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O caso de conselhos municipais de saúde do Brasil  

 
Uriella Coelho Ribeiro  

 

Introdução 

A política brasileira sempre foi um terreno predominantemente masculino (Miguel e 
Feitosa, 2009). Esse fenômeno da “política na ausência das mulheres” (Matos, 2010, no 
prelo) por muito tempo foi interpretado como um dado natural, na medida em que o espaço 
feminino estava restrito a arena do doméstico, enquanto o masculino estava ligado ao mundo 
público.  

Esse cenário vem sendo modificado de forma lenta e gradual, em um processo 
marcado por avanços, rupturas e permanências. Apesar das pressões feministas por espaços 
na política1, os homens ainda ocupam a maioria expressiva dos cargos eletivos, seja em nível 
municipal, estadual ou federal (Costa, 2004). Já nos espaços de participação política – seja 
nos movimentos sociais ou nas novas instituições de ação compartilhada entre o Estado e a 
sociedade civil – as mulheres compõem a maioria dos participantes, embora os homens 
ocupem os espaços de poder e decisão (Bonino e Bruera, 2005; Santana, 2006; Ribeiro, 
2009).  

Os poucos estudos sobre a participação feminina nos espaços de democracia ampliada 
indicam que os modelos participativos acabam reproduzindo as desigualdades sociais de 
gênero, assim como a política tradicional. É instigante observar que a criação de espaços de 
participação ampliada no país foi, e ainda é, sustentada pela aposta na sua potencialidade 
inclusiva (Cunha, 2007; Dagnino, 2002). Esperava-se que esses novos espaços contribuíssem 
para a democratização do Estado, ao propiciar voz política a um maior número e mais diverso 
de atores (Cunha, 2009).  

As Ciências Sociais têm acompanhando de perto o fenômeno da ampliação da 
participação no Brasil e tem apresentado um conjunto substantivo de estudos empíricos, que 
discutem os potenciais inclusivos das experiências. Apesar do acúmulo de trabalhos, existe 
um déficit de abordagens em torno da dinâmica participativa desses espaços quando se trata 
das relações de gênero (Gret, 2004; Santos, 2007; Ribeiro, 2008).  

Este artigo propõe uma discussão em torno da dinâmica participativa de Conselhos 
Municipais de Saúde (CMSs) do Brasil, a partir de um olhar que busca identificar as relações 
de gênero presentes nesses espaços. O trabalho observa o processo participativo dos CMSs, 
através de informações sobre as dinâmicas das reuniões e sobre as atrizes e atores que 
participam do processo. O interesse é identificar se (e como) os Conselhos Municipais de 
Saúde, instituições importantes no processo de democratização do país, são espaços porosos à 
participação feminina. 

Estudar a porosidade dos CMSs em relação às mulheres e, no limite, às suas 
demandas tem relevância, dado que as mulheres se organizaram, desde a década de 1980, em 
                                                                 

1 Essa luta feminista está expressa, por exemplo, na Plataforma de Beijing e nas reivindicações pelas cotas partidárias e 
eleitorais (Álvares, 2010 no prelo); assim como nas campanhas promovidas pela Secretaria Especial de Políticas para as 
Mulheres e suas parceiras. Para ver mais informações, visitar o sítio http://www.maismulheresnopoderbrasil.com.br/ 
 



torno do tema da saúde feminina. O número de entidades feministas e de mulheres envolvidas 
com a temática vem crescendo e tomando força. Essas organizações construíram uma agenda 
específica e vêm atuando em conjunto com o Estado na elaboração e execução de políticas de 
saúde, da mesma forma que reivindicam espaço nas instâncias de controle social sobre os 
processos de tomada de decisão na saúde (RedeSaúde, 2001; 2003; Scavone, 2004; Negrão, 
2008; Costa, 2009).  

Para atingir os objetivos propostos, esse artigo se estrutura em três seções: A primeira 
aborda uma literatura que discorre sobre os avanços e permanências nos processos de 
participação política de mulheres. A segunda parte exibe um breve histórico sobre os 
movimentos de mulheres na luta pelo direto à saúde, em busca de conhecer as relações dos 
movimentos com os CMSs. A terceira dedica-se a apresentação dos resultados da pesquisa, a 
partir de um estudo detalhado das Leis de Criação e Alteração e Regimento Interno e do 
conteúdo das atas (ordinárias e extraordinárias) produzidas entre os anos 2003 e 2007 de treze 
(13) conselhos municipais de saúde de cidades diversificadas que fazem parte da pesquisa 
“Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, realizada pelo PRODEP. 

1 - Participação de mulheres  

No Brasil, desde o início do século XX, as mulheres se organizam para reivindicar 
seus direitos políticos (Pinto, 2003). Segundo Alvarez (1988), as mulheres se organizaram de 
diversas maneiras em busca de seus direitos – participaram de um amplo conjunto de 
entidades da sociedade civil e de partidos políticos da oposição –, exerceram pressão ao 
sistema político e se tornaram personagens importantes no processo brasileiro de transição 
democrática. Enquanto mulheres organizadas em busca por reconhecimento, elas 
participaram de manifestações que levantam a bandeira da participação feminina no mundo 
da política de uma forma mais ampla. 

Porém, ainda hoje, a participação feminina na política representativa (Executivo e 
Legislativo) tem sido muito restrita. Até 2004, a representação feminina, nas esferas 
municipal, estadual e federal, para os cargos do Legislativo e Executivo, não ultrapassava 
13% dos cargos eletivos (Costa, 2004), apesar das mulheres corresponderem a 51,3% da 
população brasileira, 42,7% da população economicamente ativa e 51,2% do eleitorado 
nacional2.  

Quando se trata das arenas não representativas e eletivas, a participação feminina tem 
outro tom. As mulheres marcaram os anos de 1980 pela sua participação massiva nos 
movimentos sociais de base territorial, como uma forma de luta por seus interesses (Pinto, 
2003), da mesma maneira que exerceram um papel protagonista nas mobilizações 
comunitárias, em torno das demandas para o suprimento de necessidades básicas (Bonino e 
Bruera, 2005).  

Nesse compasso, pesquisas têm identificado que, nos espaços de democracia 
ampliada, as mulheres são, em geral, a maioria do público participante, como é o caso de 
assentamentos do Movimento dos Sem Terra (MST) (Santana, 2006), de muitas experiências 
de Orçamento Participativo (OP) (Ribeiro, 2009) e de associações diversas da sociedade civil 
(Simões et al, 2009).  

                                                                 

2  Informações coletadas no âmbito da pesquisa “A Política na Ausência das Mulheres”, realizada no 
Departamento de Ciência Política da UFMG e no NEPEM-UFMG, entre os anos de 2007 e 2008, coordenada pela 
professora Marlise Matos. 



É importante observar que esses espaços são mais porosos à participação feminina do 
que as formas tradicionais de participação política, vide o raro e difícil acesso das mulheres 
aos cargos do Legislativo e Executivo, sejam eles municipais, estaduais ou federais. Por outro 
lado, é perceptível que a participação das mulheres, na maioria das vezes, tem sido restrita à 
base desses espaços, sendo as posições de poder ocupadas por uma maioria masculina. Nas 
experiências de OP, as mulheres são a maioria nas primeiras plenárias e os homens ocupam, 
majoritariamente, os espaços de liderança, os conselhos e comissões de fiscalização do OP 
(Ribeiro, 2009). Do mesmo modo, nos assentamentos e no MST como um todo, tais posições 
são destinadas aos homens (Santana, 2006).  

A inversão numérica, que desemboca no esvaziar da presença feminina nas instâncias 
de poder e decisão, está diretamente relacionada com o acesso diferenciado a recursos 
fundamentais para a participação, como o dinheiro e o tempo, enfrentado por homens e 
mulheres (Ávila, Santos e Ferreira, 2006; Ribeiro, 2009). As mulheres brasileiras enfrentam 
duplas, triplas, quádruplas jornadas de trabalho: cuidam dos maridos, dos filhos, dos doentes, 
dos agregados da casa, trabalham fora de casa. Para poderem participar da vida política, elas 
precisam conciliar todas essas tarefas com as atividades nas associações de bairro, no OP e 
em outras atividades da Prefeitura (Cidade, 2003; e Ribeiro 2008). Esse acúmulo de tarefas 
ocorre porque as mulheres passam a ocupar os espaços extra domésticos, sem que os homens 
venham a participar das atividades do lar3. 

Os trabalhos sobre participação política e gênero têm apresentado a presença feminina 
nos espaços de participação como uma potencialidade a ser explorada, para se repensar o 
tradicional distanciamento entre as mulheres e o exercício do poder político. As experiências 
estudadas têm demonstrado que a participação feminina está inserida em um contexto de 
reprodução de desigualdades. Apesar dos processos de ruptura, ainda permanecem os custos 
diferenciados para as mulheres participarem de tal contexto. A presença numérica das 
mulheres nesses espaços não garante a igualdade de oportunidade política entre os sexos. 

Nesse sentido, os estudos sobre participação precisam atentar às análises para as 
questões de gênero, na medida em que gênero é um elemento constitutivo das relações sociais 
e políticas (Santos, 2007), e uma das referências recorrentes pela qual o poder é concebido, 
legitimado e questionado (Scott, 1990). Apesar do ideal de universalismo e igualdade 
perpassar a criação dos espaços participativos, não se pode, de maneira alguma, negar que os 
indivíduos que participam são diferentes e contam com acessos diferenciados aos recursos 
(Ávila, Santos e Ferreira, 2006). 

2 - Grupos de mulheres e feministas organizadas em torno do tema da saúde. 

A primeira fase dos movimentos feministas brasileiros teve como foco a busca pelos 
direitos políticos. As mulheres tiveram participação ativa na luta pelo sufragismo, pela 
redemocratização, pela anistia aos presos e exilados políticos e pela reforma partidária (Pinto, 
2003). 

Na década de 1980, os grupos de mulheres e feministas abraçaram a “saúde” como 
bandeira central (Alvarez, 1988; Rocha at al, 2001; Pinto, 2003). A adoção dessa temática 

                                                                 

3  Uma pesquisa da Fundação Perseu Abramo (2004) ilustra bem esse processo de acúmulo de tarefas femininas, 
gerado pela saída das mulheres para o mercado de trabalho e a permanência delas como responsáveis pelos afazeres 
domésticos. Os resultados da pesquisa indicaram que 96% das mulheres brasileiras entrevistadas eram as responsáveis 
principais pelo afazeres domésticos, apesar de 45% trabalharem fora de casa. 



estava diretamente relacionada com as posturas adotadas pelo Estado brasileiro de controle 
dos corpos femininos como política de combate à pobreza (Alvarez, 1988; Negrão, 2008). 

Na década de 1970, o Brasil ainda vivenciava uma postura pró-natalista. Apesar de 
pressões internacionais, o país não aderia às políticas de planejamento familiar e de proteção à 
saúde feminina. A legislação brasileira era de proteção da maternidade e restritiva em relação 
ao exercício da autonomia das mulheres sobre seus corpos (Alvarez, 1988; Negrão, 2008).  

Com a crise econômica no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, pressões 
exercidas pelo cenário internacional eram mais constantes. Diante delas, a saúde feminina 
entra na pauta brasileira através da proposta mundial de redução da taxa de natalidade 
(Negrão, 2008). A ideia central das políticas adotadas pelo país era diminuir o número de 
pobres e de negros (Alvarez, 1988).  

 Essas ações feriam a autonomia das mulheres, reivindicação fundamental para os 
movimentos, expressa na frase “nosso corpo nos pertence”. Para as feministas, as propostas 
de governo, sejam elas natalistas ou antinatalistas, utilizavam “a sexualidade, o corpo da 
mulher, como um patrimônio social, acima de seus direitos e sua individualidade” (Alvarez, 
1988, p.336). Em oposição ao controle autoritário, essas mulheres demandavam condições e 
opções de escolhas em relação à maternidade e ao exercício da sexualidade.   

Os movimentos que carregavam a bandeira da saúde da mulher propunham que, além 
do tradicional cuidado com a maternidade e com o câncer de mama e uterino, o leque de 
políticas de saúde fosse ampliado. A proposta era incluir temas controversos como o 
planejamento familiar, a sexualidade, a violência e o aborto. Todos esses temas convergem no 
ponto central de que o “passo essencial para a emancipação das mulheres teria de ser então a 
superação da naturalização do corpo da mulher e de suas funções reprodutivas'” (Mendonça, 
1998, p.101). 

Assumida a saúde como bandeira, era hora de entrar em cena e propagar as ideias 
para atingir os objetivos propostos. Nesse momento, as ações se concentravam nas 
manifestações, protestos, encontros, e divulgação de materiais com propostas alternativas aos 
atos do governo, em demanda por políticas de saúde específicas para as mulheres4.  

Diante das políticas – agora, antinalistas e extremamente repressoras da autonomia 
das mulheres –, e das manifestações e contrapropostas feministas, o Ministério da Saúde 
elaborou o Programa de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PAISM), em 19835. O 
programa incorporava as demandas feministas, ao levantar a bandeira dos direitos sexuais e 
reprodutivos das mulheres e a proposta de modificar, nas políticas públicas, a atenção 
prestada à saúde da mulher no Brasil que, até o momento, focavam o atendimento no grupo 
materno-infantil6.   

                                                                 

4  Vários eventos foram realizados nessa época, como, por exemplo, o Encontro Feminista do Nordeste (1983); 
III Encontro Nacional Feminista em Brasília (1983); Primeiro Encontro Nacional de Saúde em Itapecerica da Serra 
(1984); VII Encontro Nacional Feminista em Belo Horizonte (1985); Primeira Conferência Nacional de Saúde e Direito 
da Mulher, um desdobramento da VIII Conferência Nacional de Saúde, apoiada pelo Conselho Nacional dos Direitos 
das Mulheres e do Ministério da Saúde (1986). Para melhor conhecer os eventos, ver Alvarez (1988 e 2000); Negrão 
(2008); Costa (2009). 
5  O programa foi reformulado em 2004, como Plano Nacional de Assistência Integral à Saúde da Mulher (PNAISM). Para ver 
informações sobre o processo de elaboração do PAISM, ver Alvarez (1988) e Ossis (1998) e para conhecer o PNAISM, 
ver Negrão (2008). 
6 Para tanto, o PAISM foi orientado por oito grandes áreas de atuação, as quais obedecem às fases da vida das mulheres. 
São elas: a) Assistência ao ciclo gravídico puerperal (pré-natal de baixo e alto risco, parto e puerpério; b) Assistência ao 



O PAISM procurava focar e garantir o direito das mulheres de conhecerem e 
escolherem métodos e práticas de saúde. O programa valorizava “as práticas de educação em 
saúde e sexualidade, entendidas como instrumentos para disseminar as informações e 
possibilitar capacidade crítica às mulheres para a eleição de métodos” (Costa, 2009, p1076).  

Pode-se perceber que o programa e os movimentos feministas compartilhavam ideias. 
Porém, a congruência não implicou, de forma alguma, em harmonia. Implantar um programa 
inovador de promoção da autonomia feminina em relação a sua reprodução não era nada fácil, 
dado que as políticas demográficas brasileiras são marcadas por escolhas neomalthusianas 
claras de “concentrar o controle da natalidade nas populações negras e de baixa renda” 
(Alvarez, 1988, p.335).  

Como esses eixos ideológicos são marcantes nas políticas até hoje (Scavone, 2004), a 
proposição de um programa de conteúdo feminista não garantiu a almejada emancipação das 
mulheres. As ameaças de falsa incorporação das demandas em projetos mal executados eram, 
e ainda são, constantes. Essas dificuldades em torno da implantação das políticas geraram 
diversos conflitos e dilemas no interior dos movimentos, que questionavam a participação, e o 
apoio, de suas integrantes em determinadas políticas estatais (Alvarez, 1988; Ossis, 1998; 
RedeSaúde, 2001; 2003).  

Mesmo diante dos refluxos e/ou não avanços, as ações e manifestações feministas não 
paravam.  Se a década de 1980 foi marcada pelos encontros, a atuação feminista toma outro 
rumo na década seguinte. Os anos de 1990 são marcados pela “ONGuização” (Alvarez, 2000) 
e profissionalização (Costa, 2008) do feminismo. Os grupos feministas precisavam, cada vez 
mais, se especializar em gênero para fundamentar suas propostas, e esse processo de 
profissionalização se deu através da atuação das mulheres nas ONGs.  

Nessa mesma década, o feminismo experimentou a “transnacionalização”, na qual a 
atuação dos grupos de mulheres é marcada pelo descentramento e expansão do campo de 
atuação.  As organizações feministas brasileiras passam a se articular por “meio de redes ou 
teias político-comunicativas, cada vez mais formalizadas, que configuram um campo 
feminista latino-americano, também cada vez mais heterogêneo, policêntrico e disperso, do 
ponto de vista do espaço e da organização” (Alvarez, 2000, p.415). 

Essas transformações vividas pelos movimentos na década de 1990, características 
pelo engajamento nas ONGs e pela profissionalização (Alvarez, 2000; Costa, 2008), estavam 
diretamente relacionadas com a atuação dos grupos de mulheres em parceria com o 
Ministério da Saúde, entre outros órgãos estatais, na produção de políticas e de materiais  
educativos e técnico normativos para a atenção e o cuidado a saúde das mulheres (Costa, 
2009). 

De acordo com essa escolha de campo de ação, pode-se “afirmar que as feministas 
não priorizaram nos anos oitenta e noventa a atuação nas instâncias estaduais e municipais de 
participação e de controle social da saúde das mulheres” (Ibidem, p1079). Apesar de se ter, no 
Conselho Nacional de Saúde, uma conselheira feminista nomeada, “constata-se nesse 
período, um vazio absoluto de representações de movimentos de mulheres nos respectivos 
conselhos de saúde, particularmente feministas” (Ibidem, p.1079). 
                                                                                                                                                                                              

abortamento; c) Prevenção de câncer de colo uterino e detecção de câncer de mama; d) Assistência ao climatério; e) 
Prevenção e tratamento das DST / AIDS; f) Assistência à mulher vítima de violência. As diretrizes do programa estão 
disponíveis no sítio 
http://www.saudemulherdf.com.br/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=9. Acesso em 
março de 2008.  



Na década seguinte, os movimentos e organizações feministas percebem que a sua 
ausência nesses locais importantes, que exercem o controle social da saúde, não era uma das 
melhores estratégias. Essa posição fica clara na apresentação do livro de comemoração dos 
dez anos da Rede Feminista de Saúde (RFS)7. Para ela, as entidades de mulheres precisam 
exercer influência, “através dos espaços de controle social e decisão”, sobre os processos de 
produção de políticas públicas (Rocha at al, 2001, p13). Dessa forma, a RedeSaúde atribui a 
suas filiadas a função de participar nas Conferências de Saúde, nos Conselhos de Saúde, nos 
Comitês de Mortalidade Materna, Conselhos dos Direitos da Mulher e em comissões de 
Saúde do Poder Legislativo (Idem).   

Para que os conselhos fossem ocupados, era preciso estimular e capacitar as mulheres 
para se tornarem conselheiras atuantes. Para tanto, as entidades feministas têm sistematizado 
eventos e materiais para colocar essa discussão em pauta, para estimular a participação e para, 
em especial, preparar as mulheres para exercerem o controle social 8. Tais eventos e 
documentos, produzidos pelos movimentos, têm apresentado os conselhos como um espaço 
de controle social que precisa ser ocupado pelas mulheres e feministas (Costa, 2003), apesar 
deles ainda não serem uma arena de atuação dos movimentos (Castilhos, 2003). 

Para Castilhos (idem), é preciso ocupar esses espaços, uma vez que as feministas 
estiveram ausentes dos Conselhos Municipais de Saúde, na maior parte do tempo, desde sua 
constituição. Para ela,  

o maior problema é não aparecermos [as mulheres e as feministas] nos discursos dos 
Conselhos Municipais de Saúde. Não se fala e não se ocupa com a saúde da mulher. De vez 
em quando, vê-se o aumento de leitos das maternidades, campanhas de aleitamento 
materno, de prevenção do câncer uterino e de redução das cesáreas etc., mas como 
iniciativas pontuais e muito incip ientes (Ibidem, p.48).     
 

O trabalho de Costa (2009) também observa essa mesma ausência. Segundo 
informações coletadas pela autora, por meio do Sistema Nacional de Informações sobre 
Conselhos e Conselheiros de Saúde – participanetSUS – em 2007, das 276.542 entidades 
representantes dos usuários nos Conselhos Municipais de Saúde do Brasil, apenas 0,06% são 
de movimentos sociais de mulheres9. 

Apesar das investidas feministas, os conselhos ainda não se configuram como campo 
de atuação das entidades que trabalham com a temática da saúde feminina. É importante 
conhecer esse histórico das relações estabelecidas entre os movimentos e os conselhos para 
melhor entender a porosidade dos CMSs estudados em relação às mulheres e a seus 
interesses, que querem ser estabelecidos nos conselhos pelas organizações feministas.  

                                                                 

7 A Rede Nacional Feminista de Saúde, Direitos Sexuais e Direitos Reprodutivos foi criada em 1991. Hoje, a Rede reúne 
entidades diversas, que desenvolvem trabalhos nas áreas da saúde da mulher e dos direitos sexuais e reprodutivos como, 
por exemplo, grupos de mulheres, organizações não-governamentais, núcleos de pesquisa, organizações 
sindicais/profissionais e conselhos de direitos da mulher, além de profissionais de saúde e ativistas feministas. Para 
conhecer a Rede, suas filiadas e suas atividades, ver RedeSaúde (2001) e visitar o sítio http://www.redesaude.org.br/. 
8 É com esse foco que foi produzido o livro “Saúde da mulher e direitos reprodutivos”, em comemoração aos dez anos 
da Rede (RedeSaúde, 2001); a cartilha “Controle Social uma questão de cidadania. Saúde é assunto para as mulheres” 
(Costa e Guimarães 2002); o livro “A presença da mulher no controle social das políticas de saúde”, fruto do seminário de 
capacitação de multiplicadoras em controle social das políticas de saúde (RedeSaúde, 2003); o documento  “Ferramenta 
para ação política das mulheres” resultado do Seminário Nacional “Implementando os Marcos de Saúde Integral e Direitos Sexuais 

e Reprodutivos das Mulheres” (Negrão, 2008). 
9  Costa (2009) identifica 623 entidades presentes nos conselhos que tratam do tema da saúde feminina, que  
representam 0,23% do total das associações representantes dos usuários. Porém, apenas 26,48% dessas entidades de 
mulheres são movimentos sociais, enquanto 54,57% são de clubes de mães, 8,19% são sindicatos e o restante representa 
outras modalidades.   



 3 - A dinâmica participativa dos conselhos  

Esta seção apresenta os resultados empíricos da pesquisa sob a luz das discussões 
apresentadas anteriormente nesse artigo. A partir de um conjunto de dados coletados no 
âmbito da pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, o trabalho 
discute os potenciais inclusivos dos Conselhos Municipais de Saúde em relação à participação 
das mulheres, ao analisar a dinâmica participativa dos conselhos a partir de diversas relações 
de gênero que se configuram nessas esferas. O objetivo é entender em que medida os 
conselhos estudados respondem às reivindicações dos movimentos de mulheres e feministas 
em torno da inclusão das mulheres e das discussões empenhadas pelas entidades que tratam 
da temática da saúde feminina e que demandam espaço nas instâncias de controle social.  

Para atingir os objetivos propostos, essa parte do artigo expõe os resultados de um 
estudo do conteúdo das atas produzidas pelos treze conselhos pesquisados, entre os anos de 
2003 e 2007; e uma análise documental de suas leis de criação e alteração e seus Regimentos 
Internos10. Os documentos analisados são dos CMSs de Anápolis-GO, Belo Horizonte-MG, 
Belém-PA, Blumenau-SC, Brasília-DF, Campinas-SP, Florianópolis-SC, Juiz de Fora-MG, 
Montes Claros-MG, Porto Alegre-RG, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA, São Paulo-SP.  

A análise empenhada sobre as atas é baseada em uma leitura qualitativa, através da 
qual se identifica e quantifica as atrizes e atores que falam durante as reuniões. Como suporte 
analítico dos resultados das atas, esse trabalho utiliza as informações, contidas nas Leis de 
Criação e Alteração e Regimento Interno dos conselhos, sobre as regras de definição da 
composição dos conselhos. Também são utilizadas informações disponibilizadas pelos 
conselhos sobre o sexo e segmento11 dos conselheiros em exercício no período pesquisado12.  

Os dados que serão apresentados a seguir tratam da análise da dinâmica das reuniões 
dos conselhos pesquisados, que busca identificar as especificidades e semelhanças entre eles, 
quando se trata da participação das mulheres e dos homens. O interesse aqui é descobrir se 
nos CMSs, assim como em outros modelos participativos, existem lugares reservados para a 
participação feminina e a masculina, observando aqueles que compõem os CMSs, os que 
conseguem se expressar durante as reuniões e os que ocupam os espaços de poder nos 
conselhos. 

 O objeto de estudo desse artigo, os Conselhos Municipais de Saúde, faz parte 
da concretização de artigos da Constituição Federal que preveem a participação da sociedade 
civil na gestão e no controle das políticas sociais13. Os CMSs representam uma das mais 
importantes dessas inovações institucionais previstas, pois são considerados um embrião do 
formato de conselhos municipais brasileiros, ocupando uma posição central no processo de 
ampliação da participação no Brasil. Hoje, os CMSs estão presentes em todos os municípios 

                                                                 

10 No caso dos regimentos internos, foi analisada a documentação de quarenta e nove (49) municípios espalhados pelas 
cinco regiões do país por Faria e Ribeiro (2010, no prelo), dentre os quais estão os trezes conselhos estudados aqui.   
11 Essas informações foram coletadas através das portarias, lista de presença ou lista de composição dos conselhos com os 
nomes dos conselheiros eleitos.  
12 Ver mais informações sobre a metodologia nos anexos 3 e 4 e em Almeida e Cunha (2009). 
13  Para as políticas de saúde, o art.198, III previa a “participação da comunidade”; na assistência social, o art. 204, 
II fala em “participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e controle 
das ações em todos os níveis”; na educação, o art. 206, VI menciona a “gestão democrática do ensino público” (art. 206, 
VI). 



do país, o que confere a eles destaque no cenário político nacional, uma vez que esses 
conselhos têm como função o controle e a fiscalização sobre os recursos14.  

Discutir os conselhos municipais de saúde tem bastante relevância quando se deseja 
avaliar seus potenciais inclusivos, dado que os conselhos foram criados a partir dessa 
perspectiva. Para Tatagiba (2002) e Cunha (2007), os conselhos são espaços institucionais 
inovadores por possibilitarem a participação de novos atores, por proporem uma composição 
plural e inclusiva e abertura para novas temáticas. Desta forma, abordar os CMSs a partir de 
um olhar preocupado com as relações de gênero e com a inclusão das mulheres e de seus 
interesses, trata-se de uma questão necessária para a discussão em torno do aprofundamento 
democrático, já que as mulheres estiveram localizadas, tradicionalmente, fora dos espaços de 
decisão política.  

É importante conhecer os participantes dos conselhos, para que se possa entender os 
potenciais dos CMSs de abrangerem um número diverso de temáticas, na medida em que se 
espera que os conselheiros e conselheiras representem as “demandas de segmentos da 
sociedade, temas e interesses mal ou sub-representados nos circuitos tradicionais da 
representação política” (Lavalle et al, 2006, p90). A representação ou sub-representação dos 
temas nos conselhos dependerá das “afinidades temáticas” (Avritzer, 2007b) e “perspectivas 
sociais” (Young, 2006) vivenciadas pelos participantes dos conselhos. Cada indivíduo 
compartilha com seus grupos “perspectivas sociais”, as quais acrescentam ao debate público 
visões diferenciadas. Cada ator, localizado em uma posição ou grupo social, vivenciou 
experiências específicas e desenvolveu visões de mundo particulares, modos de olhar que são 
pontos de partidas nas interações, comunicações e discussões (Idem).   

Para atingir os objetivos de se conhecer os participantes dos CMSs estudados, essa 
seção apresenta informações sobre quem são os conselheiros e conselheiras, sobre os 
participantes que conseguem falar nas reuniões e ocupar a presidência. Da mesma maneira, 
essa parte do artigo conta com uma análise do desenho institucional dos conselhos, que 
oferece informações sobre como eles se estruturam em relação às organizações feministas e 
de mulheres, as quais têm pleiteado vagas e reivindicado a tematização da saúde feminina 
nesses espaços.  

Quem participa e Quem fala: Presença X Capacidade de Vocalização 

Os primeiros dados trabalhados na Tabela 1 trazem informações sobre o sexo dos 
conselheiros selecionados para o exercício dos mandatos durante os anos de análise das atas, 
assim como se apresenta os números de vocalizações dos participantes do sexo feminino e 
masculino registradas nas mesmas.  

A tabela indica que existe uma tendência que aponta para a paridade numérica entre 
os participantes de ambos os sexos, apesar das mulheres constituírem a minoria dos 
conselheiros, com a exceção do conselho de São Paulo. Essa tendência paritária é mais forte 
em Brasília, Salvador e Belo Horizonte. Em Juiz de Fora, Rio de Janeiro, Campinas, Porto 
Alegre e São Paulo a desigualdade numérica entre homens e mulheres é pouco acentuada. Já 
em Blumenau e Montes Claros, a paridade não é notada, uma vez que os homens representam 
a maioria expressiva dos conselheiros em exercício.   

                                                                 

14 De acordo com a Lei n.° 8.080/90, art.33, que regula e dá providências sobre os serviços de saúde, “os recursos 
financeiros do Sistema Único de Saúde (SUS), serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e 
movimentados sob fiscalização do Conselho de Saúde”. 



Outra informação importante contida na Tabela 1, de acordo com o conteúdo das atas, 
trata da capacidade de vocalização dos participantes dos conselhos. Essa capacidade é medida 
de acordo com o número de vezes que as suas falas foram registradas nas atas. A Tabela 1 
demonstra que os conselhos seguem uma tendência geral de apresentar um registro maior de 
falas masculinas nas reuniões. Como um todo, as atas dos conselhos analisados apresentam 
nos seus registros 66% de falas de participantes do sexo masculino e 34% do sexo feminino. 
A disparidade entre a quantidade de falas de mulheres e homens nos registros das atas oscila, 
de forma significativa, entre os conselhos. O CMS de Anápolis (GO) é o conselho que 
apresenta uma maior desigualdade. Das falas registradas nas atas, apenas 16% são de 
mulheres e 84% são falas de homens participantes das reuniões. Em contraste, o caso do 
CMS de Porto Alegre está próximo da paridade numérica entre as vocalizações de homens e 
mulheres, os quais têm suas falas registradas nas atas, respectivamente, 51% e 49% das vezes.  

Neste ponto, é interessante contrapor a capacidade de vocalização com a presença. A 
tabela demonstra que, com a exceção de Salvador e Porto Alegre, o número de vezes que as 
mulheres falam é menor do que a proporção de conselheiras que compõe o conselho. Porém, 
em alguns casos, essa diferença numérica é baixa, como é o caso de Montes Claros e 
Campinas. Já em Blumenau, Juiz de Fora e Belo Horizonte, a diferença é bastante acentuada.  



Tabela 1 – Vocalizações e composição de acordo com o sexo (%)15 

 
 

Conselhos pesquisados 

Composição  Conselheiros em 
exercício 

Vocalização dos participantes 

Mulheres Homens NI Total Mulheres Homens Total 
% % % N % % N 

 
 
 
 
 

Capitais 

Belém - - -  20 33 67 1326 
Belo Horizonte 52 48 0  36 38 62 3857 

Brasília 50 50 0  10 43 57 940 
Florianópolis - - -  26 23 77 1327 
Porto Alegre 45 52 3  52 49 51 4483 

Rio de Janeiro 43 52 5  34 31 69 3016 
São Paulo 56 41 3  32 47 53 2470 
Salvador 48 52 0  16 48 52 1534 

 
Cidades 

 de  
Médio  
Porte 

Anápolis - - -  24 16 84 353 
Blumenau 35 64 1  36 19 81 1599 
Campinas  46 54 0  34 41 59 1653 

Juiz de Fora  43 56 1  48 21 79 1427 
Montes Claros  33 63 1  24 28 72 1300 

 Total - - - - - - 25285 
 Total- peso igual 43 56 1   34 66 - 

  Fonte: Pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, Prodep, 2009 e 
Avritzer, 2007. 
 

Outra informação importante trata da composição dos conselhos de acordo com o 
sexo e com o segmento que cada conselheiro representa. Seguindo a lógica da participação 
compartilhada entre o Estado e a sociedade civil, os conselhos municipais de saúde são 
compostos por representantes do governo e por representantes da sociedade civil, organizados 
em três categorias: os usuários, os trabalhadores e os prestadores de serviços. Apoiados no 
princípio de inclusão dos diretamente atingidos pelas decisões tomadas, os CMSs estimulam a 
participação dos usuários, ao atribuírem a eles cinquenta por cento das cadeiras, dividindo o 
restante entre o governo, prestadores e trabalhadores. Desta forma, os conselhos de saúde dão 
mais peso para a participação de membros da sociedade civil, diferentemente dos Conselhos 
Municipais de Assistência Social e dos Diretos da Criança e do Adolescente, os quais 
reservam 50% dos seus assentos para os representantes do governo (Faria e Ribeiro, no prelo, 
2010). 

 É interessante observar que, de um modo geral, a maioria dos conselheiros e 
conselheiras é de representantes do segmento dos usuários, o que corresponde a própria 
organização dos conselhos, que atribuem a esse segmento metade das vagas. Pode se dizer 
que essa tendência é levemente mais acentuada para os homens. Porém, as mulheres também 
seguem tal convergência, com a exceção de Campinas e Brasília.  

Tabela 2 – Conselheiros em exercício de acordo com sexo e segmento (%)16 
  

Conselhos Pesquisados 
Mulheres  Homens 

 U T P G U T P G 
                                                                 

15 Infelizmente, o trabalho não conta com informações sobre a composição, de acordo com o sexo, dos conselhos de 
Anápolis, Belém e Florianópolis.  
16 Nesta tabela, as letras U, T, P e G correspondem aos quatro segmentos representados pelos conselheiros em exercício. 
São eles, respectivamente, o segmento dos Usuários, dos Trabalhadores, dos Prestadores de serviço e do Governo.  



 
 
 

Capitais 

Belém - - - - - - - - 
Belo Horizonte 47 31 8 14 55 21 15 9 

Brasília 33 22 11 33 56 22 11 11 
Florianópolis - - - - - - - - 
Porto Alegre 68 16 0 16 59 18 5 18 
Rio de Janeiro 42 35 0 23 55 16 16 13 

São Paulo 68 26 0 5 57 21 0 21 
 Salvador 60  20  10  10 36  32  9 23 

Cidades 
de 

Porte 
Médio 

Anápolis - - - - - - - - 
Blumenau 41 23 15 22 55 13 18 14 
Campinas  33 35 15 17 60 4 30 7 

Juiz de Fora  43 19 16 22 47 18 14 20 
Montes Claros  50 38 0 13 40 20 20 20 

 Total – peso igual 47 27 7 18 54 17 14 15 
  Fonte: Pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, Prodep, 2009 e 
Avritzer, 2007. 
 

As atas estudadas também identificam os participantes dos conselhos que mais têm 
suas vocalizações registradas nas atas, de acordo com o segmento que eles representam. A 
análise desenvolvida pelo PRODEP aponta que, em geral, as atas dos conselhos municipais 
de saúde apresentam um maior número de falas de participantes do segmento dos usuários, o 
que corresponde, na maioria dos casos, ao número de cadeiras (50%) correspondente a esse 
segmento. Segundo Almeida (2009), a participação dos usuários é mais acentuada nas 
capitais do que nas cidades de médio porte, com a exceção de Brasília, Salvador e Juiz de 
Fora.  

Apesar da tendência geral dos conselhos de apresentarem um maior registro de falas 
de conselheiros do segmento usuário nas atas, é perceptível uma diferença nos números 
quando reorganizados pelo sexo. Nas capitais, os homens seguem a mesma tendência geral 
percebida por Almeida. Em algumas cidades, o número de falas masculinas do segmento dos 
usuários supera a proporção do segmento, prevista nas regras dos conselhos (50%), como é o 
caso de Florianópolis (54%), Porto Alegre (53%), Rio de Janeiro (51%) e São Paulo (60%). A 
única cidade em que a maior parte das falas masculinas não é dos usuários é Salvador, onde o 
número é bastante baixo (16%).  

No caso das cidades de médio porte, os dados apontam que as falas dos homens 
usuários, registradas nas atas de seus conselhos, seguem o padrão das capitais de 
concentração no número de falas de usuários. Esse é o caso de Blumenau (44%), Campinas 
(50%) e Juiz de Fora (54%).  Já o baixo registro de falas de homens usuários em Anápolis 
(14%) segue o padrão do conselho como um todo, que confere pouco espaço para esse 
segmento (18%).  

 Tabela 3 - Vocalizações de participantes do Sexo Masculino (%)17 

                                                                 

17  Nesta tabela, as siglas G, SC e NI dizem respeito os participantes não conselheiros, os atores externos, e identificam, 
respectivamente, os representantes do Governo, da Sociedade Civil e os que não têm o segmento identificado.  As siglas 
G, P, T, U, NI correspondem aos conselheiros em exercício, e identificam os conselheiros representantes do Governo, 
dos Prestadores de serviço, dos Trabalhadores, dos Usuários e os conselheiros que não têm o segmento identificado. As 
demais siglas, CO e MD, representam os conselheiros que falam em nome das Comissões de Trabalho (CO) e em nome 
da Mesa Diretora (MD). 
 



 
 Conselhos Pesquisados 

Atores externos  Conselheiros em exercício  
G SC  NI G NI P T U CO MD 

 
 
 
 
 

Capitais 

Belém 0 1 0 13 1 0 36 46 0 0 
Belo Horizonte 9 3 4 5 25 0 13 40 0 0 

Brasília 7 2 1 33 0 8 4 42 3 0 
Florianópolis 8 0 1 21 5 1 8 54 1 0 
Porto Alegre 15 5 9 9 1 4 3 53 0 0 
Rio de Janeiro 7 2 5 12 10 1 11 51 0 1 

Salvador 6 2 1 13 8 27 27 16 0 0 
São Paulo 3 4 0 13 1 2 11 60 5 0 

 
 

Cidades de porte médio 

Anápolis 6 3 2 35 0 12 27 14 1 0 
Blumenau 19 1 3 18 1 3 11 44 0 0 
Campinas  9 9 2 16 0 8 4 50 1 0 
Juiz de Fora 3 1 4 14 2 3 19 54 0 0 

Montes Claros  11 2 3 21 3 7 25 29 0 0 
Total-peso 

igual 
8 3 3 17 4 6 15 43 1 0 

  Fonte: Pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, Prodep, 2009 e 
Avritzer, 2007. 
 

De acordo com a Tabela 4, nas capitais as falas das usuárias não acompanham o 
mesmo padrão das falas masculinas. As falas femininas do segmento dos usuários têm mais 
peso em Belém (43%), Porto Alegre (40%) e, menos acentuadamente, em São Paulo (33%). 
Por outro lado, o registro de falas das usuárias é bastante baixo em Florianópolis (9%), 
Brasília (10%), Salvador (12%), Belo Horizonte (16%) e, de forma menos marcante, Rio de 
Janeiro (23%). É interessante observar esses números em contraposição com o alto número, 
organizado na Tabela 3, de vocalizações masculinas desse segmento, registradas nas atas 
dessas cidades, com a exceção de Salvador.  

Diferentemente do caso dos homens, que apresentam uma concentração expressiva de 
falas de conselheiros usuários, as falas das mulheres registradas são mais distribuídas entre os 
segmentos representados. Proporcionalmente, existe uma quantidade maior de falas de 
mulheres, do que de homens, pertencentes aos segmentos dos trabalhadores e do governo.  

A Tabela 4 apresenta uma maior concentração de fala feminina de conselheiras ou 
profissionais que representam o governo. Entende-se aqui que as falas dos representantes do 
governo correspondem ao resultado da soma do número de falas registradas nas atas dos 
conselheiros do segmento “Governo” mais “atores externos do governo”. As cidades que 
conferem um maior peso para as falas das representantes do governo são: Salvador (56%), 
Florianópolis (53%), Brasília (44%). Nessas cidades, com a exceção de Brasília, a 
vocalização masculina não segue e nem se aproxima desse padrão.  

Nas cidades de médio porte, a proporção de falas registradas de usuárias é baixa, 
especialmente em Campinas (13%) e Blumenau (17%), apesar de se manter alta em Juiz de 
Fora (56%) e em Anápolis (46%), onde há um equilíbrio com o número de falas de 
representantes do governo (40%). Como em Anápolis, o alto número de vocalizações de 
representantes do governo é perceptível em Campinas (55%), Montes Claros (50%) e 
Blumenau (36%).  



Quando se trata da capacidade de vocalização dos representantes do segmento dos 
trabalhadores, nas capitais, as mulheres apresentam uma maior proporcionalidade de falas, 
com a exceção de Belém e Salvador. Em contraposição com as capitais, é apenas nas atas de 
Blumenau que se encontra um número expressivo de falas de mulheres do segmento 
trabalhador (26%).  



Tabela 4 - Vocalizações de participantes do Sexo Feminino (%)18 

Conselhos pesquisados 
Atores externos  Conselheiros em exercício  
G SC  NI G NI P T U CO MD 

 
 
 
 

Capitais 

Belém 2 1 0 29 0 0 21 43 2 0 
Belo Horizonte 11 2 8 13 20 1 29 16 1 0 

Brasília 23 0 3 21 0 0 25 10 16 0 
Florianópolis 34 2 2 19 15 1 18 9 0 0 
Porto Alegre 13 10 9 9 1 2 11 40 4 0 
Rio de Janeiro 11 5 4 4 17 1 33 23 1 1 

Salvador 25 2 5 31 6 12 8 12 0 0 
São Paulo 10 3 2 8 4 0 29 33 11 0 

Cidades de porte médio 

Anápolis 40 4 0 0 2 7 2 46 0 0 
Blumenau 21 6 10 15 1 6 26 17 0 0 
Campinas  37 7 9 18 1 3 8 13 2 0 
Juiz de Fora 2 3 2 9 4 16 8 56 0 0 

Montes Claros  37 3 7 13 2 0 11 27 0 0 
Total-peso 

igual 
20 4 5 15 6 4 18 27 3 0 

  Fonte: Pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, Prodep, 2009 e 
Avritzer, 2007. 
 

As informações apresentadas acima apontam questões importantes sobre a capacidade 
de vocalização feminina e masculina. A Tabela 1 apresentou uma tendência geral das atas dos 
conselhos terem um maior registro de falas masculinas, apesar da composição estar próxima 
da paridade. Já as tabelas seguintes, trazem informações sobre um padrão de vocalização 
feminina bastante distinta da masculina, levantando questões sobre a capacidade de 
vocalização das mulheres, em especial, das conselheiras e, mais especificamente, das 
usuárias.  

Se por um lado os conselheiros do sexo masculino, em especial os usuários, possuem 
um número alto de registro de falas, por outro, as conselheiras – sejam usuárias ou 
representantes dos outros três segmentos –, possuem uma menor capacidade de se 
expressarem em relação às funcionarias representantes do governo, que participam das 
reuniões do conselho como “atores externos”19.  

É importante ressaltar que, além das mulheres não serem a maioria dos falantes, nos 
conselhos em que o número de falas femininas está próximo ao dos homens – como é o caso 
de Salvador, Campinas, Belo Horizonte e Brasília –, as mulheres que têm acesso a voz nos 
mesmos não são as conselheiras usuárias. Em Belo Horizonte, são as representantes do 

                                                                 

18 Nesta tabela, as siglas G, SC e NI dizem respeito os participantes não conselheiros, os atores externos, e identificam, 
respectivamente, os representantes do Governo, da Sociedade Civil e os que não têm o segmento identificado.  As siglas 
G, P, T, U, NI correspondem aos conselheiros em exercício, e identificam os conselheiros representantes do Governo, 
dos Prestadores de serviço, dos Trabalhadores, dos Usuários e os conselheiros que não têm o segmento identificado. As 
demais siglas, CO e MD, representam os conselheiros que falam em nome das Comissões de Trabalho (CO) e em nome 
da Mesa Diretora (MD). 
 
19

 De acordo com a Tabela 4, esse é o caso de Anápolis (40%), Campinas (37%), Montes Claros (37%), 
Florianópolis (34%) e, menos acentuadamente, Salvador (25%) e Brasília (23%). 

 



segmento dos trabalhadores que têm mais voz; nas demais cidades, são as representantes do 
governo que mais têm falas registradas em atas.  

As mulheres falantes representam, em sua maioria, falas de grupos ligados ao governo 
ou de profissionais. Essas mulheres que têm espaço nos conselhos não são a maioria feminina 
atingida pelas políticas, as usuárias. Ou seja, quando se trata da participação feminina, os 
conselhos não correspondem às expectativas da sua criação de dar voz aos diretamente 
atingidos pelas políticas, e que, historicamente, estiveram distantes dos processos de tomada 
de decisão.  

Esse fato pode levantar a hipótese de que as mulheres que conseguem se expressar 
nos conselhos estão revestidas de características que se sobrepõem ao sexo. Essas mulheres 
representantes do governo, que vão ao conselho apresentar os projetos ou os relatórios do 
governo, são, em sua maioria, profissionais da saúde. Desta forma, elas assumem a autoridade 
de representante do governo, assim como a de “doutora”, detentora do saber científico da 
saúde. Essa autoridade oferece condições diferentes para a fala, e as usuárias, desprovidas de 
tais características, não possuem tais condicionantes. 

Quem ocupa os espaços de poder e decisão. 

Para se entender as relações de gênero presentes nos Conselhos Municipais de Saúde, 
também é preciso conhecer quem são as pessoas que ocupam as posições de destaque e que 
possuem poderes diferenciados em relação aos conselheiros comuns. Os conselheiros que 
participam da estruturas organizacionais do conselho – como a presidência; a mesa diretora; 
comissões temáticas – possuem determinadas prerrogativas.  

A presidência é um dos cargos mais importantes dos conselhos. Quem exerce o papel 
de presidente tem função ativa na definição dos assuntos que serão discutidos nas reuniões 
(Tatagiba, 2002), ao passo que “cabe à presidência a condução dos trabalhos do conselho, o 
que lhe dá capacidade de imprimir seu próprio ritmo ao processo deliberativo” (Cunha, 2009, 
p264). Além do seu poder de agenda, o presidente, em diversos casos, possui a prerrogativa 
de desempatar os conflitos e de decidir determinadas questões ad referendum nos conselhos 

(Faria e Ribeiro, 2010, no prelo).   

A tabela 5 traz informações contidas nas atas sobre os conselheiros que ocuparam a 
presidência de acordo com o sexo. De forma geral, os homens são a maioria dos presidentes 
nos conselhos. Apenas em Salvador e São Paulo as mulheres são presidente durante a maior 
parte do período estudado. Em Belo Horizonte, Campinas, Porto Alegre e Rio de Janeiro, as 
mulheres chegam a assumir a presidência por um tempo inferir ao dos homens. 

A tabela também informa o segmento dos presidentes. Os dados apontam um rodízio 
dos segmentos que ocupam a presidência. A rotatividade presente na tabela caminha na 
mesma direção da mudança das regras que, anteriormente, atribuía ao secretário de saúde do 
município a presidência nata20. A mudança nessa regra mudou a dinâmica dos conselhos, 
abriu espaço para os outros segmentos, diminuindo “a preponderância do governo frente aos 
demais segmentos que participam dos Conselhos” (Faria, 2007, p.119). 

É interessante observar que, dos seis conselhos em que as mulheres assumiram a 
presidência, em três, as mulheres são representantes do governo (Campinas, Salvador, São 
Paulo). Em Belo Horizonte e Porto Alegre, a presidente é do segmento trabalhador. No Rio 

                                                                 

20 Para ver mais informações sobre o cargo da presidência, ver Faria e Ribeiro (2010, no prelo).  



de Janeiro, ocorre o único caso de presidente mulher representante do segmento usuário, 
porém, é nesse conselho que a mulher ocupa a presidência por um tempo bastante curto em 
relação aos homens.  

O fato da presidência dos conselhos, em geral, ser ocupada pelos homens em um 
maior intervalo de tempo, possibilita variação mais expressiva entre os segmentos que 
ocupam o cargo. De qualquer maneira, os homens representantes do governo são os que mais 
ocupam a presidência, seguidos dos representantes dos usuários e dos trabalhadores. 

Tabela 5 - Quem ocupa a Presidência21 
Conselho Sexo Segmento 

 
 
 
 
 
 

Capitais 

Belém Masculino Trabalhador/Usuário 
 

Belo Horizonte 
Masculino Trabalhador/Usuário+ 

Feminino (34%) Trabalhador 
Brasília Masculino Governo 

Florianópolis Masculino Governo+/Usuário 
 

Porto Alegre 
Masculino  Usuário 

Feminino (25%) Trabalhador 
 

Rio de Janeiro 
Masculino 5/6 Governo 

Feminino (19%) Usuário 
 

Salvador 
Masculino Trabalhador/Prestador/Governo- 

Feminino (60%) Governo 
 

São Paulo 
Masculino Governo 

Feminino (70%) Governo 

 
 

Cidades de porte médio 

Anápolis Masculino Governo 
Blumenau Masculino Governo/Trabalhador/Usuário+ 

 
Campinas  

Masculino+ Governo/Usuário+ 
Feminino (41%) Governo 

Juiz de Fora  Masculino Usuário/Trabalhador+ 
Montes Claros  Masculino Governo 

 Fonte: Pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, Prodep, 2009 e 
Avritzer, 2007. 
 

Ocupar a presidência é fundamental, não apenas pelos poderes que esse cargo 
concentra. Para as mulheres, ser presidente significa possuir um poder de vocalização mais 
acentuado do que as demais conselheiras que representam os mesmos segmentos. Por 
exemplo, em Salvador, Campinas e São Paulo, as falas das presidentes correspondem a uma 
alta porcentagem das vocalizações das mulheres do segmento governo, respectivamente, 
72%, 67% e 62%. Em Porto Alegre e Belo Horizonte, das vocalizações das representantes 
dos trabalhadores, 38% e 20% correspondem, respectivamente, às falas das presidentes. Ou 
seja, esse cargo oferece às mulheres mais oportunidades de fala dentro dos conselhos22.  

                                                                 

21  Nessa tabela, as proporções fazem referência ao tempo que cada representante do sexo feminino ocupou a 
presidência.   
22  Esta alta capacidade de vocalização do cargo está, é claro, diretamente relacionada com as prerrogativas que a 
presidência possui em relação à condução dos trabalhos do conselho, em especial, a coordenação das reuniões. Porém, é 
interessante observar que esse cargo oferece mais oportunidade de falas às mulheres que, de um modo geral, têm um 
número menor de falas registradas em atas.  



O fato das mulheres não ocuparem os espaços de poder da mesma maneira que os 
homens é percebido por uma conselheira representante do segmento dos usuários de Juiz de 
Fora. A conselheira questiona a ausência das mulheres na mesa diretora do conselho:  

Eu só quero, em relação à Mesa Diretora, é o meu protesto, porque eu falei a mais de mês 
que deveria ter uma mulher compondo a Mesa Diretora, pois parecem que vocês não 
nasceram de uma mulher e que para vocês dizerem que, então esse é o meu protesto com 
relação à chapa da Mesa Diretora, pois vocês não sabem articular. Vocês esquecem que nós 
somos maioria e não fomos convidadas. Disseram que me convidaram e é mentira, pois 
nem na cidade eu estava, porque se eu fosse convidada, estaria sim fazendo parte da Mesa 
Diretora. Então, fica esse meu protesto. (Trecho da ata da reunião ordinária do dia 22.06.05 
do Conselho Municipal de Saúde de Juiz de Fora)  
 

Não é banal a reivindicação da conselheira, uma vez que a mesa diretora ocupa um 
espaço importante nos conselhos. Ela tem como função o trabalho de ordenar o 
funcionamento do conselho em conjunto com a presidência e com a secretaria executiva. As 
atribuições, em geral, são: coordenar as reuniões plenárias; convocar as reuniões 
extraordinárias; organizar a pauta e registrar as reuniões; executar e encaminhar as decisões 
tomadas nas reuniões; entre outras.  

É interessante observar que a fala da conselheira imprime a percepção de que as 
atuações femininas e masculinas são diferentes. É pertinente essa reivindicação, ao passo que 
se entende que mulheres e homens ocupam papéis sociais diversificados. Desse modo, cada 
um vivenciou experiências específicas e desenvolveu pontos de vista particulares, oferecendo 
ao conselho e aos seus debates pontos de vista distintos. Nas palavras de Young (2006), a fala 
da conselheira sugere que homens e mulheres possuem “perspectivas sociais” específicas 
(Young, 2006), as quais trazem como bagagem modos de olhar que são pontos de partida nas 
interações, comunicações e discussões políticas.  

Normas dos conselhos: Delimitação de entidades representantes dos usuários e 
definição de comissões de trabalho.  

O desenho institucional dos conselhos também possue informações importantes sobre 
as relações de gênero existententes nesses espaços, dado que os desenhos não são neutros e, 
por isto, influenciam, de forma direta, nas formas de participação. O formato institucional 
define, por exemplo, quem pode participar, como são selecionados, quais temas devem ser 
discutidos e deliberados (Fung, 2004; Faria e Ribeiro, 2010, no prelo). Desta forma, a prática 
participativa é atingida pelo desenho que, no limite, determina a quantidade e perfis dos 
participantes, assim como a formação deles e, por conseguinte, a qualidade dos debates.  

A análise empenhada sobre as leis e os Regimentos permite identificar que a maioria 
dos conselhos de saúde pesquisados reserva os assentos destinados aos usuários para 
determinados tipos ou categorias de entidade que trabalha com o tema da saúde23, ou já deixa 
definida a instituição específica. Dos quarenta e nove (49) conselhos analisados por essa 
pesquisa, quarenta e um (41) já definem os tipos de entidades que poderão pleitear uma vaga 
no CMS. Dentre esses, apenas dez (10) conselhos preveem um assento para organizações que 
discutem a Saúde da Mulher ou os direitos delas, dois (2) definem duas vagas para serem 
preenchidas por entidades que defendam os direitos das “crianças, adolescentes, mulheres e 

                                                                 

23 Entende-se aqui categoria como o caráter da organização e sua temática de envolvimento. Por exemplo, quando o 
Regimento Interno ou Lei de Criação ou alteração define, no capítulo destinado a organização da composição do 
conselho, que uma das vagas é destinada para “Associações de Portadores de Deficiências e Patologias Crônicas” ou para 
“entidades de Aposentados”, considera-se que a categoria está definida. 



idosos” e um (1) delimita uma vaga para entidades que representem mulheres, crianças e 
adolescentes.  

Dentre os conselhos que têm atas analisadas aqui, vale destacar que Anápolis, 
Blumenau, Montes Claros e São Paulo reservam uma vaga para entidades específicas. São 
elas, respectivamente: “Núcleo de Mulheres Bandeirantes”, “Rede Feminina de Combate ao 
Câncer”, “Conselho de Defesa dos Diretos da Mulher” do município e “Associação de Defesa 
dos Interesses das Mulheres”. Belo Horizonte deixa uma vaga aberta para quaisquer 
movimentos de mulheres da cidade. Já Juiz de Fora atribui duas vagas para serem preenchidas 
por “representantes das Instituições organizadas sob interesses das crianças, adolescentes, 
mulheres e idosos”24. 

Tabela 6 - Cadeiras no CMS para entidades de mulheres 

Conselhos Pesquisados Prevê Entidade/Categoria 

 
 
 
 
 

Capitais 

Belém  Não - 
Belo Horizonte Sim Movimentos de Mulheres 

Brasília  Não - 
Florianópolis  Não - 
Porto Alegre  Não - 
Rio de Janeiro Não - 

Salvador  Não - 
São Paulo Sim “Associação de Defesa dos Interesses das Mulheres” 

 
 

Cidades de 
porte 
médio 

Anápolis  Sim “Núcleo de Mulheres Bandeirantes”,  
Blumenau  Sim “Rede Feminina de Combate ao Câncer”  
Campinas  Não - 

Juiz de Fora  Sim 
02 representantes das Instituições organizadas sob interesses 

das crianças, adolescentes, mulheres e idosos. 
Montes Claros Sim “Conselho de Defesa dos Diretos da Mulher” 

Fonte: Pesquisa “Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, Prodep, 2009 e 
Avritzer, 2007. 
 

 A ausência dos movimentos sociais de mulheres é uma constante em todos os 
conselhos municipais de saúde do Brasil (Costa, 2009). É possível supor que esse baixo 
percentual está diretamente relacionado com as informações coletadas por esse trabalho sobre 
as regras que delimitam as entidades que podem pleitear vagas nos conselhos, dentre as quais, 
a menor parte é de organizações de mulheres e feministas que discutem a temática.  

 Neste ponto, é importante questionar o fenômeno da delimitação das 
categorias de entidades e o fato das organizações de mulheres não ocuparem os conselhos de 
forma expressiva, a partir da discussão empenhada sobre a função de representante que os 
grupos exercem nesses espaços.  

 Diversos autores e autoras têm debatido o fenômeno da representação 
ocorrido no interior dos conselhos. De forma resumida, eles argumentam que a legitimidade 
da representação nesses espaços não advém das eleições e sim do caráter das organizações. 

                                                                 

24  Além dos seis conselhos estudados nesse artigo, as cidades que também têm nas regras dos conselhos a 
delimitação de vagas para entidades de mulheres são: Poços de Caldas-MG; Sorocaba-SP; Paulista-SP, Maracanaú-CE; 
Recife-PE; Fortaleza-CE; e Petrolina-PE. Em Petrolina, assim como em Juiz de Fora, delimita as duas vagas para os 
representantes dos idosos, mulheres, crianças e adolescentes. Em Fortaleza, há uma vaga para entidades representantes 
das mulheres e das crianças e adolescentes. 



Para Luchmann (2007), as entidades que ocupam os conselhos gestores e de políticas têm sua 
legitimidade ancorada na “expertise e qualificação” das mesmas. Do mesmo modo, Avritzer 
(2007b) argumenta que as organizações que participam dos conselhos são as que possuem 
afinidade com a temática. Para o autor, as “organizações criadas por atores da sociedade civil, 
que lidam por muito tempo com um problema na área de políticas sociais, tendem a assumir a 
função de representantes da sociedade civil nos conselhos ou em outros organismos 
encarregados das políticas públicas” (Ibidem, p.457). 

 Apesar dos movimentos de mulheres e feministas se organizarem em torno 
dessa temática e fazerem parte dos grupos engajados e qualificados, não se pode negar que os 
conselhos foram eleitos como arena de atuação de forma tardia. Como expresso nesse artigo, 
é nesta atual década que as mulheres organizadas escolheram os conselhos como espaço 
estratégico para o exercício do controle social sobre as políticas de saúde. Além disso, é 
importante lembrar que as organizações de mulheres e feministas sempre vivenciaram 
problemas organizacionais e internos, quando se tratava da ocupação dos espaços 
institucionalizados e ligados ao Estado. Por outro lado, não se pode deixar de reconhecer a 
força das regras que delimitam os tipos de associações que podem pleitear vaga, as quais dão 
legitimidade para determinadas ramificações temáticas da área da saúde.  

 O estudo empenhado sobre as normas nesse artigo também oferece 
informações sobre a estrutura organizacional dos conselhos, que, em sua maioria, são 
compostos pela presidência, mesa diretora, secretaria executiva e comissões ou câmaras 
temáticas ou de trabalho. A análise realizada identificou que a maior parte das leis e 
Regimentos dos conselhos previa a existência de câmaras ou comissões temáticas ou de 
trabalhos – grupos de conselheiros que, com o apoio técnico de funcionários da prefeitura, 
estudam e discutem, de forma mais elaborada, determinados assuntos da saúde que serão 
abordados nas reuniões. Dos 49 conselhos analisados, 41 (83,7%) preveem a existência 
desses grupos. Porém, nenhuma das comissões previstas têm como prerrogativa a tematização 
da saúde das mulheres.  

A ausência de câmaras para empenhar essa discussão implica na dificuldade dos 
conselhos em qualificar os debates em torno da saúde feminina, dado que as comissões têm 
como função capacitar os atores a tomarem suas decisões, ao alimentar os debates com 
informações sobre os assuntos em pauta nos conselhos (Faria e Ribeiro, 2010, no prelo). 

Essa deficiência dos conselhos em qualificar os debates em torno da saúde das 
mulheres é discutida por algumas conselheiras do conselho de Porto Alegre, o qual vivenciou 
polêmicas intensas em torno do tema da saúde feminina. Em 2006, uma representante dos 
usuários diz que “está na hora de se constituir no Conselho uma Comissão que trate da Saúde 
da Mulher”25, ao refletir sobre as discussões em torno do relatório de gestão do segundo 
semestre de 2006, apresentado pela prefeitura. O documento exposto discorria sobre 
problemas diversos das políticas de saúde voltadas para as mulheres, como o alto índice de 
mortalidade materna, alta proporção de partos por cesárias, ausência de remédios que 
estimulam a amamentação nas mães com problemas para amamentar, ausência de médicos 
especialistas e equipamentos, entre outros26. 

Outra conselheira, também representante dos usuários, compartilha da mesma 
posição, ao afirmar que existe “uma lacuna em relação ao aspecto da Saúde da Mulher, que o 

                                                                 

25    Trecho da ata da reunião ordinária do dia 05.10.2006 do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. 
26  Informações disponíveis na ata da reunião ordinária do dia 28.09.2006 do Conselho Municipal de Saúde de Porto 
Alegre. 



Conselho não tem conseguido acompanhar”27, durante uma reunião de discussão de 
estratégias de combate a mortalidade feminina causada pelo câncer de mama. 

Até hoje, não se foi criada uma câmara para a temática da saúde das mulheres. Porém, 
entre 2006 e 2007, para resolver um grande impasse28 vivenciado pelo conselho de Porto 
Alegre, foi criado um grupo de trabalho com apoio do Conselho Municipal da Mulher para 
oferecer subsídios aos argumentos e ao parecer do conselho.  

Em todos esses casos, as atas deixam claro que a dificuldade de resolução 
experimentada pelo conselho está diretamente relacionada com a ausência de pessoas 
qualificadas para fundamentar a discussão. A não existência de comissão temática sobre 
saúde feminina ou de trabalhos especializados no assunto acaba por não qualificar os debates 
e nem oferecer subsídios para as decisões requeridas, dado que as câmaras têm como função a 
capacitação dos seus conselheiros e, assim, a qualificação dos debates e decisões. A ausência 
de câmaras com essa especialidade gera dificuldades à participação dos atores nas discussões 
sobre o tema, especialmente nas marcadas pelas assimetrias informacionais.  

O estudo empenhado sobre as regras ajuda a compreender como os conselhos 
respondem as reivindicações dos movimentos de mulheres, uma vez que o desenho 
institucional pode, ou não, “assegurar as condições de inclusão democrática de grupos 
marginalizados ou silenciosos politicamente, cuja voz nem sempre alcança ou tem influência 
nas ações do Estado”, assim como pode garantir, ou não, uma deliberação refinada, ao 
oferecer informações sobre determinados temas (Cunha, 2009, p313). As duas informações 
observadas aqui indicam que o desenho institucional dos conselhos não tem preocupação 
direta com a inclusão das mulheres organizadas, pelo fato de não oferecer cadeiras específicas 
para elas; e nem com a qualificação dos debates em torno da saúde feminina, por não possuir 
comissões temáticas com essa função. 

Considerações finais  

Esse trabalho apresenta um cenário, no qual, os movimentos de mulheres e feministas, 
têm se organizado em torno da bandeira da saúde desde a década de 1980. Esses grupos vêm 
reivindicando a ampliação dos serviços de saúde, da mesma forma que levantam a bandeira 
de que as mulheres precisavam ocupar os espaços de exercício do controle social sobre a 
saúde, para que o primeiro objetivo seja alcançado. Dentre esses lugares, estão os conselhos 
municipais de saúde, que foram criados baseados no seu potencial inclusivo. Esperava-se que 
esses espaços oferecessem aos desfavorecidos mais oportunidades de participar dos processos 
de tomada de decisão política.  

Apesar das reivindicações empenhadas, os conselhos municipais de saúde ainda não 
são o espaço consagrado de atuações das mulheres e dos movimentos organizados em torno 
da temática da saúde feminina.  Os dados abordados nesse texto indicam que, de modo geral, 
as falas registradas nos conselhos são, em sua maioria, de homens, apesar da composição 
tender para a paridade numérica entre os sexos. Além disso, as mulheres que possuem maior 
capacidade de vocalização não são as usuárias, como é o caso dos homens. A maior parte das 
falas femininas é de representantes do governo, as quais estão revestidas de características 
diferenciadas das usuárias, como a autoridade do saber técnico da saúde e a própria 
autoridade do governo.  
                                                                 

27   Trecho da ata da reunião ordinária do dia 05.09.2007 do Conselho Municipal de Saúde de Porto Alegre. 
28  O grande impasse vivenciado estava relacionado à necessidade do conselho avaliar a continuidade, ou não, de um 
serviço oferecido às jovens da região da Restinga: o implante de anticoncepcionais intradérmicos. 



Neste sentido, as mulheres, especialmente as usuárias, têm encontrado dificuldades 
para a própria atividade política, na medida em que se entende que o uso da fala é um “ato 
político” (Young, 2003), assim como a exposição pública das opiniões, ideias e demandas 
está diretamente relacionada com a possibilidade das atrizes e atores influenciarem o sistema 
político (Cortes, 2005).   

O objetivo aqui não é de desvalorizar as falas das mulheres representantes do 
governo, e sim discutir o fato da maioria das vocalizações femininas estarem diretamente 
relacionadas com a apresentação de uma agenda específica. As representantes do governo 
acabam sendo as responsáveis pela apresentação de projetos e relatórios feitos pelas 
secretarias ou pelos órgãos que trabalham com a saúde, o que representa, de certo modo, 
vozes “institucionalizadas”. É nesse compasso que se espera que o segmento dos usuários 
apresente o outro lado da história, acrescentando ao debate as demandas dos diretamente 
atingidos pelas decisões tomadas.  

Quando analisadas as posições de poder, como a presidência, percebe-se que nos 
CMSs, assim como em outros modelos participativos, existem lugares reservados para a 
participação feminina e a masculina. A maior parte dos presidentes é do sexo masculino, e as 
usuárias não conseguem ocupar a presidência do mesmo modo que os homens, representantes 
do mesmo segmento. 

O desenho institucional apresenta como os conselhos têm se estruturado. De um 
modo geral, os CMSs não têm como preocupação central a inclusão das entidades de 
mulheres e feministas que se organizaram em torno da temática feminina; da mesma maneira, 
esses espaços não têm organizado grupos de trabalhos em torno dessa temática para subsidiar 
os debates. Por esse motivo, nesses conselhos não se encontram as vozes das organizações de 
mulheres e feministas especializadas nas discussões sobre saúde e gênero. Desta forma, é 
detectada a ausência das “perspectivas sociais” (Young, 2006) de mulheres que vêm, durante 
anos, estruturando uma agenda robusta em torno do tema.  

O trabalho apresentado indica que, apesar dos conselhos terem como objetivo a 
inclusão de novos atores, estes ainda vivenciam dificuldades para atingir o mesmo. Os CMSs 
estudados não se apresentam como um espaço facilitador para a participação das mulheres e 
das organizações femininas.  

As explicações apresentadas aqui são diversas. Por um lado, ocorre uma reprodução 
de desigualdades sociais de gênero nos conselhos. A figura masculina, culturalmente, possui 
mais facilidades para se apresentar em público e, da mesma forma, para ocupar os espaços de 
liderança e poder. As mulheres não foram socializadas para assumirem tais papéis. Desse 
modo, as mulheres revestidas de outras características que lhes confere poder, como o saber 
técnico e a autoridade de governo, encontram mais oportunidades para o uso da palavra nos 
conselhos.  

Por outro, diferentes fatores sociais e políticos também são bastante explicativos. 
Tanto o desenho institucional, quanto a dinâmica participativa como um todo são 
influenciados pela mobilização de setores sociais envolvidos nas reivindicações por políticas 
de saúde (Luchmann, 2007; Avritzer, 2007b). Neste caso, é possível apontar que o fato dos 
conselhos não apresentar facilitadores para a participação das mulheres e de suas 
organizações está diretamente relacionado com a escolha tardia feita pelos movimentos. As 
organizações feministas elencam os CMSs como um espaço estratégico de atuação, mas 
fazem isso em um momento posterior a diversos outros movimentos envolvidos com a 
própria criação dos conselhos.  



Para fechar a discussão empenhada, vale ressaltar que é preciso dar continuidade aos 
debates em torno dos potenciais inclusivos dos conselhos. A inclusão de mulheres e homens 
diversos – os quais possam contribuir com perspectivas variadas, as quais enriquecem os 
debates, proposições e decisões – torna-se uma questão necessária para o próprio 
aprofundamento democrático. Não se trata apenas de uma inclusão numérica. É preciso que, 
nos espaços participativos, além da presença, estejam garantidas as igualdades de 
oportunidade e condições para que as maneiras de todos agirem e pensarem (maneiras 
conhecidas social e culturalmente como propriamente femininas ou masculinas ou de outros 
grupos) sejam respeitadas e reconhecidas (Fraser, 2001). Neste ponto, a aposta na inclusão 
das perspectivas das mulheres e dos movimentos de mulheres e feministas nos CMSs está 
baseada na assertiva de que a inclusão trata de acrescenta ao debate mais “perspectivas 
sociais” e, consequentemente, o que enriquece as potencialidades de um espaço de discussão, 
fiscalização e formulação de políticas públicas. 
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