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Prefácio

Pode-se sentir, diariamente, a importância de se discutir
controle social, ao acompanharmos as denúncias pela
imprensa dos desvios, corrupção e apropriações indevidas
do dinheiro público, do fisiologismo e clientelismo com a máquina estatal
presentes nos três poderes das unidades federativas.
Maria Valéria Costa Correia aborda este tema, enfocando a necessidade do controle social sobre os recursos públicos, elegendo, como categoria
de estudo, o fundo público.
Assim, inicia o livro apresentando o panorama do fundo público nos
países desenvolvidos e no Brasil desde a crise do Welfare State até a década de 90, mostrando a preocupante tendência da sua utilização para o financiamento da reprodução do capital em detrimento do financiamento da reprodução da força de trabalho. Neste debate, insere a (des)constituição da
esfera pública, das políticas públicas e da democracia.
O recorte específico na política de saúde é dado no segundo capítulo,
em que se acompanha o percurso do fundo público da saúde no rastro da
previdência social e, a partir de 1988, no rastro da seguridade social.
A história do controle social na saúde emergindo da relação Estado/
sociedade é descrita no terceiro capítulo, em que analisa o respaldo legal
deste controle sobre o fundo público da saúde na Lei 8.142/90, sua legitimação
nas Conferências Nacionais de Saúde e nas Normas Operacionais Básicas
do SUS.
No quarto capítulo, Valéria mostra um estudo de caso em que articula
os conceitos trabalhados nos capítulos anteriores com a realidade do conselho de saúde de um município brasileiro, apresentando os avanços e os limites do controle social sobre o Fundo Municipal de Saúde.
Este livro possibilita a todos uma compreensão, para além do aparente,
do rumo perigoso que muitas vezes tem tomado a política de saúde brasileira. Mas vai além, mostrando que o caminho da superação desses desvios
passa pela efetivação do controle social.
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O marco teórico aqui apresentado é abrangente, se constituindo em
leitura obrigatória para quem estuda, atua ou milita no campo das políticas
sociais. Ao tomar como objeto de estudos uma realidade concreta, Valéria
torna este livro também de especial interesse para conselheiros, gestores e
profissionais da saúde.

Arlindo Fábio Gómez de Sousa
Sociólogo sanitarista
Superintendente do Canal Saúde/Fiocruz

10

