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1. INTRODUÇÃO 

A Lei 11.445/2007 traz em seus princípios o controle social em todo o processo da prestação 

dos serviços de saneamento básico, bem como a transparência das ações, baseadas em sistemas de 

informações e processos decisórios institucionalizados. A Lei atribuiu ao titular dos serviços, dentre 

outras, a formulação da política pública de saneamento básico e, para tanto, a elaboração dos planos 

de saneamento básico e o estabelecimento de mecanismos de controle social, definindo-o como 

“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantem à sociedade informações, representações 

técnicas e participações nos processos de formulação de políticas, de planejamento e de avaliação 

relacionados aos serviços públicos de saneamento básico” (inciso IV do artigo 3º). 

No sentido de atender à Política Nacional de Saneamento, Iperó, SP está em momento de 

elaboração de seu plano municipal para o setor. No entanto, o Plano como instrumento de 

planejamento deve ser elaborado para atender as demandas locais, e não apenas ser uma peça 

meramente técnica (MORAES, 2009). Para isso, o Plano deve ter características políticas, sendo 

fruto de um processo de decisão político-social; ser transparente; e democrático, garantindo a 

participação da sociedade como previsto na Lei 11.445/2007 (MORAES, 2009). Jacobi (2009) 

enfatiza que experiências de gestão participativa fortalecem a capacidade crítica e de engajamento e 

a capacidade de multiplicação e aproveitamento do potencial dos cidadãos no processo decisório. 

Nesta perspectiva, este artigo é uma investigação acerca do entendimento sobre controle social 

pelos atores locais.  Dessa forma, a discussão será a respeito da percepção destes atores sobre o 

controle social, como eles percebem a importância do seu trabalho e o que entendem por 

participação no setor do saneamento. 



 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

O trabalho foi realizado no município de Iperó, localizado na Região Administrativa de 

Sorocaba, Estado de São Paulo. Atualmente, Iperó possui uma população estimada de 30.153 

habitantes (IBGE, 2013), com densidade demográfica de 177,08 hab/km² A pesquisa está vinculada 

ao projeto de pesquisa “Metodologias para fortalecimento do controle social na gestão em 

saneamento”, realizado através de um convênio entre a Fundação Nacional da Saúde (FUNASA) e 

o Instituto de Energia e Ambiente da Universidade de São Paulo (IEE/USP). A percepção dos atores 

locais sobre o controle social, abordada neste trabalho, foi levantada na primeira oficina realizada 

pelo projeto, intitulada “Café com atores”, no município de Iperó em setembro de2013. Contou com 

a participação de 28 pessoas de diversos setores: direção e técnicos da empresa municipal de 

saneamento na época, técnicos do poder público, diretores de escola, professores, agentes 

comunitários de saúde, assistente social, vereador e funcionários da prefeitura de Iperó. 

A metodologia utilizada foi o World Café, método participativo desenvolvido por uma rede 

de atores com foco na facilitação do diálogo acerca de questões complexas de difícil solução. A 

metodologia pressupõe que para que o diálogo efetivo ocorra é preciso criar as condições adequadas 

para o processo. Neste sentido, a conversa é organizada em pequenos grupos, em pequenas mesas 

para proporcionar um ambiente informal e descontraído para que as pessoas se expressem 

livremente. Ao longo das rodadas são formuladas perguntas estratégicas sobre o assunto que se 

pretende abordar. O “Café com atores” foi organizado em três rodadas: a 1ª buscou um 

levantamento de histórias marcantes em relação à participação da sociedade no setor de 

saneamento; na 2a rodada, a questão buscou o levantamento da percepção dos participantes em 

relação à importância do seu trabalho no município; e na terceira rodada, buscou-se um 

levantamento de ideias, ações e caminhos possíveis para o controle social no saneamento. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO  

Os principais atores presentes no “Café com atores” eram da área da saúde (agentes de vetores 

e agentes comunitários de saúde) e da educação (professores), o que gerou resultados e uma 

discussão interessante, pois estes atores são uma importante interlocução entre o setor público e a 

comunidade. Os agentes de saúde podem desempenhar um papel de liderança comunitária, pois 

trabalham na comunidade onde residem, e por isso, representam a comunidade, conhecem mais a 

realidade e têm influência direta sobre ela. Os professores são atores respeitados e que, assim como 

os agentes de saúde, têm conhecimento sobre os problemas do entorno das escolas e trabalham na 

educação dos alunos e familiares.  

Nos diálogos, os atores demonstraram saber sobre a relação saneamento e prevenção de 

doenças: “saneamento básico é importante para evitar doença”; “água tratada é sinônimo de saúde”; 

e “O meio mais prático para a saúde, o saneamento chegar junto com a rede de esgoto”. 



 

Primeiramente, lê-se uma forte compreensão de saneamento como “água tratada” e “esgoto”. Assim 

como incluem o “lixo” como saneamento, pois comentaram sobre o interesse comum em realizar 

coleta seletiva de lixo em um evento da Campanha da Fraternidade sobre o meio ambiente. 

Saneamento está muito atribuído a esses três eixos porque são os maiores problemas enfrentados e 

vistos por eles diariamente. Os mesmos não citaram problemas com alagamentos, justamente por 

não ser um problema enfrentado com frequência. Quanto à solução de problemas estruturais do 

saneamento, os atores propuseram a ação mais efetiva do poder público para a ampliação da rede de 

esgoto e de novas fontes de água para abastecimento.  

Em suas falas: “Dar infraestrutura para a população (rede de esgoto, água encanada), depois 

invista na conscientização”; “Investir em infraestrutura para conscientizar a população (investir em 

conscientização)”. Desta forma, entendemos que os participantes relacionam o acesso à informação 

e a conscientização com a melhora da infraestrutura sanitária. Esta noção vai de encontro à 

literatura sobre controle social, de que para atingir os objetivos de universalização dos serviços do 

saneamento, é necessário um efetivo controle social, e a relação inversa também é verdadeira. “A 

população reclama dos serviços prestados, porém não participa ativamente”. Este foi outro aspecto 

apontado, a falta de engajamento e de participação popular. Esta posição pode ser vista como 

quadro reflexo de uma participação não efetivada e fomentada por parte do Estado. Todavia, os 

próprios participantes enxergam que “A mudança e a informação faz parte do dia-a-dia.”, e se 

incluem como informantes à população, pois são os que conhecem os problemas de cada bairro com 

mais proximidade, buscam fazer um trabalho de conscientização e de ação conjunta com os 

moradores, mas sabem que essas ações têm seus limites. 

A respeito dos problemas relacionados ao controle social no saneamento, os participantes 

propuseram a integração entre as diferentes instituições: “formar parcerias entre as instituições de 

saúde, educação, saneamento básico (prestadores dos serviços, prefeitura) a fim de mobilizar, 

conscientizar, e educar ambientalmente a população em geral, através de palestras”. Nesse aspecto, 

os atores apontaram como um dos principais gargalos à efetivação do controle social, a falha de 

comunicação entre as instituições públicas com a população e entre os próprios órgãos públicos, 

relatando que não há transparência por parte da prefeitura. Em contrapartida, essas colocações 

geraram um contraponto de ideias, pois a prefeitura e a empresa de saneamento entendem que as 

informações estão disponíveis para consulta pública, e que os eventos importantes eram informados 

no rádio, e que isso seria suficiente.  O debate foi encaminhado, como sugestão dos próprios atores, 

apara a importância de conhecer as necessidades de cada bairro, pensar e agir conjuntamente com a 

população, para que cada um possa contribuir e compreender o seu papel dentro das ações no 

saneamento básico, garantindo qualidade de vida, controle social e participação efetiva da 

população. Para atender estes objetivos, foi proposto o estímulo a projetos e identificação de atores 

sociais importantes para “a melhoria do bem comum”; e buscar um trabalho integrado das 

instituições de Saúde e de Educação. Portanto, demonstrar a importância de ter espaços que 

incentivem o diálogo entre representantes de instituições públicas e privadas com a comunidade e 



 

atores locais a fim de propor e solucionar questões que, muitas vezes, possui uma solução mais 

simples, que não demanda maiores gastos e cria a oportunidade de se gerar consenso e vínculos 

entre o Estado e o cidadão. 

 

4. CONCLUSÃO 

A atividade conseguiu permear os desafios que Iperó, sendo um município de pequeno porte, 

possui, além de alcançar a percepção dos atores locais sobre estes, conforme a discussão dos 

resultados. Neste sentido, a metodologia utilizada – World Café – se mostrou como uma ferramenta 

de diálogo muito interessante, na medida em que todos os participantes puderam se expressar 

livremente, levando ao questionamento de problemas e desafios relacionados ao saneamento na 

região, assim como, a própria participação individual (como escola, como agente de saúde, entre 

outros) nas ações de saneamento, o que nos permitiu obter uma percepção mais aprofundada sobre o 

setor na localidade estudada. E, enxerga-se um forte potencial de reaplicação na tentativa de se criar 

um espaço de diálogo contínuo entre os atores e os gestores dos serviços de saneamento. 

  A questão do saneamento básico é complexa e de difícil solução, por envolver vários 

desafios socioambientais e transpassar diversos setores de administração pública, entretanto, a 

discussão que está (ou que deveria estar) em pauta na gestão do saneamento não é se deve haver o 

controle social, visto que é um princípio legal, mas quais as melhores estratégias de inserir a 

população nas fases de planejamento, implementação, monitoramento e avaliação das políticas 

públicas do setor. Portanto, é prioritário que seja um tema levantado e discutido a partir da visão de 

diversos atores, com participação ativa da sociedade civil usuária dos serviços, com a finalidade de 

gerar um aprendizado social, legitimar o direito a cidadania e desenvolver possíveis soluções para o 

setor, principalmente no que concerne a aplicação da Lei na garantia do controle social. 
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