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RESUMO 

A participação em conselhos municipais é uma conquista histórica de parte dos 
movimentos sociais e organizações que lutaram pela redemocratização do País. 
Com a sua previsão na Constituição Federal de 1988, buscava-se por meio da 
institucionalização destes espaços via políticas públicas, o envolvimento da 
população na construção de avanços democráticos ainda necessários para a 
universalização de direitos sociais e a socialização da política. Após 27 anos de 
sua previsão, apesar da ampliação significativa destes e das políticas públicas, há 
diversas críticas sobre a forma como efetivamente ocorre à participação nestes 
espaços. A partir da Psicologia Sócio-Histórica, este estudo teve como objetivo 
realizar uma análise psicossocial na perspectiva de compreender a Dimensão 
Subjetiva da Participação em um Conselho Municipal. Para tanto se utilizou da 
observação participante nas reuniões ordinárias e extraordinárias do conselho 
com foco nas posições/significados/ações que servem como referencia aos 
conselheiros no que tange a experiência participativa. Foi constatado que a 
referência para participação está alinhada com uma perspectiva de Estado 
gerencial, que a reduz a uma prática de gestão despolitizada e na contramão do 
processo de luta pela universalização de direitos. Em nossa análise, apontamos 
que esta compreensão oculta relações de poder e também sua própria gênese 
nas relações da estrutura/superestrutura dos processos de transformações 
capitalistas no Brasil. A desnaturalização do sujeito que participa, ao identificá-lo 
como sujeito histórico, possibilita identificar processos que ocultam o autoritarismo 
sob uma noção de democracia burguesa. Por fim, compreendendo as 
contradições no âmbito da sociedade civil, conclui-se que a noção da participação 
para universalização de direitos nos conselhos pode ser estrategicamente 
fomentada na medida em que se efetiva a socialização da política com efetiva 

promoção da participação de usuários dos serviços. 

 

DESCRITORES: 1. Psicologia Social 2. Psicologia Sócio-Histórica 3. Políticas 

Públicas 4. Participação 5. Conselhos 
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ABSTRACT 
 
Participation in Municipal Councils is a historic achievement of the social 
movements and organizations that fought for democratization of the country. With 
its forecast in the Federal Constitution of 1988, sought to through the 
institutionalization of these spaces through public policies, people's involvement in 
building democratic advances still needed for the universalization of social rights 
and the socialization of politics. After 27 years of its forecast, despite a significant 
expansion of these and public policy, there are several criticisms on how 
effectively is the participation in these spaces. From the Socio-Historical 
Psychology, this study aimed to make a psychosocial analysis in order to 
understand the subjective dimension of participation in a Municipal Council. For 
that we used participant observation in regular and special meetings of the board 
focused on positions/meanings/actions that serve as reference to the directors 
with respect to participatory experience. It was noted that the reference to 
participation is in line with the perspective of managerial State, that reduces a 
practice of de-politicized management and against the process of struggle for 
universal rights. In our analysis, we point out that this hidden understanding power 
relations and also their own genesis in the relations of the structure/superstructure 
of capitalist transformation processes in Brazil. The denaturalization of the subject 
involved, to identify it as a historical subject, allows to identify processes that hide 
authoritarianism under a notion of bourgeois democracy. Finally, understanding 
the contradictions within civil society, it is concluded that the notion of participation 
on the boards for universal rights can be strategically promoted in that it is 
effective socialization policy with effective promotion of the participation of service 
users. 
 
KEY WORDS: 1.Social Psychology 2.Socio-Historical Psychology 3. Public Policy  
4. Participation 5.Councils 
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1. INTRODUÇÃO 

 

O interesse pelo tema da pesquisa surge no contexto da minha prática 

profissional como psicólogo em um Centro de Referência Especializado de 

Assistência Social (CREAS), onde atuo há aproximadamente 5 anos, com famílias 

e indivíduos que vivenciaram situações de risco social agravados por violações de 

direitos, na perspectiva de promoção para acesso aos direitos sociais. O direito à 

participação social é um dos princípios que orienta o trabalho profissional das 

equipes. Especificamente, a participação nos conselhos de políticas públicas tem 

permeado as nossas discussões, práticas profissionais e ações políticas.  Assim, 

os conselhos se apresentam nos contextos de trabalho e militância como locais 

estratégicos de lutas para construção e consolidação de políticas públicas.  

No período pós Constituição Cidadã (1988), as políticas sociais 

adotaram um discurso de “direito do cidadão e dever do Estado”, conforme 

preconizado na legislação. Essa condição expressa uma nova compreensão da 

relação Sociedade Política e Sociedade Civil, que ganha força a partir do 

processo de redemocratização do país, no qual a luta pelos direitos se 

estabeleceu no campo institucional. Nesse sentido se presume a participação da 

sociedade civil como princípio, direito e por vezes, dever, nas decisões que 

envolvem os interesses da sociedade nesse campo.   

Nas últimas décadas, a temática da participação tem sido muito 

abordada, tanto no Brasil, quanto em outros países ocidentais, bem como várias 

têm sido as lutas pela conquista de espaços democráticos. (GOHN, 2011) 
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Conforme Gohn, a temática está presente no Brasil desde o período 

das lutas da Colônia contra a Metrópole. O termo surge na literatura política, a 

partir da ideia da participação comunitária, enquanto um componente ideológico e 

prático dos centros comunitários americanos, no início do século passado. 

(GOHN, 2011, p. 52 e 53) 

No entanto, a autora destaca a apropriação do tema para o campo da 

política, a partir da década de 1950, vinculada à proposta de “desenvolvimento 

das comunidades” (mais detalhes WANDERLEY, 19931 apud GOHN, 2011, p.52). 

De acordo com Gohn, na concepção que orientava esta política, participação “era 

pensada como incorporação dos indivíduos em ações previamente elaboradas 

pelas autoridades ou grupos de missionários que desenvolviam programas 

assistenciais nas comunidades.” (GOHN, 2011, p. 52).  

Nesse sentido, o surgimento do tema nesse âmbito é vinculado a uma 

tendência desenvolvimentista e de controle, na qual se tem a expectativa da 

população comprometer-se com os processos decisórios colocados a partir da 

lógica de um projeto de desenvolvimento do país.  

Assim a história aponta que no Brasil, participar nem sempre 

representou (e representa) uma experiência propriamente democrática, muito 

menos revolucionária. A própria ideia de participação, numa linha democrática foi 

se desenvolvendo no Brasil ao longo da década de 60, passando pela ditadura 

militar, a participação nos movimentos sociais, que surgem na época, até o 

processo de redemocratização do país.  

Na década de 1980, o termo ganha novos sentidos, sendo relacionado 

com participação em processos de elaboração de estratégias e tomada de 

                                                           
1 WANDERLEY, Mariângela B. Metamorfoses do desenvolvimento de comunidade. São Paulo: Cortez, 1993. 
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decisão. O termo participação popular era recorrente e se remetia as classes 

populares. Gohn diz sobre o período que: 

“O povo, os excluídos dos círculos do poder dominante, 

eram os agentes e os atores básicos da participação 

popular. Foi um período de luta nacional pelo acesso e 

reconhecimento dos direitos sociais, econômicos e 

políticos dos setores populares. No plano mais geral, 

buscava-se o direito de eleger representantes para 

cargos públicos, o direito de se manifestar e de se 

organizar livremente. Tratava-se de mudar as regras do 

controle social e de alterar a forma de fazer política no 

país.” (Gohn, 2011, p. 52 e 53) 

 

A Constituição Federal de 1988 proporcionou que fossem criados 

espaços na estrutura do Estado, que deveria garantir a participação do cidadão 

na gestão, na fiscalização, no monitoramento e no controle das ações da 

administração pública (BRASIL, 2008). A partir disso, em tese, conselhos têm 

como função fiscalizar e propor para gestão da política pública, sua regulação, 

bem como, deliberação e aprovação sobre o seu orçamento.  

Embora seja um órgão autônomo, a instituição de conselhos e a 

manutenção das condições necessárias para o seu funcionamento são de 

responsabilidade dos órgãos governamentais executivos, dos estados e 

municípios, como condições para receber recursos federais para desenvolver 

diversas ações (BRASIL, 2008, p. 21). Em sua composição, figuram membros de 

vários segmentos: governo, trabalhadores da área, sociedade civil organizada, 

usuários dos serviços e das políticas públicas. Sendo assim, é um espaço 
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instituído para participação e o controle social sobre as ações na área, sendo 

organizados em instâncias municipal ou distrital, estadual e Federal.  

No entanto, esse direito a participação não se expressa sem 

contradições, paradoxos, disputas por concepções e espaços, e se dá, 

particularmente, no campo institucional.  

Segundo Brodersen, não tem sido uma tarefa fácil participar de forma 

democrática com influência em decisões e ações significativas para o futuro do 

país, diante de um “Estado tradicionalmente privatista, que mantém relações 

simbióticas e corporativas com grupos privilegiados.” (2006, p. 74) 

Os conselhos são, como um dos espaços criados para participação no 

campo das políticas públicas, um lugar que preconiza a ampliação da democracia, 

com a possibilidade de expressão de seus conflitos e desafios. Os autores que 

estudam os conselhos reconhecem o seu avanço como possibilidade de 

participação de grupos, historicamente excluídos no que tange ao poder de 

decisão, no âmbito das políticas públicas, no entanto também apontam sua 

fragilidade no sentido de cooptação destes espaços por parte de representantes 

de grupos dominantes. 

Nosso estudo visa conhecer e analisar a participação nestes espaços, 

considerando-os como uma produção social e histórica relevante no âmbito das 

políticas públicas, ao representar a conquista de um espaço legítimo para 

interferência da sociedade civil na fiscalização e proposição de políticas públicas. 

A recente polêmica sobre o Sistema Nacional de Participação Social, 

Decreto nº 8243/14, onde se dividiram opiniões no congresso nacional, no 
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contexto dos partidos políticos, bem como na mídia nacional, aponta como a 

participação social enquanto direito, ainda é uma concepção em disputa2.  

Em nossa prática profissional observamos como no campo das 

políticas públicas a participação é um direito que se efetiva para privilegiados, do 

qual os usuários dos serviços públicos de uma forma geral não tem acesso ou 

quando participam têm recursos precários em comparação com membros de 

instituições governamentais e outras instituições (ONG’s – Organizações não-

governamentais, Organizações e Entidades Sociais, etc.), o que talvez também 

explique a pouca popularidade dos conselhos municipais para quem é atendido 

em serviços de saúde, educação, assistência social, etc.  

São locais que expressam uma possibilidade de interferir na vida da 

cidade, mas geralmente não tem a credibilidade, a efetividade e a visibilidade 

para a vida cotidiana na mesma medida que o previsto pelas formas jurídicas. 

A atuação nos conselhos de políticas públicas, de alguma maneira, 

provoca discussões, buscando-se alternativas de superação das dificuldades ou 

questionando em que medida esses órgãos têm representado o processo de luta 

por direitos no campo das políticas públicas. Não há pesquisas com análises 

globalizantes que apontem sua efetividade nas políticas públicas, principalmente 

quando se refere, especificamente, aos municípios. Porém, existem vários 

estudos de caso, tanto com experiências nacionais e municipais de participação 

social.  

Cada experiência conselhista é singular, de fato não há um conselho 

municipal igual ao outro. As condições de cada município, a organização do 

                                                           
2
 Para conhecer as publicações que consultamos ver na seção 11.1. Artigos de Jornais. Estão listados por ordem 

cronológica. 
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conselho, o maior ou menor protagonismo da sociedade civil, o comprometimento 

do governo local com políticas participativas, aspectos relacionados com desenho 

institucional do conselho, bem como a própria dinâmica da relação dos 

conselheiros com estas questões objetivas, entre outras, contribuem para a forma 

como o conselho participa no aprimoramento de políticas públicas em sua área 

temática. 

Desta forma, para conhecer como se constitui a dimensão subjetiva da 

participação em conselhos de políticas públicas, buscamos acompanhar um 

conselho municipal no seu dia-a-dia, num período de 6 meses. Focalizamos o 

grupo de indivíduos que compõe esse conselho, buscando identificar sua 

participação no controle social e construção de políticas públicas.  

O nosso intuito foi apreender nesta experiência singular, o processo de 

constituição da dimensão subjetiva da participação social nos conselhos de 

políticas públicas, entendendo que nela está presente tanto elementos 

fenomênicos/singulares/únicos como essenciais/universais/expressão da 

genericidade humana. 

Identificar estes elementos significa explicar as interações presentes no 

processo de constituição da realidade social e compreender as relações que se 

expressam em sujeitos concretos que representam projetos coletivos constituídos 

a partir das bases materiais. 

A compreensão da participação nesses espaços não está desvinculada 

da atividade social prevista para os sujeitos que ali estão. Há uma base material, 

que constituiu uma base simbólica, que sustenta as relações que ali se 

apresentam. Porém é necessário considerar que a dimensão subjetiva, embora 
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não descolada da sua objetividade, expressa o poder de criação dos homens a 

partir do campo de possibilidades existentes e criados na base material. 

Em outras palavras, conhecer a dimensão subjetiva da participação 

nesses espaços remete a entender de forma mais qualificada o contexto presente 

na vida cotidiana/vida conselhista dos participantes e sua contribuição para 

fiscalização e elaboração de políticas públicas. 

Considerando a importância imputada aos Conselhos e as críticas que 

vêm recebendo na atualidade, bem como que as práticas são construídas nas 

relações entre sujeitos ativos e que essas relações expressam a objetividade; 

entendemos ser fundamental compreender as particularidades presentes na 

realidade de conselhos, a fim de elaborar propostas, a partir da Psicologia Social, 

no sentido de refletir sobre estes mecanismos de participação e construção da 

democracia participativa brasileira. 

Uma vez que as práticas exercidas pelos conselheiros e outros 

participantes nos conselhos são práticas sociais, que produzem e reproduzem as 

ações, reações, referências e incidem na elaboração das políticas públicas: Como 

se constitui a dimensão subjetiva da participação nos conselhos de políticas 

públicas? 

Para tanto, realizamos um percurso de esclarecer mais 

detalhadamente nossas pretensões, ao aprofundar o nosso referencial teórico e 

sua potência na análise destes espaços; apontaremos reflexões com algumas 

considerações sobre Estado e a formação social e política no Brasil; 

apresentaremos concepções sobre participação; discutiremos o histórico dos 

conselhos de políticas públicas no Brasil, bem como o que dizem produções de 

diversas áreas do conhecimento sobre; por fim, será descrita nossa experiência 
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de acompanhamento de um conselho de política pública e apresentadas 

contribuições para o debate da participação nestes espaços. 
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2. NOSSO REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Ao discutir sobre a participação nos conselhos de políticas públicas, 

estabelecemos um recorte e direcionamos o nosso olhar de pesquisador a partir 

de uma compreensão sobre o mundo e as relações entre os/as homens/mulheres. 

Queremos assim, nesse momento, apresentar de onde falamos, quando nos 

propomos a pensar sobre o fenômeno que analisaremos aqui. 

O debate sobre a participação é interdisciplinar e perpassa diversas 

áreas do conhecimento. No entanto, mesmo reconhecendo as contribuições das 

diversas áreas na construção da compreensão da temática na atualidade e 

buscando dialogar com estas, cabe clarificar que nosso debate busca contribuir a 

partir da Psicologia Social.  

Conforme Lane (1981), a Psicologia Social busca conhecer os/as 

homens/mulheres, a partir das relações estabelecidas no processo histórico, 

revelando como se inserem neste, considerando sua participação ativa e 

refletindo sobre como podem transformar a sociedade na qual vivem. 

 A nossa concepção de Psicologia Social está fundamentada na 

Psicologia Sócio-histórica que tem como base epistemológica e metodológica o 

materialismo histórico e dialético. 

Bock sintetiza, ao explicar as bases que orientam a Psicologia Sócio-

Histórica, apontando o seu fundamento, enquanto filosofia, teoria e método, no 

materialismo histórico e dialético: 
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“Nesse sentido, concebe o homem como ativo, social e 

histórico; a sociedade, como produção histórica dos 

homens que, através do trabalho, produzem sua vida 

material; as ideias, como representações da realidade 

material; a realidade material, como fundada em 

contradições que se expressam nas ideias; e a história, 

como o movimento contraditório constante do fazer 

humano, no qual a partir da base material deve ser 

compreendida toda produção de ideias, incluindo 

ciência e psicologia”. (BOCK, 2007, p. 17 e 18) 

 

Gonçalves diz que “a historicidade das experiências humanas” é a 

referência básica de análise. As ideias elaboradas pelos homens são expressão 

destas experiências. Toda experiência humana concreta implica a produção de 

ideias e representações (crenças, valores, conhecimentos) sobre ela, que reflete 

suas ações e relações. (GONÇALVES, 2007, p.38) 

Segundo a autora, no materialismo histórico e dialético as ideias 

produzidas pelos homens em um momento histórico representam este momento 

histórico, ou seja, “o pressuposto é de que a origem das ideias produzidas 

socialmente está na base material da sociedade.” (GONÇALVES, 2007, p.39) 

Leontiev (1964, p. 76) buscando as referências em Engels3, aponta 

para centralidade do trabalho, processo de ação do homem sobre a natureza, nas 

origens do desenvolvimento humano: 

“O aparecimento e o desenvolvimento do trabalho, 

condição primeira e fundamental da existência do 

homem, acarretaram a transformação e a hominização 

                                                           
3
F. ENGELS, Dialecta da Natureza.Ed. Sociales, 1975, p. 171. 
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do cérebro, dos órgãos de atividade externa e dos 

órgãos dos sentidos.” (LEONTIEV, 1964, p. 76) 

 

Além disso, o ator ressalta que o trabalho na sua origem é uma 

atividade social, portanto, coletivizada na qual os homens ao agirem sobre a 

natureza, desenvolveram sua comunicação uns com os outros. (LEONTIEV, 

1964, p. 81) 

“Assim, a atividade complexa dos animais superiores, 

submetida a relações naturais entre coisas, transforma-

se no homem, numa atividade submetida a relações 

sociais desde a sua origem.” (LEONTIEV, 1964, p. 85) 

 

Neste sentido, os processos psicológicos superiores, os quais dizem 

respeito às formas complexas como o homem interpreta, se comporta e se 

relaciona com a realidade estão interligadas, e são produto do processo de 

desenvolvimento da espécie humana, neste caso, da história humana. 

Vigotski (2008, p. 63), ao discutir sobre o desenvolvimento do 

pensamento verbal, ressalta a condição social humana, determinada por um 

processo histórico-cultural que supera, sem necessariamente eliminar, as formas 

naturais tanto do pensamento quanto da fala. Desta forma, o autor justifica o 

estudo pelo materialismo histórico e dialético dos fenômenos psicológicos: 

“Uma vez admitido o caráter histórico do pensamento 

verbal, devemos considerá-lo sujeito a todas as 

premissas do materialismo histórico, que são válidas 

para qualquer fenômeno histórico na sociedade 

humana. Espera-se apenas que, neste nível, o 

desenvolvimento do comportamento seja regido 
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essencialmente pelas leis gerais da evolução histórica 

da sociedade humana.” (VIGOTSKI, 2008, p.63) 

 

Para o autor, os homens são constituídos num processo de 

internalização de atividades e formas culturais de condutas construídas nas 

relações e modos de vida humanos, por meio dos signos constituídos e 

desenvolvidos ao longo da história humana.  

“La internalización de las actividades socialmente 

arraigadas e históricamente desarrolladas es el rasgo 

distintivo de la psicologia humana, a base del salto 

cualitativo de la psicologia animal, a la humana.” 

(VIGOTSKI, 1989, p.94)  

 

Vigotski ressalta ainda as consequências metodológicas desta 

concepção: 

“La evolución psicológica del individuo es parte 

integrante del desarrollo histórico general de nuestra 

espécie, y así debe ser entendida. Si aceptamos esta 

posición, significa que debemos hallar uma nueva 

metodologia para la experimentación psicológica... Al 

mismo tiempo que admite la influencia de la naturaleza 

sobre el hombre, la aproximación dialéctica postula que 

el hombre, a su vez, modifica la naturaleza y crea, 

mediante los câmbios que provoca en ella, nuevas 

condiciones naturales para su existência4. Esta 

posicion es la clave de nuestra aproximación al estúdio 

e interpretación de las funciones psicológicas 

superiores del hombre y sirve de base para los nuevos 

                                                           
4 F. ENGELS, Dialéctica de La naturaluza, Crítica (OME 36) Barcelona, 1979, PP. 234-235. 
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métodos de experimentación  y análisis por los que 

abogamos” (VIGOTSKI, 1989, p.98)  

 

Neste sentido, Furtado e Svartmann dizem que o homem é quem vem 

produzindo suas formas de vida, num processo de construção de alternativas 

para produção de meios para sua sobrevivência: 

 “ ...é com o aparecimento da consciência humana que 

nossa espécie combina as formas naturais de evolução 

com as formas históricas (de sua própria história). Com 

a apropriação cada vez maior dos processos históricos 

e a produção de uma condição especial, representada 

pelas formações econômicas e sociais que permitem o 

controle da produção humana e a constituição da 

cultura humana, as formas históricas de evolução se 

impõe, sobre as formas naturais. Isso significa dizer 

que a humanidade interfere em sua própria historia 

natural.” (FURTADO E SVARTMAN, 2009, p. 74 e 75) 

 

Portanto para a Psicologia Sócio-histórica a realidade é um fenômeno 

multideterminado, numa dinâmica entre bases subjetivas, que trata do campo de 

valores que a interpreta; e bases objetivas, que dizem respeito ao 

desenvolvimento material da sociedade e suas formas concretas. Nesse sentido, 

há interações entre essas dimensões e o indivíduo é constituído a partir dessas 

bases e referências, sendo ativo neste campo de possibilidades, por vezes, sem 

consciência disto. (FURTADO, 2007) 

O sujeito se constrói (e é constituído) na sua atividade concreta “e age 

objetivamente no plano individual de acordo com essa demanda social objetiva”. 
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A sua concepção da realidade é constituída a partir da interpretação desta base 

objetiva, com as interpretações disponíveis e possíveis no campo de significados 

construídos até este momento histórico. (FURTADO, 2007, p. 91) 

Então, é importante apontar que as ideias que orientam as ações dos 

homens, produzidas nas condições concretas de uma sociedade, em determinado 

momento histórico, podem alterar-se, não são naturais, estão relacionadas aos 

modos de vida: 

 “A consciência humana não é uma coisa imutável. 

Alguns dos seus traços característicos são, em dadas 

condições históricas concretas, progressivos, com 

perspectivas de desenvolvimento, outros são 

sobrevivências condenadas a desaparecer. Portanto, 

devemos considerar a consciência (o psiquismo)  no 

seu devir e no seu desenvolvimento, na sua 

dependência essencial do modo de vida, que é 

determinado pelas relações sociais existentes e pelo 

lugar que o indivíduo considerado ocupa nestas 

relações.”(LEONTIEV, 1964, p. 95) 

 

Segundo Gonçalves, a possibilidade de interpretar que na realidade o 

homem é sujeito ativo, que constrói sua própria existência, ou seja, pode interferir 

na realidade, é uma afirmação que também foi construída historicamente. “A 

afirmação do homem como sujeito histórico é expressão de um lugar concreto 

que foi sendo por ele construído e ocupado”. (GONÇALVES, 2010, p. 24 e 25) 

 A autora sinaliza que identificar a dimensão subjetiva refere-se a 

conhecer: 
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“...como os indivíduos registram o mundo em que 

vivem e sua experiência nesse mundo; como orientam 

sua ação nele; como produzem produtos materiais e 

espirituais; como apresentam esses produtos aos 

outros homens e os utilizam. Ou seja, são aspectos 

referentes ao pensamento, à vontade, às emoções, à 

linguagem, ao comportamento.” (GONÇALVES, 2010, 

p. 24 e 25) 

 

Para Furtado, a dimensão subjetiva da realidade refere-se ao conjunto 

plural de elaborações no campo social, que expressam sujeitos (representantes 

de classes sociais e coletivos) em determinado período histórico. Consiste em 

expressões da própria realidade objetiva subjetivadas na “forma de ideologia, de 

valores, crenças, representações sociais, produto cultural, de tradições religiosas 

ou culturais, de produção intelectual institucionalizada, de produção de imaginário 

popular etc. que é denominada pelas bases objetivas da sociedade, ao mesmo 

tempo, que re-elabora essas bases objetivas...”(FURTADO, 2002, p. 102). 

Nesse sentido, não se trata exclusivamente da expressão subjetiva 

individual, mas de produção coletiva, elaborada e mantida em relações sociais 

concretas vivenciadas por indivíduos. 

 É importante esclarecer que embora o desenvolvimento das forças 

produtivas seja o momento fundante da dimensão subjetiva da realidade, nas 

condições da sociedade de classes, tem peso significativo nas relações e 

transformações sociais, uma vez que os processos subjetivos, com as condições 

materiais que interpretam, constroem o cenário para estas mudanças sociais. Em 

outras palavras, na atualidade, mudanças na estrutura, em algumas 

circunstancias, dependem da forma como são compreendidas e vivenciadas. 
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Furtado esclarece essa dinâmica entre a base objetiva e a base 

subjetiva: 

“Colocando dessa forma, temos a impressão de que a 

base econômica é preponderante e que a sociedade é 

o reflexo do processo econômico. Mas não é assim que 

a coisa se dá. A base material é fundamental e dela 

deriva a base dos determinantes de produção da 

própria humanidade, como já vimos anteriormente. Mas 

o jogo entre tais condições materiais e sua subjetivação 

como forma de compreensão do mundo e condição 

para transformação também é fundamental para a 

produção humana. De tal forma, podemos afirmar que 

a partir da ação concreta no mundo (atividade), o ser 

humano passa a constituir aspectos subjetivos de 

registro e significação que lhe permitem a produção de 

sentidos que acompanham (sem ser reflexo) sua ação 

no mundo. Neste processo de construção subjetiva 

aparece também o novo, ou seja, com novas formas 

não existentes na realidade, controlando o mundo 

existente, reproduzindo-o de acordo com seus 

interesses.” (FURTADO, 2010, p. 68) 

 

Portanto, para Furtado (2002, p. 96), “Tanto o fato objetivo como o fato 

subjetivo farão parte de um mesmo processo histórico e serão inseparáveis”. A 

dimensão objetiva, no campo das políticas públicas, pode ser expressa na 

constituição do espaço concreto que as pessoas vivem e atuam, no 

financiamento, nas relações de trabalho permeadas pelo capitalismo e suas 

contradições. A dimensão subjetiva se expressa num conjunto de 
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saberes/afetos/ações produzidos e são reproduzidos nessas relações que 

expressam a objetividade. 

Assim, quando falamos sobre qualquer fenômeno social estamos 

diretamente lidando também com sua dimensão subjetiva. Discutir sobre a 

participação em conselhos de políticas públicas diz respeito a uma série aspectos 

subjetivos da realidade, que compõe a constituição deste fenômeno que em 

última instância se materializa na ação dos sujeitos que efetivam (ou não) de uma 

forma singular o controle social. Porém, reafirmamos que os sujeitos que agem e 

se posicionam de forma singular, com base nesse repertório social de referências, 

não o fazem desarticuladamente das bases materiais que estão interpretando. 

“Assim, identificar o processo de constituição de um 

fenômeno social começa por identificar sua produção 

social a partir da materialidade de suas manifestações 

– identificando de quais lugares concretos surge, qual 

sua posição na organização social da produção, na 

relação com diferentes grupos sociais definidos por 

essa organização material. E continua pela 

identificação dos vários níveis em que aparece e por 

meio dos quais vai tomando corpo – instituições, 

valores, mais ou menos estruturados e identificados. A 

análise deve ser das mediações que constituem o 

fenômeno social em questão” (BOCK e GONÇALVES, 

2009, p.145). 

 

Porém, Furtado e Svartman (2009, p. 104) apontam que há limitações 

para apreensão da contradição capitalista, por exemplo, para justificar a 

necessidade de trabalhar se apresentam justificativas ideológicas, por vezes de 

“cunho metafísico e cunho moral descolada da base material”. Desta forma, a 
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apropriação da realidade pelos sujeitos se dá de forma parcial por falta de 

condições históricas para supera-la, assim reproduz e legitima as formas de 

produção e trabalho vigentes, com as suas justificativas constituídas com fins 

ideológicos.  

Portanto, conforme também sugere Oliveira (2005), o método na 

perspectiva do materialismo histórico e dialético deve considerar que o fenômeno 

não pode ser reduzido exclusivamente ao imediato. A autora aponta que as 

manifestações mais imediatas, os fatos, devem ser consideradas, porém é 

necessário ir às raízes processuais, aquilo que não é possível apreender no 

imediato e que “formam a totalidade onde tais manifestações são produzidas” 

(OLIVEIRA, 2005, p.36). 

Kosic faz discussão semelhante, ao abordar a forma como é 

compreendida a realidade, e aponta que, geralmente, na vida cotidiana os seres 

humanos conhecem o mundo e os fenômenos que se apresentam, de forma 

parcial. Segundo o autor “o complexo dos fenômenos que povoam o ambiente 

cotidiano e a atmosfera comum da vida humana, que, com a sua regularidade, 

imediatismo e evidência, penetram na consciência dos indivíduos agentes, 

assumindo um aspecto independente e natural, constitui o mundo da 

pseudoconcreticidade”. (KOSIC, 1976, p. 11) 

O mundo da pseudoconcreticidade diz respeito ao cotidiano do qual as 

pessoas se apropriam conscientemente, porém não na sua totalidade. Não se 

trata de falsa realidade, mas de aparência que compõe a totalidade, porém é 

parcial. Ao mundo da pseudoconcreticidade pertencem os processos sociais e 

históricos nas suas expressões superficiais e ideológicas, bem como as 

representações nas consciências humanas sobre esses processos, de tal forma 



29 
 

que os fenômenos se apresentam como condição natural dos homens e não 

produção da sua atividade social. (KOSIC,1976) 

Desta forma, a pesquisa deve buscar o que autor chama de totalidade 

concreta, indo além da pseudoconcreticidade na investigação do fenômeno. Essa 

perspectiva aponta que a simples percepção pelos sujeitos do fenômeno não 

expressa a sua plena condição. Sendo assim, simplesmente, um levantamento 

com os conselheiros sobre a participação nos conselhos de políticas públicas 

seria insuficiente para compreender o fenômeno em toda a sua complexidade. 

Será necessário compreender o processo de construção dessa realidade singular 

que está sendo pesquisada, sem perder a sua relação com a dimensão histórica 

da atividade social dos homens.  

Para tanto, consideramos o que diz Oliveira sobre a importância da 

categoria universalidade na concepção de homem em Marx. Segundo a autora 

“...essa categoria refere-se ao fato de que o homem, enquanto um ser social que 

se forma pelo trabalho, desenvolve a capacidade de se apropriar das leis 

essenciais da natureza e transformá-las em “órgãos de individualidades”, isto é, 

em objeto e condição de sua vida.” (2005, p. 42) 

A autora ao destacar a importância da categoria universalidade indica a 

condição humana como Ser Social, que ao transformar a natureza por meio do 

trabalho se apropria de suas leis e passa a se relacionar com o mundo a partir de 

uma nova mediação, os significados produzidos em sua consciência. 

Lessa (2002, p. 75), ao discutir sobre a Ontologia do Ser Social de 

Lukács, relata que a condição humana é determinada a partir da transformação 

da natureza pelos homens na sua produção social (causalidade), sendo esta 
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anterior as respostas que o homem produz conscientemente (condição 

teleológica): 

“...no mundo dos homens, a partir das possibilidades 

existentes (criadas a partir da transformação da 

natureza  pelos homens na sua produção social)  o 

homem constrói conscientemente respostas (condição 

teleológica) que produzem efeitos sobre a realidade. 

Assim o homem é constituído pelas condições sociais e 

ativo na produção de outras condições engendradas 

por aquelas.” (LESSA, 2002,p. 75) 

 

É necessário esclarecer que na pesquisa não se trata de por meio da 

psicologia social identificar a totalidade. Mas, considerando a complexidade dos 

processos que formam os fenômenos e, sobretudo, a consciência humana, 

busca-se compreender “as possibilidades que essas configurações e movimentos 

engendram” na formação do fenômeno na sua totalidade. (GONÇALVES, 2010, p. 

27) 

A partir do exposto, faz-se necessário a compreensão do tema em um 

movimento do abstrato ao concreto, voltando do concreto para produção do 

abstrato. Nos referimos a compreender o que conhecemos sobre o ser humano 

genérico, com recorte do que é pertinente ao assunto, estabelecendo categorias 

centrais de compreensão do fenômeno e sua produção histórica, bem como 

apreender as expressões mais imediatas do fenômeno, permitindo uma releitura 

mais precisa do que se apresenta no específico. 

Por fim, conforme Gonçalves (2005): 
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“trata-se de considerar o processo por meio do qual, a 

partir da atividade, e tendo como mediações a 

linguagem e as relações sociais, a subjetividade é 

constituída. São utilizadas as categorias da dialética, 

numa perspectiva materialista e histórica, a fim de 

descrever, compreender e explicar o processo de 

relação indivíduo-sociedade como um processo 

objetivo-subjetivo” (GONÇALVES, 2005, p. 103). 

 

Nesse trabalho nos interessa particularmente a participação em sua 

face propriamente política institucional, que diz respeito a participação das 

pessoas na construção ou efetivação de políticas públicas por meio do controle 

social em conselhos municipais.  

A nossa unidade de análise será um conjunto de pessoas numa 

experiência participativa específica nesse espaço institucional, bem como os 

coletivos que representam, visando na realidade verificar de que maneira essa 

participação se expressa nesse grupo, porém nos interessa compreender o 

processo de constituição de tal fenômeno e seus nexos causais na relação 

objetividade-subjetividade. 

Para tanto acompanhamos o cotidiano das pessoas nessa sua 

participação e pretendemos ir apresentando os nexos relacionais entre as 

práticas, fatos, significados e seu processo histórico.  

O método, conforme exposto, não busca descrever somente a 

aparência do fenômeno, ou seja, o produto dos processos sociais na consciência 

dos sujeitos. É necessário ir além, conhecer como se produziu significa apreender 

as mediações presentes no processo de construção social dos participantes da 
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pesquisa, enquanto sujeitos ativos neste processo. Segundo Gonçalves (2005) a 

Psicologia Social Sócio-Histórica “não privilegia a descrição do discurso (ou 

representações) e sim sua produção, a partir da gênese histórica da atividade 

social do indivíduo que se apropriou dos significados sociais, atribuindo-lhes 

sentidos pessoais.” (p. 103) 

Portanto, a fim de compreender o fenômeno e elaborar um conjunto de 

referências que ofereça condições necessárias para sua compreensão, 

buscaremos apresentar o tema de forma circunstanciada, expondo elementos que 

ajudarão na discussão pretendida no estudo. 

Porém, o tema é estudado por várias áreas do conhecimento e possui 

um conjunto imenso de perspectivas e possibilidades de abordagem. Neste 

sentido, estabelecemos um recorte no qual resgataremos algumas análises sobre 

o processo de formação social e política no Brasil, principalmente no que tange as 

relações sociedade política e sociedade civil no âmbito do Estado. Depois, 

discutiremos concepções sobre participação em conselhos e sua história no 

contexto brasileiro. Em seguida, as discussões serão da particularidade da 

dimensão subjetiva da participação nos conselhos municipais de política pública 

no Brasil.  
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3. ALGUMAS CONSIDERAÇÕES SOBRE O ESTADO E A FORMAÇÃO 

SOCIAL E POLÍTICA NO BRASIL 

 

Os conselhos de políticas públicas, teoricamente, são espaços dentro 

da estrutura estatal que têm a finalidade de garantir a presença da sociedade na 

fiscalização e proposição sobre ações do Estado, em determinadas políticas 

públicas, na área temática que o compete, portanto é lugar de participação 

política. 

A conquista dos espaços participativos se deu em um processo de 

lutas, na conjuntura de disputas no final dos anos 80, quando os conselhos foram 

previstos na Constituição Federal. A conclusão do estudo de Ribeiro (2011), que 

aponta que tratam - se de “sujeitos e projetos em disputa” que contribuíram 

significativamente para a conquista destes espaços políticos, reafirma tal 

conjuntura. Compreendemos, portanto, que falar sobre a produção subjetiva 

nestes remete também a discutir sobre a dimensão política que os caracteriza 

com a sua particularidade histórica. 

Antes de entrarmos na discussão sobre a participação e, 

particularmente, a participação em conselhos de políticas públicas, 

compreendemos que é fundamental esclarecer a concepção de Estado e 

sociedade civil que orienta esta pesquisa e apresentarmos um breve panorama 

que aponte referências sobre processos que envolvem esta relação na história 

Brasileira. 
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Em coerência com nosso referencial teórico-metodológico, apontamos 

que nossa perspectiva de Estado e Sociedade Civil está alinhada com a 

perspectiva do Materialismo Histórico.  

No caso, a nossa principal referência para essa discussão é o autor 

Carlos Nelson Coutinho, grande estudioso e uma referência nacional na tradução 

e interpretação das obras do escritor italiano Antonio Gramsci. Apesar do contato 

direto com Gramsci na pesquisa, a escolha desta referência como intérprete 

fundamental, justifica-se por duas razões: primeiramente as próprias limitações de 

desenvolver adequadamente no espaço desta pesquisa toda riqueza da obra do 

autor; e segundo lugar, a importância das análises de Coutinho sobre a realidade 

Brasileira, utilizando dos instrumentais analíticos de Gramsci. 

Coutinho (2012) fala da concepção do materialismo histórico sobre o 

Estado, utilizando da referência de autores que ele denomina “os clássicos”, 

Marx, Engels e Lenin. Partindo destes autores, relaciona que a existência do 

Estado esteve sempre vinculada à divisão da sociedade de classes, decorrente 

das relações sociais de produção. Portanto a função do Estado refere-se a 

manutenção destas relações, de tal forma que os interesses de uma classe 

particular sejam colocados como interesse geral para a sociedade. 

Segundo o autor, Marx, Engels e Lenin tiveram uma tendência a 

identificar a máquina estatal enquanto conjunto de aparelhos repressivos, 

sobretudo pela natureza real dos Estados, no período histórico em que 

escreveram suas obras. Este é um aspecto que os diferencia de Gramsci que 

convive num período em que há intensificação dos processos de socialização 

política, sendo que surgem grandes sindicatos, partidos de massa, e a conquista 

do sufrágio universal, etc. (COUTINHO, 2012) 
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Em seu conceito de Sociedade Civil, Gramsci também se diferencia 

terminologicamente de Marx5, porém sem eliminar as determinações relacionadas 

à gênese e a função do Estado no autor alemão. Em sua concepção ampliada de 

Estado, o autor italiano elabora um conceito de sociedade civil, utilizando-se de 

referências do período histórico que viveu, no qual já há sinais da socialização da 

política no capitalismo desenvolvido e a formação de sujeitos políticos coletivos 

de massa. (COUTINHO, 2012) 

Portanto, em Gramsci, com o seu conceito de sociedade civil, há o 

enriquecimento da teoria marxista do Estado, com as novas determinações 

constituídas a partir das novas contradições do capitalismo moderno. 

(COUTINHO, 2012) 

 Coutinho (2012) esclarece que para Gramsci, o Estado é mencionado 

em sentido amplo, sendo composto pela Sociedade Política (Estado em sentido 

restrito ou Estado-coerção) e Sociedade Civil (“aparelhos privados de 

hegemonia”). A Sociedade Política é formada por mecanismos, utilizados pela 

classe dominante, para efetivação no âmbito da Lei da repressão e da violência, 

tratam-se de recursos coercitivos controlados pelas burocracias executivas e 

policial militar.  A Sociedade Civil tem a função de construir e/ou difundir as 

ideologias, e é formada por um conjunto de organizações como, por exemplo, as 

escolas, as Igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações 

profissionais, a organização material da cultura (revistas, jornais, editoras, meios 

de comunicação de massa), que elaboram e promovem estas. (COUTINHO, 

2012, p. 127). 

                                                           
5
 Coutinho (2012) explica que para Gramsci a Sociedade Civil é superestrutura, porém na construção do conceito, ele não 

elimina a prioridade ontológica da estrutura em sua determinação, conforme em Marx. Neste sentido, acrescenta novas 
determinações a concepção Marxista de Estado.  
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Porém, Gramsci não vê estas relações de forma dicotômica, pois é 

dialética, sendo o Estado a relação das duas esferas, Sociedade Civil e 

Sociedade Política, ou de outra forma “hegemonia couraçada de coerção”. 

Refere-se à Sociedade Civil como o conjunto de “aparelhos privados de 

hegemonia”, lembrando que sua concepção de hegemonia refere-se às posições 

ideológicas de um grupo dirigente sobre outras parcelas dos grupos dominantes 

e/ou grupos dominados no sentido de construção do consenso necessário à 

dinâmica da divisão da sociedade classes. 

 Nesta concepção é reafirmada a condição da existência do Estado com 

a finalidade de atender interesses de classes dominantes, porém isto também se 

efetiva no seio da Sociedade Civil, na propagação de ideias por meio de 

instituições privadas, com intuito da constituição do consenso necessário a 

manutenção da sociedade classes. Por outro lado, não é negado o caráter aberto 

desta relação, uma vez que é também na Sociedade Civil que se dá o que 

Gramsci chama de guerra de posição. (COUTINHO, 2012) 

 Considerando, conforme já mencionado, que esta perspectiva não vê o 

Estado de forma dicotômica, Coutinho (2012) justifica o tratamento que Gramsci 

dá relativamente autônomo às esferas da Sociedade política e da Sociedade civil, 

apontando que apesar de ambas, enquanto Estado amplo (coerção+hegemonia), 

atenderem os interesses de uma classe social fundamental, nesse sentido, 

mantendo a base econômica que privilegia esta, há diferenças na “...função que 

exercem na organização da vida social, na articulação e reprodução das relações 

de poder.” (COUTINHO, 2012, p. 127) 

 “...no âmbito e através da sociedade civil, as classes 

buscam exercer sua hegemonia, ou seja, buscam 
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ganhar aliados para suas posições mediante a direção 

política e o consenso; por meio da sociedade política, 

ao contrário, as classes exercem sempre uma ditadura, 

ou mais precisamente, uma dominação mediante 

coerção.” (COUTINHO, 2012, p. 128) 

 

 Outro aspecto fundamental, destacado por Coutinho na obra de 

Gramsci, quanto retrata esta relação, refere-se a autonomia material, embora 

relativa, que a Sociedade Civil alcança nas sociedades capitalistas mais 

complexas: 

“...a necessidade de conquistar o consenso ativo e 

organizado como base para a dominação – uma 

necessidade gerada pela ampliação da socialização da 

política – criou e renovou determinadas objetivações ou 

instituições sociais, que passaram a funcionar como 

portadores materiais específicos (com estrutura e 

legalidade próprias) das relações sociais da 

hegemonia.” (COUTINHO, 2012, p. 129) 

 

Quando buscamos o referencial de Gramsci para pensar a relação 

Sociedade-Estado (ou como o autor propõe Sociedade Política-Sociedade Civil), 

compreendemos que esta não deve ser pensada de forma dicotômica e muito 

menos como uma abstração, mas como relações sociais constituídas em um 

processo histórico aberto, em que o cenário da luta de classes se amplia e as 

determinações no âmbito da estrutura e superestrutura é mais complexo. 

Neste sentido, o autor abre uma possibilidade de pensar no contexto 

do Estado, as classes subalternas (ou seu representantes) exercerem também a 
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luta pela hegemonia, contribuindo para uma compreensão do momento da política 

como possibilidade de construção do sujeito histórico. Lembramos que com isso 

não estamos desarticulando esta construção da estrutura, uma vez que estrutura 

e superestrutura são também momentos que estão dialeticamente relacionados. 

Neste contexto, cabe resgatar o conceito de política em Gramsci, que a 

discute em duas perspectivas, a grande política e a pequena política: 

“Grande política (alta política) – pequena política 

(política do dia-a-dia, política parlamentar, de corredor, 

de intrigas). A grande política compreende as questões 

ligadas à fundação de novos Estados, à luta pela 

destruição, pela defesa, pela conservação de 

determinadas estruturas orgânicas econômico-sociais. 

A pequena política compreende questões parciais e 

cotidianas que se apresentam no interior de uma 

estrutura já estabelecida em decorrência de lutas pela 

predominância entre as diversas frações de uma 

mesma classe política.” (GRAMSCI, 2000, p. 21) 

 

Numa leitura mais ampliada da obra de Gramsci, Coutinho (2012) 

descreve estas perspectivas do conceito de política como a acepção ampla e a 

restrita. Na primeira, segundo o autor, a política faz referência à liberdade e a 

universalidade: 

“Em sua acepção ampla, “política” identifica-se 

praticamente com liberdade, com universalidade, como 

toda forma de práxis que supera a mera recepção 

passiva ou a manipulação de dados imediatos 

(passividade e manipulação que caracterizam boa 

parte da práxis técnico econômica e da práxis cotidiana 

em geral) e se orienta conscientemente para a 
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totalidade das relações subjetivas e objetivas.” 

(COUTINHO, 2012, p. 90) 

 

Em sua acepção restrita, Coutinho esclarece que política em Gramsci 

trata-se do “...conjunto de práticas e de objetivações que se referem-se 

diretamente ao Estado, as relações de poder entre governantes e governados.” 

(COUTINHO, 2012, p. 93) 

No primeiro caso é algo da estrutura ontológica do ser social, aspecto 

essencial do gênero humano e sua construção. A acepção restrita refere-se a 

algo historicamente transitório, constituído nas relações das sociedades de 

classes. (COUTINHO, 2012, p. 93)  

Assim, trata-se de pensar a Sociedade Civil como campo de disputa 

pela hegemonia, pela direção ideológica na sociedade, como possibilidade, 

estratégia de grupos subalternos, no que tange a dominação política e 

econômica, na luta pelo poder. Faz-se necessário indicar como historicamente 

tem-se dado esta dinâmica na disputa pela hegemonia no contexto brasileiro, com 

intuito de compreender as relações entre Sociedade política e Sociedade civil e 

seus efeitos para formação política e social brasileira. 

No caso do Brasil, Coutinho (2012) apresenta uma análise política 

sobre o processo de modernização capitalista brasileiro, que será utilizada neste 

texto em função da sua contribuição para compreender a formação política e 

social no que se refere o Estado (sentido amplo).  O autor caracteriza que o país 

não precisou realizar uma “revolução democrático-burguesa” ou de “libertação 

nacional” para efetivação de sua “revolução capitalista”. Ele explica que houve um 

processo gradual e de cima para baixo, no qual o país que era uma economia 
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com a base na grande propriedade latifundiária, ao longo dos anos, desenvolveu-

se como um “...país industrial moderno com uma alta taxa de urbanização e uma 

complexa estrutura social”.  

Esse processo tem a centralidade da intervenção do Estado, 

representando frações das classes dominantes no processo de transição e de 

“modernização” do país, realizando as grandes transformações capitalistas na 

história sempre pelo alto. Não quer dizer que nesses períodos não houve alguma 

forma de mobilização ou resistência popular, mas a intervenção estatal em 

consonância com interesses de elites proporcionou que o processo fosse 

conduzido pelo alto: 

“...a transformação capitalista teve lugar graças ao 

acordo entre as frações das classes economicamente 

dominantes, com a exclusão das forças populares e a 

utilização permanente dos aparelhos repressivos e de 

intervenção econômica do Estado. Nesse sentido, 

todas as opções concretas enfrentadas pelo Brasil, 

direta ou indiretamente ligadas à transição para o 

capitalismo (desde a Independência política ao golpe 

de 1964, passando pela Proclamação da República e 

pela revolução de 1930), encontraram uma solução 

‘pelo alto’, ou seja, elitista e antipopular.” (COUTINHO, 

2012, p. 196) 

 

Coutinho para caracterizar a particularidade desse processo no caso 

brasileiro, utiliza-se do conceito “revolução passiva”, formulado por Gramsci, no 

qual o processo de transformação se efetiva “pelo alto”, diferente de processos 

históricos em que a revolução é popular e ocorre de “baixo para cima”. 
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Segundo Gramsci, o processo de revolução passiva implica em dois 

momentos: 

“...o da ‘restauração’ (na medida em que é uma reação 

a possibilidade de uma transformação efetiva e radical 

“de baixo para cima”) e o ‘da renovação’ (na medida 

em que muitas demandas populares são assimiladas e 

posta em prática pelas velhas camadas dominantes).” 

(COUTINHO, 2012, p. 198) 

 

Nesse sentido, novamente não se trata de desconsiderar que há 

demandas populares no processo de transformação e que muitas destas são 

colocadas em prática, porém são normalmente cooptadas pelas classes 

dominantes. No Brasil, o Estado tem, historicamente, acomodado em si a 

operação desse processo de “revolução”. Conforme essa interpretação, a própria 

transição para “o capitalismo monopolista de Estado” se deu como um processo 

de revolução passiva. Embora fossem transformações que proporcionaram a 

troca da hegemonia entre frações diferentes das elites, o Estado (sociedade 

política) teve a função de direção política, inclusive de reprimir as classes 

populares nesse processo. 

Esta análise proporciona algumas constatações importantes para 

nossa pesquisa. Primeiramente, a questão do Estado (Sociedade Política), 

portanto a fração da classe dominante que está representada naquele momento 

histórico, como dirigente político nas mudanças estruturais; sem negar a 

construção de consenso com grupos dominantes e a cooptação de grupos 

dominados, o privilégio do uso da forma autoritária (coerção) para reprimir a 
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resistência popular na realização das transformações; por fim, o fortalecimento da 

Sociedade Política (Estado-coerção) em detrimento da Sociedade Civil. 

Coutinho analisa que o fortalecimento do Estado (Sociedade Política) é 

uma causa-efeito do processo de revolução passiva, de outro modo, pode-se 

assim dizer que na história do Brasil as formas autoritárias foram privilegiadas em 

detrimento das formas hegemônicas ou de disputa pelo o campo político, e houve 

ainda, “... a prática do transformismo como modalidade de desenvolvimento 

histórico que implica a exclusão das massas populares” (COUTINHO, 2012, p. 

203) 

Ao referirmos ao Estado (em sentido restrito), trataremos a partir daqui 

como Sociedade Política (“arcabouço burocrático e policial-militar”) e quando nos 

referirmos ao Estado, trataremos da relação entre estas esferas (sociedade 

política e sociedade civil). 

Portanto, concordando com a análise do autor, compreendemos que no 

Brasil, historicamente, forjou-se uma relação no âmbito do Estado, na qual a 

Sociedade Política teve a dominação política e efetivou reformas de forma elitista 

e antipopular, contribuindo para configuração de uma Sociedade Política forte, 

autoritária e elitista; e uma Sociedade Civil, que embora na atualidade seja 

razoavelmente organizada, em sua composição é pouco representada com a 

presença popular.  

Neste sentido, quando Pontual aponta, remetendo-se a lógica da 

relação entre Estado e população, o clientelismo e a apatia como expressões da 

cultura brasileira, o mesmo refere-se a uma forma constituída nestas relações 

autoritárias, presentes ao longo da história do país: 



43 
 

“... Esta mesma herança elitista e autoritária forjou na 

população uma visão delegativa do poder, em que se 

espera que o Estado apresente e implemente soluções 

aos problemas do País.” (PONTUAL, 2010, p. 2) 

 

São também nestas condições que se constituíram e constituem a 

maneira como as pessoas compreendem e se posicionam na realidade 

participativa no âmbito dos conselhos de políticas públicas. Estes elementos 

estão presentes no modelo participativo, na forma como estão estruturadas as 

instituições e as relações de poder, inclusive no âmbito das estruturas das 

políticas públicas.  

Apesar das conquistas democráticas, as referências das relações entre 

Estado (governo) e Sociedade Civil, que tem a luta de classes em sua base, 

permanecem, mesmo que com novos elementos.  

No entanto, o registro cultural e o estabelecimento de superestruturas 

produzido pelo processo de “revolução passiva” não explica tudo. A 

democratização do país traz novas perspectivas, com ideias sobre a participação 

no sentido de “universalização cidadã” nas políticas públicas, o que compete a 

torná-las mais públicas, ampliando o acesso a elas e os espaços de 

compartilhamento de poder. Estas perspectivas também vêm disputando espaço 

na sociedade e conquistando avanços importantes. A ampliação do processo de 

conferências e criação de inúmeros conselhos sinaliza isso.  

A primeira década, pós os avanços democráticos conquistados, teve a 

marca de uma agenda política orientada pelo neoliberalismo. Segundo Ciconello, 

estas políticas contribuíram com a “...redução do Estado, a valorização do 
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“mercado” e de terceirização das políticas públicas para as organizações da 

sociedade civil e o setor privado” (CICONELLO, 2008, p. 9). Apresentou-se uma 

lógica no qual as instituições privadas partilhavam das ações do Estado (não do 

poder), com um discurso da eficiência privada contra a ineficiência do Estado. 

Nogueira (2004, p. 59) descreve a reforma de Estado no Brasil dos 

anos 1990 e sua ênfase com uma perspectiva de “sociedade civil”, a qual o autor 

critica com veemência: 

“O discurso reformista privilegiou unilateralmente a 

importância da sociedade civil no contexto e na 

dinâmica da reforma do Estado. Tratou de valorizar 

precisamente sua contribuição para a gestão e a 

implementação de políticas. Assim concebida, a 

sociedade civil conteria um incontornável vetor 

antiestatal: seria um espaço diferente do Estado, não 

necessariamente hostil a ele, mas seguramente 

“estranho” a ele, um ambiente imune a regulações ou a 

parâmetros institucionais públicos – um lugar, em 

suma, dependente bem mais de iniciativa, 

empreendedorismo, disposição cívica e “ética” do que 

de perspectiva política, organização política e vínculos 

estatais. O discurso alternativo, por sua vez, ainda que 

impulsionado pelas ressonâncias de sua fase anterior, 

espelhará a operação semântica oficial. Abandonará a 

fronteira do Estado como campo de lutas de 

emancipação para se concentrar numa ideia de Estado 

como espaço de regulação, elaboração e 

implementação de políticas. Haverá menos 

antagonismo e mais consenso racional, menos 

democracia política e mais deliberação democrática.” 

(NOGUEIRA, 2004, p. 59) 
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Neste contexto, há redução da “sociedade civil” ao dito Terceiro Setor6 

(conjunto de organizações privadas que prestam estes serviços em substituição 

ao Estado), negando o âmbito da disputa política por uma relação de parceria, 

que se configura na execução de atribuições do Estado, ao invés da discussão 

política, da disputa pelo poder. Para Montaño (2002, p. 129 apud VIOLIN, 2006, p. 

11-12), o “terceiro setor” contribui com a negação das contradições de classe e 

sua ampliação serve à agenda neoliberal, que se consolida na despolitização que 

ocorre em seu contexto. Além disso, sua ampliação significa menor participação 

do Estado no enfrentamento da questão social e, portanto, menor intervenção do 

Estado na garantia de direitos. 

 Ao discutir e criticar a identificação sociedade civil e “terceiro setor”, 

Violin (2006), oferece uma leitura interessante sobre o lugar que estas instituições 

ocupam na Sociedade Civil e como a distorcem: 

“...a guerra de posição não será efetivada pelas 

entidades dóceis do “terceiro setor”, “parceiras do 

Estado”, dependentes do Estado e do Mercado, mas 

pela sociedade civil realmente organizada, pelos 

movimentos sociais, pelas organizações não-

governamentais combativas e representativas, em 

busca de uma hegemonia, de uma sociedade justa, 

igualitária e materialmente democrática e não apenas 

formalmente democrática, como é a sociedade 

brasileira na atualidade.” (VIOLIN, 2006, p. 13) 

 

                                                           
6
 Concordamos com a crítica de Wanderley (2012) em relação a distorção exercida ao utilizar-se a ideia de Terceiro Setor 

como sinônimo de sociedade civil, quando na verdade, “... ‘terceiro setor’ é apenas um componente das entidades privadas 
que a constituem” (p. 14)  
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Portanto, ao mesmo tempo, em que se conquistou espaços para 

socialização da política no país, pós o processo de Re-democratização, o modelo 

de Estado que reduz a participação ao processo eleitoral, ou mais precisamente a 

uma democracia representativa, ainda é hegemônico7. Além disso, nesta mesma 

concepção neoliberal de Estado, a sociedade civil é reduzida a “terceiro setor” 

trazendo uma série de problemáticas concretas, conforme exposto.  

Porém, não podemos esquecer que houve avanços, na medida em que 

as lutas por um Estado Democrático construíram prerrogativas na Constituição 

Federal para um “Estado social”, que embora na prática ainda esteja articulado 

com interesses da perspectiva liberal, compõe um campo de disputa alternativo, 

que veio a ser reforçado no período do governo Lula.  

Estas questões que caracterizam as relações entre Sociedade Política 

e Sociedade Civil sugerem uma das bases para a construção do contexto no qual 

se dá a participação nos Conselhos de Políticas Públicas. Qualquer análise sobre 

a dimensão subjetiva da participação nesses espaços devem considerar estes 

aspectos como condições que se colocam em seu cotidiano oferecendo 

elementos de continuidade para sua compreensão, explicação e construção de 

novas alternativas. 

 

 

 

 

                                                           
7
 Wanderley (2012) reconhece o “...que o Estado teve (e ainda tem) um lugar poderoso e atuante, ele esteve 

organicamente articulado com forças sociais dominantes, elites de setores sociais que comandavam a dinâmica social de 
municípios e estados, além dos que faziam parte da administração estatal, compunham alianças com os governantes, 
integrando as relações fundamentais entre a sociedade política e a sociedade civil. E que os setores dominantes, 
alicerçados na globalização neoliberal hegemônica, permanece, atuantes a partir da redemocratização” (p. 14) 
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4. PARTICIPAÇÃO POLÍTICA: ASPECTOS CONCEITUAIS E HISTÓRICOS 

 

Neste capítulo, nosso objetivo é apresentar algumas considerações 

sobre as significações em torno do conceito e a temática da participação no 

campo das políticas públicas no Brasil e sua atualidade. 

A análise do sentido da palavra participação, segundo Gohn (2011, p. 

16) pode ser realizada de acordo com três níveis básicos: “o conceptual, o político 

e o da prática social”.  

O nível conceptual é, conforme a autora, ambíguo e tem uma 

variedade de significados que dependem do paradigma que o fundamenta. As 

formas de interpretar a participação são diversificadas, as concepções clássicas 

(a liberal, a autoritária, a revolucionária e a democrática), historicamente, geraram 

outras interpretações variadas (por exemplo, liberal/comunitária, liberal 

corporativa, autoritária, revolucionária gradual ou por ato de força, 

democrática/radical, entre outras). (GOHN, 2011) 

Gohn explica alguns desses paradigmas de interpretação do sentido da 

participação. Na concepção liberal, segundo a autora: 

“a participação objetiva o fortalecimento da sociedade 

civil, não para que esta participe da vida do Estado, 

mas para fortalecê-la e evitar as ingerências do 

Estado...objetiva sempre reformar a estrutura da 

democracia representativa e melhorar a qualidade da 

democracia nos marcos das relações capitalistas...A 

participação liberal, se baseia, portanto, em um 

princípio da democracia de que todos os membros da 

sociedade são iguais, e a participação seria o meio, o 
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instrumento para a busca da satisfação dessas 

necessidades.” (GOHN, 2011, p. 17 e 18) 

 

A perspectiva liberal, de forma geral concebe a participação como algo 

individual, onde todos os indivíduos são livres e iguais, desta forma a discussão 

de classe, entre outras diferenças entre os indivíduos não tem importância. Esta 

ideia de participação tem suas derivações, entre as quais, Gohn indica a 

participação corporativa e a participação comunitária. A primeira se caracteriza 

pela compreensão de que esta é um “movimento espontâneo dos indivíduos”, 

“adesão do espírito”, algo, aparentemente ligado com as motivações pessoais, o 

que justificaria a existência das organizações sociais, nos quais as pessoas se 

agregam em busca do “bem comum”. A participação comunitária se caracteriza 

para a autora como uma forma de integração da sociedade (“órgãos 

representativos”) ao Estado (“órgãos deliberativos e administrativos”). Ambas as 

formas juntas têm características que remetem a sua institucionalização. (GOHN, 

2011) 

 A perspectiva autoritária da participação se caracteriza por ter as 

decisões centralizadas e de cima para baixo promover a integração e o controle 

social sobre a sociedade e a política. Esta forma é utilizada tanto em regimes 

políticos autoritários, quanto em regimes democráticos, sendo que neste último se 

expressa numa forma de participação de natureza cooptativa. (GOHN, 2011) 

As perspectivas revolucionárias estão estruturadas na organização de 

coletivos com o objetivo de “luta contra as relações de dominação” e pela partilha 

do poder político. A forma como essa luta se efetiva dependerá da conjuntura, 

que pode favorecer o enfrentamento por meio do ordenamento jurídico em vigor 
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ou na construção de espaços paralelos. Ainda é possível considerar a 

participação por meio de ambas às possibilidades. Gohn ressalta a importância, 

para essa concepção, do sistema partidário, onde as pessoas são formadas para 

participação nas estruturas estatais. (GOHN, 2011, p. 20 e 21) 

A perspectiva democrático-radical traz em seu bojo a ideia do 

pluralismo, no qual “os agentes de organização da participação social são 

múltiplos”, o processo participativo é composto por “sujeitos sociais”. A sociedade 

civil deve ser fortalecida para auxiliar a encontrar novas formas de enfrentar os 

problemas sociais e construir uma nova realidade social. A luta, nesse sentido, é 

por acesso a informações, participação nos processos decisórios, mas também 

participação na divisão pelas responsabilidades na construção de alternativas. No 

Brasil, esse modelo tem crescido nas últimas décadas e tem nos programas e 

fóruns de Orçamentos Participativos, um exemplo de modelo inspirado no 

paradigma democrático-radical da participação. (GOHN, 2011)  

Em nosso entendimento estes paradigmas sobre a ideia de 

participação estão presentes na sociedade brasileira como concepções que 

orientam modelos participativos e que convivem como expressão da própria 

dinâmica contraditória da realidade. A própria história da participação no Brasil 

apresenta elementos em que esta por vezes é defendida numa perspectiva 

democrática radical, porém com práticas que sugerem uma perspectiva 

autoritária. 

Gohn, ao falar da história da participação no Brasil, retrata a conjuntura 

política dos anos 80, como um momento em que a participação passa a ter novas 

dimensões. Ao mesmo tempo, em que se conquistaram novos espaços no âmbito 

do Estado, no qual a população pode ser ouvida, no qual novos autores 
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participavam em conselhos populares e comunitários, entre outros espaços 

articulados pelo poder público; o termo participação foi apropriado “por discursos 

políticos conservadores”, na prática, em sentido diferente, “foi referencia 

obrigatória a todo plano, projeto ou política governamental como sinônimo de 

descentralização, que na realidade não era descentralização, mas sim 

desconcentração, em oposição à centralização dos regimes militares.” (GOHN, 

2011, p. 57 e 58) 

Mudanças na conjuntura política, como ascensão ao poder, em alguns 

municípios e estados, de grupos opositores ao regime militar e as elites 

tradicionais que o apoiavam, contribuíram para que a participação fosse 

qualificada no sentido de um processo de aprofundamento e fortalecimento da 

realidade democrática: 

 “...esse fato é de suma importância, porque ele 

possibilitou requalificar a temática da participação em 

outras dimensões, que dizem respeito ao 

aprofundamento da democracia; à construção de um 

novo paradigma; às ações coletivas baseadas na 

categoria da cidadania; e à construção de novos 

espaços de participação, lastreados não em estruturas 

físicas, mas em relações sociais novas que se colocam 

entre o público e o privado, originando o público não 

estatal. Participação comunitária e participação popular 

cedem lugar a duas novas denominações: participação 

cidadã e participação social.” (GOHN, 2011, p. 59) 

 

A autora esclarece que a ideia de “participação cidadã” teve sua base 

na “universalização dos direitos sociais”, o foco não era mais a “comunidade” ou 

“o povo”, sendo assim, a perspectiva participativa se amplia, imprime novas 
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características ao Estado e fica situado no debate público sobre a definição das 

prioridades no campo das políticas públicas. (GOHN, 2011). 

A participação em conselhos de políticas públicas surge, enquanto 

estratégia na construção da democracia participativa, carregada desse significado 

que afirma o processo de “universalização da cidadania”. Para Moroni: 

“A democracia não pode ser algo abstrato na vida das 

pessoas ou apresentar apenas as eleições de concreto. 

Deve proporcionar aos cidadãos a participação plena 

nas questões que lhes dizem respeito, além de 

favorecer a soberania, a autodeterminação e a 

autonomia. A universalização da cidadania, do ponto 

de vista ético-político, pressupõe o combate a todas as 

formas de discriminação, a promoção da igualdade de 

condições e de oportunidades entre os diferentes que 

foram tornados desiguais. “Universalizar” significa 

estender a todos e a todas a cobertura de direitos 

iguais e, também, responsabilizá-los pela efetivação de 

tais direitos. A universalização da cidadania, no caso 

brasileiro, não será alcançada sem a implementação de 

políticas reparadoras dos danos causados por séculos 

de exploração, desigualdades, preconceitos e 

discriminações.” (MORONI, 2009, p. 116) 

 

Nesse sentido, a “universalização da cidadania” (ou dos “direitos 

sociais”) é indissociável da possibilidade de participação na coisa pública. Mas, 

como situa Moroni, para que de fato isto se concretize é necessária a superação 

de condições que a inviabilizam. Sendo assim, será possível desarticular a 

necessidade do avanço das políticas sociais para participação, bem como o 

fortalecimento desta para o avanço das políticas sociais? 
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Neste contexto, as políticas públicas ganham um papel importante 

enquanto promotoras de espaços para participação, marcadas por um novo 

desenho que envolve a institucionalização, ou seja, o reconhecimento e a criação 

de espaços jurídicos – formais para viabilização da participação. Conforme 

GOHN:  

“...não será apenas a sociedade civil a grande 

dinamizadora dos canais de participação, mas também 

as políticas públicas. A principal característica desse 

tipo de participação é a tendência à institucionalização, 

entendida como inclusão no arcabouço jurídico 

institucional do Estado, a partir de estruturas de 

representação criadas, compostas por representantes 

eleitos diretamente pela sociedade de onde eles 

provêm.”  (Gohn, 2011, p. 60) 

 

Nesse sentido, a participação é fundamental no processo de 

implantação das políticas públicas, uma vez que estas vêm sendo implantadas no 

Brasil numa perspectiva de ampliar o acesso da população a direitos, por meio de 

serviços continuados. Sabe-se que, apesar da conquista e aprimoramento no 

campo legal, este processo não é consolidado no Brasil, quando se fala de 

acesso a assistência social, saúde e educação, ainda há um longo percurso a 

percorrer, embora haja reconhecimento de que se avançou significativamente no 

período pós-redemocratização do país. 

Gohn ressalta a relação entre a participação e as lutas da sociedade 

por acesso a direitos: 

“o entendimento dos processos de participação da 

sociedade civil e sua presença nas políticas públicas 

nos conduz ao entendimento do processo de 
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democratização da sociedade brasileira; o resgate dos 

processos de participação leva-nos, portanto, às lutas 

da sociedade por acesso aos direitos sociais e à 

cidadania. Nesse sentido, a participação é, também, 

luta por melhores condições de vida e pelos benefícios 

da civilização”. (GOHN, 2011, p. 16) 

 

Para Gohn, a “participação social” representa a própria relação 

sociedade/Estado, não se refere a um sujeito, mas um modelo de relação, com 

novas perspectivas para a concepção de mobilização: 

“A participação social não representa um sujeito social 

específico, mas se constrói como um modelo de 

relação geral/ideal, na relação sociedade/Estado. No 

centro da participação social, encontramos o conceito 

de mobilização com conteúdos ressignificados, assim 

como se redefine o caráter da militância nas várias 

formas de participação existentes. A mobilização social 

passa a ser vista não como a aglutinação de pessoas 

para fins de protestos, manifestações públicas (como 

passeatas, concentrações, etc.), mas como energias a 

serem canalizadas para objetivos comuns.” (GOHN, 

2011, p. 61)  

 

Brodersen (2006) ressalta a importância da participação social, 

enquanto instrumento de relação entre os usuários dos serviços e o Estado, pois 

contribui com fortalecimento de espaços de socialização e descentralização.  

“Essa participação se consolida no exercício do 

controle social na formulação, no planejamento, na 

gestão, na execução e na avaliação das políticas 
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públicas, que contribui para o fortalecimento não só dos 

próprios usuários, mas também dos planejadores e 

executores das ações.” (BRODERSEN, 2006, p. 120) 

 

No entanto, não obstante as conquistas dos movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil no que tange a participação, sua concepção é 

disputada e está amparada em mitos, reproduzidos por agentes governamentais 

ou segmentos da própria sociedade civil. Moroni, diz que “esses mitos são 

disfarces ideológicos” constituídos por grupos que detêm o poder político no Brasil 

e não tem interesse na partilha deste. O autor cita alguns destes mitos:  

“A participação da sociedade civil nas instâncias de 

decisão é, na maioria das vezes, cercada de mitos, 

criados pelos discursos governamentais e 

reproduzidos, sem senso crítico, por segmentos da 

sociedade civil. Vamos citar apenas quatro desses 

mitos que dificultam a participação: 

 A participação por si só muda a realidade; 

 A sociedade não está preparada para participar como 

protagonista das políticas públicas; 

 A sociedade não pode compartilhar da governabilidade; 

 A sociedade é vista como elemento que dificulta a 

tomada de decisões.” (MORONI, 2009, p. 117 e 188). 

 

Avaliamos que estas expressões, que o autor chama de “mitos”, 

também compõe o imaginário, as crenças, ideias, ideologias sobre a participação 

no campo das políticas públicas, o qual se caracteriza enquanto uma 

interpretação hegemônica sobre a realidade, a qual contribui para os 

posicionamentos colocados na prática social da participação.  
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Em maio de 2014, com o decreto presidencial nº 8243/14, foi instituído 

o Sistema Nacional de Participação Social (SNPS). O Decreto na verdade 

regulamenta, no âmbito da união, a participação social como método de governo, 

assim define que os órgãos da administração federal direta e indireta devem 

realizar consultas públicas pelos meio diversos (inclusive conselhos) antes de 

tomar decisões que afetem a sociedade.  

O SNPS foi alvo de muita polêmica e críticas pelo congresso nacional e 

algumas mídias, sendo derrubado pela Câmara dos deputados, por um decreto 

parlamentar, em Outubro de 2014. 

No entanto, o período entre sua publicação e a sua derrubada, a 

discussão sobre a participação foi colocada em pauta e de acordo com o que 

observamos, em diversos artigos jornalísticos publicados8, algumas posições 

sobre a participação da sociedade sugerem por um lado à falta de 

reconhecimento (e conhecimento) dos espaços participativos conquistados e sua 

consonância com a previsão constitucional; por outro lado, interpretamos que a 

perspectiva sobre a participação está ancorada no modelo ainda vigente e 

hegemônico da democracia representativa em disputa com o modelo da 

democracia participativa. 

Pontual (2010, p. 2) sinaliza que o conjunto de experiências 

participativas acumuladas indica que não basta criar espaços e canais de 

participação, faz-se necessário criar condições para que esta de fato ocorra.  

“A criação de novas formas e canais de participação 

cidadã enfrenta uma arraigada cultura política elitista e 

                                                           
8
 8

 Para conhecer as publicações que consultamos ver na seção 11.1. Artigos de Jornais. Estão listados por ordem 

cronológica. 
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autoritária que não se transforma da noite para o dia.” 

(PONTUAL, 2010, p. 2) 

 

Há referências na perspectiva da defesa da cidadania, mas o que se 

coloca em jogo na produção de referências para participação nesses espaços, diz 

menos respeito a existência destas estruturas e mais a como lhes é permitido 

funcionar. 

Martins (2005), ao discutir uma experiência sobre a participação 

popular em um conselho de saúde, relata a contradição entre o que se pressupõe 

em termos para a dinâmica participativa nos conselhos e o que efetivamente 

ocorre: 

“O que vimos até aqui é que a tese anteriormente 

colocada começa a sofrer uma inversão, pois na 

verdade a paridade na participação é 

fundamentalmente numérica, e, mesmo assim, 

existente apenas no início do processo, escamoteando 

o poder do discurso oficial e técnico e os interesses 

sociais que seus representantes defendem. Observa-se 

o antagonismo e a tensão presentes na participação do 

governo e na participação da população usuária.” 

(MARTINS, 2005, p. 147) 

 

Ciconello (2008) indica a importância da existência de organizações da 

sociedade civil, fortalecidas e autônomas, como um pressuposto para participação 

nas políticas públicas. O autor sugere que representantes qualificados sobre o 

funcionamento estatal é fundamental para efetivação da participação, porém 

assume que o processo de formação política e educação popular hoje 
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apresentam lacunas, diferentemente do que no passado, quando havia número 

significativo de espaços para formação (por exemplo, as comunidades eclesiais 

de base, que segundo o autor foram importantes espaços de formação política).  

Por fim, discutirmos sobre a participação em conselhos de política 

pública remete a pensar também a relação entre a existência destes mecanismos 

e as condições concretas das pessoas para efetivar uma participação que 

carregue em si o sentido da universalização cidadã. 
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5. CONSELHOS DE POLÍTICAS PÚBLICAS NO BRASIL 

 

Os Conselhos de Políticas Públicas são o espaço institucional no qual 

nos interessa conhecer como se constitui a dimensão subjetiva da participação. 

Pode-se entender que os conselhos são espaços sociais, políticos e jurídicos. Ao 

tratarmos a modalidade conselho como espaço, partimos da compreensão que 

não é simplesmente lugar, unicamente físico, no qual as pessoas se encontram, 

mas um conjunto de relações sociais construída com determinada finalidade, 

onde as pessoas se encontram com objetivos previamente definidos, porém com 

possibilidades abertas. 

Isso faz sentido ao refletir-se que não importa onde os conselheiros se 

reúnem, mas sim a finalidade: Diz-se que é “a reunião do conselho”, a reunião de 

determinadas pessoas (conselheiros) com um fim pré-estabelecido, geralmente 

prescrito numa legislação, com uma história que envolve indicações de órgãos 

públicos, eleições da sociedade civil, interesses em pauta, rituais demarcados e 

uma história de lutas por participação nem sempre assimilada.  

Ao mesmo tempo, que são específicos, com uma particularidade 

histórica única, também contêm elementos de um conjunto de experiências 

acumuladas ao longo da história. 

Quando falamos da particularidade histórica dos conselhos que 

trataremos ao longo da pesquisa, queremos apontar que esta modalidade não é 

nova, e logicamente não temos a pretensão de esgotar o assunto aqui, dado que 
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este não é o objetivo da pesquisa, mas somente apontar algumas pistas sobre o 

seu surgimento nas políticas públicas brasileiras. 

Gohn (2011) confirma que “conselho” não é uma novidade histórica e 

que para alguns autores trata-se de uma invenção tão antiga quanto a 

democracia. 

A autora cita o que considera serem as experiências conselhistas mais 

famosas da história mundial: a Comuna de Paris, os conselhos dos sovietes 

russos, os conselhos operários de Turim, os conselhos na Alemanha dos anos 20, 

conselhos na antiga Iugoslávia, conselhos atuais na democracia americana. 

(GOHN, 2011, p. 69) 

A Comuna de Paris, conforme a autora destaca, inaugura e deixa um 

legado importante para “memória histórica coletiva”: 

“...a autogestão da coisa pública pelos próprios 

demandatários, a possibilidade da participação direta 

da população na gestão da cidade e, principalmente, a 

possibilidade da gestão pública estatal, articulada com 

a gestão da produção, em um projeto político 

emancipatório.” (GOHN, 2011, p. 70) 

 

A construção desta referência histórica, segundo a autora, contempla 

parte da luta de setores oprimidos por sua emancipação.  Alternativas para o 

exercício de poder “...autônomo, descentralizado, com autonomia e 

autodeterminação.” (GOHN, 2011, p. 70) 
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Outros autores também sugerem estas experiências da esquerda 

mundial como referências importantes na criação dos conselhos de políticas 

públicas no Brasil, pós 1988. (CABRAL, 2013; RIBEIRO, 2011). 

Segundo Ribeiro (2011, p. 46): 

“a utopia da criação de um poder popular e autônomo 

acalentou a proposta de conselhos populares no 

discurso da esquerda brasileira, ou melhor dizendo, de 

parcela desta militância que apostou e investiu na 

construção destes canais de participação.”   

 

Deste modo, a construção da forma conselhos se apresenta 

desenhada a partir de um conjunto de princípios sobre a gestão da coisa pública, 

que sugere novas maneiras de relação no âmbito do Estado. Obviamente, que ao 

apontar a relevância destas experiências há de se esclarecer que há diferenças 

significativas no momento e nas necessidades históricas colocadas no período 

em que existiram estes conselhos e no momento posterior dos conselhos de 

políticas públicas brasileiros.  

Na história brasileira, as práticas conselhistas estão presentes também 

muito antes de sua previsão na Constituição de 1988 e provavelmente estas 

práticas também tiveram influência sobre os movimentos que protagonizaram a 

luta por estes espaços e oferecem referências para compreensão do seu 

processo de constituição. 

Em sua tese de doutorado, Ribeiro indica algumas formas de 

conselhos, constituídas ao longo da história recente do Brasil, com o objetivo de 

identificar as origens do desenvolvimento dos Conselhos de Políticas Públicas. 
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Aqui buscaremos apontar algumas destas informações que julgamos pertinentes 

para nosso trabalho. 

O estudo de Ribeiro (2011) aponta um fator importante para o 

fenômeno analisado: 

“No Brasil, a cada conjuntura, a criação de conselhos 

sempre obedeceu à lógica e às dinâmicas das disputas 

voltadas à conquista ou manutenção de poder político. 

O espaço e a importância a eles atribuída dentre as 

estratégias acionadas dependeu do que se 

convencionou chamar de “vontade política do governo”. 

Ao observar as metamorfoses evidenciadas no curso 

histórico, a relação com o Estado desponta como traço 

comum entre as distintas formas e sentidos assumidos 

pelos conselhos. Criados por iniciativas 

governamentais ou a partir de reivindicações de 

setores da sociedade, os conselhos representaram e 

seguem representando um dos espaços de 

interlocução entre governo e sociedade. Apesar das 

recorrentes declarações/reivindicações de autonomia, 

quando institucionalizados passam a compor o 

conjunto de órgãos e instancias da superestrutura do 

Estado.” (RIBEIRO, 2011, p.79) 

 

Desta forma, a autora indica na história dos Conselhos, inclusive, 

explicitando em cada momento da história, da Independência à Democratização, 

a criação destes espaços vinculados “à vontade política dos governos” e em 

alinhamento com os interesses das classes dominantes no período. 
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Ribeiro ainda faz uma análise a partir da história do Brasil sobre as 

bases e as formas presentes na própria gênese do Estado e sua relação com a 

Sociedade Civil:  

“...Ressaltar a origem invertida, no caso brasileiro, da 

“precedência do Estado sobre a sociedade, 

contrariamente à realidade de outros países” 

(WANDERLEY, 1999, p.111), torna-se fundamental 

para destacar o papel assumido pela coerção na 

consolidação da hegemonia das elites no Brasil. 

Características que permanecem ao longo da história, 

alternando períodos de hegemonia baseada no 

consenso (dominação legal) e na coerção (ditadura), 

contribuindo para a naturalização das desigualdades, 

preconceitos e violência contra os dominados...” 

(RIBEIRO, 2011, p. 80) 

 

Por fim, a autora ressalta que a forma como as ações das elites por meio 

do Estado se efetivaram nas instituições, inclusive nos conselhos: 

“...Esta marca é persistente na trajetória histórica 

brasileira, trazendo a exaltação do novo e seguida da 

sua acomodação junto ao velho que nunca é 

descartado completamente. Esta característica é um 

traço percebido igualmente na trajetória de criação e 

metamorfoses experimentadas pelas instituições fora 

ou dentro do aparelho estatal, das quais os conselhos 

não estiveram isentos.” (RIBEIRO, 2011, p. 82) 

 

A dinâmica de participação nos conselhos de políticas públicas é 

constituída nesse processo em que um modelo dominante de relação entre 
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Estado e Sociedade Civil, sendo o primeiro autoritário, seja pela coerção ou pela 

construção do consenso, e o segundo acomodando-se as adaptações propostas 

pelo primeiro. Nesse sentido quem está no Estado (sentido restrito) direciona as 

referências para participação nesse conselho que legitima suas ações9.  

Segundo a autora, provavelmente, o primeiro conselho foi criado após 

a Independência, no processo de implantação do Estado nacional. O Conselho de 

Estado, “... inserido na Carta Constitucional de 1824, era composto por membros 

vitalícios e desde 1823 atuou junto ao Imperador D. Pedro I.” (RIBEIRO, 2011, p. 

80) 

Conforme Ribeiro, o papel deste conselho se esgotou juntamente com 

a Monarquia, quando foi proclamada a República, num contexto que exigia novas 

relações sociais, porém sem romper com a mesma tradição de atender os 

interesses políticos das elites: 

“A mudança de regime político expressava as 

transformações introduzidas na base econômica da 

sociedade brasileira com a ampliação do papel 

desempenhado pela produção industrial na economia 

nacional e nas relações estabelecidas com o comércio 

internacional. Mais do que isso, indicava também a 

reacomodação política das elites em uma nova 

composição do bloco dominante, onde o modelo de 

alianças entre os estamentos e aristocracia, expresso 

no Poder Moderador e materializado no Conselho do 

Estado, não mais atendiam às necessidades da 

sociedade emergente, mesmo sem rupturas com as 

elites tradicionais...” (RIBEIRO, 2011, p. 86) 

 

                                                           
9
 Tal análise corrobora com a discussão apresentada no capítulo 3. 
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Durante o governo Vargas, a autora diz que foram criados diversos 

conselhos nacionais (Café (1931), Petróleo (1938), Águas e Energia Elétrica 

(1939), entre outras ações, uma vez que mudanças geradas pelas novas relações 

de produção se tornaram complexas, exigindo maior regulação e controle do 

Estado. Paralelamente a isso, “o governo então optou por incorporar as 

organizações de setores da sociedade ao aparato estatal burocrático e, ao 

mesmo tempo, estabelecer um conjunto de regras legais com vistas a orientar e 

controlar as dinâmicas sociais.” (RIBEIRO, 2011, p. 92) 

Na primeira fase do governo, Vargas acolheu a interlocução com 

diversos atores economicamente ativos: comerciantes, industriais e 

trabalhadores, formalizando espaços de dialogo. Pois havia a necessidade de 

“criar condições de promover as negociações necessárias à consolidação do 

projeto de modernização do país e ampliar o alcance da interlocução a partir e 

sob controle do Estado.” (RIBEIRO, 2011, p. 93) 

Na fase populista ou nacional desenvolvimentista, as ideias de 

desenvolvimento comunitário foram incorporadas as ações do governo brasileiro, 

tendo influências significativas de Agências Internacionais e de intelectuais e 

profissionais formados por influências de escolas norte-americanas. (RIBEIRO, 

2011) 

Ribeiro sustenta como fator fundamental para criação dos conselhos de 

políticas públicas da atualidade, além das influências das experiências socialistas 

relatadas anteriormente, as orientações emitidas por estas Agências 

Internacionais como Organização Nações Unidas (ONU), Fundo Monetário 

Internacional (FMI) e Banco Mundial (BM) (organismos criados a partir da 

conferência de Breton Woods). (RIBEIRO, 2011) 
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A autora aponta ainda o entendimento que os conselhos, na história do 

Brasil, sobretudo até a década de 1970, foram “canais de participação controlada, 

de caráter consultivo e opinativo, com o objetivo de conhecer as demandas da 

população e sem poder de intervenção nos processos decisórios” (GOHN, 2000, 

2007; TATAGIBA, 2004; TEIXEIRA, 2000 APUD RIBEIRO, p. 117). 

Na década de 1970, há um enfraquecimento político do regime militar, 

expresso inclusive nas eleições para senadores e deputados de 1974. Esse 

contexto também estimulava a organização de movimentos de luta pela 

resistência contra a ditadura, bem como ações locais de caráter democratizante: 

“Assim, entre meados dos anos 1970 e início dos anos 

1980, foram registradas diversas iniciativas de 

construção de espaços de participação popular na 

gestão pública em pequenos e médios municípios 

brasileiros...” (RIBEIRO, 2011 p. 126) 

 

A participação na gestão pública ganha visibilidade e espaço na 

agenda política, tanto nos governos de orientação política autoritária quanto 

progressistas. Em municípios de pequeno e médio porte, a vitória da oposição, 

permitia a criação de espaços para participação, com o foco em favorecer as 

relações governo e sociedade civil. (RIBEIRO, 2011) 

Gohn apresenta duas experiências conselhistas, ocorridas no Brasil 

entre os anos 70 e 80, classificando como entre aqueles que são criados pelo 

próprio poder público executivo dos municípios, para mediar suas relações com 

os movimentos e com as organizações populares, os conselhos comunitários; e 

os conselhos populares, construídos pelos movimentos populares ou setores 

organizados da sociedade civil. (GOHN, 2011, p. 73) 
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Para a autora, os conselhos comunitários, criados no final dos anos 

1970, junto a administrações municipais, eram vistos como instrumentos de 

participação. Aparentemente, eram espaços de acolhimento das demandas 

populares, órgãos consultivos, sem poder de deliberação. (GOHN, 2011, p. 78) 

Apontando os conselhos criados no município de São Paulo, Gohn 

relata como a prefeitura respondia as solicitações: 

“O que predominava eram pedidos de atendimento de 

carências. A Prefeitura catalogou tudo de forma 

burocratizada, despolitizando qualquer conteúdo das 

reivindicações, e continuou a administrar segundo as 

prioridades definidas nos gabinetes, objetivando mais o 

atendimento dos interesses econômicos organizados”. 

(GOHN, 2011, p. 78) 

 

Santos também fala sobre as experiências dos Conselhos 

Comunitários e Conselhos Populares:  

“...experiências dos Conselhos Comunitários apontam 

que, na maioria das vezes, esses se constituíam em 

espaços de anteparo às demandas na medida que 

essas eram intermediadas por administrações regionais 

e técnicos de secretarias sem poder de decisão. Em 

geral, os representantes da população eram chamados 

a referendar decisões já estabelecidas pelo poder 

público. Quanto aos Conselhos Populares, criados 

pelos próprios movimentos, traziam em si um 

posicionamento contrário à institucionalização, tendo 

em vista sua concepção de Estado como aparelho de 

dominação” (SANTOS, 2002, p. 101) 
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Para Santos (2002), o surgimento dos conselhos teve relação com o 

aparecimento de novos autores sociais com críticas ao modelo autoritário, ao 

funcionamento das instituições tradicionais de representação, a pressão e 

reivindicação de movimentos sociais por maior participação. 

Brodersen (2006, p.120), retrata este contexto quando aborda a 

importância dos movimentos sociais em saúde em conjunto com outros 

movimentos na “redefinição e alargamento da noção de política”, no sentido que 

esta não poderia ser um fazer só do Estado e dos partidos políticos, a sociedade 

civil passaria a participar destes processos por meio dos Conselhos e 

Conferências. 

Para Moroni, a retomada por parte do movimento social da questão da 

democratização do Estado foi fator fundamental para constituição dos conselhos:  

“...que mecanismos são necessários para democratizar 

o Estado e torná-lo de fato público? Na formulação 

dessa questão estava embutido o julgamento de que a 

democracia representativa, via partidos e processo 

eleitoral (única forma de participação mais ampla da 

democracia representativa) não é suficiente para a 

complexidade da sociedade moderna e da 

multiplicidade dos sujeitos políticos e seus interesses 

legítimos. Seria necessário criar outros mecanismos de 

participação para esta complexidade e multiplicidade 

poder emergir na esfera pública e influenciar decisões 

políticas.” (MORONI, 2009, p. 109) 

Ao longo do processo que culminou na Constituição de 1988, esses 

movimentos levaram: 

 “além da luta pela democratização e publicização do 

Estado, a necessidade de controle social, incorporando 
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cinco dimensões: formulação, deliberação, 

monitoramento, avaliação e financiamento das políticas 

públicas (orçamento público). A Constituição de 1988 

transformou essas questões em diretrizes de diversas 

políticas, em especial as chamadas políticas sociais.” 

(MORONI, 2009, p. 109 e 110) 

 

Para o autor, a Constituição Federal de 1988 foi importante ao 

apresentar grandes avanços nos direitos sociais, com diretrizes para Constituição 

no sentido da universalização dos direitos, a criação de instrumentos de 

democracia direta (plebiscito, referendo e iniciativa popular) e a democracia 

participativa (os conselhos gestores de políticas públicas, conferências, etc.). 

(MORONI, 2009, p. 110) 

Pontual diz que a Constituição Federal de 1988 se destacou como um 

marco do processo de construção da democracia brasileira, contando com a 

participação de movimentos sociais, que corroboraram na construção de 

propostas para o seu texto. Esses movimentos contribuíram com a previsão na 

Constituição da possibilidade de participação da sociedade civil em espaços de 

gestão pública, conforme diz Pontual (2008, p.11): 

“O marco legal da Constituição de 1988 possibilitou a 

organização de sistemas nacionais de gestão 

participativa e descentralizada das políticas sociais. 

Através da aprovação posterior de leis específicas para 

cada área10 criaram-se espaços de negociação e co-

gestão destas políticas, sendo que a sociedade civil 

jogou papel fundamental para aprovação destas leis.” 

                                                           
10

  (Lei orgânica da Saúde, Estatuto da Criança e do Adolescente, lei Orgânica da Assistência Social, Estatuto das 
Cidades, etc.) 
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Para Furtado (1998) a partir do processo de democratização do país se 

modificaram as características dos movimentos sociais: 

“A vinculação dos atores sociais aos partidos políticos, 

principalmente o Partido dos Trabalhadores, a 

organização das centrais sindicais, principalmente a 

CUT, a organização de formas de controle das 

instituições públicas a partir da nova constituição de 

1988, como é o caso dos Conselhos Municipais e 

Estaduais de Saúde, canalizam a participação dos 

movimentos sociais.” (FURTADO, 1998, p. 184-185)   

 

Neste contexto a participação política como possibilidade para o povo 

se institucionaliza, esse processo fica marcado na história como efetivação de 

conquistas sociais, presentes na Constituição Federal, que apontam para um 

Estado que deveria ser mais responsável pelos direitos das pessoas. 

Para Gohn (2011) os conselhos inauguraram uma perspectiva de 

novas relações entre Estado e Sociedade pela possibilidade da participação na 

formulação das políticas sociais e o acesso ampliado em tomadas de decisões 

políticas. Para autora, talvez essa se constitua a maior novidade do formato dos 

Conselhos preconizado na Constituição de 1988: Uma “nova institucionalidade 

pública”.  

É uma inovação no campo das políticas públicas, enquanto prática 

democrática, que promove espaços de interlocução entre a Sociedade Política e a 

Sociedade Civil organizada. A constituição deste conjunto de ações do Estado no 

sentido de garantia e ampliação de direitos se concretiza na proposta dos 
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conselhos de forma mais democrática, com possibilidade de maior diálogo, 

capilaridade, corresponsabilidade entre representantes do executivo e legislativo 

e os segmentos da sociedade que são representados. (GOHN, 2004). 

Portanto, Gohn define os conselhos com um novo padrão de relação 

entre Estado e Sociedade, ampliação da Esfera Pública, dos espaços alargados 

de gestão das políticas públicas e do acesso da população nos processos de 

tomada de decisão. Apesar do avanço que proporciona, em si não é garantia de 

tudo que se espera: 

“... eles possibilitam o acesso à população em locais 

onde se tomam decisões políticas. Mas não é um 

acesso departamental, uma nova agência para receber 

reclamos, demandas etc. é um acesso virtual, uma 

possibilidade cuja eficácia depende de inúmeros 

fatores tais como: composição (não apenas numérica, 

mas qualitativa: quem participa, que projetos 

sociopolíticos representa), atribuições, condições para 

funcionamento, organização interna, cultura política dos 

sujeitos e espaços onde acontecem, mecanismos de 

acompanhamento e avaliação, etc.” (GOHN, 2004, p. 

66) 

 

Gohn ressalta o caráter interinstitucional dos conselhos, o papel de 

mediador na relação sociedade/Estado e sua presença nas legislações como 

“instrumentos de expressão, representação e participação da população.” (Gohn, 

2011, p. 87 e 88) 

Várias Leis orgânicas, no período pós 1988, foram criadas para 

regulamentar o direito a participação nos conselhos, proporcionando um 
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crescimento significativo destas estruturas colegiadas, compostas por 

representantes do Poder Executivo e instituições da sociedade civil, em diversos 

níveis das administrações (federal, estadual e municipal). (GOHN, 2011) 

Desde 1996, os municípios brasileiros são submetidos há uma 

legislação, na qual devem criar conselhos relacionados às áreas sociais para 

receber recursos financeiros. Nas áreas da educação, saúde e assistência social, 

por exemplo, em 1998, dos 1167 conselhos municipais existentes: 488 deles 

haviam sido criados após 1997; 305 entre 1994-1996; e apenas 73, antes de 

1991. Isso sugere como a partir da referida legislação há um crescimento 

significativo da criação destes espaços. (GOHN, 2011, p. 92) 

Brodersen (2006, p. 120), ressalta que os conselhos ampliam a 

possibilidade da participação dos diversos autores nas decisões e ações do 

Estado, favorecendo, embora sem eliminar na sua totalidade, o enfrentamento de 

práticas clientelistas, autoritárias, que se apresentam com frequência nas 

relações entre o parlamento e executivo, o Estado e a sociedade no Brasil. 

Porém, Pontual (2008) expõe que, na atualidade, embora se reconheça 

o avanço conquistado no sentido da democratização e maior controle social das 

políticas públicas, a experiência dos conselhos ainda não se apresenta suficiente 

para superação do que autor chama de uma lógica clientelista11, que marca 

historicamente a relação do Estado com sistema político - partidário, lógica essa, 

que mesmo forças sociais e políticas que a combatem tornam-se suas presas. 

                                                           
11

Pontual (2008, p. 21) se refere “...a lógica clientelista que marcou historicamente a relação do Estado com o sistema 

político-partidário que dá sustentação à eleição dos representantes pelo voto  universal. Tal lógica é a matriz de velhos e 

conhecidos mecanismos de corrupção, fisiologismo e apropriações privadas de recursos públicos que  há muito são 

praticadas em relação ao Estado e aos recursos públicos.” 
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O autor ainda diz que a fragmentação política que marca a conjuntura 

dos movimentos sociais, bem como, a desmobilização que ocorre, em função das 

relações de interesses estabelecidos com poder público, afeta a sua organização 

autônoma e influencia a atuação da sociedade civil nos conselhos. 

Gohn diz que em “municípios sem tradição organizativo-associativa, os 

conselhos têm sido apenas uma realidade jurídico-formal”, ou seja, instrumento 

da Sociedade Política e das elites locais, com discursos em nome das 

comunidades, porém incapazes de contribuir ao menos com a atribuição de 

fiscalização e controle social das políticas públicas. (GOHN, 2011, p. 93) 

Mas a autora sugere também que a proposta dos conselhos vai na 

contramão das políticas liberais, uma vez que estas últimas contribuem para a 

desconstrução do sentido público, galgando para o campo a lógica do 

assistencialismo e a identificação do usuário dos serviços como consumidor, 

enquanto “os conselhos têm a possibilidade de reaglutinarem esses direitos 

fragmentados, reconstituindo os caminhos de construção da cidadania que está 

sendo esfacelada.” (GOHN, 2011, p. 92) 

Ao falar do período de instituição dos conselhos, Moroni retrata a 

contradição vivida naquele momento histórico, no qual, ao mesmo tempo, o Brasil 

caminhava na direção de um Estado de Bem-Estar Social do ponto de vista do 

avanço na Constituinte, porém, internacionalmente, ocorria a ampliação e 

fortalecimento das políticas neoliberais. (MORONI, 2009, p. 110 e 111) 

Nessa direção, Yamamoto e Oliveira comentam sobre esse período em 

que tal perspectiva político-econômica orienta as práticas governamentais no 

país, ao apontar a conjuntura do final dos anos 80 e início dos anos 90: 
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“Enquanto o Brasil esboçava um sistema de proteção 

social que mais se aproximou de um Welfare State, 

mesmo com todas as limitações indicadas, o mundo 

estava mergulhado em uma crise econômica que se 

estendia desde o segundo quartel da década anterior, 

traduzida por uma profunda recessão, baixas taxas de 

crescimento econômico e explosão das taxas de 

inflação – cenário para o desenvolvimento do ideário e 

da agenda neoliberais” (2010, p. 11). 

 

Gohn retrata esse período, o qual chamou de crise fiscal do Estado 

Contemporâneo: 

 “A crise fiscal do Estado contemporâneo decorre das 

regras impostas pelas macropolíticas estruturais para 

funcionamento do sistema econômico internacional, as 

quais levam a contínuos endividamentos das nações e 

das formas de gestão dessas nações, tantos nas suas 

políticas externas como nos pactos de seus governos 

com as agências financeiras internacionais. Isso tudo, 

associado à nova organização da economia 

globalizada, tem levado a um enfraquecimento do 

modelo liberal republicano de gestão pública e ao 

fortalecimento do modelo liberal moderno inglês – 

baseado no Estado mínimo. Neste modelo, o Estado 

detém o controle das decisões, mas a execução de 

muitas de suas obrigações, principalmente na área 

social, é transferida para certos setores organizados da 

sociedade civil (ONGs, fundações do Terceiro Setor 

etc). Com isso, há uma ampliação dos atores presentes 

na cena das políticas públicas – antes restritos aos 

agentes administrativos governamentais.” (GOHN, 

2004, p. 72-73) 
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Os conselhos são por vezes desacreditados, por alguns analistas e 

militantes, enquanto possibilidade real, sobretudo por terem sido instituídos num 

contexto de reformas do Estado, com orientação neoliberal. No entanto, a autora 

lembra que os conselhos foram garantidos e constituídos por meio de exigências 

e reivindicações de movimentos sociais por participação. (GOHN, 2011, p. 88 e 

89) 

Moroni diz que no início dos anos 90, as discussões sobre a 

descentralização e a participação se apresentavam tanto para o movimento social 

quanto para defensores da política neoliberal, porém com significados diferentes: 

“...O movimento social falava em descentralização no 

sentido de o poder de decisão estar mais perto da 

população e não concentrado em “Brasília”, isto é, no 

município e não mais na União. Falava-se em 

participação das organizações da sociedade civil na 

definição de políticas de forma autônoma e 

independente. A concepção neoliberal entendia a 

descentralização como estratégia de enfraquecimento 

do Estado (desregulamentação), e a participação como 

meio de repassar para a sociedade atribuições do 

Estado, sobretudo na área social.” (MORONI, 2009, p. 

111) 

 

Para Yazbek, o sistema capitalista, na sua flexibilidade demonstrada ao 

longo da história, apresenta essa potencialidade de cooptação de ideias 

aparentemente revolucionárias e/ou populares. Ao falar de Conselhos Municipais 
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de Políticas Públicas, a autora indica uma característica presente na própria 

realidade dos Conselhos: 

“Os conselhos vão ser profundamente ambíguos 

porque expressam as ambiguidades que estão 

permeando os processos descentralizadores, que 

podem ser tanto uma moderna estratégia gerencial 

compatível com a governabilidade como o 

fortalecimento da sociedade e a participação social” 

(YAZBEK, 2003, p. 43) 

 

As mudanças na conjuntura política e cenário econômico, nos anos 90, 

trazem também novos entendimentos em relação ao Poder Local. Os municípios 

passam a ser vistos como sede político-administrativa do governo municipal, 

como um espaço de gestão, não somente de localização, conforme diz Gohn: 

“O poder local passou a ser visto como espaço de 

gestão político-administrativa e não como simples sede 

das elites (econômicas, sociais e políticas). Mudanças 

na conjuntura política e no cenário econômico explicam 

tais alterações.” (GOHN, 2004, p. 63) 

 

A autora retrata, no mesmo período, mudanças também no cenário do 

associativismo, com o surgimento do “Terceiro Setor” ou, melhor dizendo, “a 

reconfiguração das ONG’s como sujeitos sociopolíticos independentes dos 

movimentos sociais”: 

“...as políticas neoliberais do período buscavam se 

legitimar com o argumento da falácia e ineficiência do 

setor público estatal. Nada melhor, na ótica destes 

argumentos, do que introduzir a racionalidade e a 
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eficácia do setor privado para resolver questões 

sociais, coletivas, públicas...As ONGs buscarão ocupar 

espaços nestes conselhos, principalmente no plano 

municipal, legitimadas pelo trabalho “junto as bases” 

(que tem sentido e significado político diferenciado do 

“trabalho com as bases”, predominante nos anos 70/80 

via movimentos populares). No lastro das ONG’s 

surgem outras entidades, fundações e organizações 

associativas -  o chamado Terceiro Setor.” (GOHN, 

2004, p. 65) 

 

Enfim, os anos 90, apesar do surgimento da possibilidade e 

crescimento de práticas conselhistas, foram um momento difícil para expansão 

destes espaços, sobretudo pelo avanço das políticas neoliberais conforme 

supracitado.  

Moroni menciona que, no período do governo Lula, houve um avanço 

significativo no que tange a participação. O autor destaca mudanças ocorridas, 

comparando com governos antecessores. Quando fala da participação nos 

conselhos nacionais no governo Lula, diz que: 

“Houve maior envolvimento dos agentes 

governamentais nos processos e espaços de 

participação, sobretudo os conselhos e conferencias... 

Agora, esses espaços têm registrado qualidade e 

participação governamental bem diferente do que 

estávamos acostumados. As conferencias, por 

exemplo, viraram verdadeiros espaços de disputas 

políticas.” (MORONI, 2009, p. 129). 
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No entanto, faz também críticas, indicando que apesar do crescimento 

destes espaços e da aproximação junto aos movimentos e as entidades da 

sociedade civil, apesar da aposta do governo nestes para mobilização, houve 

pouco espaço para participação na tomada de decisões políticas. (MORONI, 

2009, p. 122; 127) 

“Na verdade, ocorreu no governo Lula a multiplicação 

dos espaços de interlocução, sem que houvesse 

nenhuma política de fortalecimento do sistema 

descentralizado e participativo e muito menos de 

ampliação dos processos democráticos. A participação 

ficou reduzida à estratégia de governabilidade e ao faz 

de conta, sem ter-se configurado como elemento 

essencial nas transformações sociais, políticas, 

culturais, ambientais e econômicas.” (MORONI, 2009, 

p. 128 e 129) 

 

Apesar das críticas necessárias, o projeto desenvolvimentista, dirigido 

no Governo Lula, tem contribuído ao investir nas políticas sociais, 

regulamentando a gestão destas, que em diversos municípios e estados contam 

com recursos federais, atualizando as legislações e reafirmando o controle social 

e a transparência como uma prerrogativa na área.  

O dado oficial mais recente sobre a quantidade de conselhos 

municipais refere-se a uma pesquisa do IBGE de 199912, na qual previa um 

                                                           
12 IBGE: Perfil dos municípios brasileiros, 1999. Elaboração Luciana Jaccoud e Frederico Barbosa do IPEA. (MORONI, 

2009, p. 119). Consultamos na base de dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e as pesquisas 

recentes sobre Perfil dos municípios não apresenta esta informação geral sobre quantos conselhos municipais existem no 

Brasil (http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/1704munic.shtm) 

http://www1.ibge.gov.br/home/presidencia/noticias/1704munic.shtm
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número de aproximadamente 27.000 conselhos municipais no Brasil. Segundo 

Moroni (2009, p.118) não há um levantamento mais atual e preciso do número de 

conselhos, organizações ou pessoas envolvidas. No entanto, estima-se que estes 

fóruns participativos se ampliaram significativamente na guinada de avanço e 

ampliação do campo das políticas públicas. 

Segundo Buvinich (2014) há uma estimativa atual de cerca de 40.000 

conselhos municipais pelo Brasil, sendo que aqueles vinculados às políticas 

sociais estão em praticamente todos os municípios brasileiros.  

Caccia-Bava (2003) fala em um número provável de mais de 200.000 

pessoas envolvidas diretamente com a participação nestes espaços. São pessoas 

que estão discutindo estes temas, conhecendo e contribuindo sobre sua área 

temática. No entendimento desse autor, há um potencial para se trabalhar que 

deve ser considerado. 

Podemos afirmar que a possibilidade de participação nestes espaços já 

foi garantida tanto formalmente, no campo jurídico, quanto no sentido de 

expansão pelos municípios brasileiros. Porém ainda há questões e desafios 

colocados. Por exemplo, como qualificamos a participação nos conselhos de 

políticas públicas? Como promover este espaço de tal forma que ele efetivamente 

contribua, sobretudo nos municípios, para transparência no controle público, e na 

construção de políticas públicas que atendam aos reais interesses das 

populações locais? 

Aparentemente, a capacitação de conselheiros e conselheiras, é uma 

necessidade no sentido de instrumentaliza-los para a prática do controle social. 

Este aspecto surge como uma dificuldade para o exercício do controle social, 
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conforme observamos em alguns estudos de caso (OLIVEIRA E ALMEIDA, 2009; 

COTTA et. al, 2011). 

Pontual (2003) sugere que a capacitação para o controle social é 

fundamental, porém esclarece que muito se fala da capacitação da sociedade 

civil, justificando a situação de desigualdade diante dos agentes governamentais, 

porém o mesmo alerta que esta preocupação deve ser estendida também aos 

agentes governamentais, que em muitos casos também se apresentam tanto ou 

mais despreparados e desprovidos de qualquer condição de poder para a 

participação. 

Moroni sugere que o resgate do papel político dos conselhos é um 

importante desafio a ser enfrentado: 

“Os conselhos ainda são mecanismos, não os únicos, 

de participação. Porém, não como se apresentam hoje, 

em sua maioria sem espaço para o debate político, a 

deliberação e o controle social, caracterizando-se como 

espaços formais ou de faz de conta de participação. 

Isso reflete a maneira como são escolhidos os 

representantes da sociedade civil, que não se veem 

enquanto representação da sociedade civil, mas como 

representantes de interesses de sua organização. Sem 

falar que, em muitos casos, os processos de eleição 

desta representação não ficam em nada devendo aos 

métodos tão criticados na democracia representativa.” 

(MORONI, 2009, p. 138) 

 

Na visão do autor, os conselhos são limitados no sentido de promover 

transformações, porém são mecanismos que tem condição de contribuir com a 

relação Estado/Sociedade:  
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“Esses mecanismos podem contribuir com a 

construção/consolidação de uma cultura política contra-

hegemônica por meio da prática da socialização da 

política e da distribuição de poder.” (MORONI, 2009, p. 

140) 

 

Coelho (V.S.P., 2007, p. 79), em uma pesquisa sobre a experiência 

brasileira dos Conselhos de Saúde, faz uma revisão de literatura buscando 

analisar fatores que contribuem para “legitimidade democrática” dessas 

experiências. Para autora, quando tratam da questão da promoção da 

participação dos cidadãos, estes estudos indicam que “... sua promessa de 

ampliar a democracia estaria comprometida por uma cultura política autoritária 

ainda subsistente no Estado brasileiro, por uma vida associativa frágil e por 

resistências, tanto dos atores da sociedade civil como do Estado.” 

Entretanto, a autora indica também que há um número crescente de 

estudos sugerindo que, sob certas circunstâncias, esses espaços podem 

proporcionar maior participação de segmentos sociais menos privilegiados e 

desempenhar papel significativo na definição das políticas públicas. Segundo 

Coelho (2007), as análises realizadas nos estudos enfatizam três fatores 

determinantes para essas experiências de participação: 

  A importância de processos de organização e mobilização da sociedade 

civil; 

 O sucesso desses foros depende do comprometimento das autoridades 

públicas com o projeto participativo; 

 O desenho institucional é crucial para o sucesso dos conselhos; 
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Pontual (2003) faz relevante questionamento no que tange a 

importância que tem sido dada aos conselhos como espaços de partilha de poder 

com a sociedade. Esta é uma questão que para o autor se coloca, inclusive, no 

caso dos governos com uma gestão democrática: 

“...Qual o peso que até mesmo os governos 

democráticos têm dado efetivamente à questão dos 

conselhos, enquanto instrumentos efetivos de 

compartilhamento de poder?” (PONTUAL, 2003, p.12) 

 

Caccia-Bava (2003) fala sobre “a lógica de garantia da 

governabilidade”, presente mesmo em governos progressistas, que querem que 

suas políticas sejam validadas e legitimadas. Nesse sentido, o governo garante, 

legitima e investe no conselho, proporciona o espaço democrático, garantindo que 

as decisões sejam alinhadas com seu projeto de governo. 

Caccia-Bava reconhece esta relação entre “estimular e fortalecer a 

participação cidadã e ao mesmo tempo garantir a governabilidade de um projeto 

pré-definido” como a contradição que é, porém sugere o caráter democrático 

intrínseco a esse processo: 

“Mas não será essa relação entre o plano de governo e 

a vontade cidadã o próprio processo de construir 

cidadania e governos substantivamente democráticos?” 

(CACCIA-BAVA, 2003, p. 54) 

 

Eis uma possibilidade colocada no espaço comum dos conselhos de 

políticas públicas, de qualquer maneira, mesmo na condição de muitos 

municípios, em que sua instalação é apenas formal e gira em torno de assuntos 



82 
 

extremamente burocráticos e pouco influentes do ponto vista político, há na 

existência destes fóruns o espaço do encontro da sociedade com o projeto do 

governo para aquela política pública. 
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6. NOTAS SOBRE O MÉTODO 

 

6.1. O percurso na investigação do fenômeno 

Considerando os objetivos de nossa pesquisa, optamos por não 

identificar o município onde fica situado o conselho, pela pouca relevância da 

informação em nosso estudo, uma vez que nos interessa a expressão coletiva da 

participação, e por proporcionar menor risco de identificar as pessoas, que em 

sua maioria são servidores públicos, funcionários de entidades privadas ou 

usuários de serviços. 

Com a finalidade de caracterizar melhor o cenário no qual se encontra 

o conselho no qual realizamos a pesquisa, levantamos algumas características 

específicas do município e da região no qual se encontra. 

Quando tratamos do histórico do conselho nos referimos há dois 

aspectos: o histórico da instituição do conselho no município; e algumas 

especificidades da gestão do conselho que acompanhamos. 

Essa caracterização é relevante no sentido de situarmos a condição 

atual do conselho na relação com sua história singular de constituição para 

compreendermos em que momento se encontra.  

O histórico do conselho foi levantado junto à funcionária da Secretaria 

Executiva, que assessora tecnicamente e administrativamente os conselhos, que 

trabalha há mais de 20 anos com este conselho e participou de toda estruturação.  

Foram solicitadas também as atas das reuniões do período entre 

Março/2013 e Abril/2014. O acompanhamento ao conselho ocorreu entre 

Setembro de 2013 e Março de 2014.  
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As atas são um instrumento importante para a pesquisa, uma vez que 

elas representam aquilo que o conselho julga importante registrar de suas 

atividades. Elas, na maioria das vezes, são registradas pela mesma conselheira, 

que é a primeira secretária e a cada reunião são apresentadas e aprovadas ou 

modificadas pelo restante do colegiado. Nestas se apresentam as pautas, as 

decisões do colegiado, movimentos por parte de conselheiros e visitantes, alguns 

aspectos sobre a reunião ficam registrados.  

Existem conselhos que fazem gravações das reuniões (por áudio) e as 

digitalizam, o que proporciona a criação de um acúmulo de informações 

interessantes para sua história. Infelizmente, não é o caso do conselho que 

acompanhamos, em que o registro é bem pontual e incompleto.  Foram utilizadas 

em nossa pesquisa com duas finalidades:  

 Aquelas que se referiam ao período anterior ao início do 

acompanhamento ao conselho foram importantes para o pesquisador 

conhecer as temáticas, os movimentos e a dinâmica no conselho, que 

auxiliaram na interação e nas suas observações posteriores; 

 Principalmente, mas não unicamente, as que se referiam ao período 

do acompanhamento ao conselho auxiliaram como um instrumento 

complementar para as observações e análise das pautas, temáticas e 

dinâmicas da participação no conselho.   

 

Na perspectiva que orienta esta pesquisa, o trabalho de campo é um 

elemento fundamental na medida em que proporciona entrar em contato com a 

realidade tal como é vivida pelos sujeitos. A singularidade da experiência 
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participativa faz parte do processo da participação no conselho de política pública 

e sua apreensão se dá de forma quase direta.  É nisso que se fundamentou a 

nossa escolha de acompanhar as reuniões do conselho, onde se expressa a 

maior parte de suas ações cotidianas. 

No período em que o conselho foi acompanhado, o pesquisador 

participou das reuniões ordinárias e extraordinárias. Na primeira reunião com os 

conselheiros, explicamos sobre a pesquisa e solicitamos a autorização para 

participar das reuniões do Conselho, registrá-las e utilizá-las com a finalidade de 

pesquisa acadêmica, garantindo os direitos dos participantes previstos nas 

normas éticas para pesquisas em seres humanos, conforme a resolução CNS 196 

de 1996. 

Nas reuniões, foram registradas nossas observações no que tange a 

prática participativa no conselho de política pública, enquanto ouvinte e 

observador participante. Minayo (2011, p.70) define “a observação participante 

como um processo pelo qual um pesquisador se coloca como observador de uma 

situação social, com a finalidade de realizar uma investigação científica.”. 

Para a autora, essa técnica possibilita que o pesquisador tenha uma 

relação mais direta com os participantes da pesquisa, convivendo no contexto de 

pesquisa, possibilitando, na medida do possível, apreender a vida social e o 

cenário cultural onde se dá a pesquisa. (MINAYO, 2011) 

Desta forma, considerando que o fenômeno estudado nem sempre se 

manifesta expressando sua totalidade, seu processo de constituição, a 

observação participante é uma estratégia que auxilia o olhar do pesquisador na 

construção da informação a ser coletada, uma vez que “...ajuda, portanto, a 

vincular os fatos as suas representações e a desvendar as contradições entre as 
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normas, regras e as práticas vividas cotidianamente pelo grupo ou instituição 

observados.” (MINAYO, 2011, p. 71) 

O instrumento utilizado para registro das observações foi o diário de 

campo13.  O foco de nossas observações e registros foi, a princípio, a prática 

participativa dos conselhos no processo de controle social e definição das 

políticas públicas. Nossa pergunta inicial foi: Como essa questão surge para as 

pessoas no processo participativo e como elas se posicionam? Ou será que a 

questão da participação no controle e definição das políticas públicas não é 

discutida? Essas questões surgem a partir de uma reflexão sobre a função 

prescrita para a participação nos conselhos municipais, que se referem a discutir 

e deliberar sobre políticas públicas relacionadas às suas áreas temáticas, bem 

como os objetivos da própria pesquisa. 

 Nesse sentido, orientamos o nosso olhar para a questão citada, 

atentando-se para os fatos cotidianos no conselho acompanhado; os 

posicionamentos das pessoas diante das ocorrências ou sua iniciativa na criação 

de pautas que provocasse esses debates. A observação destes movimentos nos 

possibilitou construir um conjunto de informações relevantes para compreensão 

do processo de constituição das dimensões subjetivas/objetivas da experiência 

participativa nesse espaço. 

As reuniões dos conselhos são geralmente públicas, abertas para 

participação de interessados, com a finalidade de propiciar a participação dos 

movimentos sociais e outros setores da sociedade civil na fiscalização e definição 

                                                           
13 “O principal instrumento de Trabalho de observação é o chamado diário de campo, que nada mais é que um caderninho, 

uma caderneta, ou um arquivo eletrônico no qual escrevemos todas as informações em suas várias modalidades. 

Respondendo a uma pergunta frequente, as informações escritas no diário de campo devem ser utilizadas pelo 

pesquisador quando vai fazer análise qualitativa”  (MINAYO, 2011, p. 71) 
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das políticas públicas. O nosso interesse foi de conhecer um conselho no seu dia-

a-dia, observando como as pessoas se apropriam desse espaço e se posicionam 

nele, buscando nexos entre aquilo que está prescrito para o espaço, o que 

efetivamente se coloca e o que se discute sobre. Nosso foco de análise no campo 

estava em identificar essas relações e problematizá-las em busca do seu 

processo de constituição na relação objetividade-subjetividade.  

 

6.2. A escolha do Conselho Municipal participante 

Um conselho municipal é um colegiado onde são representados 

coletivos. Cada conselheiro quando eleito pela sociedade civil ou indicado pelo 

poder público, representa um conjunto de pessoas, instituições e interesses, 

mesmo que não tenha consciência disso. Em nosso estudo, a participação na 

discussão, elaboração e fiscalização de políticas públicas se dá nesse espaço. 

Considerando os objetivos da pesquisa de conhecer como se constitui 

a dimensão subjetiva da participação em conselhos de políticas públicas, 

buscamos identificar um conselho que atendesse alguns critérios: 

 Conselho com uma estrutura minimamente organizada, o qual pudesse 

representar uma referência significativa para análise pretendida. 

 Onde o recurso da observação participante pudesse ser utilizado com o 

menor estranhamento possível; 

 Um local possível para disponibilidade de tempo da pesquisa (6 

meses); 
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Realizamos a aproximação com dois conselhos de um mesmo 

município, o CMDCA (Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente) e CMAS (Conselho Municipal de Assistência Social), tal escolha se 

deu em função da proximidade do pesquisador com o município e com os 

referidos conselhos, o que possibilitou maior inserção nas atividades e 

apropriação do campo. 

Participamos de duas reuniões do CMAS, sendo que na primeira a 

pauta era única (a nossa apresentação da pesquisa) e a segunda não aconteceu 

por falta de quórum. Como as reuniões eram mensais, o conselho estava em fase 

de transição para uma nova gestão do conselho, compreendemos que teríamos 

dificuldade para continuar, pois havia a possibilidade de no período proposto não 

termos um conjunto de dados suficientes para a pesquisa, uma vez que o 

conselho passava por um momento em que tinha problemas com a continuidade 

em suas atividades.  

O CMDCA tinha reuniões no mínimo quinzenais e apresentava uma 

pauta organizada, ou seja, tinha uma frequência com intensidade suficiente para 

levantamento de material nos 6 meses de pesquisa proposto; era organizado e 

outra questão importante: é um conselho de direitos temático, ou seja não está 

relacionada com uma única política pública setorizada, nesse sentido inclui atores 

de diversas políticas públicas (saúde, educação, assistência social), possibilitando 

um debate mais generalizado sobre participação na forma conselho. 
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6.3. Procedimento de exposição e análise 

O procedimento de exposição e análise da pesquisa visa apresentar as 

informações levantadas no processo de investigação, compreender e explicar o 

movimento concreto, o processo de constituição da dimensão subjetiva da 

participação no conselho de política de pública. 

Para tanto a exposição da pesquisa está organizada assim: 

 O capítulo 7 – Cenários: a experiência da participação em um conselho 

de política pública – a narrativa elaborada a partir da investigação em 

campo; 

 No capítulo 8 – Apresentação e reflexões sobre as categorias 

elaboradas, onde serão apresentadas as categorias de análise 

elaboradas; 

  No capítulo 9 – A dimensão subjetiva da participação em Conselhos 

de Políticas Públicas, onde há um debate articulando as categorias, 

dimensão subjetiva e os conhecimentos sobre a conjuntura brasileira e os 

Conselhos de Políticas Públicas. 

 

 A partir da descrição da experiência participativa no conselho que 

acompanhamos e o acúmulo de conhecimentos sobre a participação em 

conselhos de política pública exposto nos capítulos anteriores, serão elaboradas 

as categorias de análise.  

 O processo de construção das categorias obedeceu as seguintes 

etapas: 
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a) Apresentação descritiva dos cenários que caracterizaram o processo 

de acompanhamento.  

b) A leitura e releitura geral destes a partir dos conhecimentos 

acumulados sobre a participação em conselhos de política pública; 

c) Levantamento e elaboração de núcleos-temáticos* que caracterizaram 

a participação no conselho acompanhado; 

*o que estamos chamando de núcleos-temáticos são sentenças que sintetizam 

contradições na participação das pessoas no conselho de política pública. São 

analíticos na medida em que figuram um conjunto de observações descritas e 

suas contradições. Tratam - se de expressões de posicionamentos/discussões 

dos conselheiros e suas circunstâncias. A definição destas sentenças tem como 

referência um conjunto de discussões sobre a participação em conselhos de 

políticas públicas, apresentadas ao longo do trabalho. Como a apreensão da 

dimensão subjetiva não se deu a partir do discurso direto dos indivíduos, 

entendemos inadequado nomeá-los como sentidos e significados, embora seja 

uma expressão deles também. 

d) Os núcleos-temáticos serão agrupados em categorias, estas serão 

nomeadas de acordo com referências relacionadas com acúmulo de 

conhecimentos sobre a participação em conselhos de política pública. 

Em cada categoria, apontaremos o seu processo de constituição e 

realizaremos uma breve apresentação reflexiva sobre a experiência participativa 

acompanhada, os conhecimentos apresentados na parte teórica do trabalho, as 

condições objetivas e subjetivas. 



91 
 

Por fim, será apresentada a discussão, articulando todas as categorias, 

com a finalidade de oferecer análise psicossocial e reflexões sobre a dimensão 

subjetiva da participação em Conselhos de Políticas Públicas.  
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7. CENÁRIOS: A EXPERIÊNCIA DA PARTICIPAÇÃO EM UM CONSELHO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

Este capítulo visa apresentar as observações sobre experiência da 

participação em um Conselho de Políticas Públicas. O texto, a princípio, busca 

situar as características do município e do conselho acompanhado. Logo em 

seguida, apresentaremos a narrativa sobre o processo de acompanhamento em 

campo.  

A construção da narrativa sobre a experiência investigativa em campo 

foi uma elaboração do pesquisador com a finalidade de proporcionar uma 

descrição organizada do dia-a-dia observado ao longo do acompanhamento do 

conselho. Realizou-se um levantamento a partir do diário de campo do 

pesquisador, das situações/discussões/posicionamentos dos conselheiros, 

observadas e vivenciadas durante as reuniões do conselho municipal.  

A partir do levantamento elaboramos um texto contando esses 

movimentos na sua complexidade, porém destacando alguns cenários que 

caracterizavam principalmente os posicionamentos dos conselheiros no processo 

participativo. Efetivamente é uma narrativa, de forma circunstanciada, de algumas 

cenas observadas e vivenciadas no dia-a-dia do conselho. Não são todas as 

situações observadas, mas uma síntese, na qual foram privilegiadas situações 

ilustrativas da participação nesse conselho. 

A observação no cotidiano do conselho foi uma possibilidade de 

apreendermos empiricamente uma experiência deste formato de espaço 

participativo, compreendendo que ele está situado num processo histórico que 
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garantiu condições para sua existência. Em outras palavras, o Conselho que 

acompanhamos, embora singular, traz em si o processo causal de formação de 

outros conselhos e interage com um campo de possibilidades constituído a partir 

da realidade concreta, o qual, em última instância, está determinado pelo 

processo de produção e reprodução da vida material. 

É importante salientar o caráter de que a experiência acompanhada 

está em relação com a totalidade de experiências acumuladas na história 

democrática brasileira que produz questões e busca elaborar respostas para os 

grandes e profundos problemas da humanidade. 

A nossa aproximação foi junto a um CMDCA, de um município de 

Grande Porte, urbano e industrializado, localizado na região metropolitana de São 

Paulo. Sendo o Brasil um país que é composto, na sua maioria por municípios de 

pequeno e médio porte, se torna importante informar que estamos falando de um 

município que tem condições de infraestrutura para implantação de um Conselho 

Municipal com presença significativa tanto da sociedade civil quanto de agentes 

da sociedade política, que é representativamente grande. 

As políticas públicas (sobretudo as sociais) nesse município passaram 

por um processo de rápida expansão, semelhante ao que ocorreu no país. Para 

explicitar melhor o que estamos dizendo, nos últimos 6 anos houve uma 

ampliação significativa na infraestrutura (tanto inauguração de unidades de 

serviços quanto recursos humanos) nas áreas da Assistência Social, Saúde e 

Educação.  

A atual gestão municipal da prefeitura sinaliza que há investimento e 

aposta em estratégias participativas de governo, desde o compromisso com a 

organização e infraestrutura dos conselhos, Plano Plurianual Participativo, 



94 
 

Orçamento Participativo, audiências públicas, organização de um Conselho da 

Cidade (que reúne todos os conselhos), entre outras ações.  

Este fator é importante, ressaltando que há um conjunto de legislações 

federais no âmbito das políticas sociais que exigem a estruturação de conselhos e 

outras formas participativas vinculadas ao recebimento de repasse de recursos 

públicos, porém isso não tem garantido um investimento dos municípios nessas 

estratégias além do formal e do requerido pelas Leis. Os governos de orientação 

mais progressista, por outro lado, tem adotado o modelo participativo como 

estratégico. 

A pesquisa não se propõe avaliar as razões para essa gestão 

direcionar esse investimento para participação, mas podemos afirmar que na 

perspectiva da defesa da democracia ampliada e participativa, como sinaliza a 

constituição, esta gestão apresenta traços progressistas. 

O CMDCA acompanhado foi instituído por uma Lei Municipal, em 1991, 

no contexto de mobilização e pressão de movimentos sociais, entidades da 

sociedade civil e trabalhadores do campo da Assistência Social local, conforme a 

funcionária da Secretaria Executiva relatou. Na legislação municipal é 

caracterizado como um órgão deliberativo e controlador da política de 

atendimento aos direitos da Criança e do Adolescente em consonância com o 

Estatuto da Criança e do Adolescente. Em seu regimento interno são apontadas 

informações pertinentes ao funcionamento do conselho e suas principais 

atribuições, conforme listadas abaixo: 

 Formular a política municipal dos direitos da criança e do 

adolescente, definindo prioridade e controlando as ações de execução; 
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 Opinar na formulação das políticas sociais básicas de interesse da 

criança e do adolescente; 

 Gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, 

voltado prioritariamente às políticas de atendimento, especial sócio-

educativas; 

 Propor modificações nas estruturas das Secretarias e Órgãos da 

Administração, ligados à promoção, proteção e defesa dos direitos da criança 

e do adolescente; 

 Opinar sobre o Orçamento Municipal, destinados aos programas e 

serviços de atendimento e defesa dos direitos da criança e do adolescente 

como no funcionamento dos Conselhos Tutelares, indicando as modificações 

necessárias à consecução da política formulada; 

 Opinar sobre a destinação de recursos e espaços públicos para 

programações culturais, esportivas e de lazer voltados para a infância e 

Juventude;  

 Proceder a inscrição de programas de proteção e sócio educativos 

de entidades governamentais, nos termos do artigo 90 da Lei Federal nº 8069, 

de 13 de julho de 1990; 

 Registrar as entidades não governamentais, comunicando aos 

Conselhos Tutelares e às autoridades judiciárias locais; 

 Fixar critérios de utilização, através de planos de aplicação das 

doações subsidiadas e demais receitas estabelecendo necessariamente 

percentual para o incentivo ao acolhimento sob a forma de guarda da criança 

ou adolescente, órfão ou abandonado de difícil colocação familiar; 
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 Organizar e efetuar o processo de eleição dos membros do 

Conselho Tutelar conforme estabelecido em Lei Federal específica sob a 

fiscalização do Ministério Público; 

 Fixar a remuneração dos membros dos Conselhos Tutelares 

atendendo a critérios de conveniência e oportunidade, e tendo por base o 

tempo dedicado à função e as peculiaridades locais; 

 Divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente através de 

pesquisas gerais e outros meios. 

 

O colegiado que acompanhamos assumiu a gestão em 2012, em sua 

composição estavam 6 representantes de secretarias municipais (Assistência 

Social; Saúde; Finanças; Assuntos Jurídicos; Educação e Planejamento Urbano) 

e 6 representantes da sociedade civil (organizações sociais) 

Os representantes governamentais eram servidores públicos 

municipais (efetivos e/ou comissionados), indicados pelo Executivo municipal. Os 

representantes da sociedade civil eram, em sua maioria, trabalhadores e/ou 

membros da diretoria de entidades e/ou organizações sociais, que foram eleitos 

em processo eleitoral para representantes da sociedade civil no ano de 2012. 

Constatamos que eram profissionais que participavam das atividades 

do conselho em horários e condições vinculadas à sua atividade profissional, 

representando geralmente a instituição em que trabalham. Não havia 

representação de usuários de serviços públicos de atendimento a crianças, 

adolescentes e suas famílias. 
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Entre suas atividades, o conselho tinha reuniões ordinárias quinzenais, 

esporadicamente reuniões extraordinárias e de comissões temáticas. No período 

do acompanhamento, a única comissão temática ativa era responsável pela 

análise da documentação para registro e cadastro das entidades conveniadas no 

município. Esta era uma das atividades de competência do CMDCA que ocupava 

a maioria dos pontos de pauta da reunião do conselho.   

Outra atividade comum no conselho era a representação em reuniões e 

outros colegiados. Por exemplo, naquele ano que iniciamos o acompanhamento, 

a gestão municipal instituiu um Conselho da Cidade, espaço com caráter 

consultivo, com representação de membros de todos os conselhos municipais. O 

CMDCA indicou dois membros para representá-lo nesse fórum, um membro da 

sociedade civil e outro do governo. 

As atividades de representação proporcionavam a circulação, no 

espaço comum do CMDCA, de informações sobre a cidade, as ações da 

municipalidade e as questões discutidas por diversos segmentos da sociedade 

civil sobre os problemas da cidade, promovendo discussões relevantes entre os 

conselheiros.  

A nossa observação participante iniciou em uma reunião na qual 

buscamos apresentar e explicar sobre a nossa pesquisa e consultar os 

conselheiros sobre autorização para o processo de acompanhamento. 

Comparecemos à reunião e aguardamos o ponto de pauta que se tratava da 

pesquisa. A sala de reunião era organizada com a mesa na qual ficavam os 

conselheiros, estando no centro dela o conselheiro - presidente, com uma 

indicação que este era o seu lugar. Na mesa tinha um livro de assinatura, uma 
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pasta, que ficava no local onde sentava o presidente, e umas cópias com a pauta 

da reunião, relacionada com os informes e a ordem do dia.   

Havia também outras pessoas na reunião que não eram conselheiros 

municipais: conselheiros tutelares, servidores públicos, membros de organizações 

sociais. Quando cheguei, fui orientado a assinar o livro de presença e que os 

conselheiros sentavam à mesa e outros participantes nas outras cadeiras 

próximas. O Presidente cumprimentava a todos, consultava o quórum, propunha a 

leitura da ata e prosseguia com os assuntos relacionados na pauta, lendo 

documentos que se referiam aos pontos de pauta, os quais se encontravam na 

pasta. Este rito era comum em todas as reuniões que participamos ao longo dos 

seis meses de acompanhamento.  

Esta nossa primeira reunião seguiu com os informes e pontos de pauta 

colocados. Não durou mais que uma hora, porém saiu com encaminhamento de 

uma reunião extraordinária da Comissão de Análise de Projetos. Naquele primeiro 

mês de acompanhamento, aconteceram inúmeras reuniões, porém todas com um 

tempo de uma a uma hora e meia no máximo.  

Na primeira, os principais pontos discutidos referiam a uma demanda 

administrativa do Conselho Tutelar, a socialização do edital de uma instituição 

privada para o financiamento de projetos via CMDCA e a deliberação sobre a 

nossa pesquisa. O presidente, representante governamental, leu o documento 

enviado por nós e concedeu a palavra para que me apresentasse e falasse sobre 

a proposta da pesquisa, o processo e os direitos dos participantes de se 

envolverem ou não nesta. Os conselheiros não colocaram oposição quanto a 

minha participação nas reuniões e elaboração da pesquisa, ao contrário, alguns 

ainda fizeram apontamentos sobre a importância dos conhecimentos produzidos 
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pela psicologia. Decidiram que o presidente elaboraria um ofício de resposta 

autorizando a pesquisa. Desde então, participamos integralmente das reuniões 

e observamos o dia-a-dia, registrando o ocorrido e dialogando com os 

participantes.  

Uma das primeiras reuniões extraordinárias que participamos foi 

conduzida pela vice-presidente, representante da sociedade civil. Observamos 

nesta reunião que os representantes da sociedade civil tinham o dobro de 

membros presentes que os representantes governamentais. A pauta única se 

referia a questão do edital de uma instituição privada para financiamento de 

projetos via CMDCA, continuando a discussão da reunião anterior.  O número de 

projetos a serem indicados pelo CMDCA era limitado, havia um número maior de 

organizações que se interessaram em apresentar projetos. Uma parte destas 

organizações compunha o colegiado do CMDCA. A vice-presidente comunicou a 

prorrogação do prazo para entrega de documentos e projetos para serem 

avaliados, ocasião em que conselheiros da sociedade civil expuseram suas 

dificuldades em atender o prazo, porém pactuaram que discutiriam critérios para 

seleção pública dos projetos e, em reunião ordinária, seria deliberado sobre os 

projetos indicados.  

O processo de construção destes critérios ocorreu em reunião 

extraordinária posterior, no qual questionou - se a todos se tinham sugestões. 

Estas sugestões passavam pelo crivo das regras do edital que a maioria não tinha 

propriedade de seu conteúdo. Nesse sentido foram definidos os critérios formais 

exigidos pelo edital e os temas prioritários dos projetos para seleção, em 

discussão, na qual houve envolvimento de poucos, aqueles que efetivamente 

tinham o domínio do material e tomavam palavra para contribuir.  
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Entre a publicação do edital de seleção, apresentação do projeto pela 

organização social e a seleção pelo CMDCA teve menos de uma semana. A 

seleção prévia dos projetos foi realizada em reunião da Comissão de Análise de 

Projetos, por dois conselheiros da Sociedade Civil, que analisaram os aspectos 

formais dos projetos e indicaram os que estavam adequados para aprovação na 

reunião ordinária. Por fim, não houve grandes questionamentos ou discussões em 

torno do assunto, que foi ponto de pauta da reunião ordinária seguinte. 

Os editais de instituições públicas ou privadas para financiamento de 

projetos passavam pelo CMDCA que tinha como responsabilidade analisar os 

projetos e deliberar sobre, conforme já citado. A maioria dos conselheiros 

apresentavam muitas dúvidas em relação ao edital, o que dificultava para as 

organizações sociais a elaboração dos projetos de acordo com os critérios e para 

os conselheiros a análise adequada destes. Os próprios conselheiros relatavam 

essa dificuldade de se apropriar do edital e realizar a análise dos projetos. Em 

uma ocasião, esta situação específica, observada no acompanhamento, levou a 

um questionamento pelo presidente e a secretaria executiva sobre como era 

possível encaminhar um projeto sem análise técnica. O presidente apontou a 

necessidade de capacitação dos conselheiros para melhor compreensão dos 

procedimentos adequados. 

As organizações sociais tinham um prazo estabelecido pela legislação 

para apresentar documentação com a finalidade de serem registradas no 

CMDCA, para apresentar projetos e fazer jus ao recebimento de recursos 

públicos por meio do fundo. Para ilustrar, uma conselheira, representante de uma 

organização, que estava em atraso com entrega da documentação para 

atualização do registro, fez uma solicitação de prorrogação de prazo que foi 
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colocada em pauta de discussão e deliberada pelo conselho. Durante a 

solicitação, a conselheira ressaltou que sem o recurso teria dificuldades para 

manutenção das atividades regulares, envolvendo pagamento de funcionários e 

compra de materiais de consumo, prejudicando principalmente as crianças 

atendidas pela entidade. Na ocasião, os demais conselheiros se solidarizaram no 

sentido de buscar uma alternativa para encaminhar a questão sem prejuízo, mas 

no fim das contas não foi possível efetivar devido a restrição na legislação. O 

presidente salientou que o Conselho é uma instituição pública, que se caracteriza 

pela lógica de que “aquilo que não é permitido é proibido” diferente da lógica de 

instituições privadas onde “aquilo que não é proibido é permitido”. 

As atividades administrativas eram comuns nas reuniões do CMDCA. 

Estas eram provocadas por documentos enviados pelas organizações sociais e 

órgãos vinculados a prefeitura (secretarias), diziam respeito a representação em 

atividades e providências sobre aspectos formais como alterações no cadastro 

das organizações sociais junto ao CMDCA, questões administrativas dos 

conselhos tutelares ou informativos para tomada de ciência sobre denúncias de 

violações de direitos.  

O CMDCA colocava em discussão como responder estas demandas 

enquanto conselho de direitos. Para tomada de decisões sobre estas, a maioria 

dos conselheiros diziam que não tinham uma posição sobre, recorriam 

geralmente aos conhecimentos sobre a legislação com a Secretaria Executiva, 

que se colocava apontando sugestões, mas salientando que as decisões cabiam 

ao colegiado. O presidente tinha um papel significativo nesses momentos, pois 

apresentava conhecimento sobre as Leis e a discussão era concluída assim, o 

que cabe e não cabe ao Conselho no âmbito da Lei. 
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As reuniões ordinárias, com pontos de pautas centrados em questões 

mais administrativas, que exigiam algum conhecimento técnico no campo do 

direito, ocupavam maior parte das discussões, era algo comum e ocorreu em 

praticamente todas as reuniões que acompanhamos. Nestas circunstâncias, a 

contribuição da maioria dos conselheiros não era frequente, somente ocorria em 

alguns momentos em que buscavam esclarecimentos pontuais. 

Algumas demandas colocadas por outros órgãos, algumas vezes 

geravam discussões para além das questões administrativas. Por exemplo, em 

uma ocasião, uma secretaria municipal enviou um ofício solicitando providencias 

do CMDCA quanto a um cartaz na porta do Conselho Tutelar que estabelece um 

horário restrito de funcionamento do atendimento ao público. Segundo este 

documento a conduta contrariava o estabelecido na legislação. O presidente leu o 

documento e logo em seguida, conselheiros tutelares, que se encontravam na 

reunião, pediram a palavra. Colocaram a sua versão para situação, explicando 

que necessitavam de horários livres para realização de assembleia a fim de 

qualificar o trabalho e ainda esclareceram que os órgãos competentes foram 

comunicados. Uma Conselheira do CMDCA pela sociedade civil questionou a 

restrição de horário como alternativa, pois compreendia outras formas de se 

resolver a questão. Outra representante da sociedade civil concordou, porém 

ressaltou a importância de momentos para o conselho qualificar o trabalho. Outra 

conselheira, representante do governo, apontou que se não há impedimento legal 

o Conselho Tutelar poderia se organizar da forma que entender ser melhor. Após 

discussão, no qual o CMDCA foi esclarecido sobre a situação, foi consultado e 

verificado que não havia impedimento legal e então o CMDCA respondeu a 

respectiva secretaria que o Conselho Tutelar estava dentro da Lei.  



103 
 

Em outra situação também envolvendo o conselho tutelar, este último 

envia um documento ao CMDCA solicitando providências junto à Secretaria 

Municipal competente no sentido de construir políticas para garantir o acolhimento 

de adolescentes em situação de emergência, sobretudo quando estão 

ameaçados de morte ou foram liberados após prática de ato infracional, porém a 

família não foi localizada.   Os conselheiros do CMDCA em sua maioria não se 

manifestaram com contribuições sobre a questão, que foi explicada pelos 

conselheiros tutelares. O presidente do CMDCA propôs que fosse discutida 

também no âmbito regional e do governo do Estado, uma vez que dizia respeito 

também ao funcionamento do Programa de Proteção a Adolescentes Ameaçados 

de Morte – PPCAM. Foi sugerido que o conselho tutelar levasse essa discussão 

para o âmbito regional e, enquanto isso, que a Secretaria competente tomasse 

providências para atender a situação em caráter emergencial. 

Ao longo do acompanhamento, as pautas das reuniões foram 

ganhando importância central em nossas observações na medida em que elas 

expressavam o que observávamos no cotidiano do Conselho: um órgão com 

muitas tarefas administrativas para encaminhar e pouca discussão política da 

política pública. 

A discussão sobre a política pública era presente quando provocada 

por participantes não conselheiros, em sua maioria, em momentos menos 

formais, geralmente com temáticas não previstas na pauta e não tinham 

continuidade e encaminhamentos concretos. 

A prática do controle social em seu cotidiano era dirigida pelo 

encaminhamento meramente institucional das questões, nesse sentido era 

notável nas ações e nos diálogos do colegiado uma direção em torno dos 
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aspectos apenas legais - formais, dependendo das necessidades institucionais 

para uma questão avançar ou não. Em outras palavras, a compreensão de algum 

sujeito da necessidade de ampliar o debate no sentido de cumprir com uma 

função que também está instituída para o Conselho, como propor e fiscalizar 

sobre as políticas públicas, não tinha a mesma ressonância no coletivo, se 

apresentava como algo pontual. 

Uma situação observada ilustra esse contexto, a partir de uma 

discussão entre os conselheiros, quando o CMDCA recebeu um ofício de uma 

Secretaria solicitando a possibilidade de utilizar o recurso do FMDCA (Fundo 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente). Isso gerou uma discussão 

importante entre os conselheiros sobre as possibilidades/dificuldades do uso do 

FMDCA. Uma Conselheira (representante da sociedade civil), diretora de uma 

instituição de atendimento, com experiência no município e conselheira do 

CMDCA também em gestões anteriores, lembrou que havia uma época recente 

em que esse fundo poderia ser usado para internação de adolescentes usuários 

de drogas, ocasião em que foi esclarecida sobre as alterações na política de 

saúde e assistência social. A mesma, na oportunidade, sutilmente expressou 

criticas a política atual de saúde mental oferecida no CAPS (Centro de Atenção 

Psicossocial), alegando a sua não efetividade no atendimento.   

Então, a conselheira representante do governo pela Secretaria de 

Saúde, fez o convite para os conselheiros visitarem o serviço a fim de 

conhecerem e serem esclarecidos sobre seu funcionamento. Na sequência, disse 

que era importante “utilizar mais as reuniões do colegiado CMDCA para discutir a 

política pública e a situação/problemas de crianças e adolescentes do município e 

como os serviços devem colaborar”. Ainda solicitou que fosse colocado para a 
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próxima reunião o ponto de pauta “políticas públicas de atendimento à criança e 

adolescente”. 

Esta cena é interessante, pois surge um debate e uma proposição num 

contexto de discussão entre os conselheiros, sobretudo de representações 

diferentes (governo e sociedade civil), contribuindo para a discussão sobre a 

política de atendimento no município. Ocorre uma crítica de uma conselheira (ou 

autocrítica) no sentido de indicar esse caráter meramente administrativo do 

conselho. Ainda, na reunião seguinte essa proposta teve que ser corrigida na ata 

pela conselheira que havia sugerido sua inserção, pois foi redigida de forma 

equivocada, não expressando o que havia sido apontado de fato pela conselheira, 

e não vimos continuidade da discussão nas reuniões posteriores.  

Intervenções dos membros do conselho que contrariava a lógica do 

poder público, no caso da gestão em tela, eram pontuais. Sendo assim, suas 

ações ficavam reduzidas, na maior parte das vezes as demandas e lógica deste, 

que se apresentavam como administrativas ou no máximo informes para cumprir 

a Lei. 

Em resumo, quando uma pasta necessitava de enviar algo ao CMDCA 

por uma exigência legal ou pacto do secretariado de que o conselho deveria 

recebê-lo para ciência, o conselho tomava conhecimento, porém nunca por 

iniciativa do próprio CMDCA de conhecer as ações daquela pasta. A área da 

Assistência Social, como responsável por garantir a infraestrutura do conselho e 

vinculada com a maioria das entidades, era quem enviava a maior parte das 

demandas.  

Quando surgiam situações que exigiam uma posição dos conselheiros, 

sempre os mesmos conselheiros se manifestavam: o presidente, vice-presidente, 
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um ou outro representante. Quando era necessária a indicação do conselho de 

um representante para alguma atividade externa, não havia muitos candidatos.  

A vice-presidente, representante da sociedade civil, desligou-se da 

instituição que representava no conselho, logo sua posição na mesa diretora do 

conselho ficou vaga. A reunião seguinte, ao seu pedido de desligamento, por um 

imprevisto, o presidente precisou se ausentar e deixou como recado que o 

colegiado aproveitasse a reunião para eleger o novo vice-presidente. A princípio, 

ninguém manifestou interesse, após discussão e insistência do grupo uma pessoa 

assumiu o posto e ficou com a responsabilidade de assumir aquela reunião. O 

novo vice-presidente expressava que seu interesse era ajudar com os trabalhos, 

mas ressaltava que as decisões mais relevantes só seriam tomadas com a 

presença do presidente na próxima reunião. Na reunião seguinte a este fato, o 

presidente iniciou a reunião informando que os assuntos deliberados em reunião 

anterior seriam repautados, uma vez que foram tomadas em uma situação 

irregular que ninguém se deu conta: o conselheiro eleito apara vice-presidente 

não poderia assumir a função, pois segundo o regimento interno, somente 

conselheiros titulares poderiam assumir esta atribuição e o mesmo era suplente. 

Em junho de 2014 esta gestão do conselho encerrou suas atividades, 

após processo eleitoral da sociedade civil. A maioria dos membros do governo foi 

novamente indicada como representante no Conselho. Algumas pessoas, 

representantes da sociedade civil, foram reconduzidas para mais um mandato. 

Em geral, houve mudanças pequenas no colegiado. 

Após 6 meses de acompanhamento, o encerramento desse período da 

pesquisa em campo ocorreu pouco antes da conclusão do processo eleitoral do 

conselho. Em seguida, apresentaremos a análise dessa experiência, as 
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contribuições e reflexões da pesquisa sobre a dimensão subjetiva da participação 

em conselhos de políticas públicas. 
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8. APRESENTAÇÃO E REFLEXÔES SOBRE AS CATEGORIAS 

ELABORADAS 

 

No capítulo anterior, a descrição sobre a participação no conselho de 

política pública acompanhado apresentou cenários do processo de investigação. 

Para elaboração das categorias, estes cenários foram organizados 

articuladamente com um conjunto de conhecimentos sobre a participação em 

conselhos de políticas públicas. 

 A produção social de condições objetivas para participação nestes 

espaços, e as referências que orientam as ações dos indivíduos, são constituídas 

em conjunto com outras experiências humanas acumuladas. 

Para apreensão do processo observado e suas condições objetivas e 

subjetivas é fundamental a construção de categorias que indiquem esta realidade, 

possibilitando sua abstração para compreensão. 

A construção destas categorias partiu, conforme já citado no 

procedimento de exposição e análise, da leitura e releitura do capítulo anterior em 

relação com o conjunto de conhecimentos apresentados sobre a participação em 

conselhos, exposto ao longo do trabalho.  

A partir destas leituras, foram elaboradas sentenças que sintetizam 

referências e contradições presentes na descrição, os quais foram nomeados 

núcleos-temáticos.  

Os núcleos-temáticos foram agrupados em categorias, conforme o 

quadro abaixo: 
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Categoria  Núcleos-temáticos 

 

Participação Institucional - Não 
Institucional 

a) “A lei como principal referência para a 
participação”; 
b) “O conhecimento sobre legislação como 
instrumento de poder”; 
c) “O conselho como um lugar de responder 
documentos (ofícios) para outros setores”; 
d) “O esvaziamento de discussões políticas no 
conselho”; 
 

  

Participação Cooperação – Cooptação a) “a cooperação na sobrevivência dos projetos 
que beneficiam crianças e adolescentes”; 
b) “A cooperação para execução de tarefas que 
viabilizem o funcionamento do serviço público”; 
c)“O conselho e sua dependência do governo”; 

  

Participação Formação - Ação a) “Os conselheiros e a apropriação sobre os 
processos de trabalho no conselho”. 
b) “A falta de conhecimentos e iniciativa dos 
conselheiros no envolvimento com as discussões e 
atividades do conselho”; 
c) “A necessidade de formação para dar conta de 
procedimentos” 
d) “Circulação de informações sobre a cidade e 
políticas públicas”; 
 

 

Para análise das categorias pretendemos retomar o processo de sua 

elaboração, que a caracteriza como uma abstração do concreto. O 

acompanhamento ao conselho sinaliza, conforme apontado no capítulo anterior, 

referências para a participação dos sujeitos. A apreensão destas referências por 

nós se deu na observação de relações concretas no contexto de participação, 

porém articuladamente com conhecimentos sobre este processo que permitiram 

identificá-las e categoriza-las. Desta forma, ressaltamos que não partimos do 

nada, ao produzir este conhecimento, pois há referências já colocadas.  

A síntese de núcleos-temáticos foi articulada com o conhecimento 

acumulado sobre o assunto, sendo assim, foram fundamentais para a elaboração 
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da categoria de análise, na medida em que contêm tanto elementos singulares 

quanto genéricos.   

Com a síntese da experiência participativa apresentada no capítulo 

anterior e o conhecimento acumulado sobre participação em conselhos de 

políticas públicas, exposto ao longo deste trabalho, foram elaboradas 3 

categorias: participação institucional-não institucional; participação cooperação-

cooptação; participação formação-ação. 

É importante esclarecer que as categorias estão relacionadas entre si, 

referem-se a um mesmo fenômeno, a participação em conselhos de políticas 

públicas. Nesse primeiro momento, cada categoria será apresentada 

individualmente, entretanto, o objetivo é discuti-las de forma articulada ao final.  

 

8.1. Participação Institucional - Não institucional 

 

Para analisar a categoria que nomeamos como participação 

institucional - não institucional retomaremos o seu processo de elaboração. Os 

núcleos-temáticos sintetizados para constituição desta categoria tiveram como 

base também, para sistematização, conhecimentos sobre a condição institucional 

que caracteriza os conselhos de políticas públicas.  

Os núcleos-temáticos, agrupados nesta categoria, foram elaborados 

considerando a institucionalidade dos conselhos como uma característica 

histórica que estabelece algumas referências para seu funcionamento, os 

registros que justificam sua existência e permanência, além das situações 

observadas na experiência participativa acompanhada.  
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Abaixo estabelecemos relações presentes nos núcleos temáticos: 

A lei como principal referência para a participação - refere-se ao 

uso da Lei por conselheiros em diversos momentos, relatados em nossa narrativa 

no capítulo anterior, como sua referência, justificando ser esta a referência do 

conselho para tomar as decisões. O conselho é uma instituição pública e o 

ordenamento jurídico é uma referência essencial no contexto dele. No entanto, 

neste caso, se apresenta uma noção normativa das ações do sujeito que contribui 

para encerramento das discussões de forma burocrática, na qual a Lei define 

tudo, embora na prática não seja esta a realidade. 

a) O conhecimento sobre legislação como instrumento de poder – 

este mesmo conjunto de Leis e normativas – “a LEI” – são utilizadas 

na prática como instrumento de poder, que concentra a 

possibilidade de decisão nas mãos de poucos, que o detêm. Neste 

caso, a maioria dos conselheiros representantes da gestão 

municipal. A noção da Lei como a referência para participação 

neste espaço também justifica relações que privilegiam alguns na 

discussão em detrimento de outros. 

b) O conselho como um lugar de responder documentos (ofícios) 

para outros setores – observamos que esta noção da Lei no 

processo participativo constitui uma participação burocratizada, em 

que a atuação dos sujeitos se vincula com o cumprimento de um 

conjunto de tarefas somente, administrativas, de atendimento a 

demandas da gestão municipal ou de instituições representantes da 

sociedade civil. 
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c) O esvaziamento de discussões políticas no conselho – Os 

posicionamentos e a noção da participação articulam-se como um 

lugar para execução das tarefas, conforme apontado anteriormente, 

e sem apropriação das finalidades, das consequências políticas das 

decisões. Em outras palavras, se apresenta poucas vezes a 

perspectiva política da participação no conselho, há na verdade a 

negação deste lugar. 

 

Desta forma, como se apresenta a concepção de participação nos 

conselhos de políticas públicas no cotidiano do conselho que acompanhamos? 

Como é justificada, compreendida, explicada e sustentada no dia-a-dia pelos 

conselheiros? 

Quando apontamos a categoria de análise, como expressão da 

realidade, para além do conselho acompanhado, tomamos como referência o que 

já foi explicitado em relação a limites e possibilidades expressas também em 

outros estudos sobre a participação em conselhos de políticas públicas. A 

contradição que colocamos refere-se ao aspecto institucional e sua produção de 

referencias, bem como sua objetivação na presença de pessoas nestes espaços, 

concretizando o encontro da Sociedade Política e da Sociedade Civil em função 

da discussão de uma política pública específica, bem como seu caráter não 

institucional do campo de possibilidades que se abrem, para além da referência 

legal.  

No entanto, observamos em nossa investigação que existe uma crença 

de que o Conselho é uma instituição pública e suas atribuições estão vinculadas a 

procedimentos visando atender a Lei, exclusivamente. Toda atividade realizada 
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pelos conselheiros fica vinculada ao cumprimento de uma Lei, caracterizando o 

que os conselhos no fim das contas acabam se tornando: um espaço adicional à 

gestão pública, no qual as pessoas se reúnem para cumprir meramente 

atividades burocráticas, um espaço para a formalidade jurídica. 

Os conselhos têm responsabilidade de contribuir com o controle 

público pela sociedade das ações do governo. Esta responsabilidade está 

diretamente relacionada com a prática política, pois é um espaço no qual a 

sociedade pode tomar parte no poder e disputar o debate de suas ideias para 

aquela área específica.  

No entanto, constatamos que as Leis e demais normativas são 

efetivamente a principal referência. Os conselheiros, que têm maior apropriação 

delas, deliberam sem interferência significativa de outros membros.  

A articulação destes constructos legais no controle social não deixa de 

ser instrumento político, porém não é assimilado desta maneira. Não se trata da 

utilização da Lei no processo de luta por ampliação de direitos e aprimoramento 

das políticas públicas. 

Desta forma, oportunidades para realização de um processo de debate 

para construção de acordos ou para iniciar um processo de votação não ocorrem. 

As questões são respondidas pelas normativas. Ainda, há as atribuições do 

conselho previstas em Lei, as atividades administrativas e burocráticas que 

ocupam a maior parte do tempo e do trabalho dos conselheiros. O processo 

participativo se reduz a um conjunto de práticas procedimentais, administrativas e 

burocratizadas. A participação fica reduzida e naturalizada nesses processos 

burocráticos. 
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A naturalização da participação como uma atividade exclusivamente 

burocrática, desarticulada das referências históricas de sua produção reduz o 

debate à discussão dos meios e não dos fins.  

A participação assim é compreendida como algo natural, que prescinde 

da Lei compreendida também como natural. Isto justifica um conselho meramente 

legalista e burocratizado.  

Ainda, para os conselheiros, as Leis são compreendidas como a razão 

para existência do conselho. Ele existe para cumprir a Lei, porque estão previstos 

na Constituição Federal, porém há uma inversão nesta concepção, na medida em 

que as Leis existem para justificar sua existência, que está relacionada com a luta 

por participação nas decisões que envolvem os processos de dominação do 

campo político, jurídico e econômico por representantes de uma classe social em 

detrimento de outras. A inversão se encontra no fato de que há a naturalização do 

aspecto legal como protagonista da existência do Conselho, além da perspectiva 

de um espaço concreto no qual se encontra representantes da sociedade civil e 

do governo, com referências legais construídas historicamente no acordo possível 

entre sociedade civil e governo em relação a partilha do poder na constituição de 

políticas públicas. 

O formato da participação no conselho se caracteriza como 

legalista/formal, que se pauta na Lei e justifica a participação enquanto um 

processo meramente jurídico-formal. Qual a implicação disso? A construção ativa 

pelo/as homens/mulheres das políticas públicas, seja pela fiscalização ou pela 

proposição, nesse espaço é uma possibilidade que está colocada, mas na sua 

condição institucional-não institucional. Ao mesmo tempo em que permite essa 

possibilidade objetiva, no encontro que proporciona entre as pessoas de 
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representações e lugares diferentes, em sua face subjetiva, da compreensão do 

espaço como apenas jurídico formal justifica a sua despolitização. Em resumo, as 

pessoas são ativas, tem essa possibilidade, porém se pautam em parte desta 

possibilidade, porque a referência da participação está pautada numa concepção 

legalista. 

 

8.2. Participação Cooperação – Cooptação 

 

Nesta categoria, a construção dos núcleos-temáticos buscou 

referências no histórico sobre as relações entre a Sociedade Civil e o Estado (em 

sentido restrito) no Brasil, atentando-se para particularidade destas nos 

Conselhos de Políticas Públicas.  É importante salientar que a participação nestes 

espaços tem a possibilidade de uma real interlocução entre atores da Sociedade 

Civil e da Sociedade Política, porém não garante a qualidade desta interlocução. 

Abaixo estabelecemos relações presentes nos núcleos temáticos: 

a) A cooperação na sobrevivência dos projetos que beneficiam crianças 

e adolescentes – As discussões do conselho remetem-se, ao entrar no 

tema das políticas públicas para crianças e adolescentes e seus 

interesses, à parceria entre gestão municipal e organizações sociais na 

execução de serviços. Este aspecto explica porque o conselho tem tantas 

pautas e tarefas relacionadas com as inscrições das organizações sociais 

e dos projetos para receber recursos que vem via fundo do CMDCA. 

Observamos nestas discussões uma compreensão da relação de parceria 

governo e sociedade civil que extrapola a execução das políticas, e se 
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estende a participação no controle social de tal forma que atende 

interesses da gestão municipal e das organizações. 

b) A cooperação para execução de tarefas que viabilizem o 

funcionamento do serviço público – Em sua atividade, concretamente, a 

noção da parceria se estende na prática dos conselheiros, que 

compreendem sua atuação como execução destas tarefas necessárias 

para o funcionamento do conselho, enquanto sua contribuição direta ao 

serviço público. 

c) O conselho e sua dependência do governo - Tanto organizações sociais 

quanto o governo necessitam desta parceria, por questões diferentes, mas 

diretamente vinculadas ao orçamento público. De certa forma, são 

parceiros nas questões relacionadas à execução das políticas, o poder 

está centrado no governo, onde são tomadas todas as decisões. O 

conselho assim se torna um órgão que só legitima as propostas 

governamentais. No fim das contas se reduz a um órgão formal meramente 

consultivo.  

 

Particularmente, observamos que os representantes da sociedade civil 

no conselho se remetem à relação de parceria com o governo e tem uma relação 

com conselho municipal vinculada a possibilidade de acesso aos recursos 

oferecidos por meio deste.  Para além disto, o governo pauta o funcionamento do 

conselho. 

A categoria participação cooperação-cooptação foi constituída no 

bojo de contradições observadas, tanto âmbito da história dos conselhos quanto 

no cotidiano do conselho que acompanhamos, e expressam a participação em 
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conselhos de políticas públicas na relação concreta entre a Sociedade Civil e o 

Governo. Esta sociedade civil complementa, com oferta de serviços, as ações do 

Estado no âmbito das políticas públicas, e tem seus interesses restritos ao acesso 

a recursos que mantêm os seus projetos e a prestação de serviços. A sua 

participação no conselho é cooperação-cooptação, representam exclusivamente 

seus interesses pontuais, articulados àqueles que o Estado atende, na conjuntura 

capitalista, portanto os interesses do capital. Na prática não se apropriam da 

discussão política da política pública, são parceiros governamentais.   

O fato é que, no conselho que acompanhamos, os conselheiros da 

sociedade civil representam estas organizações sociais que executam serviços 

públicos, principalmente nas áreas da educação e assistência social, e recebem 

os recursos da gestão municipal. São efetivamente parceiros do município, na 

execução de projetos que, ao mesmo tempo, mantêm a organização social e a 

oferta de serviços que a prefeitura não consegue executar diretamente.  

Lembramos que, neste conselho, sociedade civil é representada por 

trabalhadores e/ou diretores de organizações sociais que prestam serviços para o 

município, principalmente para as secretarias de Assistência Social e Educação. 

Muitas destas entidades necessitam do repasse de recursos públicos para manter 

seus projetos, em contrapartida, o governo local necessita de algumas entidades 

para executar projetos que é obrigado a garantir, mas não consegue implantar. 

Este aspecto caracteriza uma condição que está para além da participação nos 

conselhos municipais, porém neste caso também se articula com a própria razão 

para as organizações aceitarem compor o colegiado do conselho, onde há acesso 

a recursos públicos e privados. 
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Entre as contradições expressas por meio desta categoria, 

identificamos como se manifestam as relações de poder no âmbito do conselho 

acompanhado. Conforme apresentada, em nossas observações, ao longo do 

acompanhamento, a relação entre os representantes da sociedade civil no 

conselho e os representantes do governo se apresenta com uma característica 

fundamental: a sociedade civil é parceira do governo nas ações, mas não na 

partilha pelo poder.  

Nesta experiência com o conselho, a participação significa cooperar 

com a execução de projetos do governo, de fato uma parceria tal qual ocorre nos 

projetos que as entidades executam. A distinção da sua função de controle social, 

os poderes, mesmo que limitados, do conselho não têm expressividade para os 

conselheiros. 

A dimensão subjetiva caracteriza-se por uma posição dos conselheiros 

na qual, a participação no conselho se reduz aos seus aspectos de execução de 

um conjunto de tarefas, as quais são ditadas pela municipalidade. Por mais que 

se coloquem marcando a diferença da sua representação pela sociedade civil, a 

conduta se pauta, conforme já apresentado nos cenários, pela direção do 

governo, de fora para dentro do conselho, ou mesmo de dentro mediante 

representantes do governo. 

A participação no conselho está identificada para os participantes com 

o governo, com diferenças em relação a autoridade e atribuições específicas de 

execução deste. Nesse sentido, as atividades do conselho são como uma 

extensão da gestão municipal e embora o conselho tenha um poder de 

deliberação acaba se tornando um órgão meramente consultivo na prática. 
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O poder dos representantes do conselho no controle social não é 

assimilado com um direito e um dever, mas como uma prática estendida da 

administração municipal. Não se trata de que não tenham consciência da 

diferença de vínculos entre os dois tipos de representação, mas sim que a 

participação se restringe a efetivar as propostas do governo. Neste sentido a 

participação da sociedade civil se reduz a presença na continuidade da parceria 

com o governo, sobretudo na promoção do acesso a verbas disponíveis. O 

debate sobre a condição da política pública local, a construção de propostas em 

torno das políticas públicas é esvaziado e é justificado como uma parceria, 

cooperação. 

O governo tem responsabilidade pela execução das políticas públicas e 

o conselho é um órgão que acompanha, fiscaliza, propõe, sendo assim é 

esperado que o governo apresentasse ao conselho suas ações e o conselho 

discutisse. 

Neste sentido, as discussões e decisões relevantes sobre a política 

relativa ao conselho acompanhado são realizadas independentemente deste 

espaço. Em outras palavras, o governo direciona as deliberações e decisões do 

conselho, externamente, por meio das suas demandas que ocupam espaço 

privilegiado e, internamente, por meio dos seus representantes que têm 

condições privilegiadas para participação.  

No conselho acompanhado, há dois tipos de representações 

fundamentais: a gestão municipal (governo) e as organizações sociais (sociedade 

civil). Nesse sentido, importante considerar que não há representantes 

diretamente do movimento popular na sociedade civil. São membros de 

instituições que têm convênio com o município para execução de projetos para 
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atendimento de crianças e adolescentes, os quais o município não tem execução 

direta.  

Os conselheiros tanto do governo quanto da sociedade civil exercem 

sua função neste como parte de sua atividade profissional representando a 

instituição em que trabalham, este fato possibilita a presença nas inúmeras 

reuniões sem grandes dificuldades para liberação do trabalho. Cada conselheiro 

não se representa e nem representa um coletivo organizado, mas sim uma 

instituição com uma estrutura hierarquizada.  

Nesta experiência participativa, participar é compor uma parceria numa 

instituição vinculada à uma pasta governamental. Isto é fato, o conselho é um 

órgão vinculado ao Estado e no caso ao governo em questão, o qual faz parte de 

sua composição e oferece toda sua infraestrutura. Porém o que se apresenta na 

experiência é uma expressão da sociedade civil que não está mobilizada e 

organizada em torno das políticas públicas de responsabilidade deste conselho, 

mas somente pelas necessidades pontuais destas instituições de atendimento.  

 

8.3. Participação Formação-Ação 

 

Em nossa introdução teórica, a questão da capacitação para atuar nos 

conselhos se apresentou como uma necessidade, por vezes apontando este 

como um dos fatores mais importantes para que este formato efetivasse seus 

objetivos. Sem dúvida, a ampliação da democracia passa pela apropriação pelos 

atores, tanto da Sociedade Civil quanto da Sociedade Política, do funcionamento 

das instituições e das possibilidades de criação e incidência. Porém, cabe 
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ressaltar que formação não se reduz a informação e em última instancia a 

efetivação da democracia participativa não é determinada por questões 

superestruturais, exclusivamente. 

Observamos que existe uma compreensão da necessidade de 

conhecimento por parte dos conselheiros, de acordo com o que foi sinalizado em 

nossa descrição sobre a experiência acompanhada.  Este aspecto se apresenta 

também em referências apresentadas, em capítulo anterior sobre os conselhos de 

políticas públicas, no qual autores como Pontual e Ciconello, entre outros, 

sugerem sobre a necessidade de formação de conselheiros. Estes conhecimentos 

vão desde a compreensão das funções do próprio conselho, a formação técnica e 

política, atribuições do conselheiro, legislações específicas relacionadas com as 

políticas públicas em que o conselho atua. 

a) Os conselheiros e a apropriação sobre os processos de trabalho no 

conselho – Uma questão recorrente nesta experiência participativa 

tratava-se da importância dos conselheiros serem preparados para 

executar sua função no conselho. Neste conselho, esta questão surge da 

própria experiência cotidiana, na qual um conselheiro não consegue se 

posicionar em relação a uma temática ou mesmo não entende os 

processos que envolvem as políticas públicas e nem procedimentos, a 

serem cumpridos, exigidos na atividade. Observamos que há uma 

compreensão dos conselheiros de que existe necessidade de formação 

para participação neste espaço, algo que é provocado e explícito por eles 

na própria atividade participativa. 

b) A falta de conhecimentos e iniciativa dos conselheiros no 

envolvimento com as discussões e atividades do conselho – Em 
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algumas circunstâncias, a compreensão da necessidade de formação 

surge alinhada com a dificuldade de oferecer opiniões sobre certos 

assuntos por falta de propriedade suficiente para contribuir no processo 

deliberativo. Isto também se torna visível na medida em que a maioria dos 

conselheiros não se coloca, também por falta de conhecimentos, sendo as 

iniciativas, de discutir e oferecer propostas de encaminhamento para as 

questões, uma expressão de poucos. 

c) Necessidade de formação para dar conta de procedimentos -  Neste 

conselho, a noção de formação está relacionada com a preparação 

execução de procedimentos. Refere-se há um saber-fazer, executar tarefas 

ou realizar encaminhamentos institucionais para as questões, no dia-a-dia 

do conselho. A formação se coloca numa perspectiva tecnicista, 

desconsidera a necessidade também de formação crítica para participação 

nos processos deliberativos. 

d) Circulação de informações sobre a cidade e políticas públicas – No 

entanto, o conselho também é um espaço no qual circula informações 

sobre o funcionamento das políticas públicas e os problemas da cidade, 

embora na maioria das vezes, estas sejam provocadas por pessoas que 

não estão vinculadas diretamente com o conselho, tratando-se de 

participantes externos. Os conselheiros assimilam e entendem que estas 

informações oferecem conhecimentos importantes para o processo 

deliberativo dentro do conselho. Neste sentido, os conselheiros 

reconhecem o espaço como lugar de aprendizado sobre a cidade e as 

políticas públicas. 
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No conselho acompanhado, a compreensão de formação verificada 

refere-se a apropriação procedimentos na execução das tarefas administrativas 

que compõe “competências do conselho”. Os conselheiros expressam a 

necessidade de capacitação para conduzir melhor os procedimentos e para 

tomarem as decisões em relação a estes, portanto trata-se de conhecimento 

técnico propriamente dito.  

Porém, ao mesmo tempo, observamos que o cotidiano da participação 

no conselho contribui com o acesso e ampliação para os conselheiros (e não 

somente da sociedade civil) a uma série de conhecimentos sobre a gestão das 

diversas políticas públicas.  

A categoria participação formação-ação refere-se à participação no 

conselho enquanto processo de apropriação do funcionamento da gestão das 

políticas públicas. Ou seja, a participação no conselho e sua relação com a 

própria qualificação da participação social nas políticas públicas. A experiência 

conselhista, em nossa observação, se apresenta como uma experiência de 

ampliação de conhecimento sobre as políticas públicas. Portanto é formação-

ação, remetendo-se ao processo de apropriação de conhecimentos adquiridos na 

interação que proporciona a atividade. 

O conselho é composto por um grupo híbrido, com a presença de 

pessoas que, em sua maioria, são trabalhadores que atuam em diversas políticas 

públicas, serviços, projetos sociais. Além da pauta institucional, o espaço 

proporciona circulação de informações sobre o cotidiano profissional destas 

pessoas. Conforme citado anteriormente, principalmente, participantes não 

conselheiros apresentam demandas para o CMDCA sobre esse cotidiano, que 

promove possibilidades de encontro no qual as proposições circulam. Em outras 
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palavras, o espaço proporciona a socialização e a construção de novas 

referências individuais. 

Esta categoria expressa contradições como a experiência participativa 

que amplia acesso a procedimentos burocráticos e aproxima consequentemente 

membros da Sociedade Civil e da Sociedade Política (conselheiros e não - 

conselheiros) de informações e discussões sobre as políticas públicas.  Ao 

mesmo tempo, a concepção que orienta a expectativa de formação dos 

conselheiros é tecnicista, distante do debate político. 

Esta participação se configura como a capacidade de compor o espaço 

livremente e ter propriedade sobre as tarefas que competem aos conselheiros 

para exercer sua função de relevância pública. Trata-se de apropriar-se de 

conhecimentos necessários para realização dos processos da atividade de 

conselheiro, como por exemplo, a condição para contribuir com a análise de 

projetos enviados para acessar o fundo. Esta é praticamente uma necessidade 

formativa para profissionais das organizações sociais que enviam projetos ao 

conselho, lembrando que entre estes profissionais estão a maioria dos 

conselheiros.  

A concepção que orienta a expectativa de formação dos conselheiros é 

tecnicista, distante do debate sobre as relações de poder na área das políticas 

que lhe competem. 

A apropriação pelos conselheiros de conhecimentos técnicos, mesmo 

que trâmites burocráticos, certamente tem sua importância, trata-se inclusive de 

um instrumento político, afinal, como discutir orçamento público, que é uma 

função importante de um conselho, sem apropriação dos trâmites envolvidos? A 

questão é destacar que esta percepção sobre a importância da formação de 
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conselheiros se alinha com uma perspectiva gerencial da participação, reduz sua 

possibilidade a formação para ação neste aspecto. 

Por outro lado, quando se refere aos processos formativos 

proporcionados pela própria experiência participativa, são compreendidas como 

uma aprendizagem para desenvolvimento do profissional individualmente, com 

relação ao seu trabalho. A referência coletiva quando se da participação não se 

apresenta muito significativa no conselho acompanhado. No fim das contas, o 

envolvimento nos processos deliberativos são parciais, limitados e reduzidos aos 

procedimentos. 

Os conselheiros, nos poucos momentos de discussão sobre as 

políticas públicas não costumam fazer muitas proposições e a compreensão 

sobre estes espaços se articulam mais com a prática profissional que é, 

considerando que são todos trabalhadores do governo ou das instituições, do que 

com os traços dos movimentos sociais e seus militantes que participaram do 

processo de lutas e reivindicações pelos conselhos participativos. 
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9. A DIMENSÃO SUBJETIVA DA PARTICIPAÇÃO EM CONSELHOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

O ponto de partida da nossa pesquisa refere-se a um compromisso 

ético-político de contribuir com o avanço no campo democrático. Sendo este 

compreendido como uma perspectiva de luta constante pela “universalização de 

direitos”. Não tratamos da democratização como um fim em si mesmo, mas como 

um processo que se consolida no dia-a-dia como a possibilidade de apropriação e 

intervenção humana sobre a realidade e as contradições criadas pela sociedade 

de classes.  

Aqui pretendemos elaborar uma síntese que contribua com as 

discussões sobre a participação em Conselhos de Políticas Públicas, 

apresentadas ao longo do trabalho, reconhecendo que o nosso escopo é, ao 

mesmo tempo, limitado pelas condições e objetivos da pesquisa e pela 

possibilidade de respostas da humanidade para uma série de questões que aqui 

se impõe. 

 Porém, compreendemos que esta reflexão é um momento importante 

de resgatar a presença do sujeito na discussão sobre o tema da participação em 

Conselhos de Políticas Públicas.  

A discussão sobre a dimensão subjetiva da participação, conforme 

apresentado, ao longo da pesquisa, está articulada com o debate sobre 

perspectiva de Estado e Sociedade, uma vez que a participação em conselhos se 

dá no âmbito do Estado e é pautado por modelos participativos que produzem 

referências para os sujeitos neste contexto.  
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A nossa análise parte dessa unidade singular que é o CMDCA 

acompanhado, resgatando esta experiência em sua dimensão subjetiva, com foco 

nos processos participativos dos conselheiros neste período, em outras palavras, 

trata-se da discussão sobre relações cotidianas desta singularidade coletiva. 

Retomando a experiência de campo, o que as categorias elaboradas, a 

partir da investigação realizada, nos dizem sobre a dimensão subjetiva da 

participação em Conselhos de Políticas Públicas? 

As categorias indicam uma compreensão sobre a atuação no conselho 

direcionada, exclusivamente, para o atendimento das demandas jurídico-formais. 

Desta forma, a participação era vivenciada e compreendida como uma prática 

estatal técnica e gerencial, sem orientação ideológica. A visão supostamente 

técnica, principalmente legalista-burocrática, orientava o comportamento dos 

participantes.  

As pessoas que participavam tinham também, diante de si, situações 

concretas: como “os problemas de crianças e adolescentes da cidade”, “as 

queixas e conflitos do conselho tutelar sobre a administração municipal”, “a 

necessidade de acolhimento de crianças e adolescentes em situação de risco”.  

Porém, mesmo quando surgiam estas situações em que o drama 

humano exige respostas, o conjunto de referências sobre a participação naquele 

espaço era identificado como objeto restrito do campo jurídico, mesmo 

considerando que a maioria dos conselheiros não tinha apropriação destas Leis e 

procedimentos técnicos, o que remetia a encaminhar as questões ao governo, 

que no fim das contas dirigia as ações do conselho. Portanto a participação é 

compreendida como algo natural, que prescinde da Lei. Esta possibilita a 

justificação de um conselho meramente legalista e burocratizado. 
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A Lei se constitui como um acordo formal estabelecido socialmente 

para manutenção de relações sociais. É superestrutura, no contexto capitalista 

tem como base a estrutura das relações sociais postas por este modelo 

econômico vigente. Há um caráter ideológico nesta maneira de compreender o 

espaço dos conselhos: A negação de sua condição de espaço político, no qual se 

tem a possibilidade para disputa pelo poder, no sentido da guerra de posição 

gramsciana14.  

Este sujeito era demandado, questionado, cobrado, pressionado por 

outras instâncias, que exigiam respostas sobre um conjunto de tarefas 

administrativas. Porém, também havia momentos de encontro destas pessoas 

com as questões sobre a situação da cidade que convivia com as dificuldades dos 

conselheiros em se colocar nas discussões e encaminhar as questões, sobretudo 

pela contradição de seu lugar na participação no conselho, como representantes 

do governo ou organizações sociais que precisavam proteger-se e proteger seu 

trabalho, além da própria despolitização do espaço.  

Desta forma, a atuação dos conselheiros era direcionada para uma 

resposta procedimental e ocultava relações de poder na relação entre os 

representantes. Estes encaminhavam estas questões da cidade aos órgãos 

necessários e justificavam os encaminhamentos como cumprimento da Lei, 

embora somente alguns poucos membros tivessem se apropriado deste 

conhecimento. 

Esta forma de realizar os encaminhamentos das questões na prática 

participativa dispensava momentos de discussão sobre a política pública, ocultava 

                                                           
14

 Esclarecemos que nossa referência é Coutinho (2012, p. 147) diz que refere-se as disputas travadas “...no âmbito da 
sociedade civil, visando à conquista de posições e de espaços (‘guerra de posições’), da direção político-ideológica e do 
consenso dos setores majoritários da população, como condição para o acesso ao poder de Estado e para sua posterior 
conservação” 
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um processo de participação cooptado, no qual o controle social era somente 

formal. 

Ainda, a relação entre governo e sociedade civil era interpretada pelos 

sujeitos em sua atuação no conselho como parceria, que atribuíam à participação 

o significado da cooperação. Não negamos aqui que a participação compõe um 

envolvimento da Sociedade Civil em discussões que estão no âmbito do Estado a 

fim de construir propostas, neste sentido talvez a cooperação efetivamente seja 

sim um elemento que compõe a participação em conselhos.  

Porém, no caso acompanhado, a compreensão de Estado e Sociedade 

se mostrava confusa, sendo o primeiro reduzido ao governo, à gestão atual do 

município, e a sociedade tratava-se de todo o restante. Desta forma, do ponto de 

vista dos conselheiros da sociedade civil, o governo é quem fazia as coisas 

acontecerem, a sociedade cooperava. Para os representantes do governo, a 

sociedade civil cooperava como parceiros na execução de serviços públicos que a 

administração não podia assumir e também na execução de atividades no 

“controle social”, uma vez que foram eleitos para esta atividade de relevância 

pública.  

Neste sentido, as categorias se articulam, pois os significados que 

expressam sobre a participação são constituídos na atividade social concreta 

destes indivíduos. Além disso, os significados se articulam também na 

constituição do fenômeno, proporcionando uma elaboração cada vez mais 

refinada de um repertório de justificativas.  

Portanto quando se compreende que a Lei é a referência para atuação 

no conselho, justifica-se a condição de órgão ligado ao Estado, dependente deste, 

que se pauta pela Lei e só faz aquilo que é permitido por ela, pois “aquilo que não 
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é permitido é proibido”. A ligação entre o significado da participação pautada pela 

Lei e da relação com Estado-governo, no qual o conselho é este anexo se 

apresenta altamente articulada. 

Esta articulação contribui com o ocultamento de questões ideológicas, 

sobre a condição social do Estado, da Sociedade Civil, da participação, entre 

outras. E são sustentadas de tal forma que se baseiam em meias verdades, pois 

o conselho de fato é um órgão público ligado ao Estado, que tem a prerrogativa 

de cumprir a Lei, porém é verdade também que o conselho é um órgão 

relativamente autônomo e o cumprimento da Lei também envolve outras 

possibilidades, como a implantação de um conjunto de políticas públicas, que este 

município não conseguiu efetivar ainda.  

A discussão sobre a formação de conselheiros ganha importância, uma 

vez que, a falta de conhecimento, mesmo das leis e procedimentos burocráticos, 

colocava a maioria dos conselheiros numa condição desconfortável para emitir 

opiniões, tomar parte nas discussões e decisões. As discussões exigiam 

posicionamento dos conselheiros, que citavam as dificuldades de colocar-se pela 

falta de conhecimento sobre. 

Embora houvesse a compreensão do peso da referência legal na 

participação no conselho, o desconhecimento a tornava um instrumento de 

manejo por poucos. Além disso, o próprio significado atribuído para esta relação 

de parceria entre Estado - sociedade civil, que misturava - se nas relações 

conselho e governo, expressava também ausência de conhecimentos sobre as 

atribuições do conselho e da gestão municipal. Desta forma, a assimetria entre os 

conselheiros, no que se refere ao conhecimento para atuar, ficava oculta sob uma 

suposta igualdade/paridade na participação. 
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Em outro momento neste estudo, mencionamos Martins (2005), 

quando fala de uma experiência em um conselho de saúde, na qual a questão da 

paridade entre representantes do governo e sociedade civil se apresentava 

apenas como “numérica” e formal, pois na prática os representantes 

governamentais, que possuíam o recurso do conhecimento técnico tinham 

condições diferenciadas, que caracterizava a relação de poder destes naquele 

espaço. 

Então, isto quer dizer que o significado da participação no conselho 

apresentada é questão de conhecimento, que uma formação adequada 

resolveria? Não entendemos que esta é a questão, como já posicionamos nesse 

trabalho, os processos formativos contribuem para a prática social, sem dúvida, 

sobretudo devido a desigualdade de acesso a informações e conhecimentos 

sobre as políticas públicas nestes espaços. 

Ao mesmo tempo, que existe uma compreensão de que a participação 

no conselho proporciona acesso a conhecimentos, aprendizagem e 

desenvolvimento pessoal e profissional,  por outro lado, quando reconheciam a 

necessidade da formação de conselheiros, tratava-se de uma perspectiva de 

participação tecnicista e gerencial. 

Por fim, as categorias expressam aspectos contraditórios próprios da 

realidade cotidiana da participação neste conselho de política pública e se 

relaciona com a atividade de inúmeras pessoas que estão envolvidas com esses 

processos participativos no Brasil.  

Porém, o que este conjunto de referências identificadas nesta 

experiência participativa tem em comum que proporciona compreender e explicar 
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a constituição da dimensão subjetiva da participação em conselhos de políticas 

públicas? 

Conforme já indicamos, há modelos participativos que sugerem 

referências para atuação dos sujeitos. Pensar em modelo participativo exige 

resgatar a condição da participação da qual estamos tratando nesta pesquisa. 

Discutimos a participação em Conselhos de Políticas Públicas, que se referem à 

interlocução entre Sociedade Civil e Sociedade Política no controle social do 

Estado pela Sociedade na sua atuação nas políticas públicas.   

A participação no Brasil sempre foi um conceito que esteve carregado 

de sentidos e significados. É importante lembrar que, no âmbito das políticas 

públicas, mesmo alas conservadoras tomaram para si a ideia de participação, por 

diversas vezes, adotando os significados convenientes as suas propostas.   

Assim, a dimensão subjetiva da participação foi, e de certo modo 

continua sendo, terreno de ideologia no âmbito das disputas pelo poder. A partir 

dos anos 1970 e de forma mais significativa com o processo de abertura política e 

democratização do país, a pluralidade de significados possibilita uma disputa mais 

intensa, sobretudo com a emergência de novos atores sociais e a instituição, no 

âmbito do Estado, de formas de participação, onde perspectivas diferentes de 

sociedade passam a conviver. 

Lembramos que os conselhos foram previstos na Constituição Federal, 

conforme alguns autores (PONTUAL, 2008; GOHN, 2011; MORONI, 2009), como 

espaços para ampliação da democracia, sendo um dos mecanismos de 

participação da sociedade na construção e controle das ações do Estado nas 

políticas públicas.  Neste sentido, os modelos participativos que orientam esta 
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atividade estão relacionados também com uma determinada perspectiva de 

Estado.  

O modelo participativo na perspectiva da defesa da “universalização de 

direitos” surge num contexto de construção de movimentos sociais que estiveram 

presentes e defenderam a instituição de espaços participativos, em um processo 

de luta, pelo retorno dos direitos civis e políticos, outrora aplacados no período da 

ditadura militar.  

Segundo os autores estudados, os movimentos sociais que lutaram 

pela democracia conseguiram efetivar na Constituição uma perspectiva da 

Sociedade Civil compor o Estado (com a Sociedade Política) pela defesa da 

universalização de direitos, compreendendo o Estado como um espaço de disputa 

de interesses, no contexto da luta de classes.  

A perspectiva de um Estado (na perspectiva ampla de Gramsci) que é 

radicalmente democrático pressupõe um contexto de intensa disputa política, pois 

é um contexto assumidamente contraditório e que há o encontro de diversos 

interesses existentes na sociedade.  

Porém, a concepção de Estado no qual se prevê a construção da 

democracia participativa, enquanto possibilidade de expressão das diversas 

posições dos grupos presentes na sociedade, como parte do conjunto de direitos 

a ser acessíveis por todos e todas, se apresenta como uma perspectiva 

aparentemente não hegemônica.  

E, não por acaso, as categorias que elaboramos expressam que, em 

sua dimensão subjetiva da participação, o conselho acompanhado apresenta uma 
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compreensão que está alinhada com uma perspectiva de Estado que é a 

hegemônica.  

A perspectiva de Estado presente na experiência participativa no 

conselho acompanhado reafirma um modelo participativo no qual o Estado tem 

um papel de regulador dos serviços, que precisam ser ofertados com eficiência 

gerencial, neste sentido a participação é mais um ato ou uma estratégia de gestão 

do que uma ação política conscientemente orientada para construção de políticas 

públicas. 

Esta concepção da participação em conselhos se alinha com uma 

perspectiva da participação enquanto liberal/corporativa e/ou liberal/comunitária, 

já mencionada em nesse trabalho, onde a participação é algo individual, e 

pressupõe que as pessoas são livres e iguais. 

Sendo assim, quais as expressões desta concepção de Estado na 

dimensão subjetiva da participação em um Conselho de Políticas Públicas?  

Nestas relações o Estado é compreendido como algo dicotomicamente 

oposto da sociedade, e tem uma função abstrata, com responsabilidades e 

poderes plenamente “autônomos” desta para solução dos problemas que surgem 

em seu âmbito, conforme caracterizado na Lei. Porém, esta perspectiva tem uma 

função ideológica, relacionada a um modelo de Estado, naturalizado, que nega 

em seu contexto a luta pela hegemonia na constituição ideológica e manutenção 

do consenso, entre grupos dominantes e dominados que compõe a sociedade, 

além da negação sua própria gênese classista. 

Portanto, se no conselho que acompanhamos o significado da 

atividade participação está atrelada a uma perspectiva formal-legalista, de 
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cooperação entre governo e sociedade civil e que prevê a formação para prática 

com uma perspectiva tecnicista-gerencial, há uma perspectiva de Estado que 

justifica o mundo como é e contribui para harmonização de relações sociais, 

atinge-se assim o consenso. 

Estas relações foram constituídas em alinhamento com um processo 

globalizado de transformações no âmbito do capitalismo, que tiveram 

consequências diretas para o funcionamento do Estado brasileiro e o 

retardamento do seu investimento em políticas públicas, conforme já discutido 

nesta pesquisa. Lembramos o que Ciconello (2008) chama de reforma 

administrativa gerencial do Estado; as políticas de inspiração neoliberal dos anos 

1990 que caracterizaram um processo de mudanças institucionais, as quais 

contribuíram com a disseminação de um discurso da eficiência privada e 

ineficiência do Estado, visando uma lógica em que há uma supervalorização do 

mercado em detrimento da redução do Estado, colocando políticas públicas 

também como objeto de intervenção do primeiro por meio de instituições privadas 

que a executam.  

Na prática isso significou menos recursos para investimento e 

implantação de políticas públicas, bem como condições precárias para garantir os 

direitos previstos na Constituição Federal, apesar do avanço progressivo na 

legislação. As ideias que tem sua base nesta perspectiva ainda têm seus efeitos 

concretos na possibilidade de investimento dos municípios em políticas públicas. 

Assim, neste contexto a participação em conselhos se reduz, em muitas 

experiências, a seu aspecto jurídico-formal, se torna mais uma estratégia 

gerencial no âmbito do Estado do que a possibilidade de intervenção de outros 

setores que não estão representados na condução das políticas públicas.  
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Ainda, as políticas neoliberais promoveram processos de privatização 

de serviços públicos, uma realidade presente ainda hoje, e forjaram, no contexto 

de surgimento de novos atores, protagonizado pelo processo de lutas pela 

democratização, uma compreensão de sociedade civil que a reduziu ao conjunto 

de instituições privadas que executam estas políticas: o chamado “terceiro setor”.  

A discussão que Nogueira (2004) e Violin (2006) fazem sobre a 

maneira como o “Terceiro setor” contribui para a inserção do modelo neoliberal no 

âmbito do Estado, converge com o que constatamos sobre a dimensão subjetiva 

da participação no conselho acompanhado. Um modelo gerencial e despolitizado 

de tratar as responsabilidades do Estado com a garantia de direitos que foram 

conquistados nas lutas dos movimentos sociais. 

A perspectiva de um Estado Liberal, em sua moderna face neoliberal, 

compondo as transformações advindas das crises no capitalismo, em alguma 

medida vem sendo questionada, porém é, ao mesmo tempo, também legitimada 

em concepções como cidadania (na perspectiva que pressupõe seres humanos 

que são cidadãos livres e iguais, com direitos e deveres) e participação (na 

perspectiva que pressupõe a cooperação na regulação/gerenciamento contra as 

ingerências de um Estado abstrato). A experiência acompanhada nesta pesquisa 

aponta para uma naturalização de um modelo participativo, porém este aspecto é 

contraditório, uma vez que no espaço do próprio conselho surgem, mesmo que 

com pouca frequência, concepções também não hegemônicas. 

Diante do quadro apresentado ao longo da pesquisa, bem como a 

compreensão sobre a participação identificada em nossa investigação, temos 

condições colocadas em disputa para participação em conselhos de políticas 

públicas. Questionamos quais são as condições subjetivas para que se efetive a 
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participação em conselhos de políticas públicas na perspectiva buscada ao serem 

instituídos os conselhos?  Ou colocando de outra forma, qual a condição concreta 

das pessoas efetivarem a participação nestes espaços em uma perspectiva de 

“universalização de direitos”? 

Obviamente que não pretendemos aqui responder plenamente esta 

questão que é grande demais para o tamanho desta pesquisa. Mas, ainda assim, 

colocamos a questão e continuaremos a reflexão que a pesquisa propõe, 

buscando a construção de pistas para esta resposta. Consideramos, conforme já 

discutido, que a dimensão subjetiva da participação em Conselhos Municipais de 

Políticas Públicas no Brasil remete à estrutura da base material proporcionada 

pelo desenvolvimento das forças produtivas, a superestrutura das relações entre 

sociedade civil e sociedade política e os processos de subjetivação vivenciados 

pelos sujeitos que justificam sua permanência ou possibilidade de transformação. 

É um fato que a dinâmica capitalista captura as práticas participativas, 

tornando-as objetos de sua lógica, conforme aponta Sawaia (2002): 

“...só por contingências históricas nega-se o caráter 

participativo da subjetividade, como por exemplo, no 

capitalismo, em que, pela mediação de forças sociais, a 

subjetividade é apropriada e devorada pela lógica do 

lucro, sustentando formas de não participação ou 

pseudoparticipação como o individualismo e a 

participação em prol dos interesses do outro”  

(SAWAIA, 2002, p. 123 e 124) 
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Mas a autora diz também que embora a participação seja determinada 

pelas perspectivas dominantes, constituídas historicamente, é também uma 

experiência concreta, constituída também de subjetividade. (SAWAIA, 2002) 

Desta forma, na contramão da lógica capitalista queremos resgatar o 

sujeito que participa, pois é nele que identificamos e compreendemos o repertório 

de referências que orientam sua experiência participativa. Quem é o sujeito que 

participa dos conselhos de políticas públicas? 

A participação é uma atividade de indivíduos que produzem e 

reproduzem significados em relações objetivas, então tanto são constituídos como 

constituem a realidade. Conforme Gonçalves (2010), o indivíduo das políticas 

públicas sociais é o sujeito liberal.  Desta forma, o sujeito é negado na 

possibilidade de apropriação da sua condição histórica, sendo assim, há um 

modelo de participação que se consolida, no qual o sujeito não é previsto. 

“Entendemos hoje o atual papel esperado do Estado, 

de ser regulador-avaliador das políticas desenvolvidas 

no mercado; o não reconhecimento das demandas 

como direitos; a precariedade do trabalho; a 

privatização das políticas; enfim, todos esses aspectos 

têm como uma de suas implicações negar o sujeito, 

notadamente o sujeito na concepção histórica.” 

(GONÇALVES, 2010, p. 75) 

 

Portanto, considerando a presença do sujeito, os desafios e 

possibilidades colocadas tanto na experiência participativa descrita, quanto em 

outros estudos que falam da participação em conselhos de políticas públicas, é 

necessário resgatar a participação do sujeito histórico, questionando uma 
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concepção de Estado hegemônica que orienta a atividade em muitos conselhos 

municipais, construída e mantida para atender interesses de classe.  

Isto significa reafirmar a perspectiva alternativa da “luta pela 

exigibilidade e universalização de direitos nas políticas públicas”, preconizada na 

Constituição Federal de 1988, com uma compreensão histórica da construção dos 

sujeitos, a dimensão subjetiva do fenômeno, como proposto aqui, apontando que 

a gênese da forma como os sujeitos participam se articula com as formas que 

foram construídas historicamente e não se reduzem as hegemônicas.  

Desta forma, compreendemos que seria inadequado reduzir a 

experiência participativa em conselhos municipais às suas formas hegemônicas. 

Existe também disputa, há uma noção de Estado com responsabilidade pela 

garantia de direitos, objeto de luta e conquista de movimentos, que convive com 

avanços e retrocessos. 

A discussão da participação no campo da Psicologia Social contribui 

com o resgate deste sujeito que pensa, sente, faz acontecer a participação. É, 

portanto, necessária a desnaturalização do sujeito liberal da participação, que é 

reduzido às possibilidades de participação hegemônicas: 

“A desnaturalização passa pela possibilidade de todos 

os homens terem acesso aos bens que a humanidade 

produziu, pois implica a denúncia e o rompimento com 

as relações sociais alienadas, mistificadas pela 

autonomia e ‘Liberdade de escolha’. Ao historicizar as 

relações humanas e a subjetividade postas no real, 

analisam-se as condições objetivas (sociais, políticas e 

econômicas) que engendraram determinadas relações 

e concepções, mesmo que elas já não estejam mais 

postas.” (KAHHALE e ROSA, 2009, p.50) 
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Desta forma, a desnaturalização é, ao mesmo tempo, denúncia da 

estrutura e superestrutura, e reafirmação da condição humana e de outras 

possibilidades. No caso do Brasil, também é apropriação da nossa condição 

histórica, social e política.  

No entanto, isto não significa que os indivíduos que se apropriam da 

sua condição, do processo de constituição da realidade, e das contradições, terão 

por si mesmo a possibilidade de efetivar transformação da realidade. 

Portanto, falamos de resgatar o sujeito na sua possibilidade de 

constituição da realidade, desnaturalizando uma perspectiva hegemônica de 

Estado, Sociedade e da participação. Mas, ao mesmo tempo, trata-se de 

“...romper com a ilusão do indivíduo livre e independente, senhor inteiramente de 

suas ações, vontades e representações, dono único de sua subjetividade e 

intencionalidade...” (MARTINS, 2005, p. 151) 

A dimensão subjetiva sustenta relações sociais, pois também é 

constituída com ideologia, que oculta a forma como os sujeitos se relacionam na 

realidade. As contradições da sociedade de classes, no âmbito do capitalismo, 

necessitam de um conjunto de ideias que justifiquem a maneira como as coisas 

funcionam15. 

As pessoas, por exemplo, ao utilizarem a Lei como referência para 

participação, o faz de forma parcial e atendem interesses de classe, mesmo que 

não tenham consciência disso. Acreditam, de fato, que a participação é uma 

forma de cooperar, pois identificam que este espaço é para cumprimento das 
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 Utilizamos aqui a referência de FURTADO E SVARTMAN (2009, p. 104) 
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tarefas que estão apresentadas ali como extensão desta parceria. Entendem que 

estar “mais preparadas” para participação, refere-se ao domínio técnico de 

conhecimentos que ajudarão a contribuir mais e melhor para o conselho. 

Pontual (2010, p. 8) fala especificamente desta “concepção 

tecnocrática das políticas públicas”, alertando para o quanto contribuem para 

práticas institucionalizadas e autoritárias, pois valorizam a presença de 

especialistas em detrimento do envolvimento ativo de atores sociais em sua 

formulação. Esta maneira de pensar as políticas públicas exclui a participação de 

atores de segmentos que não possuem apropriação destes conhecimentos e 

contribui para uma participação legalista e burocratizada. 

 Tal maneira de compreender a participação em conselhos de políticas 

públicas também nega relações de poder e oculta às condições concretas de 

socialização da política, desenvolvida no contexto brasileiro. Por mais que se 

tenha avançado, e de fato avançou, nos mecanismos e espaços para 

participação, as relações expressadas na maneira de compreender a participação 

descrita se caracteriza pela experiência de um Estado autoritário. 

Mesmo os governos democráticos, que investem nos processos 

participativos, não tem a disposição/condição para partilhar o poder e assumir os 

riscos no que tange a governabilidade. Por outro lado, a sociedade civil 

principalmente a que representa sujeitos coletivos das classes subalternas, não 

são o suficiente forte e nem sempre organizadas para assumir, no âmbito da 

grande maioria dos municípios, o protagonismo para uma participação na defesa 

dos direitos sociais, que vão contra os interesses hegemônicos. O máximo que 

estes movimentos expressam na relação com o Estado é o caráter reivindicatório 

para mudanças pontuais. Certamente, não podemos afirmar que este aspecto diz 



142 
 

respeito a realidade de todas instituições e/ou movimentos populares da 

sociedade civil, porém há expressão desses elementos que estão atrelados 

também com a condição autoritária do Estado brasileiro. 

O Estado brasileiro, segundo Coutinho (1999), sempre operacionalizou 

as mudanças necessárias aos interesses das classes dominantes para 

desenvolvimento do capitalismo “pelo alto”, com cooptação de grupos 

intermediários e/ou organizados das classes dominadas, também de forma 

coercitiva, como no período das ditaduras (ou no caso da democracia, 

atualmente, pela força policial com a justificativa da Lei).  

Ribeiro (2011) apresenta compreensão semelhante em sua análise 

sobre a história dos conselhos criados no Brasil, quando sugere que estes eram 

na verdade instrumentos para legitimação destes interesses.  

Portanto, a discussão sobre o campo de significados que norteia as 

ações participativas em conselhos de políticas públicas remete a visualizar este 

Estado democrático, com características autoritárias, que representa os 

interesses de alguns grupos da sociedade civil, porém esta não é fortalecida 

como campo de disputa pelo poder. 

Este aspecto na experiência acompanhada pode ser traduzido de 

forma concreta também na ausência de usuários dos serviços na composição da 

sociedade civil, ou seja, das políticas públicas que são as viabilizadoras do 

processo participativo que o conselho pressupõe.  

A participação da população usuária dos serviços não é prevista na Lei 

que criou o conselho que acompanhamos. Porém, nos conselhos de saúde, que 

estão entre os primeiros instituídos pós Constituição de 1988, há um desenho 
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institucional mais paritário, com 50% de presença efetiva de usuários dos 

serviços, no entanto, ainda assim o acesso destes ao controle social fica 

vinculado a uma série de dificuldades, conforme expõe alguns estudos16. 

Embora, a perspectiva é que as políticas públicas sejam universais, 

direitos estendidos a todos, sua própria existência é efeito de contradições no 

sistema capitalista, na perspectiva neoliberal são entendidas como políticas 

focalizadas e na prática é reafirmada uma noção de que existem para atender 

somente as pessoas que não tem condições de acessar os serviços privados. 

Com o avanço do projeto desenvolvimentista, que concilia o 

atendimento das demandas do mercado com um algum investimento em políticas 

públicas, houve ampliação de investimentos na área, atendendo parte de 

reivindicações de movimentos sociais e promovendo os espaços de participação. 

Embora tenha proporcionado a melhoria das condições de vida de 

algumas pessoas das classes populares, tornando-se uma alternativa ao modelo 

neoliberal, tem também contribuído para manutenção de relações em que o 

padrão de consumo é vista como uma referência para a cidadania.  

Desta forma, as classes são situadas de acordo com seu padrão de 

renda e consumo. A melhoria das condições se relaciona assim com o acesso 

das famílias aos bens de consumo, independente da relação concreta 

estabelecida neste processo em que há o enriquecimento do sistema financeiro e 

o endividamento da maioria da população, além da negação de direitos 

fundamentais a uma grande parcela da população. Isto traz consequências para o 

modo de vida e se acentua, na medida em que as pessoas trabalham muito para 

acesso a esses bens, os conseguem parcialmente, assim a vida de uma parcela 
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 Para maiores informações, consultar Brodersen (2006) e Martins (2005); 
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da população efetivamente melhora, na mesma medida em que se legitimam 

certas maneiras antigas com novas roupagens na forma de se ver e perceber o 

mundo e a vida17. 

Estas questões sugerem a possibilidade de participação, como um 

atributo somente acessível à parcela que acessa a riqueza material (inclusive 

cultural) produzida pela sociedade. O sujeito que trabalha, busca sua 

sobrevivência, o acesso aos bens de consumo, tem sua disponibilidade e 

horizonte reduzidos ao caráter individual do enfrentamento dos problemas sociais. 

A luta pela melhoria das condições de vida não apresenta condições concretas de 

se traduzir via organização para participação em políticas públicas. O que não 

significa que as pessoas não querem ou não tem capacidade de oferecer 

contribuições para melhoria dos serviços. 

Conforme já apontamos ao longo do trabalho, há relações de poder 

também entre a forma como são produzidas as políticas públicas e a população a 

quem são dirigidas, que fortalecem a distância entre a participação nos conselhos 

e a realidade concreta das pessoas. Para a democracia liberal-representativa este 

palco é favorável, pois as pessoas têm dificultadas as condições de participar e 

acabam não se interessando por estas questões, a participação das pessoas fica 

assim restrita ao período eleitoral, quando surge a possibilidade do debate, 

protagonizado principalmente pelos partidos políticos, portanto as relações de 

poder ficam ocultas. 

Martin-Baró (1989, apud MARTINS, 2003 p. 212) refere-se a esta 

característica do poder de ocultar-se, negando inclusive a existência destas 
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 Nos baseamos na referência de FURTADO, O. Trabalho e Solidariedade. São Paulo: Cortez, 2011.; e  SOUZA , J. 

(Org.) Os batalhadores brasileiros: nova classe média ou nova classe trabalhadora. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2010. 
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relações. Na visão do autor o poder se materializa de duas formas, que 

geralmente estão articuladas entre si: a imediata, impondo uma direção concreta 

à ação; e a mediata, configurando o mundo das pessoas e determinando os 

elementos constitutivos desta mesma ação. (MARTINS, 2003 p. 212) 

As condições concretas do capitalismo são legitimadas nesta relação 

com o Estado (em sentido restrito), o consumo é uma mediação estruturante 

destas relações, o sujeito trabalha em busca destes bens e a participação 

esperada será no máximo para contribuir com a construção de um abstrato 

“Estado de gestão eficiente”, operando para os interesses privados, que cumprem 

com suas funções junto ao consumidor dos serviços públicos, os quais 

possibilitam a manutenção de um padrão de vida e o acesso aos bens, garantido 

pelo trabalho ofertado nas relações econômicas. 

Martins (2003, p. 212), a partir dos conceitos de Martin-Baró, destaca 

que o processo de “socialização” é uma maneira de ocultação de poder, “...que 

busca manter  o controle social sobre o pensar, o sentir e o fazer das pessoas, ou 

seja, a normatização da ação humana” 

No contexto brasileiro, a experiência participativa é permeada por uma 

relação, em que existem governantes e governados, sendo que as relações desta 

pequena política são circunscritas de tal forma que o sujeito faz a política e as 

relações cotidianas são negadas e ocultadas com suas contradições. Fala-se de 

democracia, mas reduzida a uma perspectiva representativa e promove-se assim 

a participação como legalista-burocrática. 
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Porém, retomando Gramsci18, o momento político (Grande Política) 

refere-se à condição humana, da liberdade, da universalidade, da possibilidade de 

construção do sujeito histórico, trata-se de expressão da subjetividade, não 

negando aqui a condição objetiva desta, conforme retratado pelo autor.   

A política tem sua dimensão transitória que é a sua condição na 

sociedade de classes (da relação entre governantes e governados) e a sua 

acepção ampla ligada a universalidade que se articula com a liberdade, a 

possibilidade da passagem do sujeito no momento da manipulação passiva da 

realidade para uma práxis consciente. 

De certa forma o processo de “socialização” promove uma forma de 

sociabilidade na qual o Estado hegemônico é neoliberal e as relações de poder 

são ocultadas na perspectiva da sua manutenção e conservação. Mas, conforme 

já sugerimos, existem também modelos democráticos-populares, em defesa da 

democracia participativa e da universalização dos direitos, que estão em disputa 

com a perspectiva dominante.  

Segundo Coutinho (2012), o Brasil possui características de um país 

“ocidental”, no sentido Gramsciano, no qual a teoria do Estado ampliado oferece 

instrumentos analíticos para compreensão da realidade e estabelecimento de 

estratégias para “a guerra de posição”. Apesar de uma Sociedade Política forte 

em detrimento da Sociedade Civil, esta última, a partir do processo de 

democratização do país, apresenta condições de ser o palco da luta pela 

hegemonia.19 
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 Coutinho (2012, p. 91) 
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Sendo assim, a defesa pela democracia participativa torna-se 

estratégica no sentido da efetiva distribuição e partilha do poder. Por que a 

participação no sentido em que ela é defendida na Constituição Federal está 

relacionada diretamente com a socialização da política por meio das políticas 

públicas.  

Por socialização da política, compreendemos a possibilidade igualitária 

da participação de amplos setores da sociedade na discussão sobre Controle 

Social de Políticas Públicas ou, em outras palavras, a sua democratização. Não 

se trata de compreender estas como “a salvação da sociedade”, mas a 

democratização das políticas públicas como estratégica para construção de uma 

sociedade mais justa e igualitária.  

Pontual (2010) discute sobre a concepção de “Cidadania Ativa” 

(BENEVIDES, 1991, p. 20 apud PONTUAL, 2010, p. 3), compreendendo-a como 

a perspectiva do cidadão que cria direitos para abrir novos espaços de 

participação política, questionando uma noção passiva de cidadania, na qual os 

direitos e deveres são concessões do Estado.  

Na “Cidadania Ativa” conforme sugerida pelo autor, a participação 

popular é imprescindível para sua construção, bem como profundas mudanças 

nas “...relações entre o Estado/Sociedade/Mercado na construção de espaços 

públicos.” (PONTUAL, 2010, p. 3) 

Conforme constatada em nossa pesquisa, a possibilidade de 

socialização da política, a construção da “Cidadania Ativa”, para o contexto de 

participação em Conselhos de Política Pública hoje é pequena, pois também 

depende das condições colocadas nesse momento histórico da sociedade. 
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De acordo com a experiência participativa que acompanhamos, bem 

como as análises de estudiosos sobre Conselhos de Políticas Públicas, a 

participação nestes espaços tem contribuído menos do que esperado para a 

democratização no campo das políticas públicas. 

A proposta dos conselhos pressupõe que estes espaços são 

importantes lugares para socialização da política, uma vez que proporciona o 

encontro entre um programa de governo e a “sociedade civil organizada”.  

Em nossas observações, o resgate do sujeito histórico que constitui a 

realidade é fundamental e embora não tenhamos condição neste estudo de 

afirmar, pois possuímos poucos elementos que garantam o que sugerimos, a 

presença desse sujeito de tal forma que caminhe para democratização e 

socialização da política tão necessária, só poderá efetivar-se a partir da 

Sociedade Civil e, particularmente, de setores que hoje estão pouco organizados: 

os usuários dos serviços. 

São a eles, usuários dos serviços públicos, que são dirigidas as 

políticas públicas, pretensamente construídas nos processos participativos. No 

entanto, considerando a discussão desenvolvida e a ausência deste segmento em 

espaços de controle social, pressupomos que a demanda pelas políticas, na 

forma que são estruturadas vem de outro lugar, descaracterizando por vezes as 

necessidades reais da população. 

Certamente que não desconsideramos a importância de estratégias de 

alguns movimentos sociais, como manifestações de rua, entre outras formas de 

enfrentamento e luta pelo Poder. No entanto, a Sociedade Política tem lidado na 

maior parte das vezes com estas alternativas por meio da repressão policial, com 
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justificativa da possibilidade no âmbito da Lei e, em algumas circunstancias, tem 

cooptado o apoio popular para isso. 

 Por outro lado, contraditoriamente, devido a socialização da política e 

o fortalecimento de um conjuntos de organizações não – governamentais e/ou 

instituições progressistas, relativamente independentes,  hoje as políticas públicas 

são possíveis viabilizadoras de participação. Estas formas de sociabilidade, 

constituídas no contexto brasileiro, tem potencia de enfrentamento no âmbito do 

Estado. 

No contexto dos conselhos municipais, os usuários dos serviços, em 

conjunto com estas instituições progressistas tenham talvez uma possibilidade de 

constituir uma sociedade civil organizada que de fato contribua com a construção 

de políticas públicas e de qualidade. 

Entendemos que é necessário que governos de orientação 

democrático-popular, partidos políticos, sindicatos, organizações não-

governamentais progressistas e principalmente os movimentos sociais invistam 

no apoio à organização de usuários dos serviços, numa perspectiva da defesa de 

um Estado, conforme previsto na Constituição Federal, com a prerrogativa da 

garantia de direitos para todos e todas.  

Estas iniciativas teriam como fim, em nossa compreensão, contribuir 

para construção de uma sociedade civil, com presença popular, fortalecida para 

participação nestes espaços. Ao contrário, com a manutenção de uma “sociedade 

civil docilizada”, em nosso ponto de vista, os conselhos de políticas públicas tem 

poucas chances de representar perspectivas diferentes do que observamos em 

nosso acompanhamento e na maioria das pesquisas. 
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10. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Neste estudo, discutimos concepções de participação, apontando a sua 

historicidade e contradições, que se caracterizam nos diversos modos como, ao 

longo da história do Brasil, estes foram (e ainda são) utilizadas. 

Porém, na atualidade tem se falado tanto e de formas tão diversificadas 

sobre a participação política no Brasil, que cabe um cuidado necessário para 

compreensão da perspectiva que se está defendendo. De certa forma, este pode 

ser uma expressão do avanço democrático tanto quanto uma forma refinada de 

cooptação para manutenção do consenso e conservação dos mesmos interesses 

de outra parcela das classes dominantes. 

As contribuições das análises, a partir dos conceitos Gramscianos, 

foram fundamentais para compreensão da realidade, na qual se constitui a 

Dimensão Subjetiva da Participação em Conselhos de Políticas Públicas. 

Principalmente, por sua compreensão da política (Grande Política) na perspectiva 

da universalidade, da passagem do momento da objetividade para o momento da 

subjetividade20. Neste sentido a participação do sujeito histórico se totaliza 

quando se efetiva como práxis, passando de uma recepção passiva do mundo 

para manipulação consciente da realidade.  

Estas bases dialogaram com a nossa perspectiva teórica que 

compreende a constituição do indivíduo na sua relação com a historicidade das 

experiências acumuladas pela humanidade, enquanto processo objetivo/subjetivo.  

                                                           
20

 Coutinho (2012) 
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A prática política (em sentido restrito) e a participação em conselhos de 

políticas públicas são expressões históricas do processo de globalização moderna 

do sistema capitalista e das contradições presentes nas formas de sociabilidade 

criadas nestas relações. Estas proporcionam condições para a construção de 

determinados modelos de participação. 

A perspectiva que orienta o nosso estudo compreende participação 

como uma expressão de uma sociabilidade construída socialmente enquanto 

acesso a possibilidade da socialização da política conquistada até o presente 

momento histórico, portanto é uma forma histórica. 

Nesse estudo, interessou particularmente discutir sobre a participação 

em Conselhos Municipais de Políticas Públicas, que foram instituídos e 

institucionalizados num processo de lutas pela re-democratização do país, acesso 

a direitos para todos e todas e participação na construção destas políticas 

públicas. Neste sentido, a forma histórica Conselhos de Políticas Públicas, 

conforme os interesses defendidos pelos movimentos sociais que protagonizaram 

sua previsão na Constituição Federal de 1988, foram criados na perspectiva da 

“universalização de direitos”, num Estado responsável pela garantia de direitos, 

um Estado Democrático e participativo. 

No entanto, na atualidade, após 27 anos de sua conquista, conforme 

apontamos, há diversas críticas em relação ao funcionamento destes espaços, os 

quais, aparentemente, não atendem as expectativas daqueles movimentos que 

lutaram por eles.  

Com objetivo de realizar uma analise psicossocial e compreender a 

dimensão subjetiva da participação nestes espaços, acompanhamos por 6 meses 

um Conselho Municipal de Políticas Públicas. Constatamos que a perspectiva 
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sobre participação estava alinhada com um modelo dominante, uma perspectiva 

de Estado Neoliberal, que reduz as práticas participativas às estratégias de 

gestão. 

Neste contexto, sujeitos supostamente iguais e livres, compreendem a 

participação no conselho como o cumprimento de uma série de normativas e Leis, 

portanto a discussão política tem pouco espaço, diferentemente do conjunto de 

atividades burocráticas. A participação também significava auxiliar a gestão 

pública por meio do controle social, uma ideia de cooperação que ocultava 

relações de poder na relação Sociedade Política e Sociedade Civil. No cotidiano, 

não muito diferente de diversas experiências de participação, as atividades 

exigiam posições e geravam muitas dúvidas, o que proporcionava que os próprios 

conselheiros reconhecessem sua necessidade de capacitação, porém tratava-se 

de uma perspectiva tecnicista e gerencial da formação que caracterizava também 

a noção sobre a participação neste espaço. 

A escolha pela dimensão subjetiva da realidade se deu por 

compreendê-la como potente para o resgate do sujeito da participação, uma vez 

buscamos apontar elementos nas condições concretas produzidas historicamente 

para descrever, compreender e explicar as referências utilizadas pelos indivíduos 

na participação neste conselho. 

Conforme apontamos, apesar da singularidade da experiência 

participativa em cada conselho, estas referências denunciam concepções 

dominantes que incidem na participação em diversos Conselhos Municipais. 

A perspectiva do Estado Neoliberal forja a ideia de que os indivíduos 

são livres e iguais para participar, o sujeito liberal, que nega a condição histórica 

do sujeito. Neste sentido, ao explicar as relações desta experiência singular e 
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seus nexos com a particularidade histórica, buscamos desconstruir a noção de 

indivíduo cristalizada na ideia do sujeito liberal, presente no conselho 

acompanhado, assim contribuímos com a desnaturalização, enquanto denúncia 

de estruturas e superestruturas que negam o sujeito histórico. 

Desta forma, apresentamos, ao reafirmar a condição histórica do 

sujeito, que ao mesmo tempo que este indivíduo não participa livremente e, 

portanto, não transforma o mundo por si mesmo, constatamos que a possibilidade 

da participação nos Conselhos de Políticas Públicas, baseada neste modelo 

hegemônico, não é única forma possível a ser construída e efetivada pelo sujeito.  

Para tanto, discutimos outra perspectiva de Estado presente nos 

modelos participativos, ancorada na construção histórica destes espaços. A 

perspectiva de um Estado democrático e participativo, contraditório, que 

representa as classes dominantes, porém é composto pela Sociedade Política e a 

Sociedade Civil, sendo esta última representada por um conjunto de instituições 

que disputam pela direção política da sociedade. 

Compreendemos que na história do Brasil, os processos de transição 

capitalista tiveram uma forma de se efetivar na qual as classes populares foram 

reprimidas e excluídas do processo de “revolução”. Estes processos de 

“revolução pelo alto” caracterizados no conceito de “revolução passiva” foram 

operacionalizados pelo Estado (Sociedade Política) a fim de atender interesses 

das elites, o que contribuiu para formação de uma cultura e uma perspectiva em 

que a Sociedade Política foi fortalecida enquanto o campo de lutas da Sociedade 

Civil pouco se desenvolveu. 

Com a re-democratização do país iniciou-se um processo de 

fortalecimento de inúmeras instituições da Sociedade Civil, mas por outro lado, 
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com base nas políticas neoliberais foram promovidas reformas que dificultaram a 

implantação de políticas públicas, a participação no Estado e a continuidade do 

processo de consolidação das instituições.  

Porém, atualmente, deve se reconhecer que houve avanços nas 

políticas públicas e na possibilidade de participação nos Conselhos Municipais. O 

número de conselhos municipais e de pessoas participando das políticas públicas 

aumentou significativamente, na última década. 

O compromisso dos governos no desenvolvimento de práticas 

participativas é um fator, conforme já citado, importante para efetividade da 

participação no conselho. No entanto, muitos governos municipais se 

comprometem somente com a existência e a manutenção dos conselhos, dentro 

de seus respectivos interesses, sem proporcionar condições concretas para que 

este seja um espaço para o debate da política pública municipal. Dessa forma, 

cumpre-se a Lei, garante e reproduz o caráter da sociabilidade institucional, mas 

não a construção do controle social, que pressupõe debater sobre as questões da 

cidade.  

Ao mesmo em que houve avanços, a extrema flexibilidade do sistema 

capitalista contribuiu na ocultação de contradições e de relações de poder neste 

campo, proporcionando a construção destes espaços enquanto uma perspectiva 

exclusivamente jurídico-formal. Isto se caracteriza na presença, por exemplo, de 

uma “sociedade civil docilizada”, da despolitização destes espaços e do 

distanciamento dos usuários dos serviços das práticas participativas dos 

conselhos. 
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Nesse sentido, existem conselhos, porém nestas circunstancias a 

participação restringe-se a criação dos mecanismos e pouco contribui com a 

socialização da política. 

Diante da constatação da análise realizada no estudo, do conselho na 

sua existência-possibilidade, na qual há uma relação das características 

subjetivas e objetivas que se apresentam e o encontro de pessoas da Sociedade 

Política e da Sociedade civil, com concepções conservadoras direcionando a 

participação, colocamos uma questão: Como podemos a partir das limitações e 

possibilidades colocadas, qualificar a participação no espaço institucional dos 

Conselhos de tal forma que seja estratégica? 

Compreendendo a dinâmica das relações de poder, a forma como 

estas atuam configurando as posições do sujeito e ocultando-se enquanto tal, 

bem como a importância do processo de “socialização” nesta constituição dos 

sujeitos que participam, concluímos que é necessária a identificação e a 

problematização destas relações no âmbito dos Conselhos de Políticas Públicas, 

buscando compreender e construir instrumentos analíticos que contribuam para 

participação na elaboração e no Controle Social de Políticas Públicas, 

considerando os sujeitos concretos que participam, citamos o trabalho de Martins 

(2005) em um conselho como uma referencia interessante para pensar a questão.  

 Ainda, apontamos a possibilidade da participação em conselhos de 

políticas públicas, com uma possível função de democratização pela socialização 

da política, entendendo que esta se faz no fortalecimento dos usuários dos 

serviços para organização e participação nestes espaços combatendo a lógica 

autoritária do Estado vigente. 
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No entanto, compreendemos as limitações de nosso trabalho e 

entendemos a importância de novos estudos no campo da psicologia social, 

sobretudo no sentido da construção de intervenções, com finalidades 

semelhantes às realizadas no campo da psicologia social comunitária21, porém 

considerando a nova conjuntura institucional.  

Neste sentido compreendemos que o foco precisa ser a promoção da 

organização de usuários de serviços públicos para uma participação crítica 

situada na perspectiva de respostas que atendam interesses coletivos e o 

fortalecimento também desta parcela da Sociedade Civil, que tem estado somente 

parcialmente nos conselhos. 
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