tivo de ONGs nacionais e internacionais, bem 
como de associações de desenvolvimento, em 
Burkina Faso. O SPONG coordena a participa-
ção das ONGs em atividades relacionadas ao 
desenvolvimento e assegura que suas vozes 
sejam levadas em conta nas políticas públicas. 
O SPONG também coordena a comunicação 
para a sociedade civil do país – a sociedade 

O CNOSC foi legalmente fundado em 2011 
para assegurar uma representação efetiva 
da sociedade civil em espaços participativos 
formalizados e permitir uma comunicação 
sistemática entre as OSC para que tenham 
uma voz mais unificada e coordenada nesses 
espaços. É dirigido em nível nacional por uma 
Coordenação Nacional, com representação 
nas 13 regiões de Burkina Faso. 

Embora o SPONG reúna atores não estatais 
nacionais e internacionais e atue dentro do 
espaço de desenvolvimento internacional, é o 

em geral. Um de seus objetivos é promover 
o envolvimento e a participação da sociedade 
civil no monitoramento e na influência das 
políticas públicas. 

O SPONG permite que as organizações da 
sociedade civil reúnam suas capacidades 
e conhecimentos técnicos e trabalhem em 
colaboração com outras organizações para 
fortalecer o impacto da sociedade civil (44).

CNOSC que se incumbe de questões internas. 
O CNOSC é composto apenas por organiza-
ções nacionais, com foco nas questões que a 
sociedade civil nacional prioriza. 

Ambos os mecanismos atuam como órgãos 
de defesa para que os atores da sociedade 
civil participem do debate público. Como 
organizações ‘guarda-chuva’, eles adquiriram 
legitimidade ao longo dos anos para intera-
gir com autoridades estatais, bem como com 
doadores e agências de cooperação interna-
cional (44).

Secrétariat Permanent des Organisations Non 
Gouvernemental (SPONG): o Secretariado Permanente 
das Organizações Não Governamentais em Burkina Faso

Le Conseil National des Organisations de la Société 
Civile du Burkina Faso (CNOSC): Conselho Nacional 
das Organizações da Sociedade Civil de Burkina Faso

Quadro 4.15 
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Parcerias (formais) entre o governo 
e a sociedade civil podem facilitar o 
desenvolvimento de capacidades a 
longo prazo  

Parcerias e relações efetivas entre a sociedade 
civil e o governo são um elemento crucial na 
participação social, pois se tornam parte das 
culturas organizacionais uns dos outros. A 
capacitação depende, em grande parte, da 
vontade dos governos e da sociedade civil de 
manter essas relações em benefício da parti-
cipação social. 

Relações confiáveis a longo prazo entre gover-
nos e a sociedade civil para o desenvolvimento 
de capacidades podem ser a única maneira de 
realmente garantir a sustentabilidade relacio-
nada ao reconhecimento, que é fundamental 
para uma participação social igualitária (39). 
No México, os informantes-chave confirmaram 
que o aumento da capacidade de assumir a 
transparência orçamentária também estava 
relacionado ao fato de que as organizações da 
sociedade civil tinham uma relação de trabalho 
de longo prazo e de confiança com as autorida-
des estatais de saúde que ia além das reuniões 
formais (11, 12, 60). Na República Islâmica do 
Irã, a nascente Assembleia Nacional de Saúde 
é vista como uma oportunidade para desen-
volver uma relação de trabalho mais regular 
e de longo prazo entre a sociedade civil e as 
instituições do governo (45). 

Porém, é necessário assegurar que as parce-
rias entre o governo e a sociedade civil para 
a construção de capacidades não sejam mal 
utilizadas ou mal compreendidas como uma 
tentativa de influenciar as ideias e pontos de 
vista da sociedade civil.

Parcerias eficazes entre governo 
e sociedade civil

Parcerias eficazes entre governo e população, comu-
nidades e sociedade civil, assim como entre e dentro 
da população, comunidades e sociedade civil, são cru-
ciais para a construção de capacidades sustentáveis.

u Incentivar a coordenação intrassociedade civil no 
projeto de plataformas participativas pode simpli-
ficar a interação governo-sociedade civil enquanto 
amplia a voz da população com uma frente unifi-
cada. As iniciativas de capacitação podem lucrar 
com isso.

u Parcerias de longo prazo entre o governo e a 
sociedade civil podem facilitar uma maior intera-
ção entre os dois lados, o que, por sua vez, ajuda a 
construir capacidade.

Quadro 4.16 
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Superação do desafio 
do financiamento 

Do ponto de vista de garantir condições de 
igualdade entre os governos e a sociedade 
civil para a participação social, os governos 
também precisam abordar ativamente a 
questão do financiamento. 

Na França, a construção de capacidade foi 
possível ao longo de duas décadas por meio 
de financiamento sustentável e previsível, 
propiciado por subsídios governamentais (49). 

Da mesma forma, a Tailândia fornece financia-
mento regular para a capacitação da sociedade 
civil por meio do Fundo Tailandês de Promo-
ção da Saúde (24). Na Índia, o treinamento 
das ASHA para assumir papéis de liderança 
dentro do sistema de saúde foi visto como um 
investimento prioritário do governo e, por-
tanto, substancialmente financiado através da  
Missão Nacional de Saúde Rural. Vários infor-
mantes-chave viram o investimento significa-
tivo do governo no treinamento de ASHA como 
uma das principais razões para sua elevada 
funcionalidade em muitas comunidades (8). 
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Este capítulo aborda como os governos podem 
apoiar as populações, comunidades e a socie-
dade civil para garantir o empoderamento 
gerencial e cívico, manifestado em três dimen-
sões de capacidades (habilidades técnicas, 
de reconhecimento e de comunicação), para 
que o governo e a população, comunidades e 
sociedade civil possam entrar no processo de 
participação em pé de igualdade. Essas três 
dimensões de capacidade são conceitualmente 
relevantes ao projetar atividades de capaci-
tação, pois dependem mutuamente uma da 
outra. 

Em primeiro lugar, uma restrição fundamen-
tal para a participação é a falta de habilidades 
técnicas da população, das comunidades e da 
sociedade civil para compreender plenamente 
as questões e tópicos em jogo e entrar na dis-
cussão em pé de igualdade com o governo. Do 
lado do governo, as habilidades técnicas para 
administrar e facilitar os processos participa-
tivos precisam ser fortalecidas, pois muitos 
quadros governamentais lutam com as com-
plexidades de intermediar um acordo político 
viável entre os vários pontos de vista e tipos de 
partes interessadas. 

As habilidades técnicas são essenciais para 
manifestar uma visão forte e metas claras 

4.8 Conclusão

de engajamento – portanto, é do interesse de 
todas as partes interessadas, especialmente 
do governo, investir na capacitação de habi-
lidades técnicas para si mesmos e para a 
população, comunidades e sociedade civil, de 
modo a garantir que tenham conhecimento e 
estejam informados para entrar plenamente 
na discussão. 

A segunda dimensão, o reconhecimento, é 
considerada a mais difícil de construir, pois 
está fortemente ligada às condições sociais, 
culturais, econômicas e políticas. A comunica-
ção, como terceira dimensão fundamental das 
capacidades, é baseada no reconhecimento e 
está ligada em grande parte às habilidades 
dos governos para criar e manter espaços de 
participação. 

Além de investir e apoiar iniciativas de capa-
citação da sociedade civil, as necessidades de 
capacidade governamental em participação 
social requerem atenção especial. A maioria 
das instituições governamentais de saúde já 
está bem suprida de habilidades médico-técni-
cas, mas muitas vezes carecem de capacidades 
adequadas para ouvir, reunir e comunicar – as 
bases mais necessárias para uma participação 
social significativa.
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5.1  Introdução 

Um objetivo da participação social na saúde é 
influenciar a formulação de políticas de saúde; 
este é o foco deste manual e, portanto, o prin-
cipal ponto de entrada para a pergunta que este 
capítulo tenta responder: como, e por quem, as 
decisões são tomadas depois que os processos 
participativos (consultas públicas, mecanismos 
de engajamento da população, processos deli-
berativos) foram realizados? Até que ponto 
os resultados e insights dos processos parti-
cipativos em saúde se traduzem em decisões 
políticas? Quais questões os governos devem 
considerar para aumentar a participação na 
tomada de decisões? 

Isso não quer dizer que outros objetivos de 
participação social além da influência política 
não sejam relevantes nem desejados. Como 
discutido neste capítulo, o ponto final de um 
processo participativo está sujeito a diferentes 
perspectivas e depende muito do resultado 
esperado de um espaço participativo. No 
entanto, aqui nos concentramos no objetivo de 
adoção de políticas, já que o público-alvo do 
manual é o formulador de políticas e, portanto, 
presume-se que o organizador dos espaços 
participativos esteja ligado ao governo e a um 
objetivo do setor público. 

Como este manual examina a participação 
social como um elemento vital da política e da 
tomada de decisões, analisamos mais de perto 
um processo de tomada de decisões estilizado 
no setor de saúde para entender onde a par-
ticipação social se encaixa. A Figura 1 mostra 
os '3 Ds', ou seja, Dados, Diálogo e Decisões 
(1), um esquema publicado pela primeira vez 
para explicar como as decisões devem ser 
tomadas idealmente dentro de um processo de 
planejamento nacional de saúde (2). O menor 
círculo, 'dados', refere-se essencialmente às 
evidências que precisam ser geradas e anali-
sadas como base para a tomada de decisões. 
Esse elemento de geração de evidências deve 

incluir não apenas evidências científicas mais 
clássicas baseadas em pesquisa, mas também 
evidências experienciais e de implementação, 
ou seja, estudos quantitativos e qualitativos 
e outras formas variadas de documentação 
(estudos de caso, relatórios etc.) (3). O próximo 
componente é o 'diálogo', no qual as informa-
ções e evidências disponíveis são levadas em 
consideração por uma ampla gama de pessoas 
e interessados e debatidas de diferentes pers-
pectivas, experiências e ângulos. O componente 
final, ‘decisão’, é quando as peças de ‘dados’ e 
‘diálogo’ subsidiam decisões e políticas. Esses 
três elementos processuais não precisam 
acontecer em nenhuma ordem específica e 
podem, na realidade, acontecer em paralelo. 

Neste capítulo, ampliamos o elemento ‘diálogo’, 
particularmente para fins de política e tomada 
de decisões, ou seja, abordamos a ligação entre 
os últimos 2Ds, ‘diálogo’ e ‘decisão’.

Figura 5.1: Abordagem 3D: dados, diálogo, 
decisões.
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Este capítulo tem como objetivo provocar o 
leitor formulador de políticas/decisor a refletir 
sobre as questões centrais ligadas à garantia 
de que os resultados provenientes de um 
processo participativo em saúde conduzam a 
decisões de política reais. 

A próxima seção expõe os conceitos-chave. 
É seguida por uma análise aprofundada das 
questões centrais para os formuladores de polí-
ticas. Ilustrações práticas dos países ajudam 
o leitor a interiorizar as mensagens-chave. 
Em seguida, chamamos a atenção para dois 
tópicos transversais críticos para um formu-

lador de políticas e que têm implicações prá-
ticas na gestão de um processo participativo: o 
formato e a concepção do processo, bem como 
as capacidades necessárias das partes interes-
sadas para assegurar a tomada de decisões. O 
que fazer e o que não fazer e tabelas práticas 
estão espalhadas por todo o capítulo. 

5.2 Objetivos do capítulo
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5.3 Engajamento da população e tomada de decisões: 
       esclarecimento conceitual

A ‘lacuna entre deliberação e 
política’ ou a desconexão entre um 
processo participativo e as decisões 

A literatura atualmente disponível tem um 
enfoque muito forte no processo de mecanis-
mos de governança participativa; o que acon-
tece quando o processo termina, e como as 
ideias são usadas e analisadas, não fica claro 
(4-8). Entretanto, o processo em si (ou seja, 
seu formato e desenho) pode ser parcialmente 
responsável pelo grau em que os resultados do 
processo são realmente considerados para a 
tomada de decisões, conforme explorado mais 
adiante neste capítulo. 

As origens do termo ‘lacuna entre 
deliberação e política’. 

O termo lacuna entre deliberação e política originou-se 
na área de biomedicina e biotecnologia; foi usado por 
Doherty e Hawkins (22) para descrever uma falta de 
tradução prática dos resultados de uma deliberação 
participativa (no caso, sobre biobancos de tecidos 
humanos) em formulação de políticas. Os pesquisa-
dores analisaram um exercício de deliberação pública 
de 2009 sobre o uso de uma biobiblioteca (uma rede 
de biobancos) no Canadá. A inclusão da voz da popu-
lação nas atividades da biobiblioteca foi vista como 
um meio de abordar as preocupações éticas do uso de 
biobancos. As análises de Doherty e Hawkins concluí-
ram que, apesar dos múltiplos compromissos públi-
cos, a tradução prática da contribuição participativa 
em políticas de biotecnologia permaneceu limitada. 
Eles enfatizam que ‘a ligação do engajamento público 
à relevância política não é automática’ (22). 

Os autores postulam que a falta de aceitação das 
políticas, apesar dos numerosos debates dentro dos 
espaços participativos, remonta à falta de uma defi-
nição clara do objetivo e dos resultados para o espaço 
participativo, sublinhando a luta dos formuladores de 
políticas com o ‘como’ da participação. 

Molster e cols. (9) também empregam o termo 
lacuna entre deliberação e prática para descrever 
as deficiências práticas e teóricas de um fórum de 
cidadãos da Austrália Ocidental de 2008, criado 
para formular recomendações sobre o uso de 
biobancos. Eles também lamentam a limitada 
aceitação política das recomendações do fórum e a 
atribuem a um enquadramento ambíguo do espaço 
participativo. 

Em 2014, Lander e cols. realizaram uma revisão 
sistemática das ‘atividades de envolvimento público’ 
(descritas como atividades relacionadas à infor-
mação e comunicação, bem como consulta, par-
ticipação e deliberação) em pesquisa biomédica 
e inovação iniciadas por instituições acadêmicas 
(23). Chegaram a uma conclusão semelhante, 
afirmando que a lacuna entre deliberação e política 
é particularmente aguda para as atividades de 
envolvimento público do meio acadêmico, levando 
à baixa adoção de políticas (mas numerosas publi-
cações em periódicos). 

Quadro 5.1 

O que está claro na literatura, entretanto, é que 
existe uma ‘lacuna entre deliberação e política’ 
(ver Quadro 5.1) (9, 10) e que a ligação entre a 
participação e a tomada de decisões não pode 
ser dada como certa (4). Infelizmente, há pouca 
orientação e documentação disponíveis sobre o 
assunto (11), o que pode ser um reflexo do fato 
de que a etapa de incorporação dos resultados 
daparticipação na política é muito pouco trans-
parente. De fato, o impacto sobre a política é 
muitas vezes descrito como a questão mais 
controversa da deliberação (12).
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Esta lacuna entre deliberação e política é 
ainda exemplificada pela falta de vínculos 
formais entre muitos mecanismos participati-
vos e uma autoridade responsável pela imple-
mentação (13-15) (ver seção 5.4). Às vezes os 
vínculos formais são com um tomador de 
decisão, mas não com aquele diretamente 
responsável pelo tema da deliberação. Por 
exemplo, os resultados de uma experiência 
do Parlamento Israelense de Saúde de 2008 
levaram a recomendações concretas do 
Ministério da Saúde –, mas o Ministério não 
era o órgão governamental com mandato para 
tomar decisões sobre o tema em questão. No 
fim, a instituição governamental que estava 
ligada ao tema da deliberação ignorou as 
recomendações do Parlamento da Saúde, 
fazendo da experiência do Parlamento da 
Saúde um exercício que não se repetiu (10). 

Desde os esforços de mobilização comunitá-
ria em nível local em Madagascar, República 
Islâmica do Irã e Índia até mecanismos sofis-
ticados e institucionalizados de engajamento 
populacional como a Assembleia Nacional de 
Saúde da Tailândia ou o Diálogo Social para 
a Saúde da Tunísia, notamos os desafios de 
acompanhamento de políticas (16-20). Em 
essência, assegurar a aceitação da contri-
buição do processo participativo para a for-
mulação de políticas parece exigir um esforço 
adicional concertado e uma reflexão coletiva 
sobre como fazê-lo.

Curiosamente, parece haver uma desconexão 
entre a percepção de quanto o público influen-
cia as políticas e a sua influência efetiva. Uma 
análise das iniciativas de envolvimento dos 
pacientes e do público do Serviço Nacional 
de Saúde do Reino Unido revelou uma clara 
percepção por todas as partes interessadas 
de que os pacientes e o público influenciam 
muito as políticas; no entanto, nenhuma infor-
mação documentada foi capaz de corroborar 
que isso efetivamente ocorria (21).

A tradução em políticas nem sempre 
é a prioridade nos processos de 
governança participativa 

Este capítulo está focado em como garantir 
uma maior participação baseada em resul-
tados nas políticas; entretanto, é importante 
entender que este nem sempre é o principal 
objetivo de todo processo participativo em 
saúde. De fato, muitos autores expõem o 
argumento de que a participação tem valor 
em si mesma – é um objetivo intrínseco. Um 
princípio forte, ventilado pela literatura e por 
estudos de caso, é que as pessoas afetadas 
por uma determinada política devem ter algo 
a dizer para dar legitimidade ao processo e, ao 
fazê-lo, empoderar os cidadãos (7, 14, 24, 25). 
A ênfase aqui é no próprio processo e no empo-
deramento, quer a contribuição das pessoas 
esteja ou não diretamente ligada à política.

As próprias pessoas parecem compartilhar 
dessa visão às vezes, como foi evidenciado 
pelos participantes do Parlamento de Saúde 
de Israel, que foram enfáticos ao afirmar que 
não precisavam de uma garantia de influência 
política, pois, em sua visão, o processo era o 
mais importante (12). Um estudo holandês 
observou que o envolvimento das associações 
de pacientes no desenvolvimento de diretri-
zes clínicas não necessariamente modificou 
ou melhorou as diretrizes, mas que esse 
pode não ser o ponto (7). Degeling e cols. até 
propõem o argumento de que, desde que o 
mecanismo de governança participativa esteja 
diretamente inserido em um processo político 
maior, ‘exercer influência sobre as políticas não 
é realmente [a] questão (...) mas [sim] reconhe-
cer o valor, o papel e as limitações da evidência 
produzida [pelo processo participativo]’ (26). Se 
a adoção de políticas não é o objetivo principal 
dos processos participativos no setor de saúde, 
então a pergunta pertinente a ser feita é:  
o que é? 

Parece haver pouco consenso sobre a resposta, 
como evidenciado por inúmeros estudos de 
eficácia da participação pública que utilizam 
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diferentes desfechos de avaliação (27). A 
‘eficácia’ da participação é definida de forma 
muito diferente em toda a comunidade das 
ciências sociais, e muitas vezes é vinculada a 
resultados relacionados a processos, em vez 
de decisões políticas (11). A confusão em torno 
do desfecho dos processos participativos está 
em parte ligada à ambiguidade do objetivo e 
à falta de lógica que aflige tais iniciativas (ver 
Capítulos 1 e 3) (28, 29). Além disso, conceitos 
e indicadores para examinar os resultados da 
participação não são bem desenvolvidos nem 
especificados, além de serem utilizados de 
forma inconsistente. Claramente, perspecti-
vas diferentes significam desfechos diferentes 
para a participação, e qual parte interessada 
está definindo o desfecho faz toda a diferença. 

Do ponto de vista dos responsáveis pela elabo-
ração de políticas, afirmamos que a adoção de 
políticas não é necessariamente a prioridade 

nem a meta de cada etapa do processo parti-
cipativo, mas pode de fato ser um objetivo da 
participação pública em geral. Essa reflexão 
pressupõe que a participação é, na realidade, 
um processo com várias etapas e eventos, cada 
qual utiliza diferentes metodologias ajustadas 
a diferentes objetivos relacionados a eventos 
que podem ou não ser uma mudança de polí-
tica. De fato, a consulta pública em ‘múltiplos 
estágios’ pode ser vista como uma solução 
para vários problemas enfrentados quando 
a tradução em políticas é prematura e existe 
muita pressão para mostrar a eficácia da par-
ticipação. Tais problemas incluem a expressão 
reduzida de pontos de vista que não são da cor-
rente dominante e a oferta de soluções sem 
diálogo e confiança suficientes (11).

© Foto da ONU / Fardin Waezi
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Esta seção ressalta os principais fatores que 
parecem pesar a balança em prol de uma maior 
participação nas decisões. 

Uma cultura de participação 
aumenta a probabilidade de que a 
participação pública se traduza em 
políticas

Pode não ser surpreendente que uma cultura 
institucional que considera a participação 
necessária e mutuamente benéfica leve mais 
a sério a contribuição participativa durante 
a tomada de decisões (26, 28, 30, 31). Uma 
cultura institucional que abraça a inovação 
está mais aberta à mudança que ocorre quando 
se escuta os outros e se leva em conta seus 
pontos de vista (9). Em alguns países, a tendên-
cia e a perspectiva do governo atual têm uma 
influência significativa no grau de interação 
com a população, seja por meio de mecanis-
mos institucionalizados ou não (20). Além 
disso, o apoio da alta administração também 
é fundamental para a realização de mudanças 
políticas concretas baseadas em contribuições 
de processos participativos, e é um reflexo da 
cultura organizacional (32). 

Tal cultura não surge da noite para o dia; é cul-
tivada por uma maior exposição aos processos 
participativos. As atitudes parecem mudar para 
se tornarem mais favoráveis às decisões basea-
das na participação conforme há mais interação 
entre os diferentes interessados, embora isso 
ocorra lentamente e ao longo do tempo (25, 
33, 34). Uma mudança de atitude não acontece 
necessariamente no início, e pode, a princípio, 
até parecer antitética (15, 17). Entretanto, com 
múltiplas oportunidades para interagir, trocar, 
concordar e discordar, desenvolve-se uma com-
preensão de outros pontos de vista e respeito 
mútuo (15, 16, 35). Isso aponta para a necessi-
dade de um compromisso de longo prazo com a 
participação e os processos participativos para 
a tomada de decisões em saúde.

As relações de longo prazo podem fomentar 
uma cultura de participação alicerçada na 
confiança e atuar como um fator de influência 
política e decisória. Os participantes que são 
expostos uns aos outros mais regularmente 
são mais capazes de forjar uma identidade 
compartilhada que permite a coexistência 
de interesses individuais e uma perspectiva 
coletiva enquanto elaboram soluções (5). A 
construção de relacionamentos de longo prazo 
é incentivada por uma programação seriada e 
regular de eventos participativos, bem como 
pela combinação de técnicas de participa-
ção com diferentes grupos-alvo, para que as 
pessoas tenham a oportunidade de ouvir pontos 
de vista variados. Por exemplo, uma análise da 
influência política de vários júris de cidadãos 
constatou que o período de um ou dois dias 
para o júri é curto demais para permitir um 
diálogo construtivo e relacionamentos de longo 
prazo que possibilitem a tomada de decisões 
(14). Exploramos o formato e o desenho de 
processos participativos com mais detalhes na 
seção 5. 

5.4 Resultados da adoção de políticas de espaço participativo: 
       questões-chave para se refletir 

Como fomentar uma cultura de 
participação? 
Pode ser fomentada por meio de:

u maior exposição de todas as partes interessadas aos 
processos participativos;

u regularidade nos intercâmbios participativos;
u uma combinação de metodologias com o objetivo de 

ouvir pontos de vista variados;
u compromisso de longo prazo com a participação; 
u relações de longo prazo entre as partes interessa-

das;
u um formato e desenho que incentivem as partes 

interessadas a entender a perspectiva do interesse 
coletivo;

u transparência das deliberações, com feedback e/ou 
disponibilização das atas de reuniões. 

Quadro 5.2 
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A vontade política e o compromisso 
do tomador de decisões aumentam 
a integração da voz do público nas 
políticas 

A vontade e o compromisso do formulador 
de políticas podem ser fatores decisivos para 
o sucesso ou insucesso da aceitação de con-
tribuições participativas para a formulação 
de políticas. Na República Islâmica do Irã, o 
espaço cívico foi claramente aberto por gover-
nos mais liberais (36) e acabou resultando no 
desenvolvimento do Plano de Transformação 
da Saúde, que dá à participação um lugar 
central no processo de reforma da saúde do 
país (20, 37). Na Tailândia, o apoio político de 
alto nível ao movimento de reforma que deu 
origem à Assembleia Nacional da Saúde abriu 
o caminho para a cultura atual de participação 
em seu setor de saúde. Mesmo dentro do atual 
processo da Assembleia, as partes interessa-
das com identidades institucionais diferentes 
relataram que a implementação da resolução 
da Assembleia dependia fortemente da vontade 
política daqueles que tinham o poder de 
implementá-la (38). Pagatpatan e cols. (2018) 
resumem isso claramente: 

A mesma mensagem se reflete em uma expe-
riência australiana, que narra uma ministra 
particularmente comprometida que defendeu 
o uso de técnicas deliberativas para a tomada 
de decisões. Não surpreende que ela tenha 
adotado a grande maioria das recomendações 
que surgiram desses processos participativos, 
ao mesmo tempo que apontava que essas deci-
sões acabaram ficando sob sua responsabili-
dade (39).

Esta anedota exemplifica que, na prática, 
a vontade política e o compromisso estão 
estreitamente interligados com a autoridade 
e a capacidade de tomar decisões. Além disso, 
o grau em que o tomador de decisões está dis-
posto a endossar e legitimar o processo par-
ticipativo, e assim assumir a responsabilidade 
por seus resultados, tem um impacto profundo 
sobre se as políticas incorporam esses resulta-
dos. A seguir, detalhamos estes três aspectos.

(a) Autoridade decisória: a necessidade de 
apoio tanto de políticos de alto escalão 
como de quadros de nível médio

Muitos dos estudos analisados descreveram 
processos participativos iniciados por insti-
tuições de pesquisa ou pela sociedade civil 
com funcionários do governo convidados para 
o processo em diferentes estágios, às vezes 
no início da fase de planejamento, e às vezes 
mais adiante, no fim da linha. Mesmo quando 
havia apoio geral do(s) formulador(es) de polí-
ticas em questão, os processos não estavam 
diretamente sob a autoridade do formulador 
de políticas, tornando mais difícil e menos 
provável que os resultados fossem utilizados 
para fins de políticas. 

'O sucesso das iniciativas  
de participação pública depende 
muito (...) do compromisso e da 

autoridade dos líderes políticos. Dessa 
forma, construir um compromisso 

político genuíno é tão importante para 
alcançar (...) a influência pública nas 

decisões políticas.' 

Pagatpatan e cols. (5)
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Isto posto, o simples fato de o governo iniciar 
um processo participativo para uma questão 
política não garante a adoção de políticas. O 
nível de autoridade governamental parece 
desempenhar um papel crítico, tanto em 
termos de compromisso governamental de alto 
nível quanto em termos de apropriação pelos 
tomadores de decisão dentro dos Ministérios 
e instituições governamentais que possuem 
orçamentos e influenciam o conteúdo das 
políticas – muitas vezes administradores no 
nível de diretor, quadros governamentais de 
nível médio e/ou funcionários públicos de 
carreira (40). Por exemplo, na Tailândia, o  
primeiro-ministro (ou seu Adjunto) é o presi-
dente da Comissão Nacional de Saúde, o órgão 
dirigente da Assembleia Nacional de Saúde 
que reúne cidadãos tailandeses de todos os 
setores da sociedade para discutir ques-
tões relacionadas à saúde (41). Entretanto, 
os diretores de departamento e os titulares 
do orçamento do Ministério da Saúde estão 
menos presentes no processo da Assembleia, 
sinalizando um certo ceticismo quanto ao valor 
de utilidade da Assembleia e contribuindo 
para um nível medíocre de implementação da 
resolução da Assembleia (15). A necessidade 
de que políticos de alto escalão (no caso, o 
primeiro-ministro da Tailândia) apoiem plata-
formas de governança participativa é evidente, 
mas os verdadeiros tomadores de decisão 
na prática também precisam estar a bordo. 
Esse ponto também é sublinhado no Diálogo 
Social para a Saúde da Tunísia, que também 
enfrenta dificuldade na adoção de políticas, 
apesar do compromisso ministerial e do  
primeiro-ministro, devido ao ceticismo dentro 
das fileiras dos ministérios (17). Documentos 
que examinam a inclusão de vozes públicas e 
pacientes no processo decisório do Instituto 
Nacional para Excelência Clínica do Reino 
Unido (NICE, na sigla em inglês) demonstram 
que tanto a liderança do NICE quanto seus 
gerentes de pessoal receberam o mandato e 

Vontade política e incorporação dos 
resultados da participação 
às políticas

u É necessário apoio do alto escalão, assim como 
da hierarquia ministerial de nível médio, ou seja, 
daqueles que são responsáveis por orçamentos e 
lideram o desenvolvimento de políticas.

u Os processos participativos precisam estar vin-
culados à entidade governamental específica que 
tem autoridade decisória sobre o tema em con-
sulta.

u Os formuladores de políticas de alto nível podem 
estar mais dispostos a endossar contribuições 
oriundas de atividades de participação se estas 
forem percebidas como representativas do povo 
e/ou de grupos populacionais.

Quadro 5.3 

o treinamento necessários para aplicar meca-
nismos de engajamento da população em seu 
trabalho, integrando assim a contribuição 
das pessoas em suas políticas e decisões  
(6, 42-45).

Outra questão aludida anteriormente com o 
exemplo do Parlamento de Saúde de Israel é a 
necessidade de vincular o processo participa-
tivo à entidade decisória correta que tem juris-
dição sobre o tema em questão e, portanto, tem 
autoridade para agir sobre os resultados (46). 
Um caso em questão é expresso por um depu-
tado português com relação aos relatórios de 
seu Conselho de Saúde (ver Quadro 5.4): ‘Nós 
tentamos (...) fazer algo a respeito de algumas 
das recomendações. Algumas delas (...) não se 
enquadram na competência do Parlamento. O 
Parlamento legisla e supervisiona. Algumas das 
recomendações (...) estão mais dentro da compe-
tência daqueles que têm a capacidade ou o poder 
de executar e, portanto, [devem] ser dirigidas ao 
governo’ (47).
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A Lei de Bases da Saúde atribuiu ao Conse-
lho Nacional de Saúde o mandato de órgão 
consultivo governamental independente (48, 
49) para ‘assegurar a participação dos cida-
dãos na [formulação] de políticas de saúde e 
[promover] uma cultura de transparência e 
prestação de contas à sociedade’ (50).

O Conselho é composto por 30 membros com 
direitos de voto iguais. Os membros incluem 
associações profissionais, representantes 
de governos regionais, universidades e seis 
assentos reservados a organizações da socie-
dade civil. 

O Conselho visa influenciar as políticas de 
saúde, reunindo as vozes de seus diversos 
membros em uma única instituição e emi-
tindo declarações e recomendações aces-
síveis ao público sobre tópicos formulados 
por sua própria iniciativa ou por solicitação 
do governo ou do parlamento. Uma de suas 
principais tarefas é elaborar um relatório 
anual sobre o estado da saúde em Portugal, 
que é apresentado ao ministro da Saúde e ao 
Parlamento (51). 

O objetivo do Conselho de captar a voz do 
cidadão é assim manifestado através das 
cadeiras fixas da sociedade civil. O Conselho 
delibera através de reuniões plenárias perió-
dicas nas quais todos os membros participam 
ou através de grupos de trabalho (as chama-
das comissões especializadas) chamados a 
tratar de assuntos específicos. 

O Conselho ainda se encontra em estágio inci-
piente, e muitas partes interessadas expres-
saram grandes esperanças na influência do 
Conselho sobre a política de saúde. Muitos 
também sublinharam sua crescente visibili-
dade na sociedade portuguesa e esperam que 
ele aumente o impacto de suas recomenda-
ções na tomada de decisões por meio do apoio 
de baixo para cima. Ele é visto pelos inte-
grantes e pelo público como um mecanismo 
valioso para institucionalizar a participação 
social na saúde e aumentar a compreensão 
dos tomadores de decisão sobre sua impor-
tância para a formulação de políticas (51).

Conselho Nacional de Saúde de Portugal, criado em 
2017: grandes esperanças de influência em política  

Quadro 5.4 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

163

(b) Capacidade decisória: é necessário um 
conjunto de habilidades específicas para 
vincular os resultados participativos às 
políticas

Favor consultar a seção transversal 'Aspectos 
de capacidade a considerar que são pertinentes 
para a influência na tomada de decisões', mais 
adiante.

(c) Compromisso do tomador de decisões de 
endossar e legitimar o processo participa-
tivo

Em essência, o compromisso do governo de 
endossar um processo significa assumir a 
responsabilidade tanto pelo processo quanto 
por seus resultados (5). Esse compromisso 
é muitas vezes fortemente determinado pela 
solidez do processo participativo, seu formato 
e desenho. Refletimos ainda mais sobre estes 
dois últimos elementos na seção transversal 
deste capítulo, Formato e desenho do processo 
participativo capazes de aumentar a aceitação 
dos resultados pelos formuladores de políticas, 
abaixo. 

Além disso, em muitos contextos, a vontade 
política geral pode influenciar os níveis de 
comprometimento do tomador de decisão 
individual para fazer o esforço adicional de 
endossar um processo participativo e seus 
resultados. Na República Islâmica do Irã, as 
partes interessadas do governo, da sociedade 
civil e do meio acadêmico reconheceram que 
quando os mais altos níveis de governo defen-
diam uma maior participação social, era dada 
mais atenção às contribuições participativas 

e seu uso (20). Isso provavelmente tinha a ver 
com a nomeação de funcionários com a mesma 
mentalidade para cargos de governo de nível 
médio e entidades governamentais que traba-
lham mais regularmente com voluntários da 
comunidade como seu modus operandi, con-
frontando-se assim mais frequentemente com 
o valor agregado de evidências experienciais 
para seu trabalho político (20). 

Abordagem de governança x presta-
ção de serviços para a participação: 
um fator relevante para a adoção de 
políticas

É possível distinguir duas abordagens diferen-
tes dos tomadores de decisão para a participa-
ção e os processos participativos em saúde: 
uma que tem o objetivo principal de melhorar 
a prestação de serviços de saúde, aumentar as 
taxas de utilização das instalações de saúde 
e aumentar a qualidade do serviço; e uma 
que tem o objetivo principal de garantir a boa 
governança do setor de saúde, que se concen-
tra mais em ouvir e captar a voz das pessoas 
para estabelecer um sistema de saúde res-
ponsável e responsivo. Naturalmente, as duas 
abordagens se sobrepõem na prática, já que 
grande parte da voz da população que será cap-
turada em relação à saúde estará intimamente 
ligada à disponibilidade e à qualidade dos 
serviços de saúde (em grande parte, questões 
relacionadas à prestação de serviços). Entre-
tanto, a mentalidade com a qual os processos 
participativos são organizados pelos governos 
parece fazer uma diferença tangível no que diz 
respeito ao grau de aceitação da voz da popu-

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 
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lação nas políticas de saúde. A abordagem de 
‘prestação de serviços’ tende a ser mais focada 
em levar informações às comunidades e às 
pessoas e incentivá-las e convencê-las a usar 
serviços de saúde curativos e preventivos. Um 
exemplo quintessencial seria uma campanha 
de vacinação cujo objetivo principal é trabalhar 
com as comunidades para garantir uma alta 
cobertura de imunização. Uma vez concluída 
a campanha e atingidos níveis de cobertura 
vacinal desejados, os objetivos de colabora-
ção com as comunidades foram alcançados 
(até que a próxima campanha comece). As 
informações tendem a fluir de um só sentido, 
dos tomadores de decisão para as comunida-
des. A abordagem de ‘governança’, por outro 
lado, tem o interesse explícito de ter um fluxo 
de comunicação bidirecional, com o fluxo das 
pessoas para as autoridades sanitárias sendo 
de particular interesse.

Por exemplo, em um estudo recente sobre o 
pilar ‘comunitarização’ da Missão Nacional de 

Saúde Rural (NRHM) na Índia (ver Quadro 5.5), 
ficou claro que muitas das partes interessadas 
envolvidas na implementação dos programas 
da Missão se aproximaram de sua interação 
com as comunidades, tendo em vista as metas 
de prestação de serviços e a implementação do 
programa. Como descreveu um ex-funcionário 
do governo indiano, os objetivos da participa-
ção social na NRHM 'seriam aumentar a cons-
cientização, obter acesso, assegurar que os 
serviços estejam sendo prestados da maneira 
como deveriam ser' (52). Esse sentimento era 
comum entre os informantes-chave do estudo. 
Um deles definiu a comunidade como aqueles 
'que têm acesso aos serviços de saúde e aos 
estabelecimentos públicos de saúde' (53). 
Essa definição é convincente, pois destaca o 
papel percebido pela comunidade sob a NRHM 
como beneficiários de serviços e não aqueles 
cujos direitos de saúde devem ser cumpridos 
e necessidades atendidas (19, 54).
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Desenho da NRHM 
A Missão Nacional de Saúde Rural (NRHM) 
foi criada em 2005 para melhorar o acesso da 
população rural a cuidados de saúde de qua-
lidade, com foco nos mais vulneráveis (desde 
então, foi incorporada à já existente Missão 
Nacional de Saúde). Um dos principais com-
ponentes da NRHM era a ‘comunitarização’. 
Esse pilar de engajamento comunitário criou 
plataformas, fóruns, sistemas e estruturas de 
participação interligados em nível nacional, 
estadual e local (19). 

Um grupo consultivo de nível nacional (Advi-
sory Group on Community Action) foi criado 
para formular e apoiar o planejamento e 
o monitoramento baseado na comunidade 
por meio das estruturas governamentais e 
comunitárias existentes. Em nível local, foram 
criadas Ativistas Sociais de Saúde Credenciadas 
(ASHA) como um quadro de trabalhadoras 
comunitárias de saúde a serem selecionadas 
pelas comunidades e vinculadas ao sistema de 
saúde, e vice-versa. Além de serem a espinha 
dorsal do pilar de comunitarização, as ASHA 
são concebidas como o principal instrumento 
por meio do qual o acesso da comunidade aos 
serviços é ampliado. 

O pilar de comunitarização da NRHM também 
criou o Comitê de Saúde e Saneamento e Nutri-
ção das Vilas (VHSNC) como uma plataforma 
para planejamento e gerenciamento em nível 
de vila. Os VHSNC foram incorporados a estru-
turas existentes, tais como as instituições 
Panchayat Raj, expandindo a participação para 
ASHA e outros membros da comunidade (55). 
Os VHSNC tinham a intenção de aumentar a 
autonomia da comunidade com financiamento 
flexível e discricionário, embora isto muitas 
vezes se mostrasse difícil de implementar na 
prática (56). 

As organizações da sociedade civil têm um 
papel central no desenho da NRHM, com 
subsídios para tarefas específicas, como o 
desenvolvimento de capacidade para iniciati-
vas locais e a prestação de serviços comuni-
tários (19).

NRHM na prática 
Embora a linguagem de muitos dos documen-
tos da NRHM vise o aumento da responsabili-
dade das agências comunitárias e do governo 
por meio do pilar de comunitarização, na 
prática, grande parte das plataformas e sis-
temas recém-criados ou reforçados se con-
centra fortemente na melhoria da utilização 
da prestação de serviços em nível local. Ouvir 
as vozes comunitárias com o objetivo principal 
de entender o contexto comunitário e asse-
gurar políticas transparentes (ou seja, uma 
abordagem à participação mais voltada para 
a governança, embora não sejam mutuamente 
exclusivas) não foi necessariamente a princi-
pal preocupação dos implementadores locais 
no campo. Os programas de treinamento da 
ASHA centraram-se nos cuidados clínicos e 
na gestão de programas, como observou uma 
parte interessada local: 'Esse treinamento não 
foi capaz de incluir áreas como o atendimento 
centrado no paciente, responsabilização das 
instalações de saúde, compreensão de como 
participar em diferentes fóruns e plataformas 
de defesa' (57). 

As comunidades eram predominantemente 
vistas pelos informantes-chaves em entrevis-
tas como beneficiários de serviços, e não como 
grupos de cidadãos detentores de direitos. As 
próprias comunidades também se engajaram 
em espaços participativos baseados neste 
mesmo autoentendimento de seus papéis, 
limitando o impacto de sua contribuição sobre 
a responsabilidade do governo local (19). 

No entanto, a visão da NRHM de ampliar a voz 
da comunidade foi amplamente vista como um 
marco, graças a seu alcance (56). A narrativa 
para a saúde pública na Índia não ignora mais 
a necessidade de incorporar a população, as 
comunidades e a sociedade civil nas opera-
ções do sistema de saúde. 

Abordagem de governança x prestação de serviços: 
pilar de comunitarização da Missão Nacional de Saúde 
Rural (NRHM), Índia

Quadro 5.5 
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Um estudo de caso de Madagascar, exami-
nando os esforços de mobilização comuni-
tária no setor de saúde, constatou que, na 
prática, o papel do órgão distrital incumbido 
de trabalhar com a população local é princi-
palmente técnico, orientado para a prestação 
de serviços. As principais responsabilidades 
do Comitê, conforme descritas por todos os 
entrevistados do estudo, eram sensibilizar, 
mobilizar as comunidades e detectar doenças. 
Esse papel técnico sugere que a comunicação 
entre a comunidade e os agentes de saúde 
é principalmente focada na transmissão de 
mensagens dos centros de saúde distritais à 
comunidade, tais como as datas e locais da 
próxima campanha de vacinação ou infor-
mações sobre como acessar os serviços dos 
centros de saúde. Não parece haver uma preo-

cupação com a comunicação bidirecional entre 
o Comitê Distrital de Saúde e as comunidades, 
que poderia aprofundar o entendimento das 
perspectivas da comunidade (18).

A abordagem de ‘governança’ foi claramente 
adotada nos recentes Etats Généraux de la 
Bioéthique da França, uma consulta pública 
em larga escala sobre temas de relevância 
bioética. O objetivo explícito da consulta era 
ouvir a opinião do público com o único propó-
sito de revisar a Lei de Bioética. A ênfase na 
escuta do público com o objetivo de orientar o 
setor em questões de bioética sublinha a abor-
dagem de ‘governança’ da participação neste 
exemplo (58). Aqui, os resultados da consulta 
foram incorporados pelo Parlamento na Lei de 
Bioética de 2019 (ver Quadro 5.6).

© Shutterstock
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Quadro 5.6 
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O termo francês ‘democratie sanitaire’ 
(democracia sanitária) é usado para denotar 
uma cultura de participação como parte do 
processo de tomada de decisões na área da 
saúde, enfatizando o objetivo de garantir a 
voz das pessoas como elemento intrínseco da 
governança. Sob este guarda-chuva, o Comitê 
Consultivo Nacional de Ética (CCNE) organi-
zou seus últimos ‘états généraux de bioéthi-
que’ (EGB) em 2018, um esforço de engaja-
mento público em larga escala para ouvir a 
população, as comunidades e a sociedade civil 
sobre assuntos de interesse bioético. 

Foram discutidas questões sensíveis, tais 
como reprodução assistida, doação de órgãos 
e cuidados de fim de vida. Por meio do uso de 
uma ampla gama de ferramentas – consultas 
on-line, discussões regionais, audiências de 
partes interessadas, júri de cidadãos etc. –, o 
CCNE procurou incentivar o debate público e 
avaliar as opiniões da população. O objetivo de 
consultar a população era claramente ouvir, 
e não transmitir mensagens (de saúde) ou 
aumentar a cobertura dos serviços. 

O CCNE é um órgão consultivo inserido no 
cenário do sistema de saúde pública francês, 
com 39 membros, incluindo a sociedade civil. 
Seu principal mandato é assegurar a contri-
buição de ‘um amplo panorama das opiniões 
da sociedade’ na revisão da Lei de Bioética 
a cada sete anos. Os resultados do exercício 
do EGB de 2018 foram apresentados como 
recomendações oficiais do CCNE à câmara 
baixa do Parlamento francês (Assembleia 
Nacional), submetendo-o a um debate parla-
mentar mais aprofundado. A Lei de Bioética 
final, incluindo a contribuição do EGB, foi 
aprovada em 2019. 

O exemplo francês do EGB elucida como 
a união de fatores favoráveis pode abrir o 
caminho para que os aportes participativos 
sejam insculpidos nas políticas: a abordagem 
de governança, ou seja, o objetivo principal do 
processo participativo era ouvir as opiniões 
das pessoas; o mandato para influenciar 
a política recaía sobre o gerente do espaço 
participativo, ou seja, o CCNE; e um objetivo 
claro para o processo participativo, ou seja, a 
revisão da Lei de Bioética (58).

Etats Généraux de la Bioéthique de 2018 e a Lei de 
Bioética de 2019 da França
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Espaços de participação institucio-
nalizados iniciados e/ou apoiados 
pelo governo parecem levar a uma 
maior incorporação de seus aportes 
às políticas 

O conceito de espaços 'convidados' x 'reivin-
dicados' (também chamados 'convidados' 
x 'inventados') é mencionado na literatura, 
sendo os primeiros espaços onde o governo 
ou aqueles com poder de decisão fazem o 
convite (5, 59) e os segundos, 'espaços rei-
vindicados' ou 'inventados', aqueles espaços 
criados pela sociedade civil ou pesquisadores 
que não necessariamente influenciam a polí-
tica (mas certamente podem fazê-lo). Inerente 
a esse conceito está o entendimento de que 
um vínculo político é mais provável se aqueles 
que estão fazendo políticas são os iniciadores 
do processo participativo. Vários estudos des-
tacam o papel crítico dos funcionários públi-
cos e do apoio institucional do Estado para o 
sucesso político dos processos de engajamento 
populacional (11, 26). Muitos autores apontam 
a falta de iniciação ou apoio dos formuladores 
de políticas como a principal razão por trás do 
fracasso da influência política (12, 44, 60). 

Um exemplo de um 'espaço convidado' é o 
Conselho de Saúde de Portugal (ver Quadro 4). 
Trata-se de um órgão governamental indepen-
dente que assessora o Ministério da Saúde. 

Embora só exista há dois ou três anos e o 
impacto político ainda precise ser avaliado, 
o próprio fato de ser uma instituição pública 
com uma base legal significa que o Ministé-
rio da Saúde e o Parlamento são obrigados a 
considerar suas recomendações. Como disse 
uma parte interessada portuguesa: 'Eu acho 
que pode ser eficaz porque tem legitimidade, e 
legitimidade é muito importante' (61). 

Na República Islâmica do Irã, foi criada uma 
unidade dentro do Ministério da Saúde dedi-
cada à colaboração de ONGs como parte do 
Plano de Transformação da Saúde de 2014. 
Esta unidade pode ser vista como um 'espaço 
convidado', em que funcionários dedicados do 
governo buscam ativamente a contribuição de 
ONGs sobre tópicos específicos para subsidiar 
a política de saúde. Os dados de uma recente 
avaliação das estruturas participativas na 
República Islâmica do Irã demonstraram que 
as trocas que acontecem neste espaço de 
fato contribuem para o processo decisório do 
governo (20).
 
Outro 'espaço convidado' na República Islâmica 
do Irã é um call center operado pelo Ministé-
rio da Saúde, para o qual os cidadãos podem 
ligar para dar feedback sobre sua experiência 
no sistema de saúde e sobre questões de inte-
resse. Um comitê específico de acompanha-
mento em nível provincial assegura que cada 
questão válida seja abordada e encaminhada 
a uma entidade responsável para acompanha-
mento. Os dados da central de atendimento 
são sistematicamente coletados e analisados 
para subsidiar o trabalho de política diário do 
Ministério da Saúde (20). 

Dito isto, os espaços 'reivindicados' – criados 
pelas comunidades e pela sociedade civil – são 
igualmente essenciais para a cultura e eficácia 

Exemplos de espaços de participação 
iniciados pelo governo 
u Assembleia Nacional de Saúde da Tailândia
u Etats Généraux de la Bioéthique da França
u Conselho de Saúde de Portugal
u Call centers da República Islâmica do Irã (instalados no 

Ministério da Saúde)

Quadro 5.7 
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participativa e são complementares aos 
espaços convidados. Ambos são necessários 
e os dois tipos de espaços nem sempre são 
totalmente discretos, com um influenciando 
às vezes o outro quando há sobreposição de 
membros. Em alguns contextos, os espaços 
convidados enfrentam desafios de legitimidade 
aos olhos das comunidades (62). Mesmo reco-
nhecendo essas limitações e analisando espe-
cificamente a questão da adoção de políticas, 
a experiência documentada até o momento 
demonstra que os espaços ‘reivindicados’ 
acabam enfrentando mais obstáculos para a 
tomada de decisões (17, 63, 64).

Arcabouços jurídicos podem apoiar 
a participação do público na tomada 
de decisões em saúde

Na Tailândia, a Lei Nacional de Saúde de 
2007 ‘inseriu a ideia de governança nacional 
participativa no cenário da saúde’ (15) ao esta-
belecer a participação como um princípio da 
elaboração de políticas de saúde, seja através 
da Assembleia Nacional de Saúde, consultas 
públicas ou vagas reservadas para a sociedade 
civil e grupos comunitários em vários con-
selhos de instituições de saúde. Apesar dos 
desafios de adoção de políticas em algumas 
áreas, é geralmente reconhecido que as polí-
ticas de saúde na Tailândia têm uma parcela 
justa de contribuição pública representada 
nelas. Alguns argumentam que um mandato 
político para o envolvimento público na tomada 
de decisões deveria ser um pré-requisito para 
processos participativos, implicando a adoção 
de leis vinculantes que ajudem os formulado-
res de políticas a se envolverem com a popu-
lação, as comunidades e a sociedade civil e a 
usarem essa contribuição ativamente para a 
tomada de decisões (5). 

Olhando fora do setor de saúde, uma revisão 
dos processos participativos no Serviço Flo-

restal dos Estados Unidos recomenda que os 
regimes jurídicos existentes sejam modifica-
dos para facilitar e incentivar a colaboração 
e a participação na tomada de decisões (24). 
A legislação que existia fornecia um mandato 
para a participação do público e abriu portas 
para que os processos participativos pudessem 
acontecer. Também se poderia argumentar, no 
caso dos EUA, que um regime jurídico ajudou 
a construir uma cultura institucional onde a 
participação é valorizada, criando assim um 
terreno fértil para ir para o próximo nível 
do Serviço Florestal, '[tomando] a liderança 
recentemente (...) na mudança de sua filosofia 
de gestão para ser mais holística e inclusiva' (6, 
24, 35). 

Na França, os regimes jurídicos especificam as 
diretrizes para que as organizações da socie-
dade civil sejam credenciadas e participem dos 
órgãos de elaboração de políticas dos hospitais 
e dos governos regionais locais (para adver-
tências e questões a serem analisadas com 
relação aos regimes jurídicos, ver Capítulo 6). 

Arcabouço jurídica e tomada de 
decisões: mensagens-chave
u Os regimes jurídicos podem ajudar a incentivar 

mais a participação nas decisões.
u Os regimes jurídicos podem ajudar a garantir a 

regularidade do intercâmbio estruturado de parti-
cipantes – isso é fundamental para fomentar uma 
cultura de participação que dá às pessoas a expo-
sição necessária umas às outras para encontrar 
soluções comuns –, o que influencia a adoção de 
políticas.

u O regime jurídico pode ajudar a dar às partes inte-
ressadas mais enfraquecidas um mandato mais 
sólido para alimentar as políticas. 

Recuadro 5.8 
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Esses regimes foram vistos pelos atores da 
sociedade civil francesa como essenciais para 
a transparência e a confiança dos formulado-
res de políticas nas associações credenciadas 
(65). Na Tunísia, as tentativas de instituciona-
lizar o engajamento significativo da população 
na tomada de decisões no setor de saúde estão 
progredindo, mas um coro cada vez mais alto 
de grupos de partes interessadas sente que o 
Diálogo Social para a Saúde precisa agora de 
um regime jurídico (66).

Como sublinhado no capítulo 6, dedicado 
aos regimes jurídicos, esses arcabouços não 
garantem de forma alguma a tomada de deci-
sões participativas, nem são necessários como 
pré-requisito para a participação ativa no setor 
de saúde. Na Tailândia, a sociedade civil e os 
grupos comunitários prosperaram localmente 
antes da aprovação da Lei Nacional de Saúde e, 
de fato, sua defesa baseada em anos de expe-
riência de participação foi uma das principais 
razões pelas quais a Lei foi aprovada.

Transparência na tomada de deci-
sões e feedback facilitam a adoção 
de políticas 

Uma síntese qualitativa recente observou que 
um dos mecanismos de compromisso político 
que torna a participação pública mais eficaz é 
o ‘ciclo de feedback’ entre os formuladores de 
políticas e os participantes de um exercício de 
deliberação (5). Esse ciclo de feedback serve 
para informar o público sobre como sua contri-
buição foi utilizada (ou não) internamente pela 
organização que lidera o exercício de delibera-
ção. Um exemplo é o método de comunicação 
You Said, We Did (‘Você disse, nós fizemos’ em 
tradução livre) do Serviço Nacional de Saúde do 
Reino Unido, que encorajou os distritos locais 
de saúde a fornecer feedback à população de 
sua área de influência sobre como suas con-
tribuições, reclamações e sugestões foram 

acolhidas (67). Por exemplo, muitos distritos 
publicaram em seu website tanto o feedback 
real recebido como a decisão e as medidas 
tomadas em resposta (68-71). O ato de fee-
dback transparente significou que a opinião 
pública não poderia ser ignorada. 

O ciclo de feedback é, portanto, visto como 
essencial para a transparência e responsa-
bilidade do processo por vários autores (31, 
72, 73). Parece haver uma correlação entre 
os formuladores de políticas e as instituições 
públicas que estão comprometidos com a 
transparência como princípio e o cuidado de 
usar a contribuição do público em políticas e 
diretrizes (13, 28, 29). Na República Islâmica do 
Irã, por exemplo, o Ministério da Saúde sob um 
governo de apoio à participação social renovou 
uma central de atendimento existente dentro 
das instalações do Ministério para receber fee-
dback e reclamações do público. O centro de 
atendimento, ao qual não havia sido atribuída 
alta prioridade antes, tornou-se altamente 
funcional com novos investimentos na equipe 
do centro, treinamento e a implementação 
de um processo para avaliar as reclama-
ções, encaminhá-las ao órgão responsável 
e/ou tomar providências diretamente quando 
dentro das atribuições do Ministério. Os dados 
do call center são analisados regularmente 
com um comitê especial em nível provincial 
para atuar em gargalos mais sistêmicos. Por 
exemplo, a maior parte do feedback público 
inicial estava relacionada aos pagamentos 
informais feitos aos profissionais de saúde; 
isto continuou mesmo depois que as taxas de 
reembolso do seguro-saúde foram revisadas 
como parte do Plano de Transformação da 
Saúde para garantir uma renda adequada 
aos provedores de saúde. As informações do 
call center formam uma base para futuras 
discussões entre o governo e os provedores 
de saúde para garantir que as reformas do 
Plano fossem cumpridas. O dilúvio de ligações 
telefônicas e o compromisso de responder às 
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reclamações consideradas válidas parecem ter 
pressionado o governo iraniano a priorizar a 
questão do pagamento informal e aplicar as 
recentes reformas em relação à comunidade 
médica (20).

O vínculo entre política e decisão 
é mais fácil se for alinhado com as 
opiniões dos tomadores de decisão 

Provavelmente não surpreende constatar que, 
quando os resultados de processos partici-
pativos estão de acordo com as opiniões dos 
formuladores de políticas, é muito mais fácil 
esses resultados se converterem em política. 
Um estudo australiano que examinou uma con-
sulta aos cidadãos sobre biobancos concluiu 
que a tradução das contribuições em política 
aconteceu tranquilamente, em parte porque 
as recomendações deliberadas dos cidadãos 
eram muito semelhantes tanto às diretrizes 
preliminares quanto às opiniões de outros 
interessados locais (9). 

No México, um representante de uma ins-
tituição governamental de saúde sublinhou 
como era fácil a sociedade civil e o governo 
colaborarem quando estavam de acordo: 
'Existem organizações (...) que estão interes-
sadas no bem-estar da população e buscam o 
mesmo objetivo que nós. Gostamos de trabalhar 
com essas organizações porque podemos unir 
esforços para atingir um objetivo comum' (63). 

Entretanto, deve-se ter cuidado em tais situa-
ções para evitar que o processo participativo 
seja visto apenas como um palco para aprovar 
decisões pré-concebidas (73). Elaboramos 
mais a respeito disso na próxima seção.

Uma abordagem simbólica não leva 
a uma política de influência pública 
(e é arriscada) 

Aqueles que trazem conhecimento experiencial 
para um processo de consulta estão muitas 
vezes em uma posição dependente em relação 
aos peritos profissionais, com um risco inerente 
de instrumentalização dos primeiros (ver Capí-
tulo 3). Um estudo da Holanda mostrou a baixa 
aceitação das contribuições das organizações 
de pacientes nas diretrizes clínicas; os autores 
lamentam o menor valor dado ao conhecimento 
experiencial e o subsequente mau uso da pre-
sença dos pacientes nos comitês de tomada de 
decisão para fazer a ‘consulta’ simplesmente 
por fazer (7). Outros estudos observaram a ins-
trumentalização da contribuição do paciente 
e da população para legitimar decisões que 
teriam sido tomadas de qualquer forma (13, 
35). Obviamente, o tokenismo não permite uma 
contribuição efetiva do público para as decisões 
políticas. 

Os riscos, no entanto, são enormes. Os meca-
nismos de governança participativa dependem 
muito da confiança entre as partes interessadas 
envolvidas, bem como da confiança no processo. 
Barratt e cols. descrevem o fracasso do pro-
cesso participativo em uma comunidade inglesa 
local onde a desconfiança levou à frustração 
de todos os lados, e a comunidade sentiu que 
seus pontos de vista haviam sido ‘descartados’. 
Como os autores destacam na conclusão, ‘a 
confiança é difícil de gerar e fácil de perder; 
uma vez perdida, é difícil de reconquistar’ 
(74). Uma abordagem genuína sem decisões  
pré-determinadas é claramente a melhor 
prática, sem a qual os processos de engaja-
mento subsequentes seriam onerosos – one-
rados por um déficit de confiança (75). 

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 
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Em Portugal, as recomendações do Conselho 
de Saúde até o momento têm sido baseadas em 
um consenso bastante fácil de ser alcançado. 
Entretanto, na única vez em que um tema polê-
mico foi debatido, os atores da sociedade civil 
se viram com uma visão minoritária com seus 
seis votos em 30; no fim, a visão majoritária 
avançou. O descontentamento foi expresso por 
alguns poucos interessados em fazer parte 
de uma decisão com a qual não concordavam 
necessariamente, e que não tinham chance de 
influenciar devido ao pequeno número de votos, 
mas que foi divulgada como uma recomendação 
‘endossada’ pela sociedade civil (49). Como 
instituição, o Conselho de Saúde ainda está 
em seus estágios iniciais, mas existe definiti-
vamente um risco em geral de que os governos 
sejam percebidos como abusadores de tais pla-
taformas participativas para validar a vontade 
do governo (76). Portanto, um esforço adicional 
é necessário para assegurar que o desenho e 
o formato dos mecanismos participativos per-

mitam uma contribuição significativa da popu-
lação, da comunidade e da sociedade civil, que 
têm a chance de ter uma voz mais igualitária na 
mesa de tomada de decisões. 

Por que uma abordagem simbólica 
é prejudicial à participação? 

'A confiança é difícil de gerar 
e fácil de perder; uma vez perdida, 

é difícil de reconquistar.'

Barratt e cols. (74)

© Rodrigo Cabrita
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5.5 Formato e desenho de espaços participativos: 
       aumentar a incorporação de resultados pelos 
       formuladores de políticas 

O formato e o desenho do processo 
participativo devem corresponder 
ao contexto e às necessidades 
relacionadas às políticas 

O formato e o desenho de um processo parti-
cipativo são essenciais para aumentar a pro-
babilidade de incorporação de seus resultados 
às políticas. Os aspectos de formato e desenho 
que emergem da literatura e análise de dados 
primários como mais relevantes para a adoção 
de políticas são (5, 15, 18, 21, 21, 39, 73, 77):

(a) representatividade (incluindo a percepção 
da representatividade) dos participantes  
(ver Capítulo 3); 

(b) disponibilidade de informações especializa-
das para formar opiniões esclarecidas para 
complementar o interesse individual; 

(c) enquadramento ligado à política;
(d) regularidade dos intercâmbios (reuniões 

regulares);
(e) formato que favorece a formação de alianças 

entre a sociedade civil e os subgrupos popu-
lacionais. 

Cada aspecto do desenho do processo partici-
pativo é elaborado mais adiante: 

(a) Representatividade

Grande parte da desconfiança, ceticismo e 
crítica aos processos participativos é oriunda 
da (percebida) falta de representatividade dos 
participantes. Como descrito em mais detalhes 
no capítulo 3, a representatividade essencial-
mente se refere à legitimidade (percebida) 

que pode ser derivada da representação de 
um determinado grupo, experiência ou ideia 
(7, 9, 39, 78, 79). A legitimidade representativa 
pode ser obtida da própria comunidade, através 
do processo de seleção dos participantes, ou 
desenvolvida durante o processo participativo, 
através do formato e desenho inteligentes do 
processo. 

Na Tunísia, uma crença comum expressa pelas 
partes interessadas era que as consultas do 
Diálogo Social precisavam ser vistas como 
representativas do povo para que os formulado-
res de políticas pudessem utilizar os resultados 
e tomar melhores decisões (17). Um processo 
de seleção equilibrado e transparente que apoie 
a capacidade dos participantes de assumir um 
papel representativo legítimo – seja ele de uma 
comunidade, experiência ou ideia – é um fator 
importante ligado à adoção de políticas (78, 80). 

Os legisladores devem estar cientes dos múl-
tiplos públicos e grupos dentro da sociedade e 
encontrar maneiras de garantir a inclusão de 
grupos de difícil acesso que normalmente não 
são representados através dos representantes 
habituais (5). São necessárias estratégias para 
equilibrar os diferentes ‘eleitorados’, tais como 
grupos de lobby, que podem dominar o espaço 
cívico e afastar outras vozes (39). Gerenciar 
um espaço participativo em que os critérios 
de seleção dos participantes e o formato do 
processo sejam transparentes e refletidos cole-
tivamente vai muito além de facilitar o com-
promisso dos responsáveis pela elaboração de 
políticas com os mecanismos de engajamento 
da população.

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 
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Quadro 5.9 

Durante a Fase 1 (2012-2014) da iniciativa 
Diálogo Social para a Saúde da Tunísia, logo 
após a Revolução da Primavera Árabe, o foco 
das atividades foi capturar a amplitude e a 
profundidade das opiniões e expectativas 
das pessoas em relação ao seu sistema de 
saúde. Isto foi visto como um passo crítico no 
caminho para a reforma do setor de saúde. 
Muitos espaços participativos diferentes 
foram utilizados, tais como júris de cida-
dãos, sessões abertas, reuniões regionais de 
cidadãos etc. Entretanto, era cada vez mais 
claro que os perfis dos participantes dessas 
sessões eram predominantemente mascu-
linos, com certos grupos populacionais não 
comparecendo ou não se manifestando se 
presentes. 

O Comitê Gestor do Diálogo Social para a 
Saúde decidiu assim realizar uma série 
de grupos focais para alcançar as popu-
lações vulneráveis e aquelas cujas vozes 
não estavam sendo ouvidas. Eles foram 
organizados em várias províncias, sendo 

cada grupo focal homogêneo e direcionado. 
Exemplos incluíram: pacientes habitantes de 
áreas remotas; moradores de zonas urbanas 
pobres; mães solteiras; famílias moradoras 
de regiões empobrecidas; idosos isolados; 
famílias moradoras de áreas industriais 
poluídas. Os grupos focais eram muitas vezes 
realizados nas próprias comunidades ou perto 
delas; os frutos desses esforços levaram a 
uma participação sólida, permitindo uma 
compreensão profunda dos desafios reais 
para algumas comunidades na interface com 
o sistema de saúde. 

O fato de o programa Diálogo Social ter alcan-
çado um grupo inclusivo e amplo de partes 
interessadas deu-lhe legitimidade por ser 
a voz de muitos e não a voz de poucos. Isso 
ajudou a manter a visibilidade do Diálogo 
Social tanto com a população quanto com 
o governo, levando-o a resistir ao teste do 
tempo, apesar das múltiplas mudanças 
governamentais, bem como da convulsão 
política e econômica (17, 81). 

Um esforço adicional é necessário para alcançar os 
grupos vulneráveis: um exemplo da Tunísia
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(b) Disponibilidade de informações especia-
lizadas para formar opiniões esclarecidas

A disponibilização de informações aos parti-
cipantes de forma oportuna e adaptada aos 
níveis de conhecimento dos participantes e 
ao objetivo da política é uma habilidade de 
comunicação específica que muitas institui-
ções governamentais devem fortalecer – este 
ponto é aprofundado no capítulo 4, seção 6. Na 
Tunísia, vários participantes do júri de cidadãos 
expressaram a frustração de que o material 
informativo sobre as questões técnicas sobre 
as quais eles deveriam se pronunciar era 
insuficiente e havia sido fornecido com pouca 
antecedência (14). Por causa disso, alguns 
resultados da Reunião Interregional levaram 
a recomendações muito genéricas, e não 
proporcionaram a profundidade e a nuance 
que seriam necessárias para traduzi-las em 
políticas (82-84). 

Em termos de especialização, a percepção 
de neutralidade das evidências fornecidas 
é crucial para garantir a adesão de todos os 
lados. Isso implica permitir que dados e infor-
mações analisados por um amplo espectro de 
especialistas e instituições possam ser apre-
sentados aos participantes. Colocar conheci-
mento especializado à disposição dos parti-
cipantes sempre que necessário é visto como 
crucial para a solidez do processo, assim como 
o fornecimento de informação no nível correto 
de complexidade (26, 81). Tudo isso pressupõe 
um imenso investimento na preparação de um 
processo participativo não partidário, que traz 
consigo as vantagens de um maior compro-
misso do tomador de decisão em utilizar os 
resultados para a política.

A disponibilização de conhecimentos especia-
lizados na hora certa pelas pessoas certas e 
no lugar certo é mais fácil em teoria do que na 
prática. Os especialistas precisam ser infor-
mados antecipadamente de que seu papel é 

de apoio, para permitir que a população e a 
sociedade civil façam escolhas informadas; 
isso é bem diferente do papel que eles têm 
em eventos participativos para representar 
seu grupo de especialistas ou profissionais. De 
fato, as partes interessadas francesas mencio-
naram repetidamente que os especialistas do 
setor de saúde, especialmente os grupos de tra-
balhadores da saúde, estão mais envolvidos em 
influenciar diretamente as decisões do que em 
explicar evidências para os cidadãos e comuni-
dades questionarem e se informarem (65).

(c) Enquadramento ligado à política 

Assegurar que todos os pontos de vista do 
público sejam representados e devidamente 
considerados também depende de um correto 
enquadramento da deliberação participativa 
e no que ela deve culminar. Uma deliberação 
vinculada de forma clara e específica a uma 
política (ou questão de política) desperta o 
interesse, o compromisso e a disposição de 
endossar os resultados. O ‘público certo e a 
questão de política certa’ são fundamentais 
para garantir e sustentar o foco dos formu-
ladores de políticas (26), pois estão no centro 
de um processo participativo bem projetado. 
Uma questão de política bem refletida e cla-
ramente formulada ajuda a orientar o formato 
e desenho do espaço participativo para asse-
gurar a representatividade, o que aumenta 
a legitimidade (percebida) tanto dos partici-
pantes quanto do espaço – isso, por sua vez, 
aumenta a disposição dos formuladores de 
políticas para levar mais a sério os resultados 
do processo participativo. 

Para um discurso mais detalhado sobre o 
enquadramento de um espaço participativo, 
consulte os Capítulos 1 e 3. 

(d) Regularidade dos intercâmbios 

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 
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Reuniões regulares e/ou eventos para dialo-
gar e contribuir para as decisões permitem 
aos participantes desenvolver uma relação 
de confiança, ou no mínimo, chegar a um 
entendimento de pontos de vista diferentes 
(opostos). A maior exposição das partes inte-
ressadas umas às outras torna mais provável 
que encontrem pontos em comum que podem 
levar a soluções e recomendações concretas, 
facilitando assim a incorporação dos resulta-
dos às políticas. 

As reuniões podem ser usadas como um 
espaço de tomada de decisão, como no México, 
onde algumas autoridades estatais interagem 
regularmente com organizações da sociedade 
civil para ouvir como a implementação do 
programa está progredindo nas comunida-
des e discutir como encontrar – em conjunto 
– soluções para gargalos (63). A oportuni-
dade de interagir regularmente permite um 
monitoramento em tempo real, bem como a 
construção de relacionamentos, sendo esta 
última essencial para contatos mais informais, 
conforme necessário, nos períodos entre reu-
niões mais formais. Inadvertidamente, mais 
interação presencial entre os tomadores de 
decisão e a população (ou representantes de 
grupos populacionais) aumenta a capacidade 
de ambos os lados de testarem e tentarem 
diferentes formas de colaboração e comuni-
carem-se para uma tomada de decisões que 
funcionem no contexto local. 

O próprio fato de se reservar tempo e espaço 
para eventos e reuniões regulares ineren-
temente confere primazia à sociedade civil, 
às comunidades, à população e suas vozes. 
Como disse o diretor de um centro de saúde 
em Madagascar: 'Nós temos reuniões mensais. 
Este é o momento de saber das necessidades da 
comunidade. E é com base nessas necessidades 
que os detalhes do plano para melhorar o estado 

de saúde da população podem ser determina-
dos'(85). 

Quanto mais regular uma reunião ou evento se 
torna, mais inclinado está a se institucionali-
zar. Um caso em questão é a Tailândia, onde a 
Assembleia Nacional de Saúde começou a ser 
realizada regularmente quando um movimento 
de reforma começou no final dos anos 1990; 
no fim, o evento foi institucionalizado na Lei 
Nacional de Saúde de 2007 (15).

(e) O formato favorece a formação de 
alianças com a sociedade civil/subgrupo 
populacional  

Um formato que obriga diferentes grupos 
(organizações da sociedade civil que trabalham 
com temas semelhantes, grupos populacionais 
afetados pelo mesmo assunto, acadêmicos 
pesquisando o mesmo assunto etc.) a coor-
denar entre si, formar redes e dialogar regu-
larmente parece levar a soluções mais viáveis 
e, portanto, favorece a tomada de decisões. 
É mais fácil para os governos se engajarem 
com uma voz coordenada, que tenha posições 
de política já refletidas, pois a preocupação 
do governo é obter soluções políticas viáveis. 
Na Tailândia, uma avaliação de nove anos da 
Assembleia Nacional de Saúde constatou que a 
plataforma da Assembleia, ao proporcionar um 
espaço construtivo para o engajamento cívico 
organizado em eleitorados, forçou a sociedade 
civil e as comunidades a pensar melhor sobre 
suas ideias, ancorá-las em evidências e coor-
dená-las e defendê-las mais estreitamente 
entre si (15). O conceito de ‘eleitorado’ reuniu 
diferentes grupos interessados no mesmo 
tema ou com mandatos semelhantes, e exigiu 
que eles escolhessem um representante a ser 
enviado à Assembleia e que esses represen-
tantes falassem em nome do grupo. Natural-
mente, isto pode exigir esforços direcionados 
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de capacitação para acompanhar o eleitorado 
e garantir que tudo corra bem. Na Tailândia, 
o Escritório da Comissão Nacional de Saúde 
investe muito tempo e recursos humanos com 
as províncias periféricas e os diferentes elei-
torados para garantir a capacidade adequada.
 
No México, um dos fatores de sucesso do 
esforço de uma década em defesa do orça-
mento da saúde reprodutiva por parte da socie-
dade civil foi a potencialização de capacidades 
por meio da construção de alianças entre as 
OSC (63). Muitos participantes mexicanos 
entrevistados reconheceram que o fruto dos 
esforços coletivos de defesa do orçamento 
só poderia ter sido obtido em conjunto. Cada 
organização da aliança trouxe habilidades e 

conhecimentos diferentes, que se complemen-
taram coletivamente. Por exemplo, uma OSC 
trouxe habilidades de análise orçamentária e 
orientou as outras neste aspecto; outra OSC 
tinha uma forte reputação de especialização 
em saúde sexual e reprodutiva, e tinha expe-
riência de colaboração com autoridades do 
governo central; outros grupos tinham raízes 
firmes em suas respectivas comunidades e 
sabiam como era a implementação do pro-
grama em campo. Juntos, eles foram capazes 
de unir forças durante um período de vários 
anos para defender e ensejar mudanças na 
forma como as transferências orçamentárias 
eram realizadas entre os níveis federal e esta-
dual no México (63).

O QUE FAZER

Ser aberto e transparente quanto à 
seleção dos participantes 

Analisar quem não está participando e 
alcançar especificamente esses grupos

Preparar informações em diferentes 
formatos para diferentes níveis de 
profissionalização  Os cidadãos 
leigos precisam que as informações 
não contenham jargões, estejam em 
idiomas/dialetos locais e/ou na forma de 
imagens

Considerar a possibilidade de ter espe-
cialistas ‘de plantão’ para perguntas e 
explicações

Considerar a realização de reuniões 
e eventos mais regulares, não apenas 
exercícios únicos

O QUE NÃO FAZER 

Não deixar que grupos de interesse e 
lobbies afastem outras vozes; é melhor 
realizar reuniões ou eventos separados 
com eles e/ou dar o mesmo tempo de 
palavra a outras partes interessadas 

Não dar prazos apertados para os 
participantes lerem e processarem as 
informações; eles precisam de tempo 
suficiente para entenderem as evidên-
cias e os diferentes pontos de vista 
 

Tabela 5.1: Formato e desenho de processos participativos em termos de tomada de decisões: o que fazer 
e não fazer
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A evidência como facilitadora para 
discussões mais fundamentadas 
que levem a opções viáveis

Processos participativos e espaços cívicos 
podem ser um instrumento importante para 
reunir as evidências disponíveis sobre ques-
tões complexas, juntamente com as opiniões 
e expectativas da população. Especialmente 
na saúde, onde as questões e políticas são 
complexas, isso pode ser uma maneira pode-
rosa de encontrar soluções adequadas. O que 
reúne as diferentes peças do complexo quebra-
-cabeças é a evidência – ela dá material para 
o diálogo entre as partes interessadas e, ao 
mesmo tempo, move a discussão do campo da 
defesa para a viabilidade prática. 

Os estudos de caso dos países mostram 
repetidamente que colocar as evidências no 
centro do debate entre as partes interessadas 
incentiva a sociedade civil a trabalhar mais de 
perto com o meio acadêmico, formar alianças 
quando a capacidade interna de análise de evi-
dências é fraca, ou construí-la ela mesma. Na 
Tailândia, as autoridades do governo reconhe-
cem que a plataforma da Assembleia Nacional 
de Saúde deu à sociedade civil a oportunidade, 
o incentivo e os meios para colaborar mais 
estreitamente com o meio acadêmico. Um 
quadro do governo enfatizou que '[a sociedade 
civil] se tornou mais madura. Eles não vêm mais 
reclamar. Eles trazem evidência e conhecimento' 
(86). O foco da evidência ajudou assim todos os 
interessados tailandeses, incluindo o governo, 
a pensar em soluções para os problemas, em 
vez de se concentrar apenas nos problemas 
em si. 

O diálogo e o debate precisam de material para 
discussão; portanto, trata-se de um ciclo vir-
tuoso, pois um diálogo mais estruturado exige 
mais análise de evidências. Na Tailândia, a 
evidência é a peça crucial tanto na fase de pro-
posta temática da Assembleia como também 
quando as opções de solução são debatidas. 
Quando uma proposta temática é aceita, o 
grupo de redação – que inclui a sociedade 
civil, representantes do governo e acadêmicos 
– recebe fundos para concretizar o assunto 
em questão e ancorá-lo mais fortemente em 
evidências. Se o grupo não conseguir estabe-
lecer evidências suficientes, ou não conseguir 
reunir informações suficientes para concreti-
zar a questão, a proposta é engavetada até a 
seguinte Assembleia, dando assim ao grupo 
mais tempo para coletar evidências. Este 
sistema favorece os grupos de interessados 
que já examinaram de perto as evidências, são 
capazes de demonstrar uma clara base de evi-
dências sobre seu tema e oferecem soluções 
em potencial. Com a sociedade civil e a comu-
nidade de pesquisa fortemente encorajadas a 
unir forças sob o modelo da Assembleia, as 
instituições governamentais acabam também 
seguindo a firme ênfase no conhecimento e 
na evidência. Muitos quadros governamentais 
perceberam que as evidências ajudam clara-
mente a legitimar as políticas. Dessa forma, 
a orientação da evidência pressiona para que 
as decisões sejam tomadas mais facilmente. 

Este sentimento é ecoado no contexto portu-
guês por um representante de uma associação 
profissional que tem lugar no Conselho de 
Saúde: 
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'Se analisarmos o que nos une, 
é mais fácil encontrar soluções 
para o nos separa no início (...) 

a estrutura [do Conselho de 
Saúde] (...) garante que a par-

ticipação tenha uma linguagem 
comum, que é a evidência.' 

Representante de uma associação 
profissional portuguesa (87)

As recomendações baseadas no 
consenso podem se prestar melhor 
à tradução de políticas

As recomendações baseadas em consenso 
podem ser mais fáceis de incorporar às deci-
sões de política, com a ressalva de que certas 
condições ou características relacionadas ao 
processo precisam estar presentes para tornar 
o consenso viável (6, 88). A literatura sugere 
que o consenso é mais fácil quando há um inte-
resse comum subjacente e uma solução iden-
tificável em vista (11). Algumas condições para 
o consenso que são mencionadas são: regras 
claras e vinculativas; liderança da agência; e 
facilitadores-moderadores que sabem como 
administrar o conflito (89). 

Um facilitador e tomador de decisões de uma 
Autoridade Regional de Saúde na França 
afirmou que alcançar um consenso era uma 
'magia' necessária para facilitar as decisões 
(65). Ele foi ainda mais longe ao fazer alusão 
à ideia de que as decisões simplesmente 
seguem naturalmente o consenso quando se 
faz o esforço necessário para preparar bem o 
processo para que o consenso se desenvolva. 

O consenso é assim fomentado através de um 
processo colaborativo que é percebido como 
significativo e frutífero, e no qual relações de 
longo prazo são construídas em torno de um 
determinado tópico. Um formato de processo 
participativo que dá espaço para forjar uma 
identidade compartilhada, e que pode crescer 
com o tempo através de uma maior exposição 
mútua, é mais propenso a construir uma visão 
coletiva para complementar os interesses 
individuais, facilitando assim o consenso (5). 
O ponto-chave aqui parece ser a oportunidade 
de participar de vários eventos ao longo do 
tempo e uma regularidade na participação em 
diferentes tipos de eventos ou etapas de um 
processo. Os autores elucidam que, mesmo 
quando o consenso é improvável, os participan-
tes geralmente podem concordar pelo menos 
em subtópicos quando estes são formulados 
de uma forma clara e específica (72). 

Uma parte interessada de Portugal definiu o 
consenso como uma forma de compromisso, 
insinuando que o consenso é uma forma de 
concessão em que a maioria dos participantes 
pode não conseguir o que quer, mas concorda 
que a melhor solução possível foi alcançada. 
‘Quando não se chega a um consenso’, afirmou 
ele, ‘chega-se a um meio-termo’ (90). 

Dito isto, o consenso nem sempre é o objetivo 
e pode simplesmente não ser possível. A lite-
ratura também aponta que as recomendações 
de regra geral são mais adequadas em alguns 
contextos, como quando os interesses diferem, 
quando os participantes estão menos ligados, e 
quando uma solução fácil não é previsível (por 
exemplo, questões sensíveis como eutanásia 
ou aborto) (11). No futuro, são necessárias 
mais pesquisas de implementação no setor 
de saúde para entender quais questões espe-
cíficas de política de saúde devem ser sus-
tentadas por qual tipo de tomada de decisão 
participativa.

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

180

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 

Alguns tópicos se prestam mais 
facilmente a um resultado tangível 
para serem considerados

Em uma revisão de literatura, os autores 
afirmam que 'resultados intangíveis da parti-
cipação pública trazidos por questões ampla-
mente definidas promovem a noção de que 
[o processo] não deu em nada'. Eles citam o 
exemplo da gravidez na adolescência como um 
tópico que gerou um resultado mais tangível 
de participação do público em alguns países 
do que questões amplas e mais nebulosas, 
tais como os determinantes econômicos da 
saúde, onde uma solução clara pode não existir 
prontamente (5). Outro estudo de revisão apro-
fundado, analisando os resultados ligados aos 
mecanismos de governança participativa, cons-
tatou que o assunto em discussão juntamente 
com o contexto determinam até que ponto a 
participação é refletida nas decisões (11).

Como formular um tópico para um 
espaço participativo tendo em vista a 
adoção de políticas? 
u Os tópicos submetidos a um mecanismo participativo 

para debate devem ter uma questão de política bem 
definida com um objetivo tangível e claro  o que 
aumenta a probabilidade de adoção de políticas. 

u A recomendação do processo participativo deve levar a 
ações concretas para o formulador de políticas. 

Quadro 5.10 

Parece que tanto as orientações estratégicas 
amplas quanto as questões de política espe-
cíficas e bem definidas podem ser submetidas 
a consultas públicas. A característica-chave 
parece ser um objetivo e resultado tangíveis e 
claros de cada etapa do mecanismo de enga-
jamento da população, com o público certo, 
preparação e disponibilização de informações 
para que esse objetivo e resultado tangíveis e 
claros sejam alcançados. 

Na França, tem-se a percepção de que a Lei de 
Bioética cobre tópicos ideologicamente sensí-
veis e, portanto, necessita-se da contribuição 
da população para as revisões periódicas da lei, 
que ocorrem de sete em sete anos. Os tópicos 
são bastante específicos e o mandato dado aos 
grupos populacionais tem o objetivo claro de 
subsidiar uma versão atualizada da lei (58). Em 
Portugal, por outro lado, as recomendações do 
Conselho de Saúde são de natureza bastante 
ampla, mas parecem ter orientado certas 
políticas e ações do Ministério da Saúde, como 
expressou um funcionário do governo: 'O rela-
tório [do Conselho de Saúde] foi apresentado em 
dezembro, já tivemos mudanças em termos de 
legislação de publicidade [e] (...) alimentos insa-
lubres ao redor das escolas. Já tivemos mudanças 
nas licenças de paternidade (...). Portanto, penso 
que até agora os relatórios do Conselho deixaram 
algumas sementes que germinaram. Penso que 
as recomendações, não sendo vinculativas, vão 
sempre de uma posição estratégica e também 
política. E também, de alguma conveniência de 
implementação, porque algumas delas são um 
pouco mais estruturais e amplas’ (90).
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5.6 Aspectos de capacidade a considerar que são 
       pertinentes para a influência na tomada de decisão

A capacidade da população, das comunidades e 
da sociedade civil de se engajar em processos 
participativos na saúde influencia muito até 
que ponto suas contribuições são incorporadas 
às decisões de política. Igualmente relevantes 
são as capacidades do governo para conduzir 
um processo bem refletido e proposital que 
permita aos participantes assumir adequada-
mente seu papel representativo e contribuir 
para a formulação de políticas. 

O capítulo 4 aborda mais a fundo as capaci-
dades necessárias para um envolvimento 
significativo do governo com a população, as 
comunidades e a sociedade civil. Aqui, des-
tacamos brevemente aspectos específicos da 
capacidade, tanto do lado do povo quanto do 
governo, que são relevantes para a influência 
decisória; mais detalhes podem ser encontra-
dos no capítulo 4.

As capacidades das pessoas 

(a) O financiamento e as capacidades 
influenciam-se mutuamente – e ambos 
são críticos para a influência política 

Em toda a literatura e estudos de caso, o finan-
ciamento foi mencionado consistentemente 
como um fator restritivo para que a sociedade 
civil e grupos comunitários funcionassem 
como deveriam, ou um fator que influenciava 
o sucesso quando os fluxos de financiamento 
eram suficientes. Na Tailândia, o Fundo Tailan-
dês de Promoção da Saúde, criado com dinheiro 
dos ‘impostos sobre o pecado’, foi fundamental 
para fornecer financiamento previsível para 
grupos da sociedade civil e considerado crucial 
para o desenvolvimento de suas capacidades 
(15). No México, por outro lado, as partes inte-

ressadas lamentaram o declínio da situação 
de financiamento da aliança da sociedade civil 
formada para os esforços conjuntos de defesa 
do orçamento em torno dos serviços de saúde 
reprodutiva, elogiando sua série inicial de 
sucessos, mas alertando para as perspectivas 
futuras (77). Na República Islâmica do Irã, 
é sabido que as ONGs carecem de recursos; 
muitas partes interessadas consideraram a 
falta de financiamento como a causa raiz da 
incapacidade das OSC de capacitar-se e profis-
sionalizar-se, arriscando assim sua relevância 
e representatividade das pessoas que deveriam 
servir (91). 

A falta de financiamento significa que os grupos 
cívicos organizados dependem de voluntários 
que têm outros empregos e prioridades (ver 
Capítulo 3, Seção 3.4). As partes interessadas 
do governo em Portugal observaram que uma 
grande barreira à participação ativa da socie-
dade civil no Conselho de Saúde era tirar folga 
do trabalho. Outra parte interessada relatou 
o processo de seleção dos representantes da 
sociedade civil no Conselho de Saúde, lamen-
tando que muitas OSC se abstivessem de se 
apresentar após ouvir sobre a 'quantidade de 
reuniões e trabalho envolvido' (86). 

Em essência, sem um nível mínimo de finan-
ciamento a longo prazo, é um desafio – ou, em 
alguns casos, quase impossível – para grupos 
organizados de cidadãos construir e manter 
as capacidades necessárias para influenciar 
a tomada de decisões. As partes interessadas 
na França destacaram este ponto, reconhe-
cendo que os subsídios governamentais e os 
incentivos fiscais permitiram que funcionassem 
adequadamente e construíssem capacidade no 
setor de saúde (65).

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 
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(b) O papel de mediador das organizações da 
sociedade civil é fundamental para levar 
as vozes da comunidade às estruturas 
formais relevantes 

Em muitos contextos, a sociedade civil desem-
penha um papel significativo ao captar a voz 
da comunidade e levar as preocupações da 
comunidade às estruturas formais relevantes. 
Na República Islâmica do Irã, os voluntários da 
Casa de Participação Popular, uma iniciativa do 
município de Teerã, relataram ter dado seus 
números de telefone a membros da comunidade 
local que lhes telefonaram para externar suas 
preocupações. Os voluntários passaram grande 
parte de seu tempo escrevendo cartas e conta-
tando as autoridades locais, como o Grupo de 
Trabalho Provincial sobre Saúde Comunitária e 
outros, em nome da comunidade (20). Embora 
o Grupo de Trabalho Provincial, como indica seu 
nome completo, tenha sido criado com o único 
propósito de trabalhar na saúde da comunidade, 
ter um canal para apresentar as necessidades 
comunitárias de forma consolidada e profissio-
nalizada por meio de organizações da sociedade 
civil facilitou seu trabalho e suas decisões. 

Esse exemplo demonstra o potencial de influên-
cia decisória de uma pessoa ou organização 
atuando habilmente como mediador entre a 
base e os formuladores de políticas. A influên-
cia da organização mediadora (sociedade civil) 
depende de ter as redes, as estruturas e os 
recursos para permanecer ligada à base de 
modo a refletir legitimamente seus pontos de 
vista e desafios (ver Ponto (e)). O exemplo da 
República Islâmica do Irã ilustra o mérito de 
uma sociedade civil bem-organizada que com-
preende as estruturas governamentais e sabe 
como retransmitir e defender as necessidades 
das bases. 

(c) Os espaços reivindicados que se institu-
cionalizam gozam de legitimidade tanto 
dos formuladores de políticas quanto das 
comunidades, criando um ciclo virtuoso 
que pode influenciar as políticas 

Como mencionado anteriormente, os espaços 
‘reivindicados’ criados e reivindicados pelas 
comunidades e pela sociedade civil são tão 
essenciais para a cultura participativa e a efi-
cácia dos processos participativos quanto os 
espaços ‘convidados’. Muitas vezes, os espaços 
reivindicados pela sociedade civil acabam 
levando a estruturas mais institucionalizadas 
e formalizadas que poderiam não ter surgido 
sem a pressão popular. Um caso em questão é 
o da Tunísia, onde o Diálogo Social para a Saúde 
foi criado dentro de uma janela de oportuni-
dade que se apresentou pós-revolução quando 
o público estava profundamente consciente de 
seu poder e queria ter voz ativa em questões 
sociais (92). Portanto, pode ser visto como um 
espaço ‘reivindicado’ que surgiu por pressão 
das bases; de fato, a iniciativa do Diálogo Social 
é dirigida por um Comitê Diretor independente 
do Ministério da Saúde (embora os funcioná-
rios do Ministério da Saúde sejam membros 
do Comitê Diretor). Em quase uma década de 
existência do Diálogo Social, ele foi confrontado 
com vários novos governos que tentaram eli-
miná-lo. O fato de nenhum Ministro da Saúde 
ou chefe de Estado ter conseguido fazê-lo é 
testemunho de seu apoio popular e de várias 
pessoas influentes que o mantiveram em pé, 
quase institucionalizando-o (17). 

O Diálogo Social para a Saúde nunca teria 
surgido somente por meio do esforço do 
governo. Grupos comunitários que são 
capazes de aproveitar as oportunidades para 
criar espaços reivindicados também reivin-
dicam e ganham legitimidade. Além disso, 
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eles moldam as próprias plataformas onde 
as decisões podem ser tomadas. No México, 
os grupos de defesa do orçamento criaram as 
‘reuniões de feedback’ com o Ministério Federal 
da Saúde como uma plataforma ‘reivindicada’, 
na qual os resultados do monitoramento eram 
incorporados à tomada de decisões (63). Uma 
parte interessada da sociedade civil mexicana 
afirmou: 'O governo aproveitou [a oportunidade] 
e a adotou (...) não haveria esse espaço se (...) 
[nós] não tivéssemos batido na porta' (93). Essa 
capacidade é, portanto, crucial para uma maior 
participação nas decisões políticas. 

(d) Uma sociedade civil estratégica, profis-
sional e orientada para a evidência está 
mais apta a influenciar as políticas 

Um discurso na literatura chama a atenção 
tanto para os lados positivos quanto negativos 
da profissionalização da sociedade civil e dos 
grupos comunitários (ver Capítulo 3, Seções 3.3, 
3.4, e 3.6). A vantagem evidente é a capacidade 
de ser estratégico na ação e de se concentrar 
de forma direcionada em influenciar a política. 

Entretanto, profissionalizar-se pode significar 
perder o vínculo e a perspectiva das comunida-
des e dos leigos, embora essas características 
não precisem ser mutuamente exclusivas. Na 
Índia, os entrevistados da sociedade civil de 
um estudo da Missão Nacional de Saúde Rural 
elogiaram a capacidade de defesa e a força 
da sociedade civil profissionalizada no país; 
ao mesmo tempo, foram expressas dúvidas 
sobre até que ponto ela representa a voz das 
pessoas e até mesmo se sabe como captá-la. 
Os entrevistados também reconheceram que 
grupos comunitários podem ser habilidosos 
em mobilizar a comunidade, mas muitos não 
são capazes de 'traduzir isso em incidência 
política (...) eles não são muito bons nisso, suas 
capacidades [nesse sentido] precisam ser refor-
çadas' (53). 

Em todo caso, a sociedade civil que é estraté-
gica, profissional e orientada para a evidência 
(tanto a oriunda de pesquisa como a evidência 
experiencial – ver Capítulo 3, Quadro 3.5) é mais 
capaz de influenciar as políticas. A coalizão 
da sociedade civil de defesa do orçamento no 
México tinha todos esses traços: eles eram 
estratégicos ao visar os responsáveis pelas 
políticas corretas tanto em nível estadual 
quanto federal, seu profissionalismo se reflete 
em seu profundo trabalho técnico de análise de 
orçamentos e estatísticas de saúde reprodutiva 
e foram organizados em uma aliança coerente 
em que cada organização assumiu um papel 
onde foi capaz de agregar valor. Subsequente-
mente, a coalizão teve uma influência política 
significativa na medida em que as modalidades 
de transferência orçamentária entre estados se 
tornaram mais transparentes e foram modifica-
das como resultado de seus esforços de defesa 
(63). Na Tailândia, grande parte dos esforços 
de capacitação empreendidos pelo Escritório 
da Comissão Nacional de Saúde é para ajudar 
a sociedade civil e os grupos comunitários a 
fornecerem contribuições às minutas de reso-
lução da Assembleia Nacional de Saúde que se 
baseiam em seus conhecimentos experienciais, 
mas que reúnem essas informações para sub-
sidiar soluções mais práticas (15). 

'[Reunião de feedback] (...) 
não surgiu por necessidade do 
Estado. Surgiu porque somos 

uma sociedade civil organizada e 
orientada para a evidência (...). 

 Este setor (...) criou estes 
espaços de diálogo.'

Representante da sociedade civil mexicana (93) 

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 
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(e) A capacidade de alcançar as comunidades 
está no cerne da representação legítima 
da voz popular – e é essencial para 
chamar a atenção dos formuladores de 
políticas

A coalizão da sociedade civil mexicana mencio-
nada anteriormente manteve sua capacidade 
de alcançar as comunidades, assegurando que 
grupos comunitários fizessem parte da coalizão 
e contribuíssem de forma fundamental para seu 
trabalho de defesa do orçamento (77). As partes 
interessadas mexicanas tanto da sociedade civil 
quanto do governo reconheceram que os esfor-
ços de defesa do orçamento alavancaram com 
sucesso as informações de implementação de 
base para complementar as análises mais téc-
nicas. O ponto crítico aqui é que aqueles que são 
verdadeiramente capazes de ouvir, compreender 
e canalizar a voz da comunidade para os formula-
dores de políticas são altamente valorizados por 
sua contribuição; isso pode dar a esses grupos da 

sociedade civil e da comunidade peso aos olhos 
daqueles que tomam decisões. 

Muito do sucesso do Diálogo Social para a Saúde 
na Tunísia foi graças aos seus esforços iniciais 
para alcançar o maior número possível de grupos 
populacionais, por mais remotos e reticentes que 
fossem (92). Isso gerou confiança, um princípio 
duramente conquistado nos anos pós-revolução. 
A confiança e o apoio das bases permitiram que 
o Diálogo Social fosse visto como a voz da socie-
dade civil, o que posteriormente lhes deu força 
nos círculos governamentais (17). 

Na França, as partes interessadas (especial-
mente do governo) elogiaram os grupos da socie-
dade civil que utilizaram abordagens inovadoras 
para chegar às suas respectivas comunidades 
(65). Na República Islâmica do Irã, as partes 
interessadas do governo reconheceram a neces-
sidade de ter opiniões comunitárias, incluindo-as 
separadamente das organizações da sociedade 
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civil nas assembleias locais de saúde de 2017 
(91). Isso aponta basicamente para o valor dado 
pelos tomadores de decisão àqueles capazes de 
relatar as necessidades das bases e dar voz a 
elas. Também sublinha o fato de que a capaci-
dade técnica por si só pode não ser suficiente; um 
vínculo com as comunidades pode, às vezes, ser 
ainda mais valorizado, uma vez que a experiência 
técnica é mais facilmente acessível aos quadros 
governamentais de qualquer forma.

(f) Capacidade de construir alianças

Quase todos os estudos de caso realizados para 
este manual demonstram a importância da 
construção de alianças pela população, comu-
nidades e sociedade civil para influenciar as 
políticas. Na Tailândia, as partes interessadas 
reconheceram que grande parte da influência 
da Assembleia Nacional da Saúde veio de sua 
ampla base de partes interessadas e das redes 
comunitárias e da sociedade civil significati-
vamente fortalecidas (15). No México, como 
mencionado anteriormente, a força da coalizão 
da sociedade civil se deveu às diferentes habili-
dades que cada grupo trouxe para a aliança. As 
partes interessadas também reconheceram a 
dificuldade em colaborar, enfatizando a neces-
sidade de tempo e esforço para aprender a tra-
balhar em conjunto de uma forma mutuamente 
frutífera (77). Na República Islâmica do Irã, 
dentro da ênfase do Plano de Transformação 
da Saúde na participação, o Ministério da Saúde 
apoiou ativamente a sociedade civil e institui-
ções de caridade para se conectar mais com 
cada uma e formar redes, percebendo o valor 
agregado para seu próprio trabalho político 
(20). Na Tunísia, as OSC existentes, que haviam 
sofrido restrições às suas capacidades de agir 
durante os períodos de ditadura, usaram suas 
impressionantes redes já existentes para 
lançar rapidamente um Diálogo Social para a 
Saúde ativo e vivaz; as redes foram, portanto, 

a chave para fazer o Diálogo Social acontecer 
dentro da janela inicial de oportunidade. 

A capacidade de construir alianças também se 
estende aos quadros (funcionários públicos/
de carreira) do governo e pode ajudar a isolar 
a influência de mudanças de equipe política 
de alto nível. No México, a aliança das OSC 
conseguiu obter aliados entre os quadros do 
governo estadual; juntos, conseguiram resol-
ver problemas em relação ao governo federal 
(63). As partes interessadas do governo francês 
falaram muito de uma plataforma específica 
de OSC, enfatizando sua característica de 
ter redes amplas e fortes de comunidades e 
personalidades confiáveis, e observando que 
essa característica lhes deu mais peso nas 
discussões para a tomada de decisões (65). 
Essa plataforma também conseguiu formar 
coalizões com órgãos locais regionais de saúde 
para organizar conjuntamente as decisões.

Capacidades governamentais 

É necessária mais orientação para 
os formuladores de políticas espe-
cificamente sobre como traduzir os 
aportes dos exercícios participativos 
em políticas 

A capacidade dos formuladores de políticas 
para dirigir, convocar, lidar com interesses 
ocultos, administrar visões divergentes e 
intermediar consensos e soluções não é um 
fato consumado (uma análise mais profunda das 
capacidades dos participantes pode ser encon-
trada no capítulo 4); a capacidade de criar um 
ambiente de tomada de decisão aberto e de 
pesar cuidadosamente o valor de diferentes 
respostas de forma transparente também 
não é. 
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Quadro 5.11 

O programa de Procedimentos Intervencio-
nais (PI) do Instituto Nacional para Excelên-
cia em Saúde e Cuidados (NICE) desenvolve 
orientações sobre a eficácia e segurança de 
(novos) procedimentos intervencionais para 
uso no serviço de saúde do Reino Unido (95). 
Além do envolvimento do paciente no desen-
volvimento de diretrizes, são publicados 
on-line, por um período de quatro semanas, 
rascunhos dos documentos de orientação 
para que o público em geral possa respon-
der. Essas consultas on-line são amplamente 
divulgadas, inclusive entre os grupos de inte-
ressados cuja contribuição é particularmente 
procurada: meio acadêmico, organizações 
médicas, profissionais clínicos e associações 
de pacientes relevantes (43). 

A revisão de Campbell e cols. sobre os pro-
cessos de consulta pública do NICE para 183 
rascunhos de documentos de orientação 
constatou que, em 75% das versões finais 
publicadas, foram feitas mudanças concre-
tas com base nos aportes da consulta (40). 
Os autores do estudo chegaram à conclusão 
de que o uso de consultas públicas abertas 
com instruções claras sobre como lidar 
com as respostas recebidas foram fatores 

determinantes para a alta aceitação das con-
tribuições das consultas nos documentos de 
orientação finalizados. 

As respostas à consulta podem ser de até 
20 páginas, enviadas através do site do 
NICE, e-mail, fax ou correio. É fornecido 
um documento-modelo para as respostas à 
consulta, mas os consulentes não são obri-
gados a utilizá-lo para que sua contribuição 
seja considerada. A equipe do NICE que lida 
com as contribuições da consulta é guiada 
por processos transparentes e instruções 
detalhadas sobre como avaliar as respostas. 
Os autores do estudo concluem que ‘[a] consi-
deração detalhada dada a cada resposta pode 
ser demorada e desafiadora, mas é viável e 
proporciona um nível maior de confiança 
de que a orientação publicada foi aberta ao 
escrutínio e comentário por todos que possam 
ser afetados por ela’ (43). 

O exemplo do NICE demonstra como a 
orientação e o treinamento adequados para 
os tomadores de decisão podem fortalecer 
a ligação entre as contribuições dadas pelo 
público e as políticas e recomendações de 
saúde. 

As decisões do Instituto Nacional de Excelência 
Clínica do Reino Unido (NICE, na sigla em inglês) e 
suas consultas públicas
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Nenhuma dessas capacidades se caracteriza 
regularmente no conjunto de habilidades 
procuradas pelas instituições de saúde gover-
namentais, que valorizam o conhecimento 
médico-técnico especializado. Campbell e cols. 
destacam a necessidade de mais orientação 
e treinamento para os tomadores de decisão 
sobre como traduzir os aportes da participação 
do público em políticas (43). Eles descrevem 
uma revisão do processo de consulta pública 
on-line do NICE do Reino Unido, que subsidia 
as decisões do NICE (ver Quadro 5.11). O estudo 
concluiu que a grande taxa de sucesso (quase 
75%) das decisões avaliadas, evidenciando 
um certo grau de contribuição das consultas 
públicas, se deve em parte à orientação dada 
ao pessoal do NICE sobre como agir com base 
em contribuições participativas (94).

Um conjunto de habilidades especí-
ficas é necessário para os quadros 
governamentais permitirem a 
adoção de políticas 

A relação custo-eficácia e a literatura sobre 
priorização sugerem que a etapa de incorpo-
ração dos aportes dos processos participativos 
às políticas deve ser feita por uma instituição 
independente ou unidade separada (governa-
mental ou contratada pelo governo) capaz de 
interpretar as informações e traduzi-las de 
maneira neutra em prioridades para políticas 
(5). Isso aumentaria claramente a influência do 
processo participativo nas políticas de saúde, 
pois o órgão mediador teria exatamente isso 
em seus termos de referência. Essa sugestão 
é provavelmente um reflexo da necessidade 
de um conjunto de habilidades específicas 
para interpretar a contribuição da participa-
ção pública e traduzi-la em políticas. Essas 
habilidades muitas vezes não estão presentes 
nas instituições de saúde governamentais, 
colocando todo o processo participativo em 
risco de ser perdido. Um autor enfatiza apro-

priadamente a necessidade de capacidades de 
traduzir aportes em políticas:

'Os exercícios de envolvimento 
público fornecem parte da maté-
ria-prima para os formuladores 

de políticas. Mas informações 
que são cruas e precisam ser 

engolidas inteiras (...) provavel-
mente serão regurgitadas pelo 

processo político.'

Tenbensel (4)

Outros autores esclarecem que o papel de 
mediador pode ser assumido por 'pessoal 
interno ou um departamento especializado em 
envolvimento público' (31). Tal papel abrangeria 
a tarefa de reunir os tomadores de decisão e 
o público para melhor compreender e adaptar 
os objetivos do exercício de envolvimento da 
população a uma questão de política distinta, 
ao mesmo tempo que sustentaria o processo 
em uma compreensão sólida do contexto e da 
comunidade local. 

Capacidade de compreender o valor 
agregado da população, da comu-
nidade e da sociedade civil para o 
trabalho de política

As contribuições participativas não serão 
aceitas pelos governos se não for de seu inte-
resse fazê-lo. Além dos óbvios desafios da 
conjuntura política, os governos podem preci-
sar de mais interação com a sociedade civil e 
grupos populacionais por meio de mecanismos 
estruturados para começar a entender como 
a informação e o feedback emanados de tais 
trocas podem agregar valor ao seu trabalho. 
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No México, por exemplo, as autoridades 
estaduais estavam inicialmente céticas 
sobre o trabalho da coalizão de defesa do 
orçamento. No entanto, as organizações da 
sociedade civil insistiram em reuniões para 
retroalimentar informações tanto do nível 
federal, onde tinham presença, quanto do 
nível comunitário. Um informante-chave da 
sociedade civil lembrou como ‘funcionários 
públicos estaduais se tornaram (...) aliados’ 
(93) quando começaram a perceber que a 
sociedade civil tinha uma rica e importante 
fonte de informação de implementação. Na 
França, alguns participantes lamentaram a 
atitude paternalista dos quadros governa-
mentais e a consequente falta de eficácia no 
domínio da governança da saúde. Às vezes, 
de acordo com algumas partes interessadas, 
a visão paternalista do mundo também levou 
a se colocar de lado ou a ceder aos interes-
ses (ocultos) dos profissionais de saúde às 
custas das visões da sociedade civil e da 
população (65). 

Um grande impedimento para a formula-
ção de políticas baseada na participação é 
quando os funcionários do governo veem 
o processo participativo como competi-
tivo em vez de complementar. Na Tunísia, 
muitos quadros de nível médio do governo 
resistiram ativamente à percebida ‘invasão’ 
do Diálogo Social para a Saúde em seu 
espaço de elaboração de políticas, apesar 
da adesão do gabinete do Ministro (17). Muito 
disto se baseou no ressentimento devido à 
ligação não esclarecida entre a contribui-
ção do Diálogo Social ao planejamento e o 
trabalho de planejamento do Ministério da 
Saúde na época. Muitas partes interessadas 
tunisinas lamentaram a fraca apropriação 
pelos quadros governamentais dos resul-
tados do Diálogo Social, que às vezes até 
se deterioraram, passando a ignorá-los 
completamente. Foi um período em que 

não ficou claro se o conteúdo do Livro Branco 
seria validado ao formar a base de uma nova  
política de saúde pós-revolução. No fim, a polí-
tica de saúde aconteceu alguns anos depois, 
mas a capacidade ministerial pode ter sido uma 
das razões de seu atraso.

Ministérios fracos e burocracias 
inflexíveis são muitas vezes um 
impedimento para a adoção de 
políticas 

Na Tunísia, a alta rotatividade de ministros 
e pontos focais desenhoados pelo Ministério 
para o Diálogo Social para a Saúde incontes-
tavelmente atrasou a tomada de decisões. As 
partes interessadas do governo e da socie-
dade civil mencionaram que o trabalho das 
instituições governamentais simplesmente 
parava cada vez que um novo ministro era 
empossado (17). Na República Islâmica do Irã, 
os principais informantes mencionaram a falta 
geral de flexibilidade – necessária para um 
maior envolvimento da comunidade – dentro 
das instituições de saúde do governo. De fato, 
mesmo os funcionários pró-participação eram 
limitados por estruturas burocráticas que nem 
sempre permitiam que os processos se des-
viassem do status quo (91). 

Em geral, quanto mais fraca a capacidade 
de governança de um governo, mais difícil 
é encontrar funcionários do governo que se 
esforçam para alcançar diferentes populações 
e grupos interessados. De fato, muitos minis-
térios fracos mal conseguem administrar seus 
processos cotidianos. Além disso, o problema 
é agravado pelo fato de muitas instituições de 
saúde estarem equipadas com especialistas 
técnico-biomédicos, e não com quadros que 
possuem as habilidades necessárias para 
reunir as pessoas e facilitar discussões difíceis.
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5.7 Conclusão 

Neste capítulo, estabelecemos que existe 
claramente uma lacuna entre os resultados e 
as recomendações provenientes dos espaços 
participativos e as decisões de política (‘lacuna 
entre deliberação e política’). Foram apresen-
tadas questões-chave para que formuladores 
de políticas (e outros) reflitam sobre quando 
se envolver com populações, comunidades e 
atores da sociedade civil por meio de mecanis-
mos participativos a fim de garantir que essa 
lacuna seja preenchida. 

Essas questões-chave incluem uma ênfase 
decisiva na vontade política como um cata-
lisador para a adoção de políticas sólidas 
com base na participação. A vontade política 
também pode fornecer terreno fértil para a 
construção de uma cultura de participação se 
ela ainda não existir, o que aumenta a proba-
bilidade de que a participação do público se 
traduza nas políticas. Ligado à vontade política 
está o conceito de organização governamental, 
ou de ter uma grande participação no espaço 
participativo (espaço ‘convidado’) como um 
fator importante para a adoção de políticas. 

As recomendações baseadas em consenso 
tendem a ser incorporadas mais frequente-
mente às políticas do mundo real, já que há 
adesão de todos os lados. As evidências são 
um grande facilitador para a incorporação das 
recomendações do público nas políticas, bem 
como para melhorar as chances de consenso e 
despertar o interesse de políticos e formulado-
res de políticas em se engajar mais de perto e, 
portanto, influenciar a vontade política. 

Nem é preciso dizer que, quando o governo 
solicita uma participação meramente sim-
bólica, isso pode levar a uma desconfiança 
generalizada nos processos governamentais 
em geral. A confiança é um capital crítico, 
necessário para que a governança da saúde em 
qualquer país funcione; portanto, o tokenismo 
carrega consigo riscos inerentes. 

Apresentamos dois conceitos distintos  
de abordagem à participação: a abordagem de 
governança e a abordagem de prestação  
de serviços, mesmo que as duas se sobre-
ponham consideravelmente. Especialmente 
no que diz respeito à adoção de políticas, a 
abordagem de governança é mais frutífera 
por ser bidirecional, incorporando a contri-
buição da sociedade civil e das comunidades 
com o propósito de ser ouvida e assegurar um 
sistema de saúde responsivo, com o governo 
alimentando e ouvindo contrapropostas. Uma 
abordagem de prestação de serviços, que pode 
ser necessária para objetivos políticos espe-
cíficos, concentra-se mais na necessidade de 
garantir uma cobertura de saúde abrangente, 
tende a ser unilateral (o exemplo quintessen-
cial é uma campanha de vacinação) e está mais 
preocupada em garantir taxas mais altas de 
utilização de serviços e uma boa implemen-
tação de programas. As duas abordagens não 
são necessariamente mutuamente exclusivas, 
e podem se complementar. 

O formato e o desenho de um processo parti-
cipativo podem estabelecer uma base sólida 
para que os resultados do processo sejam 
incorporados às políticas. Vários exemplos 
são oferecidos neste capítulo, que sublinham 
a necessidade de capacitar tanto a sociedade 
civil quanto (especialmente) o governo para 
assegurar a adoção sistemática de políticas 
com base na participação. Em última análise, 
uma conexão robusta entre os espaços partici-
pativos e a formulação de políticas depende de 
um ambiente geral de capacitação que influen-
cie todos os pequenos detalhes que tornam a 
adoção de políticas mais provável: as capaci-
dades dos diferentes atores, sua representa-
tividade, um espaço participativo projetado de 
forma a conferir legitimidade aos atores etc. 
Todas essas questões foram abordadas deta-
lhadamente nos capítulos anteriores.

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

190

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 

Referências

1 Organização Mundial da Saúde (OMS). From value for 
money to value-based health services: a twenty-first 
century shift. Genebra: OMS; 2020. 

2 Terwindt F, Rajan D, Soucat A. Priority-setting for 
national health policies, strategies and plans. In: 
Schmets G, Rajan D, Kadandale S, eds. Strategizing 
National Health in the 21st Century: A Handbook. 
Genebra: OMS; 2016. 

3 Rajan D, Koch K, Rohrer K, Bajnoczki C, Socha A, Voss 
M, et al. Governance of COVID-19 response: a call for 
more inclusive and transparent decision-making. BMJ 
Global Health. 2020. 

4 Tenbensel T. Interpreting public input into priority-se-
tting: the role of mediating institutions. Health Policy. 
2002;62(2):173-94. 

5 Pagatpatan CP, Ward PR. Understanding the factors 
that make public participation effective in health policy 
and planning: a realist synthesis. Aust J Prim Health. 
2018;23(6):516-30. 

6 Kitzhaber JA. Prioritising health services in 
an era of limits: the Oregon experience. BMJ. 
1993;307(6900):373-7. 

7 van de Bovenkamp HM, Trappenburg MJ. Reconsidering 
patient participation in guideline development. Health 
Care Analysis. 2009;17(3):198-216. 

8 Coelho VSP. What did we learn about citizen involvement 
in the health policy process: lessons from Brazil. 
Journal of Public Deliberation. 2013;9(1). 

9 Molster C, Maxwell S, Youngs L, Potts A, Kyne G, Hope 
F, et al. An Australian approach to the policy translation 
of deliberated citizen perspectives on biobanking. 
Public Health Genomics. 2012;15(2):82-91. 

10 Blacksher E. Participatory and deliberative practices 
in health: meanings, distinctions, and implications for 
health equity. Journal of Public Deliberation. 2013;9(1):6. 

11 Abelson J, Gauvin F-P. Assessing the impacts of 
public participation: Concepts, evidence and policy 
implications. Canadian Policy Research Networks: 
Ottawa; 2006. 

12 Guttman N, Shalev C, Kaplan G, Abulafia A, Bin-Nun G, 
Goffer R, et al. What should be given a priority–costly 
medications for relatively few people or inexpen-
sive ones for many? The Health Parliament public 
consultation initiative in Israel. Health Expectations. 
2008;11(2):177-88. 

13 Degeling C, Carter SM, Rychetnik L. Which public and 
why deliberate?–A scoping review of public deliberation 
in public health and health policy research. Social 
Science & Medicine. 2015;131:114-21. 

14 Street J, Duszynski K, Krawczyk S, Braunack-Mayer 
A. The use of citizens’ juries in health policy deci-
sion-making: a systematic review. Social Science & 
Medicine. 2014;109:1-9. 

15 Rajan D, Mathurapote N, Putthasri W, Posayanonda 
T, Pinprateep P, de Courcelles S, et al. The triangle 
that moves the mountain: nine years of Thailand’s 
National Health Assembly (2008-2016). OMS; 2017. 

16 Rajan D, Mathurapote N, Putthasri W, Posayanonda T, 
Pinprateep P, de Courcelles S, et al. Institutionalising 
participatory health governance: lessons from nine 
years of the National Health Assembly model in 
Thailand. BMJ global health. 2019;4(Suppl 7):e001769. 

17 Organização Mundial da Saúde (OMS). ‘Tunisia case 
study’ dataset. In: Organização Mundial da Saúde 
(OMS), editor. Ano da coleta dos dados: 2018-2019.  

18 Petit D. Madagascar case study report: Étude de cas 
sur les mécanismes d’engagement de la communauté. 
Não publicado.  

19 Swasti Health Catalyst. Community Participation in the 
National Rural Health Mission (NRHM). Não publicado. 

20  Rajan D, Hadi Ayazi M, Moradi-Lakeh M, Rosami-Gooran 
N, Rahbari M, Damari B, et al. Chapter 4: Public voice 
and participatory governance in the health sector: status 
quo and way forward. In: Hsu J, Majdzadeh R, Harirchi 
I, Soucat A, eds. Health System Transformation in the 
Islamic Republic of Iran: an assessment of key health 
financing and governance issues. Genebra: OMS; 2020. 

21 Mockford C, Staniszewska S, Griffiths F, Herron-Marx 
S. The impact of patient and public involvement on 
UK NHS health care: a systematic review. Int J Qual 
Health Care. 2012;24(1):28-38. 

22 O’Doherty KC, Hawkins A. Structuring public enga-
gement for effective input in policy development on 
human tissue biobanking. Public Health Genomics. 
2010;13(4):197-206. 

23 Lander J, Hainz T, Hirschberg I, Strech D. Current 
practice of public involvement activities in biomedical 
research and innovation: a systematic qualitative 
review. PLoS One. 2014;9(12):e113274. 

24 van Wersch A, Eccles M. Involvement of consumers in 
the development of evidence based clinical guidelines: 
practical experiences from the North of England 
evidence based guideline development programme. 
BMJ Quality & Safety. 2001;10(1):10-6. 

25 Miles S, Renedo A, Marston C. ‘Slow co-production’ 
for deeper patient involvement in health care. The 
Journal of Health Desenho. 2018;3(1). 

26 Degeling C, Rychetnik L, Street J, Thomas R, Carter 
SM. Influencing health policy through public deli-
beration: Lessons learned from two decades of 
Citizens’/community juries. Social Science & Medicine. 
2017;179:166-71. 

27 Conklin A, Morris Z, Nolte E. What is the evidence 
base for public involvement in health-care policy?: 
results of a systematic scoping review. Health Expect. 
2015;18(2):153-65. 

28 Renedo A, Marston C. Healthcare professionals’ 
representations of ‘patient and public involvement’and 
creation of ‘public participant’ identities: Implications for 
the development of inclusive and bottom-up community 
participation initiatives. Journal of Community & Applied 
Social Psychology. 2011;21(3):268-80. 

29 Renedo A, Komporozos-Athanasiou A, Marston C. 
Experience as evidence: the dialogic construction 
of health professional knowledge through patient 
involvement. Sociology. 2018;52(4):778-95. 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

191

30 Renedo A, Marston CA, Spyridonidis D, Barlow J. 
Patient and public involvement in healthcare quality 
improvement: how organizations can help patients 
and professionals to collaborate. Public Management 
Review. 2015;17(1):17-34. 

31 Li KK, Abelson J, Giacomini M, Contandriopoulos 
D. Conceptualizing the use of public involvement 
in health policy decision-making. Social Science & 
Medicine. 2015;138:14-21. 

32 Kornberger M, Meyer RE, Brandtner C, Höllerer 
MA. When bureaucracy meets the crowd: Studying 
'open government' in the Vienna City Administration. 
Organization Studies. 2017;38(2):179-200. 

33 Ruvalcaba-Gomez EA, Renteria C. Contrasting the 
perceptions about citizen participation between 
organized civil society and government with an open 
government approach: the case of the state of Jalisco, 
Mexico. 2019 Sixth International Conference on 
eDemocracy & eGovernment (ICEDEG), 24 de abril 
de 2019 (pp. 39-46). IEEE. 

34 Abelson J, Eyles J, McLeod CB, Collins P, McMullan 
C, Forest P-G. Does deliberation make a difference? 
Results from a citizens panel study of health goals 
priority setting. Health Policy. 2003;66(1):95-106. 

35 Crawford MJ, Rutter D, Manley C, Weaver T, Bhui K, 
Fulop N, et al. Systematic review of involving patients 
in the planning and development of health care. BMJ. 
2002;325(7375):1263. 

36 Mohebi M. The Formation of Civil Society in Modern 
Iran: Public Intellectuals and the State: Springer; 2016. 

37 Braithwaite J, Mannion R, Matsuyama Y, Shekelle P, 
Whittaker S, Al-Adawi S. Health systems improvement 
across the globe: Success stories from 60 countries. 
CRC Press; 2017. 

38 Organização Mundial da Saúde (OMS). ‘The triangle 
that moves the mountain: nine years of Thailand’s 
National Health Assembly (2008-2016)’ dataset. In: 
Organização Mundial da Saúde (OMS), editor. Ano da 
coleta dos dados: 2017. 

39 Gregory J, Watson R, Hartz-Karp J. Using delibera-
tive techniques to engage the community in policy 
development. Australia and New Zealand Health 
Policy. 2008;5(1). 

40 Martin GP, Carter P, Dent M. Major health service trans-
formation and the public voice: conflict, challenge or 
complicity? J Health Serv Res Policy. 2018;23(1):28-35. 

41 National Health Commission Office (NHCO). Our 
structure: National Health Commission Office: 
Tailândia; [Disponível em: https://en.nationalhealth.
or.th/our-structure/]. 

42 Rawlins MD. Pharmacopolitics and deliberative 
democracy. Clinical Medicine. 2005;5(5):471-5. 

43 Campbell B, Tabiri-Essuman J, Gallo H, Verdiel V, 
Mandava L, Azhar MA, et al. Public consultation 
changes guidance on the use of health-care inter-
ventions. An observational study. Health Expectations. 
2017;20(2):361-8. 

44 Matos AR, Serapioni M. The challenge of citizens’ 
participation in health systems in Southern Europe: 
a literature review. Cadernos de Saúde Pública. 
2017;33(1):e00066716.

45 Kapiriri L, Norheim OF, Heggenhougen K. Public 
participation in health planning and priority setting 
at the district level in Uganda. Health policy and 
planning. 2003;18(2):205-13. 

46 Swamy R. Explorations in the concept of social accoun-
tability from theory to practice, and from practice 
to theory. Índia: Centre for Budget and Governance 
Accountability (CBGA); 2019. 

47 Entrevistado nº 19. The Portuguese Health Council 
Case Study - A mechanism for Civil Society Organi-
zations’ engagement in national health planning and 
policy-making in Portugal. Não publicado. 

48 República Portuguesa. Lei Básica de Saúde, Lei n. 
48/90. Assembleia da República, 1990. 

49 Organização Mundial da Saúde (OMS). ‘The Portuguese 
Health Council Case Study - A mechanism for Civil 
Society Organizations’ engagement in national health 
planning and policy-making in Portugal’ dataset. In: 
Organização Mundial da Saúde (OMS), editor. Ano da 
coleta dos dados: 2019.

50 Ministério da Saúde de Portugal. Henrique 
Barros nomeado Presidente do CNS. [Disponível 
em: https://www.cns.min-saude.pt/2018/12/17/
henrique-barros-nomeado-presidente-do-cns/]. 

51 Alves I. The Portuguese Health Council Case Study - A 
mechanism for Civil Society Organizations’ engagement 
in national health planning and policy-making in 
Portugal. Não publicado. 

52 Entrevistado nº 17. Community Participation in the 
National Rural Health Mission (NRHM). Não publicado. 

53 Entrevistado nº 14. Community Participation in the 
National Rural Health Mission (NRHM). Não publicado. 

54 Gaitonde R. Divergences, Dissonances and Disconnects: 
Implementation of Community-based Accountability in 
India’s National Rural Health Mission. Umeå (Suécia): 
Universidade de Umeå; 2020. 

55 Ved R, Sheikh K, George AS, Raman V. Village Health 
Sanitation and Nutrition Committees: reflections on 
strengthening community health governance at scale 
in India. BMJ Global Health. 2018;3(Suppl 3):e000681. 

56 Swasti Health Catalyst. ‘Community Participation in 
the National Rural Health Mission (NRHM)’ dataset. 
In: Swasti Health Catalyst, editor. Ano da coleta dos 
dados: 2019. 

57 Entrevistado nº 5. Community Participation in the 
National Rural Health Mission (NRHM). Não publicado. 

58 Organização Mundial da Saúde (OMS), SciencesPo. 
France case study report: La démocratie de santé 
en France. Não publicado.  

59 Gaventa J. Finding the spaces for change: a power 
analysis. IDS bulletin. 2006;37(6):23-33. 

60 Iredale R, Longley M, Thomas C, Shaw A. What choices 
should we be able to make about desenhoer babies? A 
Citizens’ Jury of young people in South Wales. Health 
Expectations. 2006;9(3):207-17. 

61 Entrevistado nº 5. The Portuguese Health Council 
Case Study - A mechanism for Civil Society Organi-
zations’ engagement in national health planning and 
policy-making in Portugal. Não publicado. 

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 

https://en.nationalhealth.or.th/our-structure/
https://en.nationalhealth.or.th/our-structure/
https://www.cns.min-saude.pt/2018/12/17/henrique-barros-nomeado-presidente-do-cns/
https://www.cns.min-saude.pt/2018/12/17/henrique-barros-nomeado-presidente-do-cns/


Manual de participação social para cobertura universal de saúde

192

Referências

62 Population Foundation of India (PFI). Community Action 
for Health: Experiences, Learnings and Challenges. 
2016. 

63 Colectivo Meta (COMETA). Case study on civil society 
involvement in policy processes in Mexico. Não 
publicado.

64 Zongo S. Burkina Faso case study report: L’engagement 
de la société civile dans le processus d’élaboration 
et de mise en oeuvre de la stratégie nationale de 
financement de la santé en faveur de la Couverture 
Sanitaire Universelle au Burkina Faso. Não publicado.  

65 Organização Mundial da Saúde (OMS), SciencesPo. ‘La 
démocratie santé en France’ dataset. In: Organização 
Mundial da Saúde (OMS), SciencesPo, eds. Ano da 
coleta dos dados: 2018.  

66 Organização Mundial da Saúde (OMS). Represen-
tação da OMS na Tunísia. Comunicação pessoal por 
telefone, 2019.  

67 National Health Service (NHS) England. Patient and 
public participation in commissioning health and care: 
statutory guidance for clinical commissioning groups 
and NHS England. 2017. 

68 Hounslow Clinical Commissioning Group (CCG). You 
said, We did. [Disponível em: https://www.degruyter.
com/document/doi/10.1515/text-2020-0038/html]. 

69 Merton Clinical Commissioning Group (CCG). 
You said, We did. [Disponível em: https://swlon-
donccg.nhs.uk/get-involved/you-said-we-did/
merton-you-said-we-did/]. 

70 City and Hackney Clinical Commissioning Group (CCG). 
You said, We did. [Disponível em: https://myhealth.
london.nhs.uk/ccg/city-and-hackney-ccg/]. 

71 Hambleton Richmondshire and Whitby Clinical Commis-
sioning Group (CCG). You said, We did. [Disponível em: 
https://northyorkshireccg.nhs.uk/]. 

72 Molster C, Maxwell S, Youngs L, Kyne G, Hope F, Dawkins 
H, et al. Blueprint for a deliberative public forum on 
biobanking policy: were theoretical principles achievable 
in practice? Health Expectations. 2013;16(2):211-24. 

73 Kolasa K, Hermanowski T, Borek E. Importance of 
public participation in decision-making process in 
healthcare system illustarted with an example of the 
development of American and Polish scope of health 
benefit basket. Przegl Epidemiol. 2013;67(4):661-754. 

74 Barratt H, Harrison DA, Raine R, Fulop NJ. Factors 
that influence the way local communities respond to 
consultation processes about major service change: 
a qualitative study. Health Policy. 2015;119(9):1210-7. 

75 Department of the Prime Minister and Cabinet Australia. 
Best Practice Consultation. Guidance Note. Governo 
da Austrália; 2016. 

76 Ward JK, Colgrove J, Verger P. Why France is 
making eight new vaccines mandatory. Vaccine. 
2018;36(14):1801-3. 

77 Colectivo Meta (COMETA). ‘Case study on civil society 
involvement in policy processes in Mexico’ dataset. 
In: Colectivo Meta (COMETA), editor. Ano da coleta 
dos dados: 2019. 

78 Boivin A, Lehoux P, Burgers J, Grol R. What are the key 
ingredients for effective public involvement in health 
care improvement and policy decisions? A randomized 
trial process evaluation. Milbank Q. 2014;92(2):319-50. 

79 Van de Bovenkamp HM, Trappenburg MJ, Grit KJ. Patient 
participation in collective healthcare decision making: 
the Dutch model. Health Expectations. 2010;13(1):73-85. 

80 Morone JA, Marmor TR. Representing consumer 
interests: the case of American health planning. 
Ethics. 1981;91(3):431-50. 

81 Rohrer K, Rajan D. Population consultation on needs 
and expectations. In: Schmets G, Rajan D, Kadandale 
S, eds. Strategizing national health in the 21st century: 
a handbook. Genebra: OMS; 2016. 

82 Habboubi F. Les rendez-Vous Régionaux de la santé: 
Deuxième Phase. Dialogue sociétal sur les politiques 
et les stratégies et les plans nationaux de santé. 
2019 [Disponível em: http://www.hiwarsaha.tn/Fr/
documentations_7_80_P2].  

83 Bouhafa Chtioui R. Dialogue sociétal sur les politiques, 
les stratégies et les plans nationaux de la santé (Phase 
II): Appui au comité technique pour l’élaboration du 
rapport des rencontres interrégionales - Perception de 
certaines options stratégiques. Dialogue sociétal sur 
les politiques et les stratégies et les plans nationaux 
de santé. 2019 [Disponível em: http://www.hiwarsaha.
tn/upload/1566907557.pdf].  

84 Dialogue sociétal sur les politiques et les stratégies 
et les plans nationaux de santé. Les Rendez Vous 
Régionaux - Plan. Dialogue sociétal sur les poli-
tiques et les stratégies et les plans nationaux de 
santé. 2019 [Disponível em: http://www.hiwarsaha.
tn/upload/1552579793.pdf].  

85 Entrevistado nº 12. Madagascar case study report: 
Étude de cas sur les mécanismes d’engagement de 
la communauté. Não publicado.  

86 Entrevistado nº 3. The triangle that moves the mountain: 
nine years of Thailand’s National Health Assembly 
(2008-2016). 2017. 

87 Entrevistado nº 11. The Portuguese Health Council 
Case Study - A mechanism for Civil Society Organi-
zations’ engagement in national health planning and 
policy-making in Portugal. Não publicado. 

88 Grant J, Sears NA, Born K, eds. Public engagement and 
the changing face of health system planning. Healthcare 
management forum; 2008: SAGE Publications Sage 
CA: Los Angeles, CA. 

89 Bryner G. Cooperative instruments and policy making: 
assessing public participation in US environmental 
regulation. European Environment. 2001;11(1):49-60.

90 Entrevistado nº 14. The Portuguese Health Council 
Case Study - A mechanism for Civil Society Organi-
zations’ engagement in national health planning and 
policy-making in Portugal. Não publicado. 

91 Organização Mundial da Saúde (OMS). ‘Chapter 4: 
Public voice and participatory governance in the 
health sector: status quo and way forward’ dataset. 
In: Organização Mundial da Saúde (OMS), editor. Ano 
da coleta dos dados: 2018. 

92 Universal Health Coverage Partnership. Health Reform 
by and for Tunisian Citizens. 2014 [Disponível em: 
https://extranet.who.int/uhcpartnership/news/
health-reform-and-tunisian-citizens]. 

93 Entrevistado nº 4. Case study on civil society involvement 
in policy processes in Mexico. Não publicado. 

94 Siegel JE, Heeringa JW, Carman KL. Public deliberation 
in decisions about health research. AMA Journal of 
Ethics. 2013;15(1):56-64. 

95 National Institute for Health Care Excellence (NICE). 
NICE guidance. [Disponível em: https://www.nice.
org.uk/about/what-we-do/our-programmes/
nice-guidance].

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 

https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/text-2020-0038/html
https://www.degruyter.com/document/doi/10.1515/text-2020-0038/html
https://swlondonccg.nhs.uk/get-involved/you-said-we-did/merton-you-said-we-did/
https://swlondonccg.nhs.uk/get-involved/you-said-we-did/merton-you-said-we-did/
https://swlondonccg.nhs.uk/get-involved/you-said-we-did/merton-you-said-we-did/
https://myhealth.london.nhs.uk/ccg/city-and-hackney-ccg/
https://myhealth.london.nhs.uk/ccg/city-and-hackney-ccg/
https://northyorkshireccg.nhs.uk/
http://www.hiwarsaha.tn/Fr/documentations_7_80_P2
http://www.hiwarsaha.tn/Fr/documentations_7_80_P2
http://www.hiwarsaha.tn/upload/1566907557.pdf
http://www.hiwarsaha.tn/upload/1566907557.pdf
http://www.hiwarsaha.tn/upload/1552579793.pdf
http://www.hiwarsaha.tn/upload/1552579793.pdf
https://extranet.who.int/uhcpartnership/news/health-reform-and-tunisian-citizens
https://extranet.who.int/uhcpartnership/news/health-reform-and-tunisian-citizens
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance
https://www.nice.org.uk/about/what-we-do/our-programmes/nice-guidance


Manual de participação social para cobertura universal de saúde

193

Capítulo 5 - Do engajamento da população à tomada de decisões 



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

194

© Gabinete da Comissão Nacional de Saúde, Tailândia



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

195

Manual de participação social 
para cobertura universal de saúde

Capítulo 6 

Arcabouços jurídicos para a participação 

DHEEPA RAJAN
DAVID CLARKE
DÖRTE PETIT



Manual de participação social para cobertura universal de saúde

196

Todos os tratados internacionais de direitos 
humanos juridicamente vinculativos reco-
nhecem o papel essencial da participação na 
efetivação dos direitos humanos fundamentais, 
incluindo o direito à saúde (1, 2). As obriga-
ções dos governos de implementar o direito 
à saúde em nível nacional foram explicitadas 
em 2000 pelo Comitê dos Direitos Econômicos, 
Sociais e Culturais das Nações Unidas em seu 
Comentário Geral n° 14 (1). Estas incluem a 
obrigação de dar reconhecimento suficiente ao 
direito à saúde no sistema político e jurídico 
nacional, de preferência de maneira formali-
zada na legislação e com políticas nacionais de 
saúde que descrevam detalhadamente como o 
direito à saúde e à participação será efetivado 
na prática. Este ‘como’ deve incluir medidas 
positivas que permitam e ajudem populações 
e comunidades a gozar do direito à saúde, 
incluindo a criação e manutenção de espaços 
e processos participativos. 

Na prática, os países têm adotado abordagens 
muito diferentes em termos da efetivação 
do direito à participação e à saúde. Isso está 
ligado a fatores contextuais e tradições jurídi-
cas, mas também à sociedade civil e à cultura 
de participação de cada país (ver Capítulo 2). 
Os diferentes contextos dos países refletem 
toda a gama de realidades em termos de pro-
cessos participativos vistas em campo, e até 
que ponto esses processos são ou não emba-
sados pela lei. 

Essa gama vai desde a atividade participativa 
ativa e estruturada empreendida pelas comu-
nidades com o apoio tácito dos formuladores 
de políticas até um forte regimento jurídico de 
participação que pode ou não estar totalmente 
implementado. A primeira pode ser vista como 
um terreno fértil e um momento oportuno para 
trazer proteção legal a uma cultura participa-
tiva já predominante, enquanto o segundo pode 
ter sofrido com uma preparação inadequada 
dos atores e das capacidades para fazer valer 
a lei. Abordamos essas duas questões, e outras 
advertências e riscos cruciais, na seção 6 deste 
capítulo. 

As leis também podem, por projeto ou por 
padrão, dificultar a participação. Aqui, não 
examinamos textos legais que tenham a inten-
ção declarada de diminuir a participação e/ou 
desestimular certos grupos da população. Em 
vez disso, navegamos por leis cuja intenção 
é fomentar a participação, mas apontamos 
características de concepção que podem 
ajudar a superar barreiras sociais e outras 
barreiras à implementação que podem, às 
vezes, parecer inexpugnáveis. Um princípio 
fundamental proposto aqui é, portanto, que 
os regimes jurídicos precisam levar em conta 
a realidade básica das relações desiguais de 
poder. O que isso significa na prática é elabo-
rado na seção 4. 

6.1 Introdução
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6.2 Objetivos deste capítulo

Este capítulo oferece uma visão geral dos prin-
cipais tipos de arcabouços ou regimes jurídi-
cos que afetam a participação. Uma série de 
questões-chave em torno da legislação sobre 
a participação será tratada para que os for-
muladores de políticas possam refletir sobre 
elas. Destacamos então como uma preparação 
sólida e a construção de um consenso para o 
regime jurídico pode contribuir muito para 
garantir sua implementação e promover uma 
participação significativa no setor da saúde. 
Elaboramos também os detalhes necessários 
que podem ser necessários em um regime 
jurídico para assegurar que ele realmente legi-

time a voz da população, em vez de reforçar as 
hierarquias existentes que podem dificultar a 
implementação dos compromissos e esforços 
dos países em prol do direito à saúde universal. 
Legitimar a voz da população é basicamente 
um meio de nivelar o campo de atuação partici-
pativo; ao oferecer legitimidade às pessoas por 
meio do regime jurídico, tanto poder quanto 
influência são concedidos àqueles que entram 
em campo com consideravelmente menos 
poder e recursos em relação ao governo e 
outros atores (em termos de elaboração de 
políticas). 
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6.3 Arcabouços jurídicos para a participação: 
       um esclarecimento conceitual

Os arcabouços jurídicos que cobrem a parti-
cipação podem ser vistos como um conjunto 
de instrumentos legais que se complementam, 
cada documento fornecendo informações 
complementares sobre a operacionalização da 
intenção política formalizada na lei. A Figura 1 
mostra a estrutura em pirâmide de um arca-
bouço jurídico, começando com o instrumento 
basilar da Constituição (em alguns países, 
pode ter outro nome, como ‘Lei Fundamental’), 
que delineia ‘os princípios e leis básicas de 
uma nação (...) que determinam os poderes e 
deveres do governo e garantem certos direitos 
aos povos que nele habitam’ (4). O ambiente 
jurídico global, de acordo com a Constituição 
de um país, incluindo disposições para as liber-
dades básicas como a liberdade de expressão 
e de imprensa, pode ser um determinante sig-
nificativo de quão longe a voz do povo é ouvida 
nos espaços de tomada de decisão.

Arcabouço jurídico: definição 
Um arcabouço (ou regime) jurídico é ‘um amplo 
sistema de regras que rege e regula a tomada de 
decisões, acordos, leis etc.’ (6).

Quadro 6.1 

O segundo nível consiste em legislação ou 
políticas, instrumentos que ‘têm a força da 
autoridade em virtude de sua promulgação por  
um órgão oficial de um Estado’ (5), geral-
mente um órgão legislativo como o parlamento. 
Com relação à participação, essa camada da 
pirâmide incluiria legislação de descentraliza-
ção, leis de direitos humanos, leis básicas da 
saúde e lei da liberdade de informação, entre 
muitas outras possibilidades. Aqui, direitos 
e regras concretas são estabelecidos com 
base nos princípios da constituição. O nível 
de detalhe operacional aumenta ao passar-
mos para o terceiro nível, onde geralmente 
surge mais granularidade em questões como 
a responsabilidade pela aplicação das regras 
e as consequências da inobservância da lei. 
A camada final é o contrato real entre duas 
partes, no qual a implementação é estipulada 
com mais detalhes. Assim, ao descer a pirâ-
mide, estipulam-se cada vez mais detalhes 
operacionais, ao mesmo tempo que se aumenta 
a flexibilidade com a qual podem ser feitas 
modificações. Por exemplo, uma emenda cons-
titucional (camada superior) requer um enorme 
esforço de reformulação em comparação a um 
aditamento de contrato (camada inferior).

As transições entre as diferentes camadas são 
fluidas e extremamente dependentes do con-
texto. O nível de detalhe necessário em cada 
camada depende muito da lei em questão, da 
história e da economia política da constituição 
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Figura 1: A pirâmide do regime jurídico (3)
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e das tradições jurídicas de um país. Neste 
capítulo, focalizamos principalmente o segundo 
nível, a legislação e as políticas, ou seja, os 
instrumentos que são endossados por uma 
legislatura. Entretanto, reconhecemos que, em 
muitos contextos, as funções desenvolvidas nas 
seções seguintes podem fazer parte do terceiro 
nível, em vez do segundo. 

Dito isso, agora nos concentramos nos prin-
cipais instrumentos legais que têm influência 
na participação, aqueles com os quais a grande 
maioria dos formuladores de políticas de saúde 
é confrontada. Eles não são necessariamente 
específicos à saúde nem à participação, mas 
representam uma legislação que encarna o 
espírito de aproximar as políticas públicas das 
pessoas e suas expectativas. Como a participa-
ção é parte integrante desse espírito, ela pode 
ser mencionada brevemente ou explicitamente 
como um princípio, meio e/ou direito que é 
necessário para fazer valer a lei. 

Por fim, queremos enfatizar que a segunda 
camada da pirâmide pressupõe a existência da 
primeira camada primordial, que é a estrutura 
constitucional do país. Essa camada é funda-
mental para garantir um ambiente propício à 
população, à comunidade e à contribuição da 
sociedade civil para as políticas de saúde (ver 
Capítulo 2). Os direitos fundamentais garanti-
dos constitucionalmente, como a liberdade de 
expressão, liberdade de movimento e liber-
dade de reunião, facilitam enormemente uma 
cultura de falar, contribuir e participar. Isso 
não quer dizer que a participação não possa 
acontecer sem certas liberdades garantidas. 
Dentro da saúde, existem inúmeros exemplos 
de atividades participativas florescentes em 
países com grandes limitações às liberdades 
formais – mas essas atividades são instáveis 
e podem ser desmanteladas mais facilmente, 
sem nenhuma base para que as populações as 
reivindiquem de volta. 

Legislação de descentralização 

A descentralização no setor de saúde pode 
ser vista como ‘a transferência da responsa-
bilidade formal e do poder de tomar decisões 
relativas à gestão, produção, distribuição e/
ou financiamento de serviços de saúde, geral-
mente de um número menor para um número 
maior de atores separados geográfica ou 
organizacionalmente’ (7). Em todos os países e 
regiões, a documentação sobre os esforços de 
descentralização no setor da saúde demonstra 
que essa legislação pode ser uma poderosa 
força ao criar (e contribuir para) espaços par-
ticipativos e uma cultura de participação. 

De fato, em muitos países, as razões decla-
radas para a descentralização, capturadas 
categoricamente no texto da lei ou não, estão 
aproximando o governo do povo através de 
uma plataforma estruturada localmente para 
assegurar a voz da população na formulação 
de políticas. Mesmo que a participação possa 
ser menos explícita em uma lei de descentra-
lização, seus outros objetivos comuns andam 
de mãos dadas com a participação: proteger 
os direitos das minorias e integrar sociedades 
heterogêneas por meio, por exemplo, da auto-
nomia territorial. 

No entanto, a maioria das leis de descentrali-
zação exige explicitamente alguma forma de 
participação, embora o nível de detalhamento 
e a autoridade real conferida variem muito de 
acordo com o contexto. Por exemplo, a Lei de 
Emenda dos Sistemas Municipais (2003) e a Lei 
de Estruturas Municipais (2000) da África do 
Sul estabelecem que ‘as comunidades devem 
contribuir’ para a tomada de decisões muni-
cipais, e que os Conselhos Municipais ‘devem 
consultar’ os comitês locais (8). Por outro 
lado, a Lei do Governo Local de Uganda de 
1997 deixa os aspectos práticos mais abertos 
à interpretação na descrição das funções do 
comitê executivo do governo local: 'Servir como 
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canal de comunicação entre o Governo, o con-
selho distrital e a população da área' (9). De 
qualquer forma, a teoria expressa na maioria 
dessas estruturas legais é que a participação 
comunitária e a voz do povo devem ser ampli-
ficadas por um novo status quo administrativo 
descentralizado no país. 

Legislação garantidora do direito 
à saúde

O direito à saúde não é o mesmo que o direito 
de ser saudável, mas sim o direito de ter 
acesso a todas as ações necessárias para ser 
saudável. A Constituição da OMS de 1946 foi a 
primeira a formular esse mesmo direito (10), 
seguida pouco depois por numerosas consti-
tuições nacionais. Potts reconhece ainda que 
o direito à saúde não pode ser completamente 
desvinculado de outros direitos, como os 
direitos civis, políticos, econômicos, sociais e 
culturais – um ponto particularmente relevante 
em termos da facilidade com que as ativida-
des participativas podem ser realizadas nos 
países (11). 

O conceito do direito humano à saúde está 
indissociavelmente ligado à participação. A 
extensa literatura sobre direitos humanos que 
documenta tratados internacionais, nacionais 
e regionais inclui a noção de que, para efetivar 
o direito das pessoas à saúde, elas devem ter 
algo a dizer sobre saúde (10). A manifestação 
da Constituição da OMS nos regimes jurídicos 
nacionais é decisiva na medida em que, pelo 
menos em teoria, significa que a participação 
através de mecanismos institucionalizados 
para influenciar a formulação de políticas 
de saúde pode ser reivindicada como parte  
integrante do direito à saúde (1, 8, 11). 

Muitos estudiosos vão mais longe e enquadram 
a participação não apenas como inerente à 
abordagem da saúde baseada em direitos, mas 
como um direito humano em si mesmo (12). O 
governo, como portador do dever de efetivar 
o direito à saúde, tem assim a obrigação de 
colocar em prática tais mecanismos de gover-
nança participativa e assegurar sua funciona-
lidade para que a população se expresse sobre 
questões de saúde (13). De fato, a existência de 
tais mecanismos é até mesmo vista como um 
bom indicador do compromisso de um governo 
com uma abordagem dos sistemas de saúde 
baseada nos direitos humanos.

Leis básicas de saúde 

Uma Lei Básica de Saúde (ou Lei Orgânica da 
Saúde, ou muitas outras terminologias) é uti-
lizada em muitos países como um instrumento 
legal abrangente que orienta e regulamenta 
os serviços de saúde liderados pelo governo. 
Especialmente em sistemas de saúde finan-
ciados em grande parte por recursos públicos, 
a Lei Básica de Saúde torna-se o regime jurí-
dico orientador que estabelece os princípios 
e mecanismos subjacentes para proteger e 
promover a saúde da população. 

A participação e o envolvimento da comunidade 
na tomada de decisões relacionadas à saúde 
é parte integrante das Leis Básicas de Saúde 
em muitos países, fornecendo assim as bases 
legais para processos participativos no setor de 
saúde. Na Tailândia, a Lei Nacional de Saúde 
de 2007 foi fundamental para dar início a uma 
cultura de participação mais institucionalizada 
e ancorar na lei muitos esforços participativos 
locais que já estavam ocorrendo, dando-lhes 
não apenas um impulso em termos de recur-
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sos e visibilidade, mas também em termos de 
conectar esses esforços locais mais sistema-
ticamente à elaboração de políticas em nível 
nacional. Além disso, instituiu o Escritório da 
Comissão Nacional de Saúde, que recebe um 
mandato legal para dirigir uma Assembleia 
Nacional de Saúde a cada ano (14). 

A Lei Nacional de Saúde da África do Sul (2003) 
criou Comitês de Saúde nas unidades de saúde 
primária (8), e o compromisso do Reino Unido 
com iniciativas de participação pública está 
consagrado na Lei de Saúde e Assistência 
Social, na Constituição do Serviço Nacional de 
Saúde (NHS, na sigla em inglês) e na Lei do 
Serviço Nacional de Saúde de 2006 (15). O nível 
de detalhes varia em termos de estipulação 
de atividades participativas entre as diferen-
tes leis, algumas apontando claramente para 
grupos específicos da população ou partes 
interessadas que devem ser incluídos e outros 
regimes deixando essa definição mais aberta. 

As leis que criam um serviço público de saúde 
– como as do Reino Unido e da Grécia (16) – 
muitas vezes estabelecem mecanismos que 
envolvem as comunidades locais na tomada 
de decisões; elas nem sempre são implemen-
tadas na prática, mas o regime jurídico que 
existe pode ser alavancado quando surge a 
janela política de oportunidade. 

Leis de acesso à informação 

Em muitos países, as leis de acesso à infor-
mação (ou leis de liberdade de informação) 
têm sido uma ferramenta fundamental para 
que a população, as comunidades e a socie-
dade civil tenham acesso a informações rele-
vantes para a implementação de políticas de 
saúde em suas comunidades. No México, por 
exemplo, a legislação de acesso à informação 
permitiu à sociedade civil obter informações 
básicas sobre transferências de orçamento de 
saúde entre os governos central e estaduais, 
dando-lhes as evidências necessárias para 
dialogar com o governo (17). A lei de acesso 
à informação, portanto, desempenhou um 
papel fundamental no sucesso da sociedade 
civil mexicana, criando espaços participativos 
‘reivindicados ‘1 que abriram espaços ‘convida-
dos’ (ver Capítulo 5, Seção 5.4). 

Swamy, em suas estruturas de responsabi-
lidade social, enfatiza o acesso à informação 
como parte integrante do ‘direito do cidadão 
de se envolver com a administração através 
de plataformas coletivas públicas’ (18). Como 
destacado no capítulo 3, informação e conhe-
cimento são uma fonte de poder e legitimidade 
para especialistas, profissionais e governo, 
além do fato de que, sem eles, as decisões 
não podem ser tomadas racionalmente. Pro-
porcionar o acesso a essa mesma informação e 
conhecimento à sociedade civil facilita a possi-
bilidade desta última estar em pé de igualdade 
com os especialistas e favorece uma influência 
efetiva na tomada de decisões dentro de um 
espaço participativo (19, 20). Portanto, a impor-
tância das leis de acesso à informação para a 
participação não pode ser subestimada. 

1 Espaços reivindicados ou inventados são aqueles que são criados por 
populações, comunidades e/ou sociedade civil; espaços convidados 
são aqueles processos liderados pelo governo, para os quais outros 
interessados são convidados.
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6.4 Arcabouços jurídicos: questões-chave 
       para se refletir

A participação pode acontecer – e 
acontece – mesmo quando não existe 
um arcabouço jurídico 

É importante lembrar que as atividades par-
ticipativas acontecem em muitos ambientes, 
formal ou informalmente, sem um regime 
jurídico em vigor. Não ter uma lei ou política 
subjacente não deve impedir um formulador 
de políticas de realizar uma atividade par-
ticipativa, e não impede na prática. Existem 
inúmeros exemplos em que iniciativas locais, 
um ambiente favorável e/ou uma questão 
de política específica levaram à criação de 
espaços participativos que florescem em 
alguns lugares e enfrentam obstáculos em 
outros. Podem surgir formalmente, liderados 
por instituições governamentais de saúde, para 
um propósito específico como o desenvolvi-
mento de políticas nacionais de saúde (21), ou 
informalmente, por meio de ações de base e 
iniciativas comunitárias (22). 

Um exemplo de uma iniciativa formal que 
ocorre sem um regime jurídico subjacente é o 
Diálogo Social para a Saúde na Tunísia, que foi 
fruto da revolução da Primavera Árabe de 2011 
(ver Capítulo 1) e foi criado com um Comitê 
Diretor e um Comitê Técnico formais, cada um 
envolvendo tanto representantes da sociedade 
civil quanto do governo. A natureza formalizada 
do Diálogo Social para a Saúde também é evi-
denciada pela elaboração da primeira Política 
Nacional de Saúde pós-revolução, que foi apre-
sentada na Conferência Nacional de Saúde de 
2019 (23, 24). 

No contexto comunitário, iniciativas parti-
cipativas informais e semiformais também 
acontecem com frequência. Existem inúmeros 
exemplos, desde mecanismos de participação 
comunitária liderados por programas para 

malária (25), HIV, tuberculose (26) etc., até 
o fornecimento de água e saneamento pela 
comunidade (22), todos sem uma base legal 
formal, mas apoiados por iniciativas sociais e 
políticas locais. Atividades participativas popu-
lares e semiformais na saúde podem ser uma 
indicação de que o momento é propício para 
um regime jurídico formalizar o que já está 
acontecendo na prática (ver seção 6.6).

Os arcabouços jurídicos não garantem 
a participação per se, constituindo 
apenas um dos vários elementos 
necessários para garantir a partici-
pação

Por diversas razões, existem inúmeros arca-
bouços jurídicos que não foram implemen-
tados, seja na área de participação e saúde 
(16) ou em outras áreas. Na África do Sul, a 
Lei Nacional de Saúde (2004) incumbiu as 
unidades de saúde primária de consultar os 
comitês de saúde. Entretanto, a legislação 
provincial precisa fazer valer as intenções da 
Lei, o que tem ocorrido lentamente, às vezes 
levando mais de uma década – como no Cabo 
Ocidental, onde a legislação foi aprovada em 
2016. Ainda assim, mesmo com a legislação de 
acompanhamento provincial, ainda não foram 
criados Comitês de Saúde lá (8). Em Portugal, 
a Lei Básica de Saúde de 1990, (27) que exigia a 
formação de um Conselho Nacional de Saúde, 
só foi implementada em 2017, quando um 
regime jurídico foi criado e o acesso ao finan-
ciamento foi concedido (28). 

Muitos fatores estão geralmente em jogo com 
relação à implementação incorreta ou não 
implementação de um regime jurídico para 
participação (29). A cultura política e social 
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reinante pode não ver a participação como 
uma prioridade, o que pode se traduzir em uma 
falta de compromisso político real ou na falta 
de qualquer pressão popular e demanda por 
participação, ou ambos. 

As estruturas de poder arraigadas na socie-
dade e na cultura são difíceis de superar, e 
um regime jurídico pode não ser suficiente 
(30). Uma série de documentos da Guatemala, 
por exemplo, demonstra que as comunidades 
pobres e indígenas enfrentam enormes obs-
táculos quando reivindicam igualdade de voz 
em espaços participativos devido às estruturas 
de poder implícitas (22, 31). Vários estudos do 
Brasil também observaram que as leis que 
exigem a participação comunitária para o pla-
nejamento do serviço público não eram, por si 
sós, suficientes para mudar a hierarquia social 
e o racismo arraigados nas relações sociais 
entre profissionais, agentes de saúde e comu-
nidades rurais marginalizadas que utilizam os 
serviços públicos (32). 

A falta de demanda pública por participação 
também é resultado das baixas capacidades 
ligadas aos níveis de escolaridade e de uma 
sensação internalizada de privação de direi-
tos devido às estruturas sociais (ver Capítulo 
4, Seção 4.7). Em Madagascar, por exemplo, 
os membros da comunidade expressaram 
seu medo de falar, a menos que realmente 
não tivessem outra escolha. Um funcionário 
da saúde comunitária explicou: 'Se (...) os 
'homens importantes' estão lá, [os aldeões] não 
se expressam muito. Mas se estiverem entre eles 
[na comunidade], eles podem falar mais' (33). 

Esses desafios subjacentes e desequilíbrios 
de poder precisam primeiro ser reconhecidos, 
depois contrabalançados, o que um regime 
jurídico por si só pode não ser capaz de fazer 
– mas pode ser um excelente começo.

Espaços participativos na saúde 
instituídos por lei: exemplos
u	Comitês distritais de saúde

u Conselho de Saúde de Portugal (17)

u Assembleia Nacional de Saúde da Tailândia (14)

u Conselhos Municipais de Saúde do Brasil (32)

u Participação cidadã no monitoramento e avaliação 
dos serviços públicos da Guatemala (prevista na 
Lei dos Conselhos de Desenvolvimento Urbano e 
Rural) (31)

Quadro 6.2 

Espaços instituídos por lei correm o 
risco de serem capturados pela elite 
local 

Embora todos os países devam almejar criar 
ou fortalecer canais institucionalizados de par-
ticipação na saúde, a formalização traz desa-
fios específicos. Os mecanismos formalizados 
tendem a ser dirigidos e influenciados por 
aqueles em posições formais, ou seja, aqueles 
que já exercem influência e poder (32). De fato, 
a literatura e os dados dos estudos de caso 
indicam que a marginalização pode ser facil-
mente exacerbada em espaços instituídos por 
lei e ‘convidados’, a menos que contrapesos 
direcionados sejam postos em prática (8). Os 
espaços formalizados de participação correm 
o risco de se tornar um reflexo das estruturas 
de poder da sociedade, em vez de agir como 
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equalizadores destas. Swamy ressalta esse 
ponto no contexto indiano, descrevendo como 
a responsabilidade ‘de baixo para cima’ e a ver-
dadeira participação social continuam sendo 
um desafio no país, pois as elites locais ainda 
podem impor seus pontos de vista através de 
normas de casta, gênero e comunidade para 
agir em nome das pessoas (18) (ver Capítulo 3). 

Em essência, portanto, os mandatos legais 
correm o risco de institucionalizar as desi-
gualdades sociais, a menos que o arcabouço 
jurídico reconheça e trate desses riscos para 
contrabalançá-los (ver Capítulos 3 e 4 para 
contramedidas). Várias análises dos esforços 
de descentralização administrativa após a 
aprovação de leis de descentralização (Tan-
zânia, Uganda, Bangladesh, Indonésia etc.) 
relatam extensivamente que a captura do poder 
local pela elite e as práticas de rent-seeking 
simplesmente mudam do nível central para 

'Quando começamos nosso trabalho, tínhamos uma visão técnica e linear da 
responsabilidade. Havia uma nova lei que exigia a participação dos cidadãos 
no monitoramento e avaliação dos serviços públicos, e nosso projeto se con-
centrava em fornecer treinamento tanto aos prestadores de serviços quanto 

às comunidades que utilizam esses serviços. Uma vez capacitados, ambos 
os grupos de atores se engajavam no planejamento participativo, no moni-

toramento e na avaliação. Em nosso primeiro projeto, a intervenção parecia 
simples (...). [Logo aprendemos que] não levávamos em conta que uma lei 

que ordenasse a participação das comunidades no planejamento dos serviços 
públicos não era suficiente para mudar a hierarquia social, o racismo e a 

discriminação arraigados nas relações sociais entre profissionais, oficiais 
de saúde (todos eles não indígenas), e as comunidades indígenas rurais que 

utilizam os serviços públicos.

' 

Flores & Hernandez (31)

níveis descentralizados (34-36). O fator comum 
em todos esses processos de descentralização 
é a transferência de poder de uma autoridade 
(governo central) para outra (governo local), 
sem garantias de que o poder seja realmente 
conferido às pessoas e comunidades também 
(37, 38). Como Ramiro observa no contexto 
das Filipinas, ‘os prefeitos aprovaram a des-
centralização porque ela lhes deu mais ‘poder’ 
ou ‘controle’ sobre os serviços de saúde. Mas 
se o controle é visto como a dimensão mais 
importante da descentralização, ao invés da 
democratização, isto é problemático para a 
participação da comunidade’ (38). A tarefa mais 
importante, portanto, para aqueles que desen-
volvem arcabouços jurídicos com impacto nos 
processos participativos é levar em conta esta 
realidade. 
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A inclusão de grupos marginalizados 
precisa ser cuidadosamente conside-
rada no projeto do arcabouço jurídico
u Reconhecer estruturas de poder arraigadas e infor-

mais dentro das sociedades e comunidades para 
garantir que a participação de grupos marginali-
zados não seja impedida pelo arcabouço jurídico.

u Usar o projeto do arcabouço jurídico para ‘zerar’ os 
desequilíbrios de poder que sustentam a influência 
desproporcional de alguns grupos sobre outros.

u Estipular claramente os papéis e responsabilida-
des no arcabouço jurídico, visando aumentar as 
oportunidades de participação das comunidades 
marginalizadas na tomada de decisões.

u Criar um ambiente legal (por meio do arcabouço 
jurídico) que dê mais peso aos serviços públicos 
dos grupos marginalizados e vulneráveis da popu-
lação (por exemplo, Lei dos Conselhos de Desen-
volvimento Urbano e Rural da Guatemala) (31). 

Quadro 6.3 

Em geral, ainda é mais vantajoso ter 
um arcabouço jurídico de apoio à par-
ticipação do que não o ter

Funcional ou não, ter um espaço participativo 
ou um direito à participação estabelecido em 
um texto legal protege a existência de um 
mecanismo de diálogo das pessoas e comuni-
dades com o governo sobre temas relevantes 
para a política (12). Dito de outra forma, a exis-
tência de uma estrutura jurídica que abranja a 
participação dá às populações a possibilidade 
(teórica) de reivindicar um direito. Além disso, 
mesmo em contextos em que o arcabouço 
jurídico não é implementado na prática, sua 
própria existência permite uma operacionali-
zação mais suave e mais rápida dos espaços 
participativos em uma data posterior, quando 
surgir a janela de oportunidade. Um caso em 
questão aqui é o Conselho de Saúde em Portu-
gal, ancorado em um decreto-lei de 1990, mas 
estabelecido apenas em 2017, 27 anos depois. 
Os textos legais que deram ao Conselho de 
Saúde seu mandato em 2017 faziam referên-
cia explícita à intenção de 1990 e reconheciam 
que ela não havia sido efetivada anteriormente, 
facilitando assim o caminho para sua (atra-
sada) criação (39). 

Quando a participação ocorre sem uma base 
legal explícita, podem-se formalizar e legitimar 
os mecanismos existentes, dando-lhes assim 
um impulso na prioridade política, no acesso ao 
financiamento e/ou nas iniciativas de capaci-
tação. Na Guatemala, por exemplo, uma lei de 
descentralização criou explicitamente meca-
nismos de participação comunitária, abrindo 
um espaço formal para acolher algumas das 
plataformas de tomada de decisão comunitá-
rias de longa data, que funcionam bem, mas 

que são informais. Esses grupos comunitá-
rios passaram então a ter acesso mais fácil 
a conhecimentos especializados e recursos, 
permitindo-lhes fortalecer os serviços locais 
existentes que estavam lutando para colocar 
em prática (22, 40). Na África do Sul, muitos 
comitês comunitários de saúde permaneceram 
informais enquanto aguardavam a legislação 
provincial para fazer valer as intenções da Lei 
Nacional de Saúde (2003), deixando-os com um 
papel pouco claro e reduzindo sua potencial 
influência na política e planejamento de saúde 
local (12).
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6.5 Arcabouços jurídicos: condições 
       que favorecem um aumento da participação

Um arcabouço jurídico: (apenas) um 
dos vários elementos para ampliar a 
voz das pessoas na tomada de deci-
sões em saúde
Várias ações devem acompanhar a introdução de 
um arcabouço jurídico para facilitar na prática seu 
efeito pretendido: 

u fomentar um ambiente dentro dos espaços parti-
cipativos que minimize os desequilíbrios de poder 
como um meio-chave para alcançar uma partici-
pação social significativa e igualitária;

u ser absolutamente claro sobre os objetivos do 
espaço participativo e comunicar bem esses obje-
tivos;

u ser transparente quanto ao processo de seleção, 
formato e projeto;

u investir na capacitação para capacitar todas as 
partes interessadas envolvidas no processo de 
participação (e assim, contribuir de forma signi-
ficativa);

u criar vínculos entre os tópicos do espaço partici-
pativo e as instituições que têm autoridade sobre 
esses tópicos; e

u oferecer feedback e continuar a se engajar com 
as populações, comunidades e sociedade civil em 
ações de acompanhamento. 

Quadro 6.4 

O diabo mora nos detalhes: por que 
a concepção cuidadosa do arcabouço 
jurídico é importante para a partici-
pação

Os arcabouços jurídicos têm o potencial de 
facilitar muito o engajamento significativo 

em espaços participativos quando seu projeto 
aborda adequadamente os desequilíbrios de 
poder sociopolíticos arraigados com disposi-
ções para nivelá-los (12, 41). Os detalhes do 
regime devem ser propositalmente projeta-
dos de modo que ele funcione a favor e não 
contra a ampliação da voz das pessoas (42). 
Nesta linha, três áreas-chave se destacam 
como fundamentais: processos de represen-
tação e seleção, papéis e responsabilidades 
em espaços participativos e modalidades de 
financiamento. Um ponto essencial aqui é que, 
geralmente, todos os três aspectos devem ser 
abordados concomitantemente para garantir 
uma participação significativa. Por exemplo, 
os papéis e responsabilidades podem ser 
estipulados claramente no texto da lei, mas, 
se não houver qualquer menção orçamentária, 
será um desafio assumir praticamente essas 
funções (43). Ou os arranjos orçamentários 
podem ser estabelecidos legalmente, mas 
se não houver clareza (jurídica) sobre quem 
deve participar, pode ser gasto dinheiro para 
consultar, por exemplo, grupos de interesse e 
grandes ONGs que já têm acesso aos círcu-
los governamentais, e não necessariamente 
aqueles cuja voz precisa ser amplificada. 

Basicamente, amplificar a voz das pessoas e 
fomentar sua agência em relação à tomada de 
decisões sobre saúde são tarefas complexas 
que exigem uma abordagem comprometida 
e holística. Os diferentes fatores facilitadores 
são sinérgicos; a experiência documentada 
mostra que alavancar os regimes jurídicos 
para abordar um sem o outro pode acabar em 
não implementação (36) ou implementação 
insuficiente (8, 16). 

As três áreas-chave que requerem integra-
ção em textos legais são desenvolvidas mais 
adiante na seção seguinte. 
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(a) Representação e equilíbrio de poder em 
espaços participativos 

A questão de quem participa dos espaços par-
ticipativos (representação) é de enorme impor-
tância em termos de colocar os participantes 
em pé de igualdade no que se refere a poder e 
influência (ver Capítulo 3). Devem ser estabe-
lecidas salvaguardas dentro do texto legal para 
reduzir a influência desproporcional daqueles 
com mais poder (governo, grupos de interesse 
– especialmente aqueles com grandes inte-
resses comerciais ou potenciais conflitos de 
interesse –, grupos majoritários etc.). A cultura 
burocrática, os paradigmas profissionais e as 
hierarquias da sociedade são barreiras formi-
dáveis a serem superadas (16, 37); um arca-
bouço jurídico pode servir como catalisador 
para a quebra de barreiras, entregando expli-
citamente influência estrutural a certos grupos 
populacionais e estipulando detalhes sobre a 
criação de espaços participativos. Por exemplo, 
a Lei de Segurança Nacional da Saúde da Tai-
lândia de 2002 menciona especificamente que 
o Conselho Nacional de Segurança da Saúde, 
que orienta a tomada de decisões sobre o 
Esquema de Cobertura Universal, deve incluir 
cinco representantes de nove circunscrições da 
sociedade civil (44). Esses nove constituintes 
representam comunidades carentes ou margi-
nalizadas (pacientes com problemas de saúde 
mental, minorias étnicas, pessoas vivendo com 
HIV etc.), garantindo assim que, pelo menos 

estruturalmente, essas vozes sejam incluídas. 
Quando a redação e a linguagem específica 
da lei não são adequadamente pensadas a 
partir da perspectiva da representação e de 
um campo de igualdade para participação, o 
arcabouço jurídico pode acabar sendo mais um 
fator limitador, além de todos os outros sociais 
e societários, de um envolvimento significativo 
da população e da sociedade civil. Por exemplo, 
a Lei de Comitês e Conselhos de Saúde de 
Western Cape (2016) da África do Sul estipula 
nomeações ministeriais para os comitês de 
saúde com indicações de ‘um órgão que, na 
opinião do [Ministro da Saúde], seja suficien-
temente representativo dos interesses da 
comunidade ou comunidades envolvidas’ (45). 
Essa estipulação, e a formulação usada para 
explicá-la, destaca o grande poder discricioná-
rio conferido a um funcionário do governo para 
trazer – ou não – os interesses da comunidade 
para os comitês (8). 

A citação acima também revela os riscos ine-
rentes a se projetar uma estrutura legal sem 
considerar as consequências para o equilíbrio 
de influência dentro do espaço participativo. No 
exemplo acima, o texto legal acaba por conso-
lidar a perspectiva e a voz de um funcionário 
do governo cujas opiniões já são dominantes 
de qualquer forma, apesar da própria intenção 
dos conselhos e comitês de dar voz a opiniões 
que são menos ouvidas. 
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(b) A clareza dos papéis contribui para a 
legitimidade da voz  

A falta de clareza de papéis tem sido citada 
em numerosas análises de descentralização 
e outras legislações que promovem espaços 
participativos como um fator impeditivo para 
a implementação (8, 12, 38, 46-48). Um caso 
exemplar pode ser encontrado na experiência 
queniana, onde a descentralização do setor de 
saúde foi dificultada pela ‘[ausência de] termos 
de referência claros [ou de] diretrizes fornecidas 
pelos governos nacionais ou do condado para a 
composição, papéis e mandatos das estruturas 
[recém-criadas, no nível do condado]’ (46) (ver 
Quadro 6.6). O mesmo estudo lamentou a falta 
de delimitação clara de papéis entre o centro 
e a periferia, uma questão amplamente docu-
mentada (8, 12, 38, 46, 47). Quando funções e 
responsabilidades pouco claras são agravadas 
por deficiências de capacidade dentro de uma 
autoridade de saúde descentralizada recém-
-criada, atividades percebidas como menos 
urgentes, de baixa prioridade ou difíceis de 
realizar, como o envolvimento da comunidade, 

A lucidez em relação a 'quem deve 
fazer o quê' dá legitimidade porque: 
(a) a pessoa que cumpre a função está habilitada, 

através da clareza jurídica, a empreender uma 
nova tarefa; 

(b) outros interessados relevantes são obrigados a 
reconhecer a nova autoridade conferida por lei; 

(c) confere transparência e responsabilidade pública 
em relação à tomada de decisões. 

Quadro 6.5 

não acontecem, ou não acontecem como deve-
riam (8, 12, 38, 46, 47). Para leis que criam 
novos mecanismos participativos ou formali-
zam mecanismos existentes (ver Quadro 6.2), 
a clareza de papéis é essencial para capacitar 
cada participante a contribuir de forma igua-
litária, ao mesmo tempo que expressam seus 
pontos de vista, conhecimentos e experiências 
durante as deliberações.

Portanto, uma função claramente definida é 
crucial para legitimar o novo papel, especial-
mente quando este pode ser contestado. Uma 
nova autoridade em nível local, ao tentar se 
envolver com as populações e comunidades 
e dar-lhes um poder de decisão formalizado, 
pode perturbar o equilíbrio de poder local. 
Entretanto, quando as autoridades locais são 
obrigadas a cumprir essa responsabilidade 
com clareza jurídica, a lei pode servir como um 
catalisador para uma nova forma de trabalho. 
Mais importante ainda, um papel legalmente 
legitimado conferido àqueles na sociedade que 
tradicionalmente exercem menos influência 
sobre as políticas não deixa a porta aberta para 
que a elite se aproveite. 

Meier e cols. argumentam, portanto, que res-
ponsabilidades e funções claramente definidas 
devem ser codificadas na legislação, espe-
cialmente os papéis dos representantes da 
comunidade e os das autoridades sanitárias 
em relação à comunidade (12). Quanto mais os 
detalhes do engajamento são explicitados nos 
arcabouços jurídicos, mais evidente é para cada 
parte interessada o que deve fazer e como deve 
fazer (22). Caso contrário, a experiência mostra 
que as leis de descentralização redigidas vaga-
mente, baseadas apenas em princípios, têm 
grandes dificuldades em cumprir sua intenção 
de aproximar a tomada de decisões de saúde do 
povo (12, 19, 22, 47, 49, 50).
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Uma votação pública sobre a descentralização 
no Quênia em 2010 levou à decisão de passar 
a governança do setor público, incluindo a da 
saúde, para 47 governos de condados semiau-
tônomos recém-criados. Após a votação, o 
governo central originalmente pretendia 
mudar progressivamente as funções do nível 
central para o nível de condado, ajudando a 
criar novas estruturas de governo nos con-
dados e fornecendo capacitação. Entretanto, 
a crescente pressão política levou à transfe-
rência de funções e mandatos para os gover-
nadores dos condados antes do planejado. Os 
mecanismos e estruturas para assumir novas 
funções ainda não estavam operacionais, nem 
havia capacidade suficiente na força de tra-
balho existente para assumir novas funções. 
O desafio era a confusão em torno de como 
as funções e responsabilidades deveriam ser 
distribuídas entre os níveis governamentais 
nacionais e subnacionais. Essa ambiguidade 
levou a interrupções na prestação de serviços 
de saúde devido à incapacidade dos condados 
de assumir suas funções de gestão e folha de 
pagamento. Posteriormente, os trabalhado-
res da saúde entraram em greve em todo o 
país em 2013, o que atrapalhou ainda mais as 
operações do setor da saúde. 

A documentação sobre o processo de descen-
tralização do Quênia mostra que, ao longo do 
tempo, alguns condados conseguiram criar 
estruturas que funcionavam bem e assumir 
funções descentralizadas, incluindo ativida-
des de engajamento comunitário. De fato, 
esses quadros do governo do condado usaram 
seu poder de decisão com mais frequência, 
cumprindo seu mandato de descentralização. 

A experiência queniana é um forte lembrete 
da importância de estabelecer dentro da 
legislação de descentralização papéis claros 
e distintos entre os níveis nacional e subna-
cional. Essa experiência também enfatiza a 
necessidade de desenvolver conhecimentos 
e habilidades (isto é, capacidades) entre os 
diferentes atores para preparar a implemen-
tação da descentralização. Por fim, o exemplo 
queniano destaca como a mudança de poder 
para mais perto das comunidades precisa 
ser acompanhada de capacitação e recursos 
adequados (46). 

Delineação de papéis durante a descentralização: 
um exemplo do Quênia 

Quadro 6.6 
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(c) Recursos financeiros 

Muitos profissionais e especialistas argumen-
tam que o financiamento sustentado para 
participação é uma condição prévia para a 
participação efetiva (8, 11). O financiamento 
é necessário para que o governo/organizador 
garanta a preparação e supervisão adequadas 
dos processos participativos, a capacitação 
e o bom funcionamento do próprio espaço 
participativo (35, 36, 48, 51); o financiamento é 
igualmente crucial para que as comunidades 
e a sociedade civil compensem os custos da 
participação voluntária (22, 52), permitam ope-

rações administrativas centrais (47), permitam 
a deliberação coletiva (18) e assumam muitas 
outras tarefas (ver Capítulo 3, Seção 3.6, e Capí-
tulo 4, Seção 4.7). Se um nível mínimo de recur-
sos financeiros for visto como um pré-requisito 
para a participação, uma consequência lógica 
seria no mínimo uma menção, e na melhor 
das hipóteses uma estipulação detalhada, das 
exigências orçamentárias dos espaços partici-
pativos nos marcos legais relevantes (8). 

As características mais críticas do financia-
mento necessário para os espaços partici-
pativos é que seja estável e previsível, não  

© OMS / Tom Pietrasik
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necessariamente vultoso. Um orçamento 
seguro apoiado por um mandato legal pode 
facilitar enormemente a estabilidade do 
financiamento, além de fornecer uma base 
para reivindicar o devido financiamento (53). 
A documentação global sobre a legislação de 
descentralização evidencia desafios conside-
ráveis enfrentados não apenas para garantir a 
alocação de recursos, mas, mesmo quando ela 
é assegurada, problemas com o desembolso 
de fundos (35, 42). Quando o financiamento não 
flui como esperado, as atividades de menor 
prioridade, como o envolvimento da comuni-
dade, são muitas vezes as primeiras a serem 
cortadas, especialmente devido ao ceticismo 
e à sensação de impotência que prevalece nos 
círculos governamentais e na administração 
dos estabelecimentos de saúde em termos do 
‘como’ efetivar a participação (37). Uma linha 
orçamentária, níveis orçamentários aproxima-
dos, arranjos orçamentários e/ou um processo 
de formulação de orçamento especificado 
dentro da legislação para as atividades apre-
goadas como a razão de ser da descentraliza-
ção ajudam a pavimentar o difícil caminho em 
direção à implementação (19). 

Conforme elaborado anteriormente, novas 
funções são frequentemente concebidas em 
estruturas legislativas relacionadas à par-
ticipação, e essas funções podem não ser 
completamente aceitas por todas as partes 
interessadas. Um financiamento previsível 
e legalmente estipulado pode conferir mais 
legitimidade a um novo papel, dando poder 
aos detentores de tais papéis (53). Frumence 
e cols. descrevem como a estrutura política 

para responsabilidades descentralizadas na 
Tanzânia é vaga no tocante aos níveis e cro-
nogramas de financiamento, deixando-os, 
na prática, a critério do governo central. Os 
autores do estudo documentam como isso 
levou a um financiamento essencialmente ine-
ficiente e inadequado, enfraquecendo a auto-
ridade descentralizada (35). O mesmo pode 
acontecer quando os recursos que deveriam 
ser utilizados a critério dos atores subnacio-
nais são pré-atribuídos pelo governo central 
(8, 36, 42). Uma estipulação legal dos níveis 
orçamentários pode evitar que os fundos sejam 
destinados dessa maneira, permitindo assim 
maior flexibilidade de gastos para ações locais, 
como o engajamento da comunidade (38). 

Por fim, a fixação legal de arranjos orçamen-
tários para os espaços participativos pode 
impedir que as atividades incluídas no orça-
mento aconteçam de fato, apesar dos numero-
sos obstáculos que tais trabalhos muitas vezes 
enfrentam. Atividades orçamentadas precisam 
ser realizadas, documentadas e relatadas, 
independentemente da opinião das partes 
interessadas ou da capacidade de conduzir a 
atividade. E, como declarado ao longo deste 
manual, a existência e manutenção de um 
espaço participativo são geralmente positivas, 
mesmo que não sejam inteiramente funcio-
nais – com todas as suas falhas na prática, 
podem dar exposição a todos os lados para 
'assimilar' a participação, construir capacida-
des, refinar o formato e o desenho e institu-
cionalizar o modus operandi participativo (ver 
Capítulo 1).

Capítulo 6 - Arcabouços jurídicos para a participação 
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A Lei Nacional de Segurança Sanitária foi 
aprovada em 2002, após muitos anos de 
ativismo por organizações da sociedade 
civil. Foi um marco no impulso da Tailândia 
em direção à cobertura universal de saúde, 
pois concedeu acesso a serviços de saúde a 
18,5 milhões de pessoas que anteriormente 
não tinham seguro (54). A participação é um 
elemento proeminente da Lei, implementada 
por meio de medidas como vagas reservadas 
para a sociedade civil no Conselho Nacional 
de Segurança da Saúde e audiências públicas 
regulares (41). 

Outra manifestação das cláusulas de partici-
pação na Lei são os Fundos Comunitários de 
Saúde, que são operados conjuntamente por 

funcionários do governo e representantes da 
comunidade (55). Assim, o orçamento para 
atividades locais de promoção e prevenção 
da saúde é decidido com forte contribuição 
da comunidade (56) – atividades como a 
conscientização do público sobre medidas de 
saúde preventiva e a melhoria da cooperação 
entre as comunidades e o governo local para 
uma prestação de serviços de saúde mais 
responsiva (51). 

O exemplo dos Fundos Comunitários de 
Saúde demonstra como a institucionalização 
formal de um mecanismo orçamentário pode 
levar ao engajamento prático da comuni-
dade e aumentar a apropriação por parte da 
comunidade. 
 

Os Fundos Comunitários de Saúde na Tailândia como 
parte integrante da Lei de Segurança Sanitária Nacional 

Quadro 6.7 
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Um órgão independente para fazer 
valer os direitos humanos 

Os direitos são uma fonte de poder quando 
aplicados. Examinada a partir da lente do 
equilíbrio de poder de um espaço participativo, 
uma instituição independente que reforce os 
direitos daria um contrapoder convincente para 
aqueles que têm menos poder, ou seja, aqueles 
cujas vozes são geralmente mais fracas, e cujo 
estado de saúde é geralmente pior. 

O direito à saúde e à participação dentro do 
setor de saúde está ligado a processos par-
ticipativos funcionais e sinceros. Instituições 
independentes podem ser benéficas não 
apenas para monitorar a eficácia dos proces-
sos participativos, mas também para propor 
e aplicar sanções e remédios para as falhas 
(11). Um desses exemplos é a Unidade Inde-
pendente de Reclamações da Tailândia, criada 
no âmbito do Esquema de Cobertura Universal 
– além de divulgar informações simples sobre 
os direitos dos pacientes, sua missão é atuar 
como mediadora entre a população e o sistema 
de saúde e agir quando os serviços apropriados 
não são recebidos (41). 

A comunidade global de direitos humanos há 
muito defende a criação e operacionalização 
de instituições nacionais de direitos humanos 
(INDH) para garantir a efetivação dos direitos 
da população (57). O princípio de uma INDH é 
uma instituição financiada publicamente, cujo 
estatuto lhe permite operar independente-
mente do governo com o mandato de proteger, 
monitorar e promover os direitos humanos (ver 
Quadro 6.8). Como o direito à saúde está intrin-
secamente ligado ao direito à participação, 
Potts afirma que ‘o Estado tem a obrigação 
final de (...) desenvolver os mecanismos ins-
titucionais para assegurar que a participação 
ocorra’ (11), seja por meio das INDH ou de um 
órgão público separado e especializado. 

Potts enfatiza assim a importância de uma 
exigência legislativa de participação apoiada 
por um órgão independente encarregado de 
apoiar e supervisionar processos participativos 
justos e transparentes (ver seção 6). A existên-
cia de tal instituição, com poderes reais para  
fazê-lo, tem se mostrado um fator determi-
nante na promoção da participação em muitos 
ambientes (11, 17). Em outros contextos, os 
defensores e pesquisadores lamentam que os 
direitos humanos existem principalmente em 
teoria e insistem na operacionalização de tal 
instituição para a aplicação dos direitos (8, 32).

Capítulo 6 - Arcabouços jurídicos para a participação 
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Credenciamento e apoio às 
Instituições Nacionais de Direitos 
Humanos: a Aliança Global de 
Instituições Nacionais de Direitos 
Humanos (GANHRI)

As Instituições Nacionais de Direitos Humanos (INDH) são 
instituições estatais criadas com a intenção de proteger e 
promover os direitos humanos. Elas são explicitamente 
independentes do governo, com mandatos legislativos 
específicos que variam de país para país. Normalmente 
uma constituição, uma lei de direitos humanos ou legis-
lação específica da instituição empresta a base legal para 
uma INDH. Exemplos de INDH são comissões de direitos 
humanos, ouvidorias de direitos humanos e órgãos con-
sultivos de direitos humanos. As INDH são vistas como 
uma ponte essencial entre os direitos e liberdades indi-
viduais e as responsabilidades do Estado como defensor 
dos direitos (58). 

O Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas 
para os Direitos Humanos (ACNUDH) investiu muito em 
consultoria técnica e apoio na criação e/ou operação de 
INDH eficazes. O ACNUDH abriga a Aliança Global de 
Instituições Nacionais de Direitos Humanos (GANHRI, 
na sigla em inglês), que tem 114 países membros que 
são credenciados regularmente (57). A GANRHI oferece 
um processo de credenciamento para que as INDH sejam 
oficialmente reconhecidas como tal, com base nos Prin-
cípios de Paris da ONU e fortemente encorajado pela 
Assembleia Geral da ONU e pelo Conselho de Direitos 
Humanos da ONU. 

O órgão dirigente da GANRHI consiste em uma Assem-
bleia Geral, o Escritório (ou seja, um conselho de 
administração) e seus subcomitês de credenciamento e 
finanças. O secretariado da GANHRI se envolve na defesa 
global e capacitação nas áreas de negócios e direitos 
humanos, migração, pessoas com deficiência, igualdade 
de gênero, direitos dos idosos, ameaças à democracia, 
INDH em situações de conflito e pós-conflito e objetivos 
de desenvolvimento sustentável. 

Quadro 6.8 
A independência de tal instituição é crucial, 
uma vez que reivindicar direitos pode ser peri-
goso e pode perturbar os interesses estabele-
cidos. Na Índia, mais de 70 assassinatos são 
atribuídos a pedidos de acesso a documentos 
sob a legislação de acesso à informação (18). 
Na Guatemala, membros da comunidade que 
se dirigiram a funcionários do governo local 
com queixas sobre acesso a medicamentos 
foram assediados e intimidados (31). Tais 
realidades sombrias enfatizam a necessidade 
de apoio institucional àqueles que reivindicam 
direitos através de qualquer meio, inclusive 
através de espaços participativos. 
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Uma disposição que muitas vezes é deixada de 
fora da legislação que facilita a participação 
é a necessidade de construir a capacidade 
de entrar, engajar-se e manter um espaço 
participativo. Por exemplo, as leis de des-
centralização, em sua maioria, não dispõem 
sobre a capacitação de entidades descentrali-
zadas para assumir novas responsabilidades, 
incluindo a tarefa de chegar às comunidades 
para trazer sua voz para a tomada de decisões 
localizadas. Tsofa e cols. lamentam a elabo-
ração e aprovação apressadas da nova consti-
tuição do Quênia em 2010, que criou extensas 
exigências (adicionais) para os governos des-
centralizados se envolverem com o público, 
mas sem o treinamento e supervisão neces-
sários para que as autoridades dos condados 
o façam (31, 46). No entanto, a necessidade 
de capacitação oferece um ponto de entrada 
adequado para que os governos se envolvam 
mais estreitamente com as comunidades após 
a aprovação de uma nova estrutura legal que 
afirme a participação. Os governos podem, por 
exemplo, buscar organizações da sociedade 
civil com a intenção de estabelecer parcerias, 
já que muitas organizações serão motivadas 
pela nova legislação a apoiar as comunidades 
com iniciativas de desenvolvimento de capa-
cidade (31). 

As necessidades gerais de capacidade relacio-
nadas à participação das populações, comu-
nidades e sociedade civil e do governo são 
abordadas em profundidade no capítulo 4 deste 
manual. Nesta seção, entretanto, desejamos 
aumentar a conscientização sobre questões 
específicas de capacidade que podem servir 
como um indicador do momento ideal para 
introduzir legislação que afete a participação. 
Essas mesmas questões também podem ser 
vistas como passos preparatórios que podem 
facilitar o caminho para a implementação de 
uma lei, em antecipação à sua aprovação. 

6.6 Aspectos de capacidade a considerar: cumprir a 
       intenção dos arcabouços jurídicos no tocante 
       à participação

Movimentos de base e ação da socie-
dade civil em apoio à participação: 
terreno fértil para arcabouços jurídi-
cos? 

Uma janela política de oportunidade para arca-
bouços jurídicos que ancorem o direito à parti-
cipação está muitas vezes ligada a tempos de 
mudança, reforma pós-crise e outras circuns-
tâncias históricas de longo alcance. Os exem-
plos são infinitos, desde o início da democracia 
pós-apartheid na África do Sul até a revolta de 
Burkina Faso de 2014 e a revolução da Prima-
vera Árabe de 2011 na Tunísia. Acontecimentos 
como estes são geralmente o culminar de uma 
ação cívica que reivindica uma sociedade mais 
justa e democratizada e, em termos de saúde, 
o direito de ter voz sobre como os sistemas de 
saúde são conformados. 

Os arcabouços jurídicos que são implanta-
dos durante tais momentos podem ajudar 
a introduzir e ancorar uma mentalidade de 
participação nos setores de saúde e público, 
formalizando mecanismos que existem e já 
funcionam bem. Por exemplo, na África do Sul 
da era do apartheid, as organizações da socie-
dade civil eram ativas na prestação de serviços 
de saúde para as comunidades das townships. 
O governo democrático pós-apartheid procu-
rou capitalizar essa experiência e capacidade 
ao formalizar Comitês de Saúde Comunitária 
na Lei Nacional de Saúde de 2003 (12). Outro 
exemplo vem do Peru, onde os Comitês Locais 
de Administração da Saúde (CLAS) foram anco-
rados nos textos legais ligados à reforma do 
setor de saúde na década de 1990; o CLAS foi 
criado a partir de ‘círculos de autoajuda de 
base que se desenvolveram a partir das crises 
econômicas e políticas dos anos 1980’ (48), 
capitalizando sua organização, vínculos com 
as comunidades e experiência em participação 
social. 
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Após a revolta popular do Egito em 2011, 
uma nova constituição que declararia expli-
citamente os direitos fundamentais foi vista 
como uma base importante para combater 
as desigualdades sociais e econômicas pre-
valecentes. As constituições anteriores não 
mencionavam explicitamente o direito das 
pessoas à saúde (59). Essa questão, entre-
tanto, mobilizou organizações da sociedade 
civil que começaram a se organizar para 
influenciar efetivamente o conteúdo da 
Constituição para ser inclusiva e ampla em 
sua formulação do direito à saúde. 

Um projeto de constituição foi aprovado em 
2012. Apesar de ser um grande salto à frente 
em comparação com os anteriores, não con-
seguiu atender plenamente às exigências e 
expectativas cívicas; a sociedade civil criticou 
especialmente a omissão de um compromisso 
explícito com o direito à saúde. Retrospecti-
vamente, a sociedade civil reconheceu sua 
própria falta de uma abordagem coordenada 
para o projeto de Constituição de 2012, com 
propostas de artigos separados sobre saúde 

enviadas de forma fragmentada ao Comitê de 
Redação da Constituição (59). 

No entanto, uma janela de oportunidade para 
revisar o documento e abordar os defeitos 
persistentes surgiu com alguma turbulência 
política e uma mudança no governo. A socie-
dade civil fez um balanço de sua primeira 
experiência e, desta vez, formou uma coalizão 
para coordenar conjuntamente os esforços de 
defesa de interesses voltados para os formu-
ladores de políticas. Dado o contexto político, 
estes últimos foram particularmente sensí-
veis às percepções das pessoas. 

A coalizão conduziu um processo de consulta 
interna de dois meses que incluiu sessões de 
grupos de trabalho e reuniões com partidos 
políticos, funcionários do ministério, acadê-
micos, sindicatos de trabalhadores etc. Seu 
primeiro artigo proposto foi devolvido pelo 
Comitê de Redação da Constituição com um 
pedido de modificações. A coalizão da socie-
dade civil então trouxe outros parceiros para 
assegurar uma coalizão ainda mais ampla 

O reconhecimento do direito à saúde na constituição 
egípcia de 2014 

Quadro 6.9 
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e formulou os ‘Documentos de Requisitos 
Mínimos’, uma lista de requisitos simples, 
de uma frase, com requisitos mínimos que 
cobrem todos os direitos humanos, incluindo 
quatro sobre saúde, incluindo o direito à 
saúde (60). 

Paralelamente, a sociedade civil investiu 
pesadamente em um esforço de defesa 
pública de causa para obter uma adesão 
em larga escala não apenas entre os atores 
da coalizão, mas também junto a outros  
atores-chave, incluindo o público em geral. 
No fim, a maioria dos requisitos mínimos 
de saúde foi levada adiante pelo Comitê de 
Redação e posteriormente aprovada em um 
referendo público em 2014. Por fim, o Artigo 
18 da Constituição egípcia incluiu o direito 
à saúde para todos sem discriminação, um 

marco na história do país (61), fruto de uma 
cooperação coletiva e de um esforço coorde-
nado em todos os níveis. 

Em resumo, o movimento popular egípcio 
e a ação da sociedade civil forneceram um 
terreno fértil para a promulgação de um 
arcabouço jurídico de referência: a constitui-
ção de 2014. A construção ágil de alianças da 
sociedade civil ajudou a canalizar e coordenar 
esforços bem-sucedidos voltados para os 
tomadores de decisão e o público. A sociedade 
civil egípcia ativa e capaz deu frutos: a obri-
gação legal do Estado de assegurar o direito 
da população à saúde. 
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Quando surge um momento oportuno para 
trazer um arcabouço jurídico que abra cami-
nhos para uma atividade mais participativa na 
saúde, os formuladores de políticas deveriam 
rever e compreender os mecanismos e conhe-
cimentos existentes. A intenção de fazê-lo 
seria formalizar aquelas estruturas comunitá-
rias, ou elementos delas, que funcionam bem 
e gozam de ampla aceitação na população (8) 
(para advertências ao fazê-lo, ver Capítulo 7, 
Seção 7.5). O conhecimento comunitário exis-
tente pode, assim, ser alavancado imediata-
mente para colocar o arcabouço jurídico em 
funcionamento, facilitando sua ancoragem na 
mentalidade das operações do setor (32, 37). 
Ao mesmo tempo, uma indicação de que o 
momento é oportuno para um texto legislativo 
pode ser um nível elevado de ação de base e 
de atividade da sociedade civil, já realizando a 
participação de forma sofisticada (22, 41). Um 
alto nível de ação de base é muitas vezes um 
produto do aumento da capacidade da socie-
dade civil e de uma crescente consciência da 
população acerca de seus próprios direitos 
(31). Criar um arcabouço jurídico para susten-
tar tal ação pode garantir que a efetivação dos 
direitos à saúde resista ao teste das políticas 
futuras. 

O desafio aqui é assegurar que a prontidão das 
comunidades para desempenhar um papel 
ativo nos espaços participativos seja igualada 
pela prontidão das partes interessadas do 
governo em reconhecer seu potencial para 
melhorar a elaboração de políticas e sua capa-
cidade de administrar espaços participativos. 
Este é o momento em que o investimento na 
capacitação do governo precisa ser priorizado 

para que a participação se torne parte do 
modus operandi do setor da saúde (ver Capí-
tulo 4).

Estruturas funcionais para que a par-
ticipação ocorra quando o mandato 
legal entrar em vigor 

Como dito anteriormente, os regimes jurídicos 
por si sós não fazem a participação acontecer 
na prática. Mesmo com intenção sincera, o 
desafio da implementação pode ser formidá-
vel, especialmente quando uma nova forma 
de trabalho ou novas estruturas precisam ser 
criadas e operacionalizadas. 

Fazer um arcabouço jurídico funcionar na 
prática significa prepará-lo bem; isso inclui 
não apenas a elaboração do texto jurídico, 
mas também trabalhar com todas as partes 
interessadas relevantes para garantir que 
estruturas funcionais estejam em funciona-
mento para assumir novas funções e respon-
sabilidades quando o texto entrar em vigor 
(35, 38, 53). Idealmente, o fortalecimento das 
estruturas existentes ou a criação de novas 
estruturas para estarem prontas e funcionais 
aconteceria em paralelo ao esboço do texto 
legal. Na verdade, as duas tarefas andam de 
mãos dadas, pois essas mesmas estruturas 
devem ser detalhadas no regime jurídico com 
a contribuição dos envolvidos nessas estru-
turas em campo. Em essência, o processo de 
estipulação conjunta de detalhes do arcabouço 
jurídico é vital para uma compreensão comum 
do que é e será o espaço participativo (8).  
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A contestação do que é um espaço participa-
tivo pode paralisá-lo, tornando-o, assim, não 
funcional. 

Neste caso, ‘funcional’ refere-se aos recursos 
humanos para corresponder a papéis novos ou 
reestruturados e à capacidade de cumprir os 
papéis de acordo com os termos de referência 
dentro das novas estruturas. Caso contrário, a 
experiência tem mostrado o alto risco de que 
os arcabouços jurídicos não sejam implemen-
tados (62), sejam implementados com atrasos 
consideráveis (12, 46), sejam implementados 
com falhas (8, 43, 46) ou sejam implementados 
de forma contrária ao espírito e aos objetivos 
do próprio regime (31). Na prática, isso pode 
significar infrequência de reuniões ou eventos, 
baixa participação que nem sempre inclui o 
público-alvo, alta rotatividade de membros ou 
voluntários, problemas administrativos como 
falta de minutas e má gestão financeira (8, 22).

Desafios mais fundamentais, apresentados 
no início deste capítulo, podem surgir no 
vácuo que existe quando faltam estruturas 
funcionais. A captura pela elite, os conflitos 
de interesses e a influência desproporcional 
de interesses ocultos encontram terreno fértil 
quando as estruturas não são funcionais para 
contrabalançar e gerenciá-los (31).

As capacidades das pessoas que trabalham 
nas estruturas participativas são basicamente 
o que as torna funcionais (19, 46). Pode-se 
conseguir o número absoluto de recursos 
humanos necessários para as novas funções 

ou fortalecendo as estruturas existentes (cons-
truindo suas capacidades e potencialmente 
redirecionando-as) (18), ou contratando novos 
funcionários com as capacidades certas para 
montar uma nova estrutura. Mesmo para esta 
última opção, iniciativas de capacitação podem 
ser necessárias para afinar conjuntos de habi-
lidades de modo a atender às necessidades 
do espaço participativo. Estruturas funcionais 
que existem e estão indo bem podem ser uma 
indicação de um momento oportuno para 
introduzir a ideia de um regime jurídico para 
formalizá-las. 

Caso contrário, as estruturas funcionais levam 
tempo para serem montadas e operacionaliza-
das; portanto, confiar em estruturas existentes 
contextualmente apropriadas pode ser aconse-
lhável em alguns contextos (ver Capítulo 7). De 
qualquer forma, o fator tempo também destaca 
a necessidade de trabalhar nessas estruturas, 
antecipando-se a um futuro regime jurídico, e 
não após este se concretizar. 

Capítulo 6 - Arcabouços jurídicos para a participação 
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6.7 Conclusão 

Os arcabouços jurídicos afetam a quantidade 
e a qualidade da participação. Eles têm o 
potencial de contribuir para uma equalização 
das relações de poder, estipulando um papel 
legítimo, apoiado por um orçamento, para 
aqueles cujas vozes são tradicionalmente 
menos ouvidas – dando assim um impulso 
tanto jurídico quanto prático ao próprio obje-
tivo dos espaços participativos. O potencial dos 
arcabouços jurídicos para facilitar a igualdade 
de condições dentro de um espaço participativo 
é enorme, pois o desequilíbrio das relações 
de poder é um reflexo de normas e práticas 
arraigadas na sociedade, que seriam enormes 
barreiras a serem superadas de outra forma. 

Dito isso, é importante ter em mente que não 
é preciso esperar a aprovação de leis para 
que a atividade participativa ocorra no setor 
de saúde. De fato, este capítulo oferece ideias 
sobre espaços participativos que começaram 
informalmente antes de se formalizarem na 
lei. Pode haver um momento oportuno, ou 
‘certo’, para a formalização em alguns ambien-

tes, pois a formalização tem seus percalços. 
Por exemplo, os mecanismos participativos 
formais tendem a ser dirigidos e influencia-
dos por aqueles em posições formais, ou seja, 
aqueles que já exercem influência e poder, 
potencialmente exacerbando a marginalização.

Entretanto, um espaço participativo ou um 
direito à participação consagrado em um texto 
legal dá às populações a possibilidade, pelo 
menos teoricamente, de reivindicar um direito. 
É melhor tê-lo do que não o ter; certamente 
ajuda a incutir uma cultura de participação, 
que precisa ser construída ao longo do tempo. 
Esses investimentos de longo prazo incluem a 
preparação do terreno para a implementação 
do arcabouço jurídico, investindo em capacida-
des e na adesão das partes interessadas para 
os aspectos práticos da implementação.

Capítulo 6 - Arcabouços jurídicos para a participação 
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Chapter 7 - Sustaining participatory engagement over time

Até agora, o manual tem se concentrado for-
temente na criação e/ou no fortalecimento de 
espaços participativos que alimentem a formu-
lação de políticas de saúde. A questão de como 
garantir a sustentabilidade desses espaços a 
longo prazo é muitas vezes ignorada em meio 
ao esforço considerável necessário para esta-
belecer e gerenciar processos participativos. 
No entanto, o inevitável desafio de manter o 
engajamento participativo surgirá quando os 
espaços estiverem operacionais, mais cedo 
ou mais tarde – mas as ações necessárias 
para garantir a manutenção são mais eficazes 
quando refletidas como parte de sua criação e 
operacionalização.

Manter o engajamento participativo ao longo 
do tempo implica garantir motivação, inte-
resse, capacidade e financiamento de longo 
prazo para espaços participativos por todas as 
partes interessadas – quadros governamen-
tais, mas também a população, comunidades 
e a sociedade civil. É importante pensar bem, 
pois isso afeta não apenas a continuidade 
desses espaços no futuro, mas também até 
que ponto uma cultura de participação se 

7.1 Introdução

enraíza na psique do setor de saúde de um 
país, impactando assim no quanto a mentali-
dade participativa será institucionalizada. 

A institucionalização da participação no cenário 
do setor da saúde requer dar às pessoas uma 
boa razão para continuar participando regu-
larmente ao longo do tempo. Ela envolve a 
exposição constante a atividades participativas 
e a construção de relações necessárias para 
apoiar uma interação significativa. Deixar todos 
os participantes à vontade e familiarizá-los 
com a noção de interagir uns com os outros 
requer não apenas uma plataforma partici-
pativa em si, mas uma que estimule suficien-
temente as pessoas a comparecer e dar sua 
contribuição repetidamente ao longo do tempo. 
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Este capítulo tem como objetivo fornecer 
aos leitores uma visão geral das ações que 
um formulador de políticas pode realizar, 
questões que podem tentar influenciar e/ou 
simplesmente ter em mente que contribuem 
positivamente para que os espaços participa-
tivos permaneçam funcionais e sustentáveis a 
longo prazo. 

Ficará cada vez mais claro que muitas das 
ações recomendadas se sobrepõem a exem-
plos de boas práticas ou orientações já citadas 
neste manual para objetivos gerais relaciona-
dos à participação, tais como assegurar uma 
boa representatividade, fortalecer a capaci-
dade e aumentar a adoção de políticas. Aqui, 
porém, nos concentramos em como essas 
ações, conforme descritas nos capítulos 3-6, 
também contribuem para o objetivo de um 
espaço participativo sustentável a longo prazo. 
As sobreposições entre as boas práticas desta-
cadas nos vários capítulos deste livro ilustram 
as sinergias que muitas dessas ações podem 
alcançar, pois reforçam diferentes caracte-
rísticas de um espaço participativo robusto 

simultaneamente. Como explicado no capí-
tulo 2, espaços participativos que funcionam 
bem podem revigorar o ambiente e a cultura 
participativa ao redor e torná-lo mais capa-
citador. Assim, o ciclo virtuoso estimulado e 
apoiado por medidas específicas para manter 
a capacidade e o entusiasmo para participar 
não deve ser subestimado. 

Na próxima seção, um breve esclarecimento 
conceitual será dado sobre o que se entende 
neste capítulo por ‘manter o engajamento 
participativo ao longo do tempo’. Algumas  
questões-chave a serem consideradas serão 
então apresentadas, seguidas por uma expli-
cação de fatores que aumentam a sustentabi-
lidade da participação, para reflexão pelos for-
muladores de políticas. Esta última explicação 
é dividida em uma seção relacionada a fatores 
de formato e desenho do espaço participativo 
e uma seção sobre as capacidades necessárias 
para que os participantes se engajem adequa-
damente em um espaço participativo.
 

7.2 Objetivos do capítulo 

Chapter 7 - Sustaining participatory engagement over time
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7.3 Como manter a participação ao longo do tempo: 
       esclarecimento conceitual  

Todos os espaços participativos que estão em 
funcionamento há períodos mais longos de 
tempo enfrentam obstáculos para manter os 
participantes motivados a continuar dando 
seu esforço voluntário, em sua maioria não 
remunerado e, às vezes, não reconhecido. 
Ao contrário dos formuladores de políticas e 
especialistas que muitas vezes se engajam 
em espaços participativos como parte de 
suas áreas centrais de trabalho, sendo assim 
remunerados, apreciados e até mesmo elogia-
dos por seu esforço, os participantes volun-
tários têm custos de oportunidade, às vezes 
enormes, para comparecer aos processos 
participativos (1-3). Assim, abordar muitas das 
razões subjacentes a esses grandes custos de 
oportunidade, ou fornecer razões motivadoras 
para que as pessoas os aceitem, pode ajudar a 
manter os espaços participativos. Além disso, 

construir e manter as capacidades dos quadros 
governamentais é crucial para fomentar uma 
mentalidade do setor público que veja a parti-
cipação como inequivocamente necessária, em 
vez de apenas um algo a mais. 

A vontade política é um tema abrangente 
que afeta claramente a sustentabilidade dos 
espaços participativos. Ela não será especi-
ficamente abordada aqui; entretanto, quando 
todos os fatores mencionados neste capítulo se 
unem para cultivar uma cultura de participa-
ção e sua institucionalização, os espaços parti-
cipativos podem se tornar mais independentes 
da vontade política (4). Em certo sentido, esta é 
a forma final da sustentabilidade, à medida que 
a participação se torna ligada às instituições e 
não às pessoas e à política.

© iStock
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7.4 Fatores que contribuem para aumentar 
       a manutenção do engajamento participativo: 
       questões-chave para se refletir 

Ciclo virtuoso: uma cultura de 
participação fomenta a sustentabi-
lidade dos espaços participativos e 
vice-versa

Uma cultura de participação inclui um pacote 
de legislação que afirme o direito à saúde e 
à participação (ver Capítulo 6), bem como 
instituições para acompanhar o regime jurí-
dico e construir capacidades (ver Capítulo 4), 
assegurar representação adequada (ver  
Capítulo 3) e permitir o diálogo regular e amplo 
entre o governo e as pessoas da sociedade 
civil. Isso também implica que a população 
sente o dever de contribuir, expressar-se 
e participar com um ciclo de feedback (ver 
Capítulo 5), demonstrando que os processos 
participativos não são realizados em vão e são 
levados a sério. Esses diferentes elementos de 
uma cultura de participação interagem entre 
si sinergicamente para fortalecer seus fun-
damentos, tornando os espaços participativos 
resistentes a choques e sustentáveis a longo 
prazo. 

Como reiterado ao longo deste livro, a expo-
sição repetida a processos participativos que 
fomentam o diálogo com pessoas e grupos 
que são diferentes de si mesmos é a melhor 
maneira de construir uma cultura de partici-
pação. Para os formuladores de políticas, isso 
significa que mesmo um mínimo de esforço 
para manter o diálogo e a interação com a 
população, as comunidades e a sociedade 
civil podem contribuir muito para o processo 
de capacitação de todas as partes, inclusive 
dos próprios formuladores de políticas. 

A exposição das diferentes partes interessadas 
umas às outras, e às diversas perspectivas 
sobre o mesmo tópico, pode quebrar barrei-
ras de comunicação e construir respeito umas 

pelas outras, apesar das diferentes visões – 
uma base que suaviza o caminho para soluções 
políticas. Isso está no centro de uma ‘cultura 
de participação’, ou seja, a busca de soluções 
políticas através do diálogo e do intercâmbio 
institucionalizados. Uma vez que se torne parte 
do DNA de um setor de saúde, a sustentação 
de espaços participativos a longo prazo não 
necessita mais de um esforço extra, pois acon-
tece de forma mais orgânica. 

Uma cultura de participação depende da con-
fiança e de relações respeitosas. Um represen-
tante da sociedade civil mexicana reflete sobre 
a interação com os formuladores de políticas: 
'[E]les nos viram chegar com nossa análise e 
viram que (...) houve feedback, foi estabelecida 
uma relação de confiança profissional, que você 
tem que fazer por merecer' (5). Um represen-
tante do governo mexicano compartilhou a 
visão, explicando por que a colaboração com 
a sociedade civil foi frutífera: 'Já havia um 
relacionamento. [A sociedade civil] faz parte do 
grupo interagências sobre saúde reprodutiva há 
muitos anos. Eu já [os] conhecia e já havia uma 
relação cordial' (6). Tais relações podem sus-
tentar espaços participativos mesmo quando 
o entusiasmo diminui ou a política desvia as 
prioridades da participação. 

Semear pacientemente as bases de uma 
cultura participativa sustentável e de longo 
prazo, na qual as partes interessadas de todos 
os lados sentem que são coproprietárias dos 
espaços participativos (1), vai de mãos dadas 
com a formalização desses espaços, como 
explicado na próxima seção. 

Capítulo 7 - Como manter o engajamento participativo ao longo do tempo 
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A formalização e institucionalização 
de espaços participativos pode 
contribuir para a manutenção a 
longo prazo 

Em última análise, manter o engajamento par-
ticipativo a longo prazo significa avançar para 
a institucionalização da mentalidade de par-
ticipação no modus operandi das instituições 
de saúde de um país. As repercussões da for-
malização e da institucionalização podem ser 
significativas em termos do mandato dado às 
partes interessadas para participar e conduzir 
processos participativos, do financiamento dis-
ponível para os espaços participativos e para a 
sociedade civil e do quanto eles são valorizados 
nos círculos de política. 

A formalização não requer necessariamente 
um mandato legal, embora eventualmente 
seja mais vantajoso ter um do que não ter (ver 
Capítulo 6). O que a formalização implica no 
contexto deste manual é que os formuladores 
de políticas tenham, no mínimo, um plano de 
trabalho e orçamento para processos partici-
pativos e, portanto, também sejam avaliados 
em relação a ele. Um passo além seria insti-
tucionalizar o processo participativo através de 
políticas e diretrizes. Ao tornar a participação 
obrigatória, a exposição dos participantes uns 
aos outros também é inerentemente obrigató-
ria, aumentando a frequência das interações 
presenciais, o que fomenta uma cultura de 
participação sustentável. 

Um exemplo pode ser encontrado na legisla-
ção de descentralização de muitos países que 

abriram mecanismos formais de participação 
comunitária na saúde – em alguns contextos, 
eles não existiam antes da descentralização 
acontecer; em outros lugares, a descentra-
lização serviu para formalizar iniciativas de 
diálogo pré-existentes (ver Capítulo 6). No 
Canadá, por exemplo, a ‘regionalização’ facili-
tou estas últimas, ao dar às autoridades locais, 
que estavam mais próximas das comunidades 
e da sociedade civil local, um mandato mais 
formal para fortalecer parcerias em benefí-
cio da saúde das pessoas na região (7). Nas 
comunidades montanhosas guatemaltecas, 
o mecanismo da lei de descentralização dos 
Conselhos Comunitários legitimou os espaços 
participativos existentes em nível local, dan-
do-lhes mais acesso ao financiamento e à 
capacitação (8). 

Iniciativas políticas ou legais para formalizar, 
legalizar e/ou institucionalizar o engajamento 
participativo oferecem oportunidades para 
plantar fortes raízes para uma forma de tra-
balho mais inclusiva na saúde. Elas oferecem 
continuidade no engajamento, previsibilidade 
das operações do espaço participativo e, mais 
importante ainda, salvaguardam seu futuro de 
potenciais interferências políticas. Como um 
membro do Comitê Diretor do Diálogo Social 
para a Saúde na Tunísia colocou bem: ‘[U]ma 
instituição de diálogo social deve ser mantida, 
deve permanecer em continuidade, [portanto] 
deve tornar-se uma das instituições do Estado, 
não deve ser eliminada’ (9). Embora possa haver 
ressalvas à institucionalização apressada (ver 
Capítulo 6), deve-se refletir profundamente no 
que diz respeito a manter a participação como 
modus operandi no futuro.
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Financiamento estável e de longo 
prazo para espaços participativos e 
para a sociedade civil 

Garantir que os espaços participativos sejam 
mantidos ao longo do tempo envolve um 
financiamento estável e previsível para esses 
espaços. Estudos apontam que as caracte-
rísticas de estabilidade e previsibilidade, e não 
montantes vultosos de financiamento, são 
fundamentais para a sustentabilidade. De fato, 
o estudo comparativo de Jacobs e cols. sobre 
estruturas participativas locais versus estru-
turas internacionais financiadas por ONGs no 
Camboja constatou que as primeiras tinham 
níveis de participação mais elevados em com-
paração com as segundas (10). As estruturas 
locais geralmente tinham apenas pequenos 
níveis de financiamento de fontes locais, mas 
estes eram mais previsíveis do que o dinheiro 
proveniente de fontes estrangeiras. 

As partes interessadas da sociedade civil 
mexicana também aludiram à estabilidade 
no financiamento como um fator-chave que 
permite o planejamento operacional e a sus-
tentabilidade na participação a longo prazo (5), 
assim como os membros da sociedade civil do 
Conselho Nacional de Saúde (CNS) de Portugal 
(11). Os custos da participação da sociedade 
civil no CNS não foram reembolsados por um 
orçamento dedicado, o que significava que era 
necessária uma forte dependência de voluntá-
rios, ameaçando a capacidade de continuação 
das atividades participativas. Aqui também, as 
reflexões da sociedade civil foram em grande 
parte centradas em torno da compensação de 
custos e não necessariamente em altos níveis 
de financiamento operacional. 

É claro que a falta de níveis suficientes de 
financiamento pode afetar negativamente a 
capacidade de envolvimento com as partes 
interessadas. A questão da capacidade da 
sociedade civil é um fator-chave inter-relacio-
nado com o engajamento participativo susten-
tável, e é desenvolvida mais adiante na seção 6. 

A falta de financiamento acarreta o risco de 
dependência excessiva de indivíduos volun-
tários e não da instituição da sociedade civil 
(12). As partes interessadas da sociedade  
civil de Burkina Faso enfatizaram a necessi-
dade de financiamento estável, e não baseado 
em projetos, para que as OSC realizem tarefas 
básicas como coordenação, diálogo entre si e 
criação de redes (13) – muito parecidas com a 
construção de instituições da sociedade civil. 

É importante notar que também é necessário 
um financiamento estável para as tarefas do 
próprio governo de manter e administrar os 
espaços participativos; a falta de um orça-
mento fixo pode tornar o espaço participativo 
mais suscetível à vontade dos funcionários 
públicos individuais e à vontade política (ver 
Capítulo 6). A própria noção de sustentabili-
dade nos espaços participativos depende de 
seu poder de permanência de longo prazo, 
independentemente de indivíduos ou política.
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Os mecanismos de acompanha-
mento ajudam a manter a motivação 
para participar 

Uma constatação não surpreendente, mas 
fundamental, da análise do manual é que ver 
os frutos do esforço feito para participar é um 
poderoso motivador para que as pessoas con-
tinuem participando. No México, os esforços de 
defesa do orçamento da coalizão da sociedade 
civil registraram pequenos sucessos (como a 
publicação oportuna do relatório trimestral de 
despesas pelos governos estaduais) que man-
tiveram a motivação alta para que a sociedade 
civil se esforçasse ainda mais para, em última 
instância, obter ganhos maiores (12). Em Por-
tugal, os membros do Conselho de Saúde da 
sociedade civil repetidamente mencionaram o 
mandato legal do Conselho e seu papel con-
sultivo oficial para o Ministério da Saúde como 
um fator encorajador para a participação (11). 
A ligação com as esferas de decisão (em outras 
palavras, uma ligação explícita entre 'dados' e 
'decisão' – capítulo 5, figura 1) e a oportuni-
dade de influenciá-los diretamente obviamente 
ajudou a atrair voluntários. 

Por outro lado, tanto a sociedade civil como os 
participantes do setor privado da Assembleia 
Nacional de Saúde da Tailândia expressaram 
decepção com o fato de que muitas resoluções 
nem sempre eram suficientemente seguidas 
pelos quadros governamentais, levando a 
um declínio do entusiasmo pela participação 
entre alguns grupos da população (4). De fato, 
as partes interessadas na Tunísia também 
fizeram eco deste sentimento após os primei-
ros anos do Diálogo Social para a Saúde. Um 

participante da sociedade civil sublinhou que 
‘[as] pessoas [estão] cansadas (...) porque não há 
vontade política’ (14). Ele lamentou ainda que 
as propostas do Diálogo Social para a Saúde 
‘não poderiam ter [a atenção do] ministério. Fui 
membro de várias oficinas e na realidade ficamos 
cansados’ (14). 

Uma solução para isto é oferecida pelo exemplo 
da Tailândia, onde foi criado um Comitê de 
Acompanhamento de Resolução em resposta 
a reclamações de que os frutos das tremendas 
contribuições das pessoas para a Assembleia 
precisavam levar a resultados visíveis (4). Este 
Comitê inclui a sociedade civil, e examina espe-
cificamente todas as resoluções da Assembleia 
que não tiveram acompanhamento em termos 
de política, analisa por que não e toma medidas 
no nível político necessário para encontrar uma 
solução. Isso pode significar trabalhar com 
organizações específicas da sociedade civil e 
autoridades de saúde regionais para garantir o 
desbloqueio de fundos para avançar na imple-
mentação. Também significa entrar em contato 
com quadros de nível ministerial para iniciar 
um diálogo sobre o tema da resolução. 

Ter resultados visíveis para um processo par-
ticipativo implica que as partes interessadas 
têm clareza desde o início no que diz respeito 
aos resultados esperados. Como explicado 
nos capítulos anteriores, os organizadores 
de espaços participativos muitas vezes não 
delineiam suficientemente os objetivos nem 
os resultados esperados de um processo 
participativo. Não fazer isso pode distorcer as 
expectativas das pessoas, causar decepção e 
diminuir a motivação para participar. 

7.5 Elementos de formato e desenho que apoiam a 
       manutenção do engajamento participativo
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Uma vez que o objetivo e os resultados espe-
rados sejam entendidos de forma ampla por 
todos os interessados, o exemplo tailandês 
sugere que um mecanismo formal de acom-
panhamento pode ser necessário em alguns 
casos. A inclusão da sociedade civil nesse 
empreendimento de acompanhamento, 
semelhante ao Comitê de Acompanhamento 
da Resolução da Assembleia, dá à sociedade 
civil a mesma perspectiva que o governo (e 
outros) dos desafios da implementação e da 
demonstração de resultados, além do pleno 
conhecimento de que os esforços estão sendo 
(conjuntamente) empreendidos. 

Outra lição que se pode tirar do exemplo tailan-
dês é que a solução pode não envolver sempre 
uma política de saúde oficial. A implementa-
ção prática pode ser empreendida de muitas 
maneiras; às vezes, envolve simplesmente 
acelerar os procedimentos administrativos 
para garantir que os fundos estejam disponí-
veis e estabelecer parcerias com a sociedade 
civil para lançar ações concretas onde for 
necessário. 
 

Representantes locais da comuni-
dade respeitados e de confiança são 
recursos cruciais para integrar uma 
estratégia de seleção de participan-
tes 

Exemplos dos estudos de caso do manual e da 
literatura demonstram que os líderes comu-
nitários e da sociedade civil têm um papel 
significativo a desempenhar para aumentar 
e manter os níveis de participação da popu-
lação, da comunidade e da sociedade civil. Na 
Região de Saúde de Calgary (CHR, na sigla 
em inglês), no Canadá, o Exército da Salva-
ção foi um líder de confiança da sociedade 
civil em questões de saúde da mulher (ver  
Quadro 7.3); a colaboração entre a CHR e o 
Exército da Salvação foi fundamental para 
manter a voz da mulher na política de saúde 
local quando a regionalização ameaçou ir 
em uma direção diferente (7). Na Repú-
blica Islâmica do Irã, o diálogo com líderes 
comunitários ajudou a manter os níveis 
de participação em Programas de Saúde 
Baseados na Comunidade (15). No Camboja, 
monges (na qualidade de líderes religiosos 
comunitários) foram usados como veículo 
para promover a participação comunitária 
pelas agências de desenvolvimento devido 
à confiança e respeito de que desfrutavam.  
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De fato, as entrevistas realizadas com 
mulheres cambojanas no estudo de Jacobs 
e cols. demonstraram que elas estavam 
mais dispostas a revelar um problema 
de saúde ou pessoal a um líder religioso 
comunitário do que a um representante 
da comunidade meramente eleito para o 
recém-formado sistema de comitê distrital 
de saúde (10). Por fim, no exemplo gua-
temalteco mencionado anteriormente, os 
membros do Conselho da comunidade da 
montanha eram claramente líderes de con-
fiança e respeitados que eram sensíveis às 
necessidades e percepções da comunidade, 
e influenciaram positivamente o sucesso de 
um programa local de gestão da água (8). 

Uma ressalva com a liderança local é 
que ela deve ser efetivamente sensível às 
necessidades da comunidade, especial-
mente daqueles cujas vozes são menos 
ouvidas. O risco de reforçar relações de 
poder duradouras e preconceitos de gênero 
é real quando se colabora com os líderes 
locais, como destacado por um estudo do 
programa de Planejamento e Serviços de 
Saúde Baseados na Comunidade (CHPS) da 
área rural de Gana. Baatiema e cols. desco-
briram que a participação comunitária era 

bem sustentada pelo uso de estruturas comu-
nitárias pré-existentes, pois isso facilitava o 
uso de recursos locais e o alinhamento com 
os interesses da comunidade (16). 

Entretanto, as estruturas locais também 
reforçaram um comitê de liderança comuni-
tária dominado pelos homens e um estilo de 
gestão vertical que continuou a deixar para 
trás as mulheres e os jovens. Como destacado 
no capítulo 2, existem desequilíbrios de poder 
também nos níveis micro da sociedade, e estes 
precisam ser levados em consideração, man-
tendo-se a visão de manter espaços participa-
tivos a longo prazo. 

Uma lição para os governos dos países é anali-
sar, compreender e se sensibilizar para estru-
turas de poder mais amplas, incluindo dinâ-
micas locais, e, ao mesmo tempo, se envolver 
com as comunidades (ver Capítulo 2). Além 
disso, como enfatizado no capítulo 3, combi-
nar diferentes técnicas participativas para se 
envolver de forma diferente com diferentes 
subgrupos comunitários pode permitir um  
feedback franco de todos os grupos. Por 
exemplo, além de trabalhar com líderes 
comunitários em questões programáticas, 
pode ser útil realizar sessões de grupos 
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focais específicos com grupos cujas vozes 
são menos ouvidas, como as mulheres no 
exemplo de Gana. Essa abordagem deu frutos 
na Tunísia durante a fase 1 de seu programa 
Diálogo Social para a Saúde, que envolveu a 
mistura de vários métodos de envolvimento da 
população e da comunidade, incluindo sessões 
abertas, grupos focais e consultas a um júri 
de cidadãos. Os grupos focais visavam aqueles 
que não participavam ativamente, como mães 
solteiras, pessoas com deficiência etc. Isto 
permitiu uma ampla gama de opiniões para 
enriquecer o diálogo social e reorientar o setor 
de saúde após a revolução da Primavera Árabe 
(17). 

Claramente, nem todos os líderes locais são 
iguais; os governos interessados em sustentar 
a participação comunitária devem encontrar 
uma maneira de buscar líderes com a expe-
riência e o conhecimento (locais) necessários. 
Os líderes nos exemplos positivos menciona-
dos acima demonstraram compromisso de 
longo prazo com a comunidade, o que lhes 
rendeu confiança e respeito. Sua própria 
motivação intrínseca lhes deu um impulso e 
um sentimento orgânico de propriedade para 
iniciar, gerenciar e monitorar projetos em prol 
do benefício a longo prazo para a comunidade. 

Capítulo 7 - Como manter o engajamento participativo ao longo do tempo 
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Introdução

Com base em revisões de experiências ante-
riores de participação comunitária, a Política 
Nacional de Saúde do governo cambojano em 
2002 incorporou um mecanismo de participa-
ção social na gestão de centros de saúde. Um 
Comitê de Gestão de Centros de Saúde (HCMC, 
na sigla em inglês) e um Grupo de Apoio à 
Saúde da Vila (VHSG, na sigla em inglês) foram 
criados na Política de 2002, sendo o primeiro 
um apoio liderado pela comunidade às opera-
ções dos centros de saúde e o segundo um elo 
entre a comunidade e o centro de saúde. 

Tanto Ui e cols. (18) quanto Jacobs e cols. (10) 
examinaram como as ONGs podem facilitar 
e fortalecer a participação comunitária no 
Camboja. Ui e cols. focalizaram as ONGs locais, 
cambojanas e dirigidas pelo Camboja (sem 
vínculos internacionais); Jacobs e cols. com-
pararam dois programas apoiados pela ajuda 
externa – um que criou estruturas comunitá-
rias e outro que buscou estruturas existentes 
para se fortalecer. 

A utilização das estruturas comunitárias 
existentes tem vantagens 

As estruturas comunitárias dependentes da 
ajuda externa têm sido criticadas por serem 
difíceis de sustentar quando o financiamento 
termina. Além disso, a motivação das partes 
interessadas pode estar ligada a fatores 
financeiros extrínsecos, em vez de estar 
baseada principalmente em um compromisso 
real com a comunidade. Ui e cols. descobri-
ram que as ONGs financiadas e geridas local-
mente demonstram um claro compromisso 
de longo prazo sem grandes contribuições 
financeiras. De fato, os autores argumentam 
que não serem dependentes de ajuda signi-
ficava que as ONGs eram mais proativas na 
busca de seus objetivos, sem uma atitude de 
dependência em relação ao governo ou finan-
ciamento externo. 

Em muitos distritos cambojanos, os HCMC 
e VHSG existiam apenas nominalmente. Foi 
constatado que a colaboração com ONGs 
locais tornava essas estruturas mais fun-
cionais, uma vez que as ONGs locais alimen-
tavam uma base comunitária a longo prazo, 

Camboja: utilização de estruturas comunitárias 
estabelecidas para manter o engajamento 
comunitário ao longo do tempo

Quadro 7.1 
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estabeleciam contato e se comunicavam com 
a comunidade, além de ajudar na administra-
ção dos centros de saúde. Essas três funções 
são muito semelhantes ao que os HCMC e 
VHSG deveriam fazer, mas, como Jacobs e 
cols. corroboram, usar as estruturas comu-
nitárias locais existentes é mais eficaz do que 
criar estruturas novas. Neste caso, vincular 
as estruturas existentes aos recém-criados 
HCMC e VHSG permitiu que estes últimos 
fossem mais imediatamente funcionais. 

Jacobs e cols. também enfatizam que a 
seleção dos líderes certos, ou seja, aqueles 
que são respeitados e confiáveis localmente, 
contribuiu para manter a participação; essas 
constatações são sustentadas por outros 
estudos de diversos contextos nacionais 
(19-23). No estudo comparativo cambojano 
de Jacobs e cols., as ONGs locais foram 
imediatamente capazes de identificar e se 
conectar com os líderes certos devido a seu 
conhecimento íntimo do local e conexões de 
longa data. 

 
Implicações para os formuladores 
de políticas 

Essas duas percepções profundas sobre 
as iniciativas de participação comunitária 
no Camboja oferecem várias lições para os 

governos nacionais para garantir a participa-
ção comunitária a longo prazo. A mais óbvia 
é estar ciente de que, ao se envolver com as 
comunidades para a elaboração de políticas, 
as estruturas comunitárias existentes e con-
fiáveis podem ser mais funcionais e confiáveis 
em termos de necessidades comunitárias. 
Se os formuladores de políticas estão tra-
balhando na sociedade civil e no desenvol-
vimento da capacidade comunitária, a busca 
das estruturas existentes e a avaliação de sua 
funcionalidade é, portanto, fundamental. 

Quando as estruturas locais de ONGs e comu-
nidades orientam as autoridades para as 
necessidades reais de saúde da comunidade, 
promove-se um ambiente propício para a 
participação (18). Os autores do estudo con-
cluem que ‘a importância de uma abordagem 
comunitária e abrangente a longo prazo (...) 
leva a uma maior participação com motiva-
ção sustentável das partes interessadas’ (18). 
Em contextos de financiamento externo para 
ONGs, os governos nacionais estariam bem 
posicionados para incentivar pequenos finan-
ciamentos iniciais para o trabalho de partici-
pação comunitária por períodos mais longos 
de tempo, a fim de desencorajar atitudes 
de dependência e permitir tempo e esforço 
suficientes para construir capital social nas 
comunidades.

Capítulo 7 - Como manter o engajamento participativo ao longo do tempo 
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7.6 Capacidades e sua influência na manutenção 
       da motivação para participar  

A alta capacidade dos grupos 
comunitários e da sociedade civil, 
bem como do governo, contribui 
para uma visão de longo prazo dos 
espaços participativos 

Como exposto no capítulo 4, grupos ou organi-
zações de alta capacidade, como os membros 
do Conselho Comunitário nas comunidades 
montanhosas da Guatemala ou o Exército da 
Salvação em Alberta, Canadá, são capazes 
de se envolver melhor com os tomadores de 
decisões e processos políticos. Sua capacidade 
está ligada ao conhecimento e à experiência 
com uma comunidade ou certas questões, à 
legitimidade que eles desfrutam aos olhos do 
público, à capacidade de acesso ao financia-
mento etc. Uma sociedade civil robusta tem 
interesse em garantir que espaços partici-
pativos continuem a existir e sejam adequa-
damente mantidos e financiados ao longo do 
tempo. 

A forte capacidade do governo na área de 
governança participativa também é fundamen-
tal para ancorar o pensamento participativo no 
modus operandi do setor de saúde. Os quadros 
governamentais que não entendem a necessi-
dade de espaços participativos nem se sentem 
confiantes para realizar uma ação participativa 
são obviamente mais propensos a desistir de 
tarefas relacionadas ao engajamento partici-

pativo. No capítulo 4, as diferentes dimensões 
de capacidade são explicadas em profun-
didade, começando com o reconhecimento 
de que a participação é necessária e pode 
trazer valor agregado aos processos políticos; 
habilidades técnicas para poder administrar a 
complexidade de um processo participativo; e 
habilidades de comunicação para permitir uma 
colaboração frutífera com a população, as 
comunidades e a sociedade civil. Essas capa-
cidades se reforçam mutuamente e investir 
nelas pode firmar as bases para uma forte 
mentalidade participativa no setor da saúde. 

O apoio do governo às iniciativas de capaci-
tação tem se mostrado um fator motivador 
para que os voluntários continuem dando seu 
tempo. Por exemplo, os incentivos não finan-
ceiros, tais como programas de treinamento e 
cursos de capacitação, provaram ser eficazes 
para atrair e manter a participação de volun-
tários nos Programas de Saúde Baseados na 
Comunidade da República Islâmica do Irã (15). 
Os trabalhadores comunitários de saúde na 
Índia também receberam treinamento exten-
sivo e capacitação como parte de seu pacote de 
incentivos, a fim de atrair voluntários (24). Um 
exemplo da estratégia de longo prazo da socie-
dade civil tailandesa para capacitação através 
de financiamento sustentável é mostrado no 
quadro 7.2, e pode ser usado como inspiração 
para outros países.
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A Tailândia apoia atividades de capacitação 
para a sociedade civil no setor da saúde por 
muitos meios, inclusive através da Funda-
ção Tailandesa de Promoção da Saúde (Thai 
Health Promotion Foundation) e do Escritório 
da Comissão Nacional de Saúde. 

A Fundação ('ThaiHealth') recebe sua receita 
de uma sobretaxa de 2% de impostos sobre 
o tabaco e o álcool (25). O Fundo é um órgão 
governamental autônomo e, portanto, um 
pouco menos suscetível a mudanças gover-
namentais e políticas. Ele apoia atividades de 
promoção da saúde com financiamento explí-
cito à sociedade civil para construir sua capa-
cidade de defesa do setor de saúde, geração 
de evidências e construção e manutenção de 
laços com comunidades e partes afetadas. 

O Escritório da Comissão Nacional de Saúde 
da Tailândia realiza anualmente a Assem-
bleia Nacional de Saúde, um evento de três 
dias voltado para discutir questões de saúde 
proeminentes com diferentes grupos da 
população e da sociedade civil para fins de 
desenvolvimento de políticas de saúde. O 
Escritório gasta grande parte do tempo e dos 

recursos de sua equipe na capacitação desses 
mesmos grupos populacionais e organizações 
da sociedade civil para se envolver mais efe-
tivamente com o processo da Assembleia. Os 
esforços do Escritório têm contribuído muito 
para aumentar a capacidade da sociedade 
civil de se relacionar com as bases e com-
preender e representar melhor as comunida-
des, aumentando assim sua legitimidade aos 
olhos tanto das próprias comunidades quanto 
dos órgãos governamentais (4). 

O financiamento fornecido pela ThaiHealth, 
bem como os esforços de capacitação do 
Escritório, ajudaram as organizações da 
sociedade civil a investir na geração de 
evidências e parcerias com instituições de 
pesquisa, proporcionando-lhes opções de 
política viáveis e baseadas em evidências 
com as quais negociar e defender perante 
parceiros governamentais (26). O Escritório 
tem fomentado uma forte base da sociedade 
civil que apoia e mantém a demanda por 
espaços participativos a serem mantidos e 
priorizados.

Quadro 7.2 

Investimento nas capacidades da sociedade civil:  
um exemplo da Tailândia 
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Capitalização da motivação intrín-
seca de participar 

A motivação intrínseca das comunidades e da 
população para contribuir para o desenvolvi-
mento de seu país pode ser alavancada mais 
efetivamente pelos governos para garantir a 
participação sustentada ao longo do tempo. 
Em uma revisão de 13 programas de saúde 
comunitários na República Islâmica do Irã, 
o altruísmo surgiu como um fator motivador 
importante para atrair voluntários (15). Em 
um estudo recente nas ilhas do Pacífico que 
examinou a participação comunitária em um 
programa de eliminação da malária, a coesão 
comunitária e os altos níveis de capital social 
levaram à manutenção de bons níveis de par-
ticipação (27). Em um estudo cambojano, a 
estrutura de pagoda existente foi utilizada para 
fortalecer a participação comunitária na saúde 
devido ao compromisso comunitário não mate-
rialista e abnegado dos monges (18). Estes 
exemplos demonstram como a motivação 
intrínseca pode ser potencialmente poderosa, 
dando aos formuladores de políticas uma boa 
razão para aproveitá-la ao máximo. 

Como isso pode ser feito da melhor maneira? 
Na República Islâmica do Irã, fazer com que 
os voluntários se sintam apreciados, seja 
simplesmente verbalmente ou por meios não 
financeiros (cursos de treinamento e atuali-
zação, requalificação), surgiu nas entrevistas 
com as partes interessadas como um fator 
que reforçou a motivação intrínseca (28). No 
Camboja, a busca por membros e líderes da 
comunidade intrinsecamente motivados levou 
a uma maior participação da comunidade e 
maiores taxas de utilização dos centros de 

saúde em relação ao distrito usado como 
comparador (10). Outros estudos demonstra-
ram que testemunhar um acompanhamento 
tangível e oportuno da própria contribuição (ver 
seção 7.5) mantém altos os níveis de motivação 
intrínseca (29, 30). 

Um exemplo ilustrativo da comunidade monta-
nhosa da Guatemala sublinha que a motivação 
intrínseca não pode ser tomada como certa, 
e deve ser cultivada e apoiada nas gerações 
mais jovens (8). Entrevistas com membros 
do Conselho Comunitário evidenciaram uma 
motivação intrínseca lúcida e inequívoca por 
parte dos membros que já participavam há 
mais de 30 anos. Os autores do estudo obser-
varam inclusive que ‘a coesão e integração 
que existe nesta comunidade (...) é um produto 
da capacidade dos aldeões de se sentirem 
conectados uns com os outros através de 
suas semelhanças no trabalho, valores, laços 
familiares e crenças religiosas’ (8). No entanto, 
eles também reconhecem que a geração mais 
jovem não é necessariamente motivada da 
mesma forma; a compreensão dessa moti-
vação intrínseca pode contar com o apoio 
de outras ações governamentais, conforme 
exposto neste capítulo. 

Parcerias fortes podem ajudar a 
manter o engajamento participativo 
a longo prazo 

Redes, parcerias e alianças entre organi-
zações da sociedade civil, ou entre grupos 
comunitários e OSC, ou governo e OSC, podem 
contribuir para uma base sólida para uma par-
ticipação sustentável. Novamente, as alianças 
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e parcerias contribuem para a construção da 
instituição e da cultura da sociedade civil e 
podem durar mais do que o esforço individual.

Por exemplo, a coalizão multifacetada da 
sociedade civil mexicana proporcionou a per-
sistência necessária durante vários anos para 
alcançar os ganhos impressionantes feitos nos 
esforços de defesa do orçamento (12). O fato de 
a sociedade civil trabalhar em parceria entre 
si foi visto como um fator de longevidade e 
sucesso: ‘O processo era muito poderoso porque 
estava se revitalizando, criando algo novo. Alian-
ças (...) existem há muitas décadas, o que era 
novo eram os princípios que formaram a coalizão: 
horizontalidade, não competir por recursos finan-

ceiros, respeitar as capacidades e condições de 
cada organização. Às vezes havia organizações 
que passavam por momentos mais críticos, por 
isso sua participação era mais esporádica, e isso 
era respeitado. Mas como [é] um coletivo que 
durou vários anos’ (31). Essa citação também dá 
pistas sobre a cultura de participação e colabo-
ração, assim como sobre o desenvolvimento e 
fortalecimento da instituição da sociedade civil. 

Assim, os governos fariam bem em incentivar 
a formação de parcerias e alianças com o 
objetivo de garantir a sustentabilidade a longo 
prazo de um espaço participativo. Um exemplo 
de parceria entre governo e OSC é mostrada 
no quadro 7.3. 
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O aumento da voz da população, da comuni-
dade e da sociedade civil no planejamento da 
saúde foi uma das razões por trás do esforço 
para descentralizar o sistema de saúde cana-
dense. Um grupo que sentiu que suas preo-
cupações não eram suficientemente incluídas 
nos processos de planejamento foi o das 
mulheres. Calgary tem várias ONGs de saúde 
feminina que trabalharam para melhorar isso, 
ampliando a voz das mulheres, ouvindo seus 
problemas e se articulando com os tomadores 
de decisões e de políticas. Uma dessas ONGs 
é o Exército da Salvação, que tem uma longa 
e reconhecida experiência na área de saúde 
da mulher, juntamente com uma forte relação 
de trabalho com a Região de Saúde de Calgary 
(CHR, na sigla em inglês) (7). 

A regionalização da saúde abriu uma janela de 
oportunidade para que as autoridades sanitá-
rias locais se concentrassem em questões de 
importância em suas populações. Quando os 

contratos hospitalares foram renegociados, 
o Exército da Salvação conseguiu demonstrar 
a necessidade de manter a saúde da mulher 
como parte integrante das discussões. A par-
ceria da CHR com o Exército da Salvação deu 
às autoridades sanitárias uma visão mais pro-
funda sobre uma área importante da saúde 
que, de outra forma, não teriam (32). O resul-
tado é que, em comparação com os sistemas 
de saúde de outras regiões descentralizadas, 
a saúde da mulher continuou sendo uma prio-
ridade do governo em Calgary. 

A força do Exército da Salvação foi o respeito 
que desfrutava nas comunidades locais, 
decorrente de sua dedicação a seus valores 
centrais de ação comunitária. Também tinha 
uma estrutura administrativa para respaldar 
seu conhecimento e experiência de longa data 
com o sistema de saúde local para ‘defender 
suas necessidades ao discutir (...) a gover-
nança sob o acordo legal [com a CHR]’ (7). 

Uma parceria entre as OSC e o governo garantiu que 
a saúde da mulher continuasse a ser uma prioridade 
em Alberta, Canadá 

Quadro 7.3 
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A CHR se beneficiou de um cenário forte e 
bem financiado do Exército da Salvação e 
da sociedade civil local. Além dos ‘recursos 
materiais, simbólicos e de pessoal’ do Exér-
cito da Salvação, que foram amplamente 
utilizados para influência e ação, um fator sig-
nificativo de sucesso também foi o financia-
mento constante e independente do governo 
por meio de um órgão filiado de captação de 
recursos. Este último permitiu que o Exér-
cito da Salvação colaborasse com o governo, 
mantendo seus ideais intactos no interesse 
daqueles que visavam servir: as mulheres. 

Um estudo que analisou especificamente a 
parceria entre a CHR e o Exército da Salvação 
concluiu que ‘o maior sucesso para as mulhe-
res foi a manutenção de um espaço político 
no qual a saúde da mulher como prioridade 
poderia ser discutida em um contexto onde 
as forças contra a equidade de gênero são 
fortes’. O Exército da Salvação, enquanto 
organização da sociedade civil que defende as 
questões da mulher, ajudou assim a manter 
esse espaço aberto para que outras ‘organi-
zações de mulheres desafiassem o status quo 
na prestação de serviços de saúde e defen-
dessem a equidade’ (7). 

Uma das lições mais importantes do ponto 
de vista governamental é que as parcerias 
de longo prazo com a sociedade civil são 
claramente fundamentais para influenciar 
positivamente a saúde. Essas parcerias pre-
cisam ser cultivadas e receber investimento, 
pois uma sociedade civil forte é mutuamente 
benéfica tanto para os interesses do governo 
quanto para os das comunidades. Parcerias 
com organizações respeitadas e confiáveis 
como o Exército da Salvação podem e devem 
ser buscadas onde for útil, tomando-se o 
cuidado de garantir que elas sejam verda-
deiramente respeitadas e de confiança nas 
comunidades que pretendem servir. 
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Manter o engajamento de todas as partes 
interessadas – não somente formuladores de 
políticas mas também a população, as comu-
nidades e a sociedade civil – em atividades 
participativas do setor de saúde a longo prazo 
é um desafio-chave para os governos que estão 
seriamente empenhados em ancorar a parti-
cipação como uma verdadeira mentalidade na 
saúde. Este capítulo oferece reflexões e lições 
valiosas para garantir que os níveis de moti-
vação e engajamento das partes interessadas 
permaneçam elevados. 

Antes de tudo, as pessoas se sentem alta-
mente motivadas a continuar participando 
dos espaços participativos quando veem que 
isso leva a atingir um objetivo. Ver os frutos 
dos esforços de cada um é um grande incentivo 
para continuar esse esforço. Utilizar recursos e 
líderes locais pode ajudar a manter a confiança 
e o interesse em um espaço participativo, ao 
mesmo tempo que se avança mais efetiva-
mente em direção a um objetivo de política. 

Em segundo lugar, mecanismos formais e 
institucionalizados de participação podem dar 
um impulso tanto de financiamento quanto de 
capacidade aos grupos comunitários existen-
tes e novos, bem como à sociedade civil. Em 
muitos países, essa formalização veio através 
de processos de descentralização administra-
tiva, uma oportunidade que pode ser aprovei-
tada para aumentar os níveis de participação 
e mantê-los ao longo do tempo. Também pode 
vir com um novo orçamento acordado para 
criar e administrar um espaço participativo ou 

através de reuniões formais reivindicadas pela 
sociedade civil para discutir questões de saúde 
comunitária. 

O financiamento independente da comunidade 
e da sociedade civil para ajudar a ampliar a voz 
das pessoas e perseguir objetivos focalizados 
na comunidade deve ser no mínimo facilitado, 
com a ressalva de que pode precisar de mais 
regulamentação e capacidade de governança 
nas instituições governamentais. Esse último 
ponto é significativo na medida em que o 
financiamento estável, se direcionado com 
inteligência, pode criar e manter organizações 
de alta capacidade com laços estreitos com 
as comunidades, o que aumenta a motivação 
intrínseca para participar e seguir partici-
pando, apesar dos inevitáveis altos e baixos 
da formulação de políticas e da conjuntura 
política. 

Em geral, as ações necessárias para apoiar 
a sustentabilidade na elaboração de políticas 
participativas são aquelas que consolidam um 
espaço participativo de alta qualidade. Por-
tanto, as ações mencionadas neste capítulo 
são deliberadamente retomadas de capítulos 
anteriores do manual; o ponto aqui é que, 
fazendo progressos na sustentabilidade, os 
formuladores de políticas também podem 
abordar outras questões relevantes, como um 
ambiente propício (Capítulo 2), representação 
(Capítulo 3), capacitação (Capítulo 4), adoção 
de políticas (Capítulo 5) e arcabouços jurídicos 
(Capítulo 6).

7.7 Conclusão
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