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Apresentação
É com satisfação que a Secretaria Nacional de Promoção dos Diretos da Criança e do 

Adolescente, vinculada à Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República passa 
aas mãos dos formuladores de políticas públicas, ativistas dos direitos da criança e adolescente, 
operadores do direito e da comunidade acadêmica, o livro Conselhos dos Direitos: desafios 
teóricos e práticos das experiências de democratização no campo da criança e do adolescente.

A proposta desta obra é socializar o conhecimento produzido nos programas de pós-
graduação e pesquisa do país, por meio da elaboração de teses e dissertações sobre a temática 
dos Conselhos de Direitos. Sua finalidade precípua é subsidiar os processos de formulação, 
monitoramento e avaliação das políticas de promoção e defesa dos direitos da criança e do 
adolescente, dentre estas, as políticas de fortalecimento dos Conselhos de Direitos como 
instrumentos de participação e controle social, bem como dos próprios conselheiros no seu 
exercício de democracia participativa. Sua finalidade última, contudo, é colocar essa produção 
de conhecimento a serviço da garantia de direitos das próprias crianças e dos adolescentes.

O presente estudo busca oferecer um aspecto diversificado dessa produção acadêmica 
desde o início da vigência do Estudo da Criança e do Adolescente até 2009, bem como sua 
caracterização geográfica e sociológica, artigos baseados nas teses e dissertações selecionadas 
pelo critério de recorrência e relevância temática, além de análises do conteúdo dessas teses e 
dissertações e reflexões sobre o status dessa produção vis-à-vis ao processo de formulação de 
políticas públicas.

Aos olhos dos conselheiros e gestores públicos, o fruto da análise de situação 
diagnosticada por essas teses e dissertações pode parecer, a princípio, um tanto quanto pessimista, 
não fazendo justiça ao grande esforço quanto à institucionalização da participação da sociedade 
nos processos de formulação, monitoramento e avaliação de políticas para a promoção e defesa 
dos direitos de crianças e adolescentes.

Contudo, mesmo nas analises mais rigorosas os autores e autoras reafirmam a 
importância dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente na construção de políticas 
públicas para infância e adolescência. As pesquisas que cobrem uma extensão maior de tempo 
de funcionamento de um mesmo conselho ou vários conselhos são as que conseguem melhor 
captar o impacto dos conselhos de direitos da criança e adolescente nos processos de formulação 
de políticas para o segmento em foco.

 Passados 20 anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente, a 



institucionalização dos conselhos de direitos está praticamente universalizada, com a existência 
desses órgãos colegiados em 91,4%dos municípios brasileiros. São 5.084 em todo o país, 
segundo a pesquisa Perfil dos Municípios Brasileiros 2009, do Instituto Brasileiro de Geografia 
e Estatística – IBGE.

Chegamos a um momento privilegiado no qual a experiência nos convida a uma 
avaliação e um reexame mais aprofundado do funcionamento desses conselhos. A revisitação 
do modelo de conselhos de direitos nos aparece eminente e necessária. Mas o sentido da critica 
desses órgãos colegiados nos parece inequívoco: o de seu fortalecimento enquanto instrumento 
político de participação da sociedade nos processos de formulação, monitoramento e avaliação 
de políticas públicas para a infância e adolescência. 

As reflexões aqui apresentadas não apenas laureiam a produção acadêmica. Essa 
relação dialógica implica fazer com que as vozes de quem está com as “mãos na massa” cheguem 
aos pesquisadores e acadêmicos para os processos de formulação, monitoramento e avaliação 
de políticas públicas, utilizando metodologias mais prognósticas e estudos de bóias práticas. 
Esperamos, portanto, que a presente obra cumpra eficazmente tal propósito e possa alinhar as 
reflexões acadêmicas com as demandas e políticas públicas.

Carmen Silveira de Oliveira
Secretária Nacional de Promoção dos Direitos da Criança e do Adolescente



Introdução: Os Conselhos dos 
Direitos e a pesquisa da Pós-

Graduação Brasileira
Rodrigo de Souza Filho

Maria Lúcia Duriguetto

No Brasil, o padrão de intervenção estatal na consolidação da modernização capitalista 
conformou uma dinâmica social em que as ações e demandas das classes subalternas, no que se refere ao 
acesso e ampliação das políticas públicas, foram incorporadas sob a lógica da repressão, do mandonismo, 
do clientelismo, do paternalismo, do corporativismo estatal e do autoritarismo (NUNES LEAL, 1970; 
DINIZ, 1997 e NOGUEIRA, 1998). Esse traço da relação do Estado com as demandas e organizações 
das classes subalternas tem, como expressão direta no plano político, a recorrente exclusão da participação 
popular nos processos de decisão política. 

No período que precedeu o golpe de 1964, o campo democrático e popular, sustentado na 
emersão de amplas camadas de trabalhadores urbanos e rurais sob a bandeira das reformas de base, colocava 
em questão a exclusão das massas dos níveis de decisão. A autocracia burguesa, na expressão de Florestan, 
instalada com o golpe de 64, resultou na implementação de ações sociopolíticas antidemocráticas, que 
implicaram em reverter o processo de democratização que estava em curso antes de 1964. Com esse 
redirecionamento, os sujeitos e organizações políticas comprometidas com projetos nacional-populares e 
democráticos foram privados de qualquer mecanismo de mobilização, organização e representação (PAULO 
NETTO, 1991, p.17).

Essa constatação do padrão de relações entre o Estado e as organizações situadas no arco de 
defesa de demandas e interesses das classes subalternas sofre uma infl exão a partir do fi nal da década de 
70, em que se assiste a um adensamento e proliferação de movimentos e organizações sociais no campo da 
sociedade civil brasileira, principalmente nas grandes cidades. Neste quadro conjuntural, assiste-se a redução 
da dependência dos movimentos sociais da tutela estatal e um crescimento vertiginoso das associações 
civis, principalmente as associações comunitárias, movimentos pela defesa de demandas por direitos civis, 
políticos e sociais, a defesa de autonomia organizacional em relação ao Estado, o reaparecimento e expansão 
das organizações sindicais, a criação de novos partidos etc... (BOSCHI, 1987). 

Assim, a partir do fi nal da década de 1970 e anos 1980, assistimos a um crescimento do universo 
dos movimentos sociais – sob temas e questões diversas – e de organizações civis. Esse cenário dos anos 
1980 no Brasil foi marcado por uma conjuntura global de disputa de projetos políticos. Como bem sinaliza 

o do universo 
nário dos anos 
o bem sinaliza 
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Coutinho (1992), existia no Brasil, grosso modo, a disputa entre dois projetos de sociedade, aplicáveis e 
existentes nas sociedades contemporâneas: o de “democracia de massa” e o do “liberal-corporativismo” (ou 
neoliberalismo).   

No campo das políticas sociais o projeto democrático obteve vitórias consideráveis. Dentre elas, 
podemos destacar a criação de espaços constituídos pelo Estado e por organizações da sociedade civil com 
a função de deliberar e fi scalizar políticas públicas. Na área da criança e do adolescente foram criados os 
conselhos dos direitos e os conselhos tutelares.    

A partir dos anos 1990, em especial pós-1994, com a vitória e consolidação hegemônica do 
projeto neoliberal, o cenário que infi rma a dinâmica da relação política estabelecida entre as organizações 
da sociedade civil e o Estado, conforme sublinha Dagnino, é marcado por uma “confl uência perversa” entre 
um projeto participativo e democrático gestado nos anos 1980 e o projeto de Estado mínimo. Nas palavras 
da autora:

A perversidade está colocada no fato de que, apontando para direções opostas e até antagônicas, 
ambos os projetos requerem uma sociedade civil ativa e propositiva. Essa confl uência perversa 
faz com que a participação se dê hoje em um terreno minado, onde o que está em jogo é o 
avanço ou o recuo de cada um desses projetos (DAGNINO, 2002, p. 289).

Dessa forma, refl etir sobre as experiências dos conselhos na área da criança poderá indicar o tipo 
de relação que as associações civis estabelecem com o poder público, verifi cando as potencialidades e os 
limites desses espaços no processo de democratização e aprofundamento de direitos. 

Essa refl exão é fundamental na medida em que a institucionalização e fortalecimento do 
Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente exigem o pleno funcionamento dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, órgão que compõe o referido Sistema. Com a 
inscrição do artigo 227 na Constituição Federal e com o advento da Lei Federal nº. 8.069/90 (ECA), 
os Conselhos foram consagrados como instâncias absolutamente estratégicas e necessárias para que 
sejam concretizadas ações em torno da defesa, da promoção e controle da efetivação dos direitos de 
crianças e adolescentes.

Neste sentido, torna-se fundamental socializar refl exões desenvolvidas tanto acerca das categorias 
teóricas que informam o debate dos conselhos quanto dos relatos de experiências prático-políticas nestes 
espaços. Com esta publicização, a presente Coletânea objetiva contribuir no debate e no avanço da 
consolidação dos direitos da criança e do adolescente no Brasil.

A proposta desta pesquisa, intitulada Conselhos dos Direitos e Conselhos Tutelares: desafi os 
teóricos e práticos das experiências de democratização no campo da criança e do adolescente, desenvolvida 
em parceria por professores da Faculdade de Serviço Social da Universidade Federal de Juiz de Fora e da 
Universidade Católica de Brasília, por intermédio de convênio celebrado entre a Fundação de Apoio e 
Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão/UFJF (FADEPE) e a Secretaria de Direitos Humanos 
da Presidência da República, surgiu a partir do Projeto fi nanciado pelo International Institute of Child 
Rights and Development (IICRD), vinculado à Universidade de Victória - Canadá e pelo Fundo das 
Nações Unidas pela Infância (Unicef/Brasil) e desenvolvido pelo Centro de Defesa dos Direitos da 
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Criança e do Adolescente de Brasília (CEDECA) em parceria com a Pontifícia Universidade Católica de 
Goiás1. 

O Projeto em tela (Conselhos dos Direitos e Conselhos Tutelares: desafi os teóricos e práticos das 
experiências de democratização no campo da criança e do adolescente) possuiu como objeto somente os 
conselhos de direitos e tutelares. Para sua consecução realizamos dois conjuntos de atividades adicionais: 
a primeira, uma revisão dos dados colhidos ao longo da pesquisa Conselhos dos Direitos e Conselhos 
Tutelares: desafi os teóricos e práticos das experiências de democratização no campo da criança e do 
adolescente, acrescentando novas informações; a segunda, a construção de duas Bases de Dados sobre o 
objeto da pesquisa: conselhos de direitos e tutelares. Nesta fase, a coleta de dados estendeu-se até 2010.   

O objetivo da presente coletânea é justamente dar visibilidade às sistematizações de experiências 
dos conselhos de direitos e às consequentes refl exões teóricas produzidas sobre o signifi cado político 
institucional desses novos mecanismos de democratização da sociedade brasileira, realizados pelas teses e 
dissertações defendidas nos programas de pós-graduação brasileiros.

Para efetivar o objetivo foi realizado um levantamento no Banco de Dados da CAPES e dos 
Programas de Pós-Graduação (67 teses/dissertações), que deu origem ao artigo sobre a caracterização da 
produção sobre conselhos dos direitos. Em seguida, foram realizadas leitura e análise das dissertações e teses 
completas disponibilizados nesse mesmo Banco de Dados (24 teses e dissertações), originando o artigo de 
análise crítico-bibliográfi ca dessas produções. Essas produções constituem a Parte I deste livro. 

Com base neste último levantamento, foi defi nido, pelos organizadores deste livro, um conjunto de 
teses e dissertações que, pela consistência das refl exões teórico-práticas apresentadas, variedade de perspectiva 
teórica, diversidade temática, distribuição geográfi ca dos programas de pós-graduação e pluralidade do 
campo disciplinar de origem da produção, pudesse oferecer ao leitor um panorama qualitativamente 
representativo das produções sobre conselhos dos direitos das pós-graduações brasileiras. Os autores deste 
conjunto de teses e dissertações elaboraram os artigos que compõem a Parte II da presente coletânea.

Concluímos a publicação (Parte III) com um artigo que explicita o entendimento acerca dos 
espaços conselhistas na perspectiva de suas possibilidades e desafi os para o processo de democratização 
e uma refl exão sobre a contribuição da produção acadêmica no que se refere à atuação dos conselhos de 
direitos para a construção de políticas públicas para a área da criança e do adolescente.

Para fi nalizar esta introdução, cabe agradecer o apoio da SECRETARIA ESPECIAL DOS 
DIREITOS HUMANOS, através da SUBSECRETARIA NACIONAL DE PROMOÇÃO DOS 
DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE, que viabilizou do ponto de vista fi nanceiro, político 
e técnico a realização deste trabalho. Na Universidade Federal de Juiz de Fora, foram fundamentais os 
apoios do Centro de Pesquisas Sociais (CPS) - através dos Professores Carlos Botti e Paulo Fraga e da 
socióloga Janaina Sara Lawall - e da Fundação de Apoio e Desenvolvimento ao Ensino, Pesquisa e Extensão 

1 Este Projeto de Pesquisa intitulou-se “Conselhos de Direitos e Tutelares no Brasil: contextualização dos direitos da criança e adolescente 
e impactos produzidos” desenvolvida pelo Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente de Brasília (CEDECA) e foram 
levantados dados relativos ao período entre 1992 e 2006. Esta pesquisa possuiu um escopo de busca no Portal da Capes muito mais 
amplo que o atual, abrangendo os seguintes eixos: Proteção – Desenvolvimento – Direitos. Neste processo, foram encontrados 
23.667 títulos no primeiro levantamento, que após uma fi ltragem específi ca no próprio site da CAPES passou-se à 5.808, fi nalizando 
o levantamento com 1.308 títulos de teses e dissertações.



12

Rodrigo de Souza Filho - Maria Lúcia Duriguetto

(FADEPE/MG). Esta publicação não seria realizada sem o trabalho competente dos pesquisadores Meire 
Lia Lima, Mirla Cisne e Pedro Ivo Teixeirense. A eles, nossos agradecimentos.

Por fi m, um reconhecimento especial aos autores das dissertações e teses selecionadas que 
compõem os artigos desta coletânea, nossos agradecimentos pela adesão imediata e voluntária ao nosso 
projeto e pela elaboração dos artigos nos prazos solicitados. Cabe registrar que os autores das dissertações 
e teses selecionadas bem como os organizadores desta coletânea não tiveram nenhum tipo de remuneração 
pelo trabalho realizado.     

Que esta Coletânea contribua para o debate crítico e para ações que efetivamente façam dos 
conselhos espaços de ampliação dos processos de democratização.  
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Estado da Arte das teses/dissertações sobre 
conselhos dos direitos

Parte I





Uma breve 
sociologia das 

pesquisas de 
pós-graduação sobre 

conselhos dos direitos da 
criança e do adolescente no 

Brasil
      Benedito Rodrigues dos Santos                                                   

Pedro Ivo Teixeirense

                                                              Meire Lia Lima

Introdução

O propósito deste capítulo é traçar um breve perfi l da produção acadêmica em nível de pós-
graduação (dissertações e teses) sobre conselhos de direitos da criança e do adolescente no Brasil, na busca 
de, em conjunto com outros capítulos deste livro, compor o estado da arte dessa produção.  

A principal fonte de pesquisa foram os dados constantes no Banco de Teses e  Dissertações da 
Capes do Ministério da Educação.  De cada um dos trabalhos foram coletadas 17 categorias, entre elas o 
nome do autor, o título da obra, o resumo, a instituição de ensino superior, e a data de defesa. As mesmas 
foram catalogadas no banco de dados que se encontra anexado a este livro.  

Adotamos como referência temporal os anos de vigência do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) entre 1990 a 2010, por ser este período um dos marcos referentes para a realização desse balanço de 
produção acadêmica.  Contudo, as limitações impostas pelo próprio Banco de Dados da CAPES não nos 
possibilitaram a cobertura deste período de tempo na sua integralidade. As primeiras dissertações e teses 
sobre conselhos de direitos da criança e do adolescente começaram a ser escritas em 1992 e em 1994; o 
banco de dados foi implantado somente em 1996 e sua alimentação é de responsabilidade das instituições 
de ensino superior sem o caráter de obrigatoriedade, o que pode gerar irregularidades e inconsistências na 

Capítulo

1

rtações e teses
e em 1994; o 
as instituições 
nsistências na 
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inserção desses dados no sistema. Desta forma o período compreendido foi de 15 anos, sendo a primeira 
tese/dissertação registrada datada de 1992 e a última, de 2009. 

O método de pesquisa foi a busca pelas palavras chaves “conselhos de direitos”, “conselhos de 
direitos da criança e do adolescente”, “conselheiros de direitos da criança e do adolescente”, “conselheiros 
de direitos”, “conselhos gestores”.  O resultado dessas buscas gerou mais de 200 títulos, os quais foram 
armazenados em arquivos específi cos.  Numa segunda fase realizou-se um exame nos resumos de todas 
aquelas teses/dissertações cujos títulos não apresentavam as palavras chaves e eliminamos aqueles títulos 
cujo objetivo não era diretamente relacionado aos conselhos tutelares. Vários desses trabalhos eliminados 
utilizavam os conselhos tutelares ou conselheiros tutelares como fonte de informação para o estudo de 
outras temáticas.  Desta forma, o universo do trabalho foram 68 teses e dissertações. Melhor dizendo, 67, 
de fato, pois não foi possível encontrar os dados de uma delas, para além do autor e título. 

Ainda na ordem das condicionalidades deste estudo, acrescentamos a falta de padronização dos 
resumos das dissertações e teses. Estes possuem diversas formas, estruturas e conteúdos. Nem sempre estes 
possuem informações claras sobre o objeto do estudo, a metodologia utilizada. E quase nunca apresentam 
as conclusões da pesquisa realizada. 

Distribuição da produção acadêmica por modalidade de curso de 

pós-graduação 

A distribuição dos 67 trabalhos de acordo com o nível de pós-graduação - Mestrado Profi ssionalizante 
(MP), Mestrado Acadêmico (M), Doutorado (D) – revela a preponderância de dissertações produzidas em 
mestrados acadêmicos.

Distribuição de Teses / Dissertações por ano de conclusão

Gráfi co 1 – Distribuição de Teses/ Dissertações por Nível de Pós-Graduação. Base CDCA, 2001.
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Tabela 1 – Distribuição de Teses/Dissertações por Nível de Pós-Graduação.

Nível Número de Trabalhos %  da amostra

Mestrado Profi ssionalizante 02 3,0%

Mestrado Acadêmico 55 82,1%

Doutorado 10 14,9%

Total 67 100%

Base CDCA/2011

Foram produzidas duas dissertações em mestrado profi ssional (3,0%), cinquenta e cinco 
dissertações em mestrado acadêmico (82,1%) e dez teses em programas de doutorado (14,9%). Tomadas as 
dissertações em conjunto, essas totalizam de cinquenta a setenta trabalhos (86,1%). 

Distribuição temporal da produção de teses e dissertações 

Adotando como critério de distribuição temporal da produção de teses e dissertações, o ano de 
defesa das mesmas, observa-se que essa produção vem mantendo movimentos bastante variáveis no período 
aqui analisado (1992 e 2009). 

Dentre as teses e dissertações registradas no Banco de Dados da Capes, o primeiro trabalho 
sobre a temática no país foi uma dissertação defendida no ano de 1992 sob o título O Conselho de 
Direitos da Criança e do Adolescente: uma modalidade de exercício dos direitos de participação política: fatores 
determinantes e modos de atuação, de autoria de Felício de Araújo Pontes Júnior, que buscou compreender 
“uma nova modalidade do direito de participação política consagrado constitucionalmente como direito de 
participacão nas políticas públicas para a infanto-adolescência” (ver a Base de Dados Conselhos de Direitos 
da Criança e do Adolescente - Dissertação de Mestrado). 

Distribuição de Teses / Dissertações por ano de conclusão

Figura 4 - Distribuição de Teses / Dissertações por ano de conclusão
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Analisando essa produção acadêmica por décadas de vigência do ECA, observa-se que a 
intensidade dessa produção é signifi cativamente maior na segunda década, período compreendido entre 
2001 e 2010.  Na primeira década (entre 1992 e 2000)  foram produzidas 18 dissertações/teses. Nesse 
período, o número mínimo por ano foi um e o máximo, oito, perfazendo uma média de 2,6% por ano. 
Os números permaneceram baixos, na casa de uma unidade, durante quatro anos dessa década. O último 
ano da década (ano 2000), quando os números praticamente duplicaram. Essas dez teses e dissertação 
correspondem a 26,8% do conjunto produzido no período.

Na segunda década de vigência do ECA (2002 a 2010), a produção de teses e dissertações 
aumentou mais de 6 vezes comparada com a primeira década. A produção mínima foi de duas teses/
dissertações e a máxima foi de doze quando a produção atingiu o pico no ano de 2009. A média anual foi 
6,1.  Computando as duas décadas em conjunto, a média anual fi cou em torno de 4,2% tese/dissertações. 

A distribuição de teses/dissertações por nível de pós-graduação e 

natureza administrativa das instituições produtoras 

As universidades públicas federais produziram o maior número de teses/dissertações, contribuindo 
com 31 trabalhos (46,2%). Já a diferença entre as universidades públicas estaduais e particulares não foi tão 
signifi cativa, favorecendo as universidades particulares: 14 (21,0%) e 22 (32,8%) respectivamente.  A soma 
da produção das universidades públicas (federais e estaduais) alcançou 67,2% do montante de trabalhos 
produzidos nessas duas décadas de vigência do Estatuto da Criança e o do Adolescente. 

Distribuição numérica de Teses/ Dissertações de acordo com a Dependência Administrativa da IES

Figura 6 – Distribuição de Teses/ Dissertações de acordo com a Dependência Administrativa da IES
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Distribuição de Teses / Dissertações por Nível de Pós-Graduação e por Dependência Administrativa

Figura 5 - Distribuição de Teses / Dissertações por Nível de Pós-Graduação e por Dependência Administrativa

Na análise dos trabalhos produzidos por nível acadêmico e natureza dos estabelecimentos onde 
estes foi defendida, observa-se o seguinte: a maioria das 55 dissertações de mestrado acadêmico (82,1%) 
foram defendidas em IES de nível federal (26 = 47,2%), seguida por IES particulares (18 = 32,8%) e por 
IES públicas em nível estadual (11 = 20%). Também a maioria das 10 teses de doutorado foram produzidas 
em IES públicas em nível federal (5 = 50%),  seguida por IES particulares (03 = 30%) e IES públicas 
em nível estadual (02 = 20%). Já as 02 dissertações defendidas em mestrados profi ssionalizantes foram 
igualmente distribuídas entre uma IES pública em nivel estadual e uma IES particular. 

Distribuição Geográfica das Instituições de Ensino Superior

As 67 teses e dissertações foram produzidas por 34 Instituições de Ensino Superior. Desse total  15 
instituições (44,1%) estão vinculadas à esfera pública federal enquanto outras 07 e 12 instituições (20,6 e 
35,3%) pertencem à esfera pública estadual e âmbito  particular respectivamente.  A distribuição geográfi ca 
regional dessas IES apresenta os seguintes números absolutos e percentuais: 16 na Região Sudeste (56,7%), 
09 na Região Sul (20,9%), 6 na Região Nordeste (17,6%), 02 na Região Centro-Oeste (6,0%) e 1 na 
Região Norte (3,0%). 

Distribuição das IES pesquisadas por Região Geográfi ca Brasileira
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A Região Sudeste concentra quase a metade das IES produtoras de teses e dissertações sobre 
Conselhos de Direitos (16 IES = 47,0%). Esta possui quase o dobro das IES da Região colocada em segundo 
– a Sul (09 IES = 26,4%) –, e quase o triplo da terceira colocada – a Região Nordeste (06 IES = 17,6%). 

Embora a Região Sudeste concentre a maior quantidade de IES produtoras de teses e dissertações 
sobre conselhos de direitos da criança e do adolescente, a distribuição interna é ligeiramente desigual. Das 
16 IES da Região, sete estão no Rio de Janeiro, cinco em São Paulo, três em Minas Gerais e uma no Espírito 
Santo. Somente os estados do Rio de Janeiro e São Paulo juntos possuem 12 instituições (75,0%).   

Na sequência, em termos da quantidade de IES por estados, vêm dois estados da Região Sul: Rio 
Grande do Sul (04 IES) e Paraná (03 IES). Os números absolutos e percentuais para os estados de Minas 
Gerais e Espírito Santo, na Região Sudeste, se assemelham aos dos estados do Paraná e de Santa Catarina, 
na Região Sul. 

Se acrescentarmos às instituições da região Sudeste aquelas localizadas na região Sul – as duas 
regiões com maior concentração de riqueza no Brasil –, alcançaremos uma marca superior a 70% das 
instituições de nossa amostra, 73,4% para sermos mais precisos. 

Embora todas as regiões do país apareçam representadas na distribuição das instituições produtoras 
de teses e dissertações, as instituições localizadas nas regiões Centro Oeste e Norte somente respondem por 
aproximadamente a 6,0% e 3,0 % da amostra (01 IES), respectivamente. 

Distribuição das IES por Região Geográfi ca Brasileira

Uma leitura da distribuição regional das instituições de ensino superior e 

do volume de trabalhos produzidos

As análises acima suscitaram o mesmo questionamento levantado na avaliação da Base de Dados 
dos Conselhos Tutelares: a intensa concentração das instituições pesquisadas traduz-se em uma concentração 
similar na distribuição das Teses/ Dissertações apresentadas? Em outras palavras, os trabalhos desenvolvidos 
acompanham o mesmo padrão de concentração? A resposta é positiva. O gráfi co a seguir, apresenta um 
padrão similar ao gráfi co acima, com uma concentração na região sudeste ainda mais acentuada. Vejamos:
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Distribuição de Teses / Dissertações por Região Geográfi ca Brasileira

Tabela 3 – Detalhamento numérico das Teses/ Dissertações da amostra por 
Região Geográfi ca Brasileira. 

Região Número de Trabalhos %  da amostra
Norte 2 2,9%
Centro-oeste 4 5,9%
Nordeste 9 13,4%
Sul 14 21,0%
Sudeste 38 56,8%
Total                                       67                             100

Base CDCA, 2011

Se o número de teses e dissertações pode ser considerado um indicador de importância conferido à 
temática, as instituições da Região Sudeste são as que mais demonstraram interesse na pesquisa da temática 
dos conselhos de direitos.  Do total de estudos desenvolvidos no período em tela, as 16 instituições da Região 
Sudeste foram responsáveis pela produção de 38 trabalhos, o que corresponde a 56,8% do total nacional. Em 
seguida vem a Região Sul um percentual muito menor de teses e dissertações produzidas (14 = 21,0%). Na 
ordem decrescente vêm as regiões Nordeste (9 = 13,4%), Centro-Oeste (4 = 5,9%) e Norte (2,9 = 2,9%).  

Tabela 4- Detalhamento da distribuição de Teses/ Dissertações na 
Região Sudeste por Número absoluto e relativo.

Total de Trabalhos Números Absolutos % da amostra
Total Brasil 67/67 100
Total Sudeste/ Brasil 38/67 56,8%
Total ES / Sudeste 03/38 7,9%
Total ES/ Brasil 03/67 4,5%
Total MG / Sudeste 04/38 10,5%
Total MG/ Brasil 04/67 6,0%
Total RJ/ Sudeste 12/38 31,5%
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Total de Trabalhos Números Absolutos % da amostra
Total RJ/ Brasil 12/67 18,0%
Total SP / Sudeste 19/38 50%
Total SP/ Brasil 19/67 28,4%

Base CDCA, 2011

Dentro desse total, merece destaque o fato das cinco IES do Estado de São Paulo terem produzido 
19 teses e dissertações, o correspondente a 28,4% da produção nacional.  Após o Estado de São Paulo na 
ordem de estados que mais apresentaram pesquisas em nível de pós-graduação sobre conselhos de direitos 
vêm as instituições localizadas no  Rio de Janeiro com 12 teses/dissertações (18%), em Santa Catarina 
com 5 (9,0%), no Rio Grande do Sul com 05 (7,5%), em Minas Gerais com 4 trabalhos (6,0%), em 
Pernambuco também com 4 trabalhos (6,0%). Vejamos o gráfi co abaixo:

Distribuição de Teses / Dissertações por Unidade da Federação

Gráfi co 4 – Distribuição das Teses/Dissertações por Unidade da Federação. Base CDCA, 2011.

Contudo, um estudo mais acurado dessa relevância regional deveria necessariamente analisar as 
disparidades nessa produção interna à própria Região Sudeste, na qual dois estados – São Paulo e Rio de 
Janeiro – apresentam as maiores produções do país e dois outros estados – Minas Gerais e Espírito Santo 
– têm uma produção inferior aos estados mais produtivos de outras regiões.   Em certo sentido existe mais 
proximidade do Estado de São Paulo com o Rio Grande do Sul, em termos de quantidade de pesquisas 
acadêmicas geradas em programas de pós-graduação, do que com o Espírito Santo.  

A relevância quantitativa da produção do Estado de São Paulo em si não resistiria a uma análise 
comparativa entre o número de instituições existentes no Estado e o número das instituições que produziram 
pesquisas sobre a temática dos conselhos de direitos. Das várias dezenas de IES existentes no Estado apenas 
oito produziram estudos e pesquisas sobre a temática em foco.  
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O caso do Estado de Minas Gerais chama a atenção por este ser o que possui o maior número 
de conselhos de direitos e tutelares dos pais. No entanto as universidades mineiras só produziram quatro 
pesquisas de pós-graduação sobre conselhos de direitos nessas duas décadas de vigência do Eca. 

O fenômeno por nós denominado de “descolamento geográfi co” pode trazer complexidade para 
essa nossa análise de territorialidade das IES e da produção acadêmica. O que signifi ca dizer que, embora a 
pesquisa tenha sido realizada em uma instituição localizada em um determinado município/estado do país, 
o objeto de pesquisa está localizado em um município/estado diverso. Seja em razão dos pesquisadores serem 
naturais do estado onde a pesquisa foi realizada, mas terem selecionado IES de outros estados para efetivarem 
seus estudos pós-graduados. Pode ter ocorrido também que pesquisadores naturais do Estado onde a IES está 
localizada tenham optado por pesquisar conselhos tutelares em municípios de outros estados.  

A tese de doutorado “Os paradoxos do processo de formulação e implementação de políticas públicas de 
enfrentamento da violência sexual infanto-juvenil no estado do Amazonas (1999-2006)”, de autoria de Cristiane 
Bonfi m Fernandez, por exemplo, embora defendida na Universidade de Brasília (UnB), trabalhou aspectos do 
Conselho Tutelar da Cidade de Manaus no estado do Amazonas. Outros 10 casos semelhantes foram identifi cados. 

Uma leitura da produtividade dessas Instituições de Ensino Superior 

A prevalência das Instituições federais também se refl ete na produtividade dessas instituições? De 
outra forma: como se apresenta a produtividade média das diferentes esferas? 

Produtividade Média das IES presentes na amostra de acordo com a Dependência Administrativa

Produtividade Média das IES presentes na amostra de acordo com Dependência Administrativa

Analisando os trabalhos apresentados de acordo com sua dependência administrativa e natureza 
institucional, não descobrimos signifi cativas diferenças de produtividade entre as instituições federais, 
estaduais e particulares. Os números acima apresentam uma produtividade média quase idêntica para as 
diferentes esferas administrativas. Percebe-se uma menor produtividade das instituições particulares com 
1,8 teses/dissertações para cada IES da amostra. As instituições federais e aquelas vinculadas à esfera estadual, 
por sua vez, apresentaram, respectivamente, uma produtividade média de 2,06 e 2,0 Teses/ Dissertações 
para cada instituição pesquisada. 
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Foram determinantes, na produtividade alcançada pelas universidades públicas estaduais, as 
contribuições apresentadas pelas três universidades estaduais do Estado de São Paulo -- a Universidade 
Estadual Paulista (UNESP) e a Universidade de São Paulo (USP) -- que juntas produziram sete das 16 teses/
dissertações sobre conselhos de direitos, defendidas em universidades estaduais. Se agregarmos a produção 
da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, com dois trabalhos, chega-se muito próximo aos números 
absolutos de trabalhos produzidos pelas universidades estaduais brasileiras, que foram 14. 

Entre as universidades particulares, vale destacar a produção das chamadas universidades 
particulares comunitárias, particularmente as pontifícias universidades católicas, que produziram quase 
a metade das teses/dissertações apresentadas em programas de pós-graduação de instituições de ensino 
superior particulares.   Chama a atenção o fato da PUC – SP ter sido a IES que mais produziu teses e 
dissertações sobre conselhos de direito da criança e do adolescente. 

Ressaltamos mais uma vez a maciça prevalência das instituições públicas de ensino superior. 
Enquanto as instituições de ensino público responderam por aproximadamente 67,2% dos trabalhos 
apresentados, os centros de ensino particulares somaram 32,8% das pesquisas. 

A distribuição dos trabalhos por área / unidade de conhecimento 

Quando analisamos as áreas do conhecimento dessas teses e dissertações, deparamo-nos com uma 
variedade substantiva de “cursos” que têm se dedicado ao estudo dos Conselhos de Direitos; pesquisadores 
de um total de 13 áreas do conhecimento debruçaram-se sobre o tema: 

Tabela 5- Distribuição das Teses/ Dissertações por Área / Unidade de conhecimento.

Unidade \ Área de Conhecimento Número de Teses/ Dissertações
Serviço Social 24
Ciências Sociais 11
Direito 6
Educação 6
Psicologia 6
Administração 5
Saúde Pública  3 
Ciências da Informação 1 
Ciências Jurídicas  1 
Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 1 
Gestão Pública 1
Políticas Públicas  1 
Política Social 1 
Total de Unidades \ Áreas de Conhecimento Total de Teses/ Dissertações

15 67
Base CDCA, 2011
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O campo do Serviço Social destaca-se como tendo apresentado o maior número de teses/
dissertações sobre conselhos tutelares no país: foram 24 trabalhos, correspondendo a 35,8% da produção 
nacional. Em seguida apresentam produções expressivas as áreas de Ciências Sociais (11 = 16,4%), 
Psicologia, Educação e Direito, com 6 unidades cada uma delas, correspondendo a um percentual de 9,0% 
para cada uma delas e Administração com 5 trabalhos. Juntas, as 06 áreas indicadas produziram 52 teses e 
dissertações, 77,3% dos estudos realizados. 

Destaca-se a alta concentração de trabalhos no campo do Serviço Social com 24 Teses/ 
Dissertações apresentadas, aproximadamente 35,8% do total. Outras áreas de destaque, de acordo com 
a tabela acima, foram Psicologia (06), Educação (06), Direito (06) e Administração (05). Juntas, essas 04 
áreas concentram aproximadamente 34,3% dos estudos realizados. 

A variedade de áreas de estudo que colocaram sob suas lentes temas relacionados aos Conselhos de 
Direitos de Crianças e Adolescentes indicam, como ocorre com os Conselhos Tutelares, a multidisciplinaridade, 
na percepção acadêmica ao menos, sobre o desempenho das atividades dos mencionados Conselhos. 

A variedade de áreas de estudo que colocaram sob suas lentes temas relacionados aos Conselhos 
de Direitos indica a multidisciplinaridade, na percepção acadêmica ao menos, sobre o desempenho das 
atividades dos mencionados Conselhos.  Ademais, ao lado dos campos mais tradicionais como Serviço 
Social, Ciências Sociais, Psicologia, Educação e Direito, outras áreas supostamente menos vinculadas ao 
tema vêm se interessando pela pesquisa nas temáticas como Saúde Pública, Desenvolvimento Regional 
e Meio Ambiente. 

A distribuição temática das teses e dissertações sobre os conselhos de 

direitos

A análise dos títulos dos resumos das teses e de cerca de mais da metade das dissertações constantes 
no Banco da Capes, para as quais se conseguiu cópias físicas e eletrônicas, nos possibilitou classifi car os 
tópicos das teses e dissertações em um conjunto de cinco eixos de análise temáticos, os quais serviram de 
referência para classifi cação dos assuntos da produção acadêmica em epígrafe. 

1. Conselhos de Direitos e Educação 
2. Conselhos: Direito e Cidadania
3. Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) e Política Social 
4. Gestão Política dos Conselhos de Direitos
5. Representação e Percepção: A práxis dos conselheiros

 O gráfi co a seguir apresenta os dados alcançados:
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Distribuição de Teses/ Dissertações por inserção em Área Temática.

  Gráfi co 7– Distribuição de Teses/ Dissertações por Área Temática. Base CDCA, 2011.

Tabela 7- Distribuição de Teses/ Dissertações por Área Temática.

Área Temática Número de Teses/ Dissertações % Total (Aprox.)

Gestão Política  45 67,1%

ECA e Política Social 10 14, 9%

Conselhos: Direito e Cidadania 08 12,0%

Representação e Percepção: a práxis dos 
conselheiros  02 3,0%

Conselhos de Direitos e Educação 02 3,0%

Total 67 100%

Base CDCA, 2011

Tabela 8 - Distribuição de Teses/ Dissertações por relação entre 
Inserção temática & Área de conhecimento.

Inserção Temática & 
Área de Conhecimento

Serviço Social Ciências Sociais Educação Psicologia Direito

Conselhos: Direito e 
Cidadania 02 00 00 01 05

Gestão Política  19 10 02 03 02

ECA e Política Social 03 01 03 00 00
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Inserção Temática & 
Área de Conhecimento

Serviço Social Ciências Sociais Educação Psicologia Direito

Conselhos de Direitos e 
Educação 00 01 01 00

Representação e 
Percepção: a práxis dos 
conselheiros

00 00 01 00

Total 24            11           06
                     

06
                            

07
Base CDCA, 2011

Das 67 teses e dissertações catalogadas a grande maioria aborda a temática da gestão política dos 
conselhos de direitos (67,1%). Numa proporção praticamente cinco vezes menor seguem os tópicos ECA 
e Política Social (14,9%) e Conselhos: Direito e Cidadania (12,0%). Os outros dois temas bem menos 
representados foram Conselhos de Direitos e Educação e Representação e Percepção: a práxis dos conselheiros.   

A categoria Gestão Política (45 teses e dissertações) foi utilizada para abrigar uma gama variada de 
subtemas de pesquisa: o foco de maior interesse dos pesquisadores do tema reside nas análises da relação 
entre democracia participativa e gestão de políticas para infância e adolescência nos conselhos de direitos 
(33%), abrangendo estudos dos limites e possibilidades, efetividade, participação do chamado terceiro setor, 
questões vinculadas à representatividade e relacionamento entre governo e sociedade civil. Um conjunto de 
pesquisadores explorou mais profundamente a relação entre paridade e poder deliberativo ou poder decisório 
dos conselhos (17,9%). 

A discussão/avaliação dos conselhos de direitos como mecanismos de participação e controle social foi 
objeto também que alcançou o terceiro lugar nas prioridades dos pesquisadores que estudaram o tema da 
gestão política (15,6%). A participação social por intermédio dos conselhos de direitos na descentralização 
das políticas para infância e adolescência ocupou o quarto lugar no ranking de interesses dos pesquisadores 
(13,4%). 

Angariando um menor interesse dos pesquisadores, mas igualmente representado, no Banco 
de Teses/Dissertação, foram os trabalhos que abordaram a temática do fi nanciamento das políticas para 
infância e adolescência, particularmente com foco no poder decisório dos conselhos e gestão dos fundos 
dos direitos da criança e do adolescente (11,2%). E, fi nalmente, compuseram o leque de estudos nesta 
categoria, as pesquisas sobre o papel e as atribuições dos conselhos de direitos (8,9%), tanto no sentido de 
discutir a sua efetividade, analisar o papel dos conselhos nos processos de formulação e avaliação das 
políticas, como enfatizar a importância da capacitação e examinar a chamada gestão de informação nos 
conselhos de direitos. 

Foram os pesquisadores das áreas do serviço social e das ciências sociais que mais investiram na 
abordagem desta temática, com 19 e 10 trabalhos respectivamente. E em menor proporção Administração 
(5 trabalhos), Psicologia (3 trabalhos), Políticas Públicas (3 trabalhos), Educação (2 trabalhos), Direito (2 
trabalhos), Gestão Pública (1 trabalho) e Ciência da Informação (1 trabalho). 
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O exame temporal dos aspectos abordados nesta temática indica uma recorrência dos assuntos 
acima mencionados através dessas duas décadas de vigência do ECA. Contudo, observa-se uma intensifi cação 
na quantidade de trabalhos sobre participação e controle social, descentralização e poder decisório dos 
conselhos de direitos já para o fi nal da segunda década de vigência do ECA (2001-2010).  

Na categoria ECA e Políticas Sociais (10 teses e dissertações) houve uma maior concentração 
de interesses na análise da atuação dos conselhos de direitos em relação a políticas setoriais ou temáticas 
(70%), como é o caso da Educação em Geral, da Educação Infantil, da violência sexual contra crianças e 
adolescentes e para crianças em situação de rua e crianças ribeirinhas. As outras pesquisas que compuseram 
este grupo (30%) examinaram o papel dos conselhos de direitos na integralização de políticas para infância 
e adolescência no país.  

Foram pesquisadores do Serviço Social (03 trabalhos) e da Educação (3 trabalhos que mais 
conduziram pesquisas sobre esta temática. Em menor proporção registramos também pesquisas da área de 
Saúde Pública (02 trabalhos), Ciências Sociais (1 trabalho) e Desenvolvimento Regional e Meio Ambiente 
(1 trabalho). 

O exame temporal dos aspectos abordados nesta temática indica uma recorrência dos assuntos 
acima mencionados através dessas duas décadas de vigência do ECA. Contudo, já para o fi nal da segunda 
década (2001-2010) observa-se uma maior preocupação dos pesquisadores com o debate da integralização 
das políticas para infância e adolescência. 

O grupo de interesse Conselhos: Direitos e Cidadania (8 teses e dissertações) enfatizou os estudos 
sobre os conselhos como mecanismos de garantia de direitos da criança e do adolescente (37,5%). Um 
segundo grupo de pesquisadores investigou o papel dos conselhos de direitos nos embates sobre a redução da 
maioridade penal (25%). Foram objetos de interesse mais individualizados o tema dos conselhos e o direito 
à participação, das resistências culturais na atuação dos conselhos e na implementação do ECA e por fi m a 
historicidade do movimento em favor dos direitos da criança e do adolescente. 

Os profi ssionais do direito foram os que mais conduziram pesquisas sobre o tema dos direitos de 
cidadania e os conselhos de direitos da criança e do adolescente (5 trabalhos). Também se interessaram pela 
temática pesquisadores do Serviço Social (2 trabalhos) e da Psicologia (1 trabalho).  

O exame temporal dos aspectos abordados nesta temática indica uma recorrência dos assuntos 
acima mencionados através dessas duas décadas de vigência do ECA sem demonstrar tendências e debates 
circunscritos a períodos históricos. 

Uma percentagem menor das pesquisas realizadas nos programas de pós-Gradução sobre conselhos 
de direitos foi distribuída igualmente entre os temas Conselhos de Direitos e Educação (02 teses/dissertações) 
e Representação e Percepção: a práxis dos conselheiros (02 teses/dissertações).  Foram subtemas do primeiro 
grupo a função pedagógica da participação da sociedade civil nos conselhos e nos processos de formulação 
de políticas sociais e o impacto das pedagogias educacionais (escolares) no sistema de garantia de direitos da 
criança e do adolescente. Por fi m, foram abordagens do segundo grupo o olhar dos conselheiros sob a criança 
e a sexualidade do adolescente. 
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Conduziram pesquisas sobre a função pedagógica dos conselhos e o impacto das práticas 
pedagógicas no Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente, pesquisadores da educação 
e da psicologia e sobre as representações dos conselhos de direitos profi ssionais da Psicologia e da Saúde 
Pública. As variávels temporalidade e produção acadêmica não puderam ser observadas devido ao número 
reduzido de trabalhos com temáticas diferenciadas agrupadas nestas duas categorias.

Na análise da distribuição dos cinco eixos temáticos pelas cinco áreas do conhecimento com maior 
volume de teses e dissertações (acima de cinco) observa-se que os interesses dos pesquisadores do campo da 
Assistência Social estão fortemente voltados ao tema da gestão política dos conselhos de direitos e tutelares 
e secundariamente engajados nas pesquisas sobre o ECA e as políticas e nos conselhos como mecanismos 
de garantia de direitos. O tópico da gestão política dos conselhos de direitos é que mais ganha a adesão 
dos pesquisadores das ciências sociais (Sociologia e Política) e numa proporção infi nitamente menor o 
tema do ECA e das políticas sociais.  Os pesquisadores da educação se interessaram primeiramente pela 
temática do ECA e políticas sociais e em menor proporção pelos temas de Gestão Política do Conselho e 
CMDCA e Educação. O número de trabalhos no campo da Psicologia é similar ao do campo da Educação. 
Os pesquisadores da Psicologia se interessaram por todos os eixos temáticos exceto o do ECA e as políticas 
sociais. Houve uma ligeira concentração de interesse no tema da gestão política dos conselhos e distribuição 
equilibrada pelos eixos. Finalmente, a maior atenção dos pesquisadores do campo das ciências jurídicas foi 
sobre o tópico “conselhos: direitos e cidadania” e em segundo lugar no tema da “gestão política”.    

A geopolítica dos conselhos pesquisados 

A imensa maioria desses estudos realizou pesquisas empíricas (92,5%), destacadamente na modalidade 
estudo de caso. Em uma menor porcentagem foram realizadas análises jurídicas ou estudos teóricos.  

Regiões Estados Cidades/Conselhos

Sudeste (SE) Espírito Santo
(3 conselhos) 

CEDCA do Espírito Santo
CMDCAs de Vitória e Cariacica 

Minas Gerais
(5 conselhos) 

CEDCA Minas Gerais (2 estudos)
CMDCAs Belo Horizonte (2 estudos), Ipatinga, Juiz 
de Fora, Lagoa da Prata

Rio de Janeiro 
(10 conselhos) 

CMDCA do Rio de Janeiro (5 estudos), Niterói 
(2 estudos), Campo de Goytacazes, Natividade, 6 
conselhos da Região Norte Fluminense (Itaperuna, 
Campos dos Goytacazes, Bom Jesus do Itabapoana, 
São Francisco do Itabapoana, Miracema, e Santo 
Antonio de Pádua)

São Paulo
(7 conselhos) 

CMDCA São Paulo (4 estudos), Adamantina, Assis, 
Campinas, Franca (2 estudos), Sorocaba, Suzano 
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Regiões Estados Cidades/Conselhos

Sul (S) Paraná
(3 conselhos) CMDCA Curitiba, Londrina e Maringá

Rio Grande do Sul 
(2 identifi cados e vários 
não)

CMDCA Carazinho, Pelotas, e vários (questionário)

Santa Catarina
(13 conselhos)

CEDCA de Santa Catarina
CMDCA de Florianópolis (2 trabalhos), Canoinhas, 
Xaxim e 9 conselhos do Vale do Itajaí (Ascurra, 
Blumenau, Brusque, Doutor Pedrinho, Gaspar, 
Guabiruba, Indaial, Pomerode e Rodeio)

Nordeste (NE) Alagoas
(01 conselho) CMDCA Maceió

Bahia
(01 conselho) CMDCA de Vitória da Conquista

Ceará
(01 conselho) CMDCA de Fortaleza  

Pernambuco
(02 conselhos) CMDCA de Recife e Jaboatão

Paraíba 
(01 identifi cado e vários 
não)

CMDCA de João Pessoa e vários munícipios

Piauí
(02 conselhos)

CEDCA Estado do Piauí
CMDCA de Teresina 

Rio Grande do Norte
(01 conselho) CMDCA de Natal

Centro-Oeste 
(CO)

Distrito Federal
(01 conselho) Conselho Distrital DCA

Goiás
(01 conselho) CMDCA de Goiânia

Norte (NO) Amazonas 
(01 conselho) CMDCA de Manaus

Rondônia
(02 conselhos)

CEDCA de Rondônia
CMDCA de Porto Velho

Nacional Brasília – DF
(01 conselho) 

Conselho Nac. DCA (2 trabalhos)
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Regiões Estados Cidades/Conselhos

Geral  Conselhos em Geral (6 trabalhos) 

Por intermédio dos dados coletados no Portal Capes foi possível identifi car 58 conselhos de 
direitos pesquisados em todo o país, sendo estes 51 conselhos municipais e 06 conselhos estaduais (o do 
DF foi incluído nesta categoria) e 01 nacional. Alguns estudos realizaram surveys em mais de um conselho 
ou com conselheiros de mais de um conselho e não identifi caram a amostra utilizada na pesquisa. 

Estes conselhos estão distribuídos em 18 dos 27 estados brasileiros. As regiões menos representadas 
são Norte e Centro-Oeste. A maior parte dos conselhos estudados encontra-se na Região Sudeste (25 
conselhos), seguida da Região Sul (18 conselhos), e Nordeste (9 conselhos).  Em termos de distribuição 
estadual, praticamente a metade dos estados que possuem conselhos pesquisados possui apenas um conselho. 
Dentre os conselhos identifi cados, os estados com maiores números são: Santa Catarina (13 conselhos), Rio 
de Janeiro (10),  São Paulo (7) e Minas Gerais (5). 

Alguns conselhos foram objetos de mais uma pesquisa como por exemplo o Conselho Estadual 
de Minas Gerais, o Conselho Municipal de Belo Horizonte, o Conselho Municipal de Niterói, o Conselho 
Municipal do Rio de Janeiro, o Conselho Municipal de São Paulo,  o Conselho Municipal de Franca (SP), o 
Conselho Municipal de Florianópolis e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente. Os 
conselhos municipais de Rio de Janeiro e São Paulo foram os conselhos mais pesquisados pelos programas 
de Pós-Graduação com 5 e 4 pesquisas respectivamente. 

O financiamento das pesquisas

O tema do fi nanciamento de pesquisas acadêmicas tem ganhado destaque com os altos 
investimentos em educação que o país tem feito e o crescente fi nanciamento público do ensino superior. 
Embora este tema demande uma análise mais profunda e estrutural, acreditamos que os dados mínimos/
básicos colhidos junto ao material selecionado podem apresentar elementos para um abordagem inicial 
dessa temática, com a ressalva de que em 53,7% das inserções do Portal Banco de Teses e Dissertações 
da CAPES não se informou o dado aqui analisado.  O universo aqui representado é um pouco menos da 
metade das informações registradas sobre as teses e dissertações defendidas no país.

As 67 teses e dissertações aqui em análise receberam investimentos de 10 diferentes fi nanciadoras 
de estudos e pesquisas, particularmente por intermédio de bolsas de estudo. A análise da distribuição de 
bolsas merece um estudo mais detalhado tanto das condições técnicas de fi nanciamento quanto da proposta 
de abrangência de cada fi nanciadora. Mas vejamos as tabelas e fi guras a seguir:
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Tabela 6- Relação das Financiadoras contidas na amostra por número de bolsas concedidas. 

Financiadora Número de bolsas % da amostra (Aprox.)

FAPEAL  1 1,5%

FAPERJ 1 1,5%

FAPESP 1 1,5%

MINTER / UESB 1 1,5%

MS/OPAS 1 1,5%
Programa de Apoio à Pós-
Graduação (PROAP) 1 1,5%

UFJF 1 1,5%

UNESP 2 3,0%

CNPq 5 7,4%

CAPES 17 25,3%

Não 36 53,7%

Total (N Absoluto / %) 67 100%
Base CDCA, 2011

Dentre as agências de fomento à pesquisa devemos destacar o desempenho da CAPES e do 
CNPQ.  Como são as duas maiores fi nanciadoras dos trabalhos selecionados em nossa amostra, merecem 
um olhar mais atencioso.  A primeira questão suscitada pela análise das bolsas concedidas por essas agência, 
relaciona-se à distribuição geográfi ca dos trabalhos fi nanciados. Vejamos a fi gura abaixo:

Distribuição de bolsas de estudos CAPES / CNPQ por Região Geográfi ca Brasileira

Figura 8 - Distribuição de bolsas de estudos CAPES / CNPQ por Região Geográfi ca Brasileira
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A distribuição das bolsas da CAPES foi mais abrangente. Enquanto as bolsas CNPQ fi nanciaram 
estudos em apenas 3 Regiões geográfi cas (Nordeste, Sudeste e Sul), a CAPES só esteve ausente da região 
Norte – região com apenas dois trabalhos em nossa amostra. Como mostrou a tabela acima, 17 pesquisas 
contaram com fi nanciamento da CAPES em nossa amostra, ao passo que apenas 05 bolsas CNPQ foram 
distribuídas aos estudiosos. 

Os dados indicam que o maior percentual das teses e dissertações sobre conselhos de direitos foram 
fi nanciadas, primeiramente, pelas agências de fomento do Governo Federal (CAPES, CNPQ, FIOCRUZ). 
Em segundo lugar, pelos investimentos de apoio à pesquisa de âmbito estadual, seja por intermédio das 
fundações ou recursos diversos das próprias universidades. No conjunto dos investimentos estaduais chama 
a atenção o fi nanciamento de 4,5% (FAPESP, UNESP) e dessas pesquisas acadêmicas por instituições de 
São Paulo. A composição desses “recursos locais” no fi nanciamento de algumas pesquisas merece estudos 
mais aprofundados, uma vez que podem ser fonte de expansão dos recursos investidos em pesquisas no país.   

Considerações finais

O crescimento ainda que irregular na produção acadêmica sobre os conselhos de direitos é um 
motivo de celebração.  Contudo, os dados existentes não nos permitem analisar o signifi cado da distribuição 
temporal dessa produção nem tampouco sua relevância quantitativa, o que só poderia ser alcançado em 
perspectivas comparativas mais acuradas com outras temáticas relacionadas à infância e juventude.  Ainda 
assim seria necessário examinar a relação entre quantidade e conteúdo, para fi nalmente procedermos uma 
discussão mais acurada sobre a relevância dessa produção acadêmica do ponto de vista do seu conteúdo.  

Seria o número de teses e dissertações sobre conselhos de direitos um indicador do nível de 
interesse da pós-graduação brasileira no tema? Representaria o mapa das instituições onde essas pesquisas 
foram realizadas a geopolítica desse interesse acadêmico? Estas são questões de difícil resposta no estágio 
atual de concentração do número de programas e investimentos realizados na pesquisa de corte acadêmico 
em nível de pós-graduação. 

A distribuição geográfi ca das instituições nas quais foram produzidas as 67 teses e dissertações 
revela uma profunda concentração regional.  Das trinta e quatro instituições de ensino superior que 
produziram teses e dissertações sobre o tema “instituições mapeadas no país”, cerca de 77,6%  delas estão 
nas regiões Sudeste e Sul do país, particularmente nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro. Justamente as 
duas regiões de maior concentração de riqueza no Brasil. 

Chama a atenção que apenas uma IES da Região Norte tenha produzido um estudo sobre conselhos 
de direitos -- do Estado do Rondônia. Na Região Norte, os programas de pós-graduação dos demais estados 
(Acre, Amapá, Amazonas Pará, Roraima), ainda não ofereceram pesquisas e estudos acadêmicos em nível 
de pós-graduação para os conselhos de direitos. Da mesma forma que os programas de Pós-Graduação 
dos estados do Maranhão, Alagoas e Bahia, na Região Nordeste, e Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e 
Tocantins, na Região Centro-Oeste, também não produziram nenhuma pesquisa sobre os conselhos de 
direitos da criança e do adolescente.  
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Por outro lado, como interpretar o fato de que essas pesquisas acadêmicas de pós-graduação sejam 
majoritariamente em nível de mestrado (acadêmico e profi ssional = 85,1%)? A existência de um número 
menor de programas de doutoramento e de profi ssionais que acessam esses programas estaria tornando 
a competição temática mais acirrada com desvantagem para a dos conselhos de direitos?  O tema dos 
conselhos tutelares é menos atraente para as pesquisas qualifi cadas em nível de doutoramento? Existiria 
menos incentivo dos programas de doutoramento para o recorte temático? Estariam os pesquisadores que 
selecionaram o tema no nível de mestrado não prosseguindo na formação acadêmica ou teriam mudado seu 
recorte temático? Estes são problemas de pesquisas a busca de candidatos. 

Estaria o fato das linhas temáticas estarem compostas por pesquisas dos vários campos do 
conhecimento indicando avanços na interdisciplinaridade do tratamento dos temas? As diversas teses e 
dissertações produzidas em determinados departamentos acadêmicos apresentaram as mais variadas 
inserções temáticas em nossa amostra. 

Contudo, no limite da pesquisa aqui realizada – dados disponíveis no Banco da Capes, sem 
análise global dos trabalhos escritos – requer-se cautela, pois embora a seleção de temas não apresente 
uma correspondência direta, no sentido mais tradicional dos campos de cada disciplina, o foco da análise 
pareceu mais individualizado e seguindo os cânones de cada disciplina. Assim, por exemplo, as pesquisas 
realizadas no âmbito da psicologia tenderam a concentrar os interesses dos pesquisadores nas questões de 
violência e subjetividade, e as do serviço social e ciências sociais na estrutura e funcionamento – como 
instrumento de controle social.

Vale ressaltar que a construção dos eixos temáticos baseou-se exclusivamente na globalidade 
do objeto de estudo da pesquisa. Com isso, nossa equipe não se guiou pela racionalidade setorializada 
das especializações acadêmicas.  A própria existência e atuação dos Conselhos de Direitos e suas 
funções constitucionais exigem uma cooperação acadêmica na abordagem de tema tão espinhoso. 
Oxalá, que essa transicionalidade entre as linhas temáticas seja indicativa de uma crescente interação 
e multidisciplinaridade dos diferentes programas de pós-graduação. Essa perspectiva tem instigado 
pesquisadores das mais diversas áreas de conhecimento a debruçarem-se sobre objetos até então 
desprezados.

Embora não se possa estabelecer uma relação automática/mecânica em termos da produtividade 
científi ca nesta temática, nos pareceu forçoso registrar a correspondência entre o número de programas de 
pós-graduação, o volume de investimento de âmbito nacional e estadual e o número de teses e dissertações 
defendidas.   São as regiões Sudeste e Sul, em alguns estados em particular, onde se concentram todos os 
fatores aqui mencionados. Contudo, considerando as disparidades internas à própria região, uma maior 
compreensão do lugar do fi nanciamento de pesquisas em nível de pós-graduação no Brasil só será possível 
num estudo comparativo da competitividade acadêmica pelas bolsas disponíveis.

Ainda na discussão da produtividade, como interpretar o fato de que a produtividade média, 
na temática, entre as instituições federais de ensino público superior seja similar à das universidades 
particulares? Sobretudo se considerarmos aqui o fato de que o fi nanciamento do governo federal é 
principalmente direcionado às universidades públicas.  Neste particular seria benefi cial uma comparação 
entre o fi nanciamento público federal às universidades públicas e às particulares. 
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Como demonstramos com os dados mencionados, os interesses temáticos diversos, o crescimento 
irregular da produção, a baixa frequência das produções em nível de doutoramento, a concentração dos 
centros tradicionais de produção do saber acadêmico se nos desvelam como indicadores de que essa 
produção é ainda orientada apenas pelos interesses individualizados dos pesquisadores, os quais buscam 
negociar esses com linhas de pesquisas de pesquisas genéricas, espaço institucional e lugar na agenda da 
pesquisa acadêmica.  

Linhas de pesquisa específi cas para abrigar os estudos dessa temática, políticas de incremento em 
pesquisas na temática e linhas de fi nanciamento personalizadas poderiam realizar a passagem do movimento 
espontaneísta dos interesses individuais para se conformar a uma política de estado de fortalecimento dos 
conselhos de direitos. Investimento de pesquisa nesses órgãos de natureza colegiada, nesses novos arranjos 
institucionais, signifi ca também investimento na institucionalidade do estado de direitos e na efetividade 
do sistema de garantia de direitos da criança e do adolescente.
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Anexo A 
Tabela 2 – Distribuição das Instituições de Ensino Superior por Número de Teses/ Dissertações, 

Dependência Administrativa e Região geográfi ca. 

Região Geográfi ca Instituição Número de Teses/ 
Dissertações

Região Sudeste (SE)

RJ Universidade Federal Fluminense 4

Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro 2

Universidade Estadual do Norte 
Fluminense Darcy Ribeiro 2

              PUC – RJ 1

Universidade Federal do Rio de Janeiro 1

Instituto Universitário Pesquisas do Rio 
de Janeiro (particular) 1

Universidade Estácio de Sá (particular) 1

07 IES             12   

SP PUC- SP (particular/comunitária) 10

Universidade Estadual Paulista 4

Universidade de São Paulo 3

PUC-Campinas (particular/comunitária) 1

Fundação Getúlio Vargas (particular) 1

05 IES 19     

MG PUC – MG 2

Universidade Federal de Minas Gerais 1

Universidade Federal de Juiz de Fora 1

03 IES 4

ES Universidade Federal do Espírito Santo 3
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Região Geográfi ca Instituição Número de Teses/ 
Dissertações

01 IES 3

16 IES (47,0% )
                

  38 (56,7%) 

Região Sul  (S)

RS Universidade Federal do Rio Grande do 
Sul 2

PUC- RS (particular/comunitária) 1

Universidade do Vale do Rio dos Sinos 
(particular) 1

PUC –Pelotas
(particular comunitária) 1

              04 IES 5

               

PR Universidade Federal do Paraná 1

Universidade Estadual de Ponta Grossa 1

Universidade Estadual de Londrina 1

 03 IES    3 

SC Universidade Federal de Santa Catarina 5

Universidade do Vale do Itajaí (particular) 1

02 IES        6  

            09 IES (26,4%)      14 (20,9%) 

Região Centro-
Oeste (CO) DF Universidade de Brasília (UnB) 3

01                     3            

GO PUC –GO (particular comunitária) 1

01 IES                     1 

              02 IES (6,0%) 4  (6,0% )
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Região Geográfi ca Instituição Número de Teses/ 
Dissertações

Região Nordeste 
(NE) PE Universidade Federal de Pernambuco 4

PI Universidade Federal Piauí 1

PB Universidade Federal da Paraíba 1

CE Universidade Federal do Ceará 1

Universidade Estadual do Ceará 1

RN Universidade Federal do Rio Grande do 
Norte 1

06 IES (17,6%)      09  (13,4%) 

Região Norte (NO) RO Universidade Federal de Rondônia 2

01 IES (3,0%) 2  (3,0% ) 

Totais 34 IES (100,0%) 67 (100,0%)

Base CDCA, 2011
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Introdução

Os vinte anos do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) lança o desafi o de analisar os 
seus impactos na realidade. Em que avançamos? O que foi concretizado? Quais os principais desafi os e 
difi culdades para a efetivação do ECA? São inúmeras perguntas as quais não temos a pretensão de responder, 
mas procuraremos, em torno dessas inquietações, contribuir com a construção de uma necessária refl exão 
crítica sobre as mesmas.

No universo que abrange os direitos da criança e do adolescente, particularizaremos aqui o 
Conselho de Direitos. Ainda que seja insufi ciente para dar conta dos impactos da efetivação do ECA, o 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente oferece um bom campo de análise para fazer um balanço 
acerca dos avanços e desafi os desse Estatuto.

O objetivo do presente artigo consiste em fazer uma análise da produção bibliográfi ca que 
apresentou como objeto de estudo o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente. Para alcançar esse 
objetivo, realizamos um levantamento bibliográfi co de teses e dissertações publicadas após a promulgação 
do ECA, ocorrida em 1990, até 2009, ano de realização da pesquisa.

Realizamos a análise das dissertações e teses em duas fases. A primeira foi feita por meio de uma 
leitura dos resumos dessas referidas produções. Com essa leitura, selecionamos os trabalhos que versavam 
diretamente sobre a atuação dos Conselhos de Direito da Criança e do Adolescente e/ou desses com os 
Conselhos Tutelares e as suas interfaces. Nossa fonte de pesquisa foi o Banco de Teses e Dissertações da 
CAPES. Por meio desse banco conseguimos identifi car, no período de 1992 (primeiro ano que encontramos 
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registro de trabalho sobre o Conselho de Direito da Criança e do Adolescente pós 1990) a 2009, 67 
trabalhos, como pode ser verifi cado no artigo sobre a caracterização da produção sobre conselhos dos 
direitos. 

 A segunda fase foi realizada por meio da leitura e análise das dissertações e teses completas – e não 
mais apenas os resumos – disponibilizada no Banco de dados da CAPES e dos Programas de Pós-Graduação. 

Vale ressaltar que ocorreram algumas difi culdades para a realização da pesquisa, especialmente, na 
segunda fase. Referimo-nos ao acesso às versões completas dos trabalhos, pois muitos só tinham disponibilizados 
os resumos e não as versões completas do trabalho no Banco de Dados da CAPES ou nos Programas de Pós-
Graduação. Por conta disso, procuramos obter o contato diretamente com os autores para solicitar a versão 
completa dos seus trabalhos. Contudo, infelizmente, não conseguimos encontrar todos os autores identifi cados 
e selecionados para a segunda fase da pesquisa, assim como alguns dos encontrados não nos retornaram em 
tempo hábil. Com isso, apenas foi possível realizar a leitura de 24 (vinte e quatro) trabalhos completos, 
correspondendo, portanto, a 36% do universo pesquisado entre 1990 a 2009 (67 teses/dissertações). Desses 
24 (vinte e quatro) trabalhos avaliados, tivemos 22 (vinte e duas) dissertações e apenas 2 (duas teses). 

Com relação à distribuição por ano dos 24 trabalhos avaliados na segunda fase da pesquisa, 
tivemos: 1996 – 1 dissertação; 2000 – dissertação – 1 2002 – 1 dissertação; 2007 – 7 dissertações e uma 
tese; 2008 – 6 dissertações; 2009 – 10 dissertações e 1 tese. 

A distribuição por área do conhecimento nos programas de pós-graduação foi: educação – 3 
(12,5%); serviço social – 5 (21%) ; psicologia – 3 (12,5%); direito – 2 (8,3%); política social – 5 (21%) e 
administração – 3(12,5%); ciências sociais – 2 (8,3%); Gestão de Políticas Públicas – 1 (4%).

Ainda sobre o perfi l dos trabalhos avaliados, as principais categorias utilizadas nas dissertações 
e teses foram: democracia, conselho, participação, controle social, infância, adolescência, política social e 
sociedade civil. 

No próximo item apresentaremos os objetivos, resultados e desafi os apontados pelos autores 
estudados na pesquisa e que fundamentam o presente artigo.

Esperemos poder, em alguma medida, contribuir no sentido de visibilizar alguns dos desafi os 
e propostas, apontados pelos autores pesquisados por intermédio de seus estudos, para a efetivação das 
políticas públicas voltadas para o segmento infanto-juvenil, com destaque para a efetivação política do 
Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente.

O que nos diz a produção bibliográfica sobre o Conselho de Direitos da 

Criança e do Adolescente nos vinte anos de implementação do ECA? 

Para apresentar o balanço da produção bibliográfi ca acerca do Conselho de Direitos da Criança 
e do Adolescente, buscaremos centrar nossa exposição em três eixos: os principais objetivos, resultados e 
desafi os apresentados pelos autores das teses e dissertações pesquisadas.

 Os principais objetivos apresentados nas dissertações e teses sobre os Conselhos de Direitos da 
Criança e do Adolescente (em diferentes cidades do Brasil) foram, centralmente, analisar: sua práxis; o seu 
potencial democrático; as relações de poder nas decisões; a representação paritária entre os conselheiros; as 
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concepções e a atuação dos conselheiros; a infl uência nas políticas públicas voltadas para a infância e para 
a adolescência; os incentivos institucionais; as parcerias e as possibilidades de participação e controle social 
na gestão pública.

Os resultados centrais encontrados pelos autores foram: fragilidade na formação dos conselheiros 
representantes da “sociedade civil1”; prevalência de posturas autoritárias e clientelistas no trato da coisa 
pública; ausência de uma cultura política de participação que implica em obstáculos no exercício da 
corresponsabilidade dos Conselhos na gestão da coisa pública; não efetivação da paridade entre seus 
membros; ingerência do poder público em detrimento da representação dos interesses da “sociedade civil”; 
falta de recursos e investimento público; difi culdades em garantir que as ações dos conselheiros imputem 
decisões, em especial, aqueles que representam a “sociedade civil”. 

Assim, de uma maneira geral, há uma percepção por parte dos autores estudados que os 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente ainda possuem um poder incipiente de formulação 
e deliberação das políticas voltadas para o público infanto-juvenil. Dessa forma, tais Conselhos não se 
efetivaram, plenamente, como um espaço de democracia participativa, uma vez que, muitas vezes, limitam-
se a burocracia, a apurar denúncias, a fazer projetos, relatórios e visitas esporádicas (NATALI, 2008). 

Em outras palavras, para alguns dos autores pesquisados, como Claudino (2007), os Conselhos 
se mostram, muitas vezes, como “um espaço de ações repetitivas com uma prática cotidiana de burocracias, 
que não conseguem provocar alterações nas políticas voltadas para crianças e adolescentes”. Com isso, os 
Conselhos não conseguem ultrapassar o que a autora denomina de “processo deliberativo/restrito e alcançar 
o processo deliberativo/formulador ou controlador de políticas”. Contudo, Claudino ressalta a “necessidade 
de análises que tragam para debates e estudos o contexto político em que os Conselhos estão inscritos, 
para não incorrer no equívoco da simples culpalização da esfera conselhista” (CLAUDINO, 2007, p. 
155). Um dos aspectos fundamentais para a análise desse contexto político é o neoliberalismo.

O neoliberalismo foi apresentado, em muitos dos trabalhos pesquisados, como uma política que 
colide frontalmente com a efetivação da proposta dos Conselhos de Direitos. 

A hegemonia neoliberal, segundo Souza Filho (1996), incorporou uma cultura de tradição 
patrimonialista, assistencialista e autoritária, tornando mais complexa a luta para constituir e legitimar 
institutos de democracia participativa na sociedade brasileira, dentre os quais, os Conselhos de Direitos. 
Entretanto, defende o autor, “estes fatores não podem justifi car a desistência desta luta; pelo contrário, 
eles são dados de realidade que devemos ter como elementos fundamentais na defi nição das estratégias de 
atuação” (SOUZA FILHO, 1996, p. 154). Ou seja, os Conselhos não estão, por isso, fadados ao fracasso 
como espaços de democracia participativa.

1 A sociedade civil na linguagem corrente dos Conselhos, bem como do chamado “terceiro setor”, signifi ca aquilo que não é Estado, 
em seu sentido restrito. Não se trata, portanto, da sociedade civil nos termos gramscianos, que concebe sociedade civil como uma 
esfera que juntamente com a “sociedade política” (esfera da coerção) compõem o Estado. Permeada por interesses das classes sociais 
antagônicas, a sociedade civil, para Gramsci, é o espaço privilegiado da construção da hegemonia e da contra-hegemonia, portanto, 
de onde ocorre a difusão das ideologias na busca do consenso. Compartilhamos dessa concepção gramsciana, embora, não seja a 
concepção hegemônica dos Conselhos que concebe sociedade civil de uma forma mais homogênea, como se não fosse permeada por 
classes sociais antagônicas.
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O neoliberalismo, portanto, embebido em um caldo cultural de assistencialismo, distanciou os 
Conselhos de Direitos de alcançarem na realidade o seu marco legal, dada a sua infl uência na despolitização 
da organização social em torno dos espaços públicos, como nos aponta Claudino:

A exigência legal é pelo estabelecimento de novas relações entre Estado e sociedade civil, 
porém a efetivação desta prática ainda seguirá um caminhar de conquistas. A prática 
é permeada por contradições entre o projeto neoliberal imposto somado a um legado 
histórico de assistencialismo e nepotismo, e a busca de espaços democráticos que se 
contraponham a tudo isso (2007, p. 157).

Como resultado dessa política neoliberal, temos um forte apelo para a fi lantropia e para a 
desresponsabilização Estatal sobre as políticas sociais. Um dos desdobramentos dessa política consiste nas 
“parcerias” entre público e privado. Um dos trabalhos pesquisados analisou essa parceria em torno dos 
Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente. A autora alerta, nesse trabalho, sobre os riscos dos 
incentivos fi scais e da chamada “responsabilidade social” das empresas:

Este incentivo, aliado à difusão da responsabilidade social das empresas, contribui 
[...] para que empresas passem a infl uenciar essa instância, pois os agentes empre-
sariais tendem neste cenário a associar a ação de doação à ideia de investimento 
social, monitorando a aplicação desses recursos (BARBOSA, 2009, p. 127).

O que nos chama atenção nesse alerta é a possibilidade concreta da ingerência empresarial nos 
Conselhos, ferindo, consequentemente, sua  autonomia. Com isso, há a possibilidade da reprodução de 
“práticas assistencialistas e indiretamente reforçar a tendência [...] de esvaziamento do papel político dos 
Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente, em um momento em que avança o projeto político 
neoliberal” (BARBOSA, 2009, p. 138).

Nessa mesma linha de análise, denunciando as difi culdades estruturais imputadas pelo 
neoliberalismo, especialmente no que tange a minimização do Estado em seu compromisso com as políticas 
sociais, Silva (2003), ao investigar a relação dos conselheiros municipais de direitos com o Fundo Municipal 
dos direitos da criança e do adolescente de São Paulo, destaca “que o não reconhecimento do conselho [por 
parte do poder municipal] enquanto instância máxima de defi nição da política de infância e adolescência 
contribuiu para a entrada da Fundação Telefônica como um importante ator neste jogo de forças” (2003, 
p. 17). É, portanto, o descompromisso do Estado que permite a entrada do setor privado na defi nição de 
políticas voltadas para o segmento infanto-juvenil.

Quermes (2000), em sua dissertação de mestrado sobre o Conselho Nacional dos Direitos da 
Criança e do Adolescente (CONANDA), aponta uma síntese avaliativa desse Conselho. Acreditamos que a 
síntese a que chega o referido autor explicita, em grande medida, muito dos resultados dos trabalhos por nós 
pesquisados no que diz respeito às difi culdades e entraves políticos para o Conselho se constituir como um 
instrumento real de democracia participativa, a começar pela não efetivação da paridade no CONANDA:

O processo da paridade não se efetivou à medida que as decisões do conselho não são 
operacionalizadas pelo governo. [...] A experiência do Conanda não representa ampliação 
e democratização do Estado brasileiro. Por outro lado, esta experiência chancela um 
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processo político de pouco compromisso do governo com as políticas sociais, mas que se 
fundamenta como avanço, como um legítimo processo democrático. A Sociedade Civil 
está servindo de “comparsa” em um processo no qual o governo não se sente pressionado 
pelo Conanda, órgão deliberador e controlador e a Sociedade Civil pouca articulada, 
sobrevive com migalhas advindas dos cofres públicos para manter suas atividades e se 
auto-sustentar. Este processo continua ratifi cando a cidadania tutelada, agora, com 
assentimento da sociedade organizada. [...] o Conanda tem legítima função pública, mas 
na prática não consegue exercer sua função de órgão público deliberador e controlador. 
[...] não cumpre sua missão institucional, por não ter se legitimado junto à sociedade 
brasileira e ser desqualifi cado junto à burocracia pública (QUERMES, 2000, p. 5).

O autor nos chama, ainda, atenção para a importância de percebermos que a fragilidade da 
legitimação do CONANDA “não se confi gura, exclusivamente, como uma questão do processo de 
representação, de legitimação frente à sociedade e ao governo, mas da estrutura política clientelista e 
patrimonialista do Estado brasileiro”, ratifi cando, portanto, a necessidade de não individualizarmos a 
análise na “culpabilização conselhista” (QUERMES, 2000, p. 5). 

Essa avaliação acerca do CONANDA pode ser estendida para os Conselhos municipais dos 
direitos da criança e do adolescente na medida em que sofrem as determinações dessa cultura política 
nacional, embora tenhamos também que ressaltar a existência das particularidades locais. Um exemplo 
disso é a possibilidade de uma representação mais ativa Políticamente dos conselheiros, comprometida e 
articulada com as lutas sociais e que possua autonomia frente à gestão municipal. Um Conselho com essa 
confi guração irá possuir um maior poder de pressão junto ao poder local e, portanto, mais capacidade de 
conquistas em termos de políticas públicas. 

O que queremos destacar é que, embora existam as singularidades locais, uma vez que os Conselhos 
não são homogêneos, há características comuns advindas de uma cultura política nacional e de uma base 
de uma estrutura de sociedade antidemocrática, que historicamente privilegiou os interesses dominantes. 
Essas características comuns, contudo, irão variar em intensidade, a depender da correlação de forças em 
que se encontram inseridos os Conselhos em suas localidades.  

Assim, na particularidade dos Conselhos há a presença das marcas históricas da nossa cultura 
política – populista, clientelista, antidemocrática – e da estrutura de uma sociedade desigual, mas cada 
uma dessas marcas irá se concretizar de forma e intensidade diferenciadas, pois estarão em relação com as 
especifi cidades locais. 

Como podemos perceber nos resultados apresentados, apesar das conquistas democráticas com a 
Constituição Federal de 1988, e, particularmente, com a instalação dos Conselhos de Direitos da Criança 
e do Adolescente, a partir de 1991, ainda temos um longo caminho a percorrer para alcançar a efetivação 
plena de sua proposta, como ressalta Marchesi:

[...] a efetivação do Conselho de Direitos, enquanto um instrumento de interlocução 
entre poder público e sociedade civil na construção e fortalecimento de uma participação 
política, bem como na defesa do interesse da criança e do adolescente, pensada de 
forma coletiva, ainda não completou a sua maioridade política. A dimensão política, da 
participação mais ampliada, tem fi cado muito aquém do esperado (2008, p. 116).
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Ainda como resultado apresentado pelos trabalhos científi cos aqui investigados, em que pesem 
todas as limitações e difi culdades apresentadas, há também um reconhecimento por parte da maioria dos 
autores para a importância do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente, no sentido de percebê-lo 
como um avanço e uma conquista democrática, apesar dos entraves para a sua efetivação, como demonstra 
Publio ao se reportar ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (COMDICA), 
do Município de Vitória da Conquista-Bahia: “é um ambiente ideal para se aprimorar o exercício da 
democracia participativa [...] para a aprendizagem das regras de participação da sociedade civil na dinâmica 
administrativa municipal [...] (PUBLIO, 2009, p. 103)”.

Apesar de termos citado esses resultados separadamente, é importante ressaltarmos que eles são 
co-extensivos entre si e se encontram, na realidade concreta, dialeticamente relacionados. Senão, vejamos, 
por exemplo, a ausência de uma cultura de participação é causa ou consequência do autoritarismo e do 
clientelismo no trato com a coisa pública no Brasil? Não tem como respondermos, pois não é uma questão 
de causa e consequência, uma vez que são fenômenos organicamente vinculados que se retroalimentam. 
Em outras palavras, os resultados encontrados possuem determinações comuns: uma sociedade solidifi cada 
em bases antidemocráticas, permeada pelo populismo e pelo clientelismo.

Diante dos resultados dos trabalhos investigados, acreditamos que, para pensarmos as possibilidades 
das políticas públicas e dos direitos das crianças e dos adolescentes, é preciso que os Conselhos de Direitos, 
bem como os Conselhos Tutelares não sejam vistos como “ponto de chegada”, mas inseridos em uma 
estrutura desafi adora e confl ituosa, como nos aponta Barbosa:

A institucionalização dos Conselhos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente e dos Conselhos Tutelares não é um ponto de chegada. Os dados hoje 
disponíveis sobre o sistema de garantia dos direitos da criança e do adolescente 
oferecem um horizonte repleto de desafi os, e a consolidação do projeto democrático 
de reconhecimento dos direitos do público infanto-juvenil e da participação popular 
na formulação e controle da política está pontuada de tensões e possíveis recuos 
(BARBOSA, 2009, p. 137-138).

 Os principais desafi os para os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente tornarem-
se, de fato, um espaço de formulação, deliberação e controle de políticas voltadas para crianças e 
adolescentes, apresentados pelas pesquisas em questão foram: garantia de uma formação continuada 
para os conselheiros, de forma a possibilitar uma intervenção qualifi cada, sintonizada com o papel 
político dos Conselhos; ruptura com a política clientelista, populista e autoritária existente no país; 
investimento estatal nas políticas sociais voltadas para o público infanto-juvenil; autonomia e poder 
de decisão e a politização da sociedade civil. Como síntese desses desafi os, apresentamos um, nas 
palavras da Claudino: “Fica, para todos nós [...] o grande desafi o: transformar o legal em real, 
porque crianças e adolescentes são reais, tanto quanto a violação de seus direitos” (2007, p. 158); 
destaque da autora). 



45

A produção do conhecimento em torno dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente: 
uma análise de teses e dissertações

A cultura política brasileira: desafios históricos para a conquista da 

democracia como valor universal

Como vimos, apesar dos entraves, os Conselhos de Direitos são considerados importantes para o 
exercício da democracia. Contudo, é importante compreendermos o que é democracia e sua importância 
para termos um parâmetro de avaliação dos Conselhos como um espaço democrático.

A democracia não pode ser compreendida apenas como uma forma de governar a sociedade, 
ela demanda pensarmos no conteúdo que estrutura a sociedade, suas relações sociais, políticas 
e econômicas. A democracia como valor universal demanda a concretização dos princípios que a 
determinam como tal: liberdade, pluralidade, igualdade e participação. Tais princípios colidem com 
a estrutura da sociedade – capitalista – que vivemos, marcada pela desigualdade de classe e por uma 
cultura política autoritária.

Por isso, partimos da compreensão de que democracia não se efetiva apenas com participação 
popular, quando esta é limitada à institucionalidade sem estar articulada com a dinâmica das lutas sociais.  
É preciso analisar as condições sociais, políticas e econômicas em que se efetiva essa participação para 
que não nos subordinemos ao controle da institucionalidade burguesa. A participação limitada a tal 
institucionalidade, sem se articular com as lutas sociais, não permite alterações estruturais nas relações de 
poder no sentido da garantia da democracia e de seus princípios. Nesse sentido, esclarece-nos Iasi:

A participação política contestadora [...] foi transformada em objeto de discurso, nunca 
se falou tanto em “participação”, “cidadania”, “democracia”, e quanto mais se fala menos, 
de fato, se contesta, se enfrenta a realidade das relações de poder estabelecidas. Para 
cada problema há um ponto institucional de controle: para as mulheres, massacradas e 
desunidas, o Conselho da Condição Feminina; para os negros explorados e assassinados em 
cada esquina, a Secretaria Especial de Combate ao Racismo; para os presos secularmente 
violentados em seu corpo e em sua dignidade, o Conselho de Defesa da Pessoa e dos 
Direitos Humanos; para os trabalhadores que continuam vendendo sua pele nas orgias 
da mais-valia absoluta, as Câmaras Setoriais; para a poderosa e cortante espada da crítica 
teórica, os encontros e as revistas especializadas (2002, p. 165).

Para ultrapassarmos os limites da “participação controlada”, é necessário empreendermos lutas no 
sentido de contestação, resistência e reivindicação. Essas sim garantem uma intervenção  que interfere na 
correlação de forças e podem possibilitar alterações estruturais que venham, de fato, corresponder aos 
interesses e direitos das classes subalternas. 

Infl uir em processos decisórios implica em disputa de poder em uma sociedade cindida em classes 
sociais antagônicas. Isso posto, acreditamos que um espaço de Conselho não é um algo neutro. Assim como 
toda instituição existente nessa sociedade, no Conselho também estão em disputa interesses confl itantes 
advindos das classes sociais antagônicas. Partindo dessa compreensão, para que o Conselho não funcione 
apenas como legitimador da política que mantém e reproduz o status quo, é imprescindível que ele seja 
percebido como um espaço de interesses confl itantes das classes sociais que o permeiam. Somente dessa 
forma podemos nos distanciar do risco de incorporarmos a ideologia de que vivenciamos uma sociedade 
plenamente democrática e que os Conselhos de Direitos representam uma expressão dessa democracia. 
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Reconhecer as incompatibilidades desta sociedade para com a democracia é o primeiro passo para pensarmos 
as formas de superá-las.

É nessa perspectiva que Carlos (2009, p. 56) alerta para não cairmos na “aparente consolidação 
democrática” do Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente quando, de fato, a democracia no 
país é construída em um “cenário de disputas, confl itos que, por vezes, são maquiados com discursos 
homogeneizantes, no sentido da manutenção de consensos”.

A compreensão da democracia exige pensarmos para além da política. Ou melhor, não podemos 
isolar a democracia na dimensão política. Devemos relacioná-la à economia, aqui entendida de maneira 
ampliada, como o movimento de produção e reprodução da vida. A política não garante por si só a 
democracia. A política é viceralmente relacionada com a dinâmica da luta de classes; portanto, envolve, 
necessariamente, interesses econômicos. Por isso, acreditamos que a democracia não pode se restringir à 
participação política, ainda que essa seja indispensável. 

A democracia, como valor universal, para ser concretizada, demanda a socialização da riqueza 
produzida. Socializar a riqueza é lutar contra uma estrutura hierárquica de dominação e exploração 
que impossibilita a igualdade social. Do contrário, como pensar em democracia quando a riqueza que 
é socialmente produzida pelo trabalho é apropriada privadamente? Essa contradição, ineliminável na 
sociedade capitalista, mantém a concentração de riqueza nas mãos de poucos em detrimento da maioria, o 
que impede a democracia de se concretizar no seu sentido radical. 

No que concerne à particularidade dos Conselhos de Direitos, acreditamos que sua concretização 
como um espaço de exercício da democracia participativa não deve se limitar à atuação institucional, 
contudo, essa atuação não pode ser descartada ou mesmo desconsiderada, uma vez que também constitui-
se como um campo de luta, embora não único, como aponta Souza Filho:

[...] a atuação no campo institucional, visando à penetração da sociedade civil na sociedade 
política, numa perspectiva de democratização do Estado e defesa do espaço público para 
viabilizar a universalização dos direitos sociais, não é a estratégia única nem tampouco 
sufi ciente para enfrentar a avalanche neoliberal e o modelo capitalista. Mas, sem dúvida 
alguma, é, também um campo de luta: de resistência ao modelo hegemônico neoliberal e 
de construção de uma proposta democrática de sociedade (1996, p. 155).

Devemos assim, buscar articular a intervenção nos Conselhos de Direitos com as lutas de outros 
espaços institucionais e extrainstitucionais. A “democracia participativa é uma das estratégias necessárias para 
estabelecer uma política que atenda efetivamente às demandas das crianças e dos adolescentes” (SOUZA 
FILHO, 1996, p. 153-156), mas não é a única.  É necessário articularmos a democracia participativa com 
a representativa. Como essas expressam a correlação de força das classes sociais, devemos articular a atuação 
nessas formas de democracia com as resistências e as formas de organização de lutas que representam a 
defesa coletiva dos interesses das classes subalternas.

Articular as lutas entre todos os espaços – institucionais ou não – e sujeitos coletivos voltados para 
a defesa e conquista dos direitos da criança e do adolescente é, portanto, o melhor caminho para trilharmos 
e fortalecermos as possibilidades de efetivação da democracia em seu sentido pleno. 
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Considerações finais 

Os desafi os para o Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente são proporcionais aos 
problemas sociais que impactam a vida do segmento infanto-juvenil, pertencente à classe trabalhadora, 
no Brasil. São desafi os grandiosos que apresentam marcas históricas de uma sociedade desigual, cindida 
em classes sociais antagônicas e ainda particularizada por uma cultura política antidemocrática e 
clientelista.

Apesar de todas as difi culdades apresentadas nos trabalhos resultantes de pesquisas sobre os 
Conselhos de Direitos da Criança e dos Adolescentes em todo o território brasileiro, não podemos negar 
que esses Conselhos trouxeram também avanços. E, além disso, representam, em grande medida, uma 
conquista para as classes subalternas, historicamente alijadas dos processos decisórios. Em outras palavras, 
os Conselhos de direitos não são construídos por uma vontade espontânea das classes dominantes. Ao 
contrário disso, resultaram de um processo de luta por democracia que culminou com a conquista legal na 
Constituição Federal de 1988.

Contudo, no seio das contradições que marcam esta sociedade, não basta o alcance de uma 
conquista em um marco legal. Entre a conquista jurídica de um direito e sua efetivação concreta, 
há muitos abismos a superar. Com os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente isso não 
é diferente, como nos demonstraram os trabalhos publicados ao longo dos vinte anos do ECA. Há, 
portanto, uma contradição entre a legislação federal - considerada avançada no que concerne à garantia 
de espaços de participação e controle social – e a realidade desigual e marcada historicamente por uma 
política autoritária que, inclusive, teima em se fazer presente na concretização desses espaços voltados 
para a democracia.

Dessa forma, se, por um lado, os Conselhos representam um espaço de conquista para o exercício 
da democracia, por outro lado, eles representam a velha política disfarçada de democracia. A concretização 
dos Conselhos na condição de um espaço democrático exige organização política para além do seu espaço 
interior. Afi nal, a organização no interior do Conselho é, em grande medida, resultante das condições 
políticas que o determinam. Por isso, a articulação com sujeitos coletivos e a fomentação das lutas sociais 
contrárias ao clientelismo, ao populismo, e todas as formas de dominação – política e econômica – são 
fundamentais. 

Assim como o surgimento dos Conselhos resultam das lutas sociais reivindicatórias da 
democracia, o seu desdobramento político efetivo permanece e permanecerá dependente dessas 
lutas. Quanto maior o poder de articulação e força política das classes subalternas, maiores serão as 
possibilidades dos Conselhos se constituírem como espaço de legitimidade democrática voltado para a 
garantia dos interesses dessas classes.

Nessa perspectiva, é importante que não individualizemos os problemas dos Conselhos de 
Direitos nos conselheiros, na ausência de qualifi cação dos mesmos que, muitas vezes, é indicada como a 
causa dos entraves para efetivação da proposta  política dos Conselhos. Embora isso possa representar um 
limite, certamente, não é o problema central dos Conselhos, mas um refl exo. Para nós, a questão central 
reside nas determinações estruturais de uma sociedade que colide com a democracia em seu sentido 
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pleno, de socialização não apenas da política, mas da riqueza socialmente produzida, já que não temos 
como dissociar a política da economia, esta aqui entendida como a esfera da produção e reprodução 
da vida social. Daí porque defendemos que a atuação nos Conselhos não pode se esgotar em si mesma, 
em uma busca por democracia limitada à institucionalidade fundida em uma estrutura de sociedade 
antidemocrática.

Em outras palavras, a democracia não tem como ser garantida apenas nos espaços conselhistas. 
Em que pese a importância desses espaços, se eles estão isolados da dinâmica político-econômica maior, 
que envolve as lutas representantes dos interesses das classes subalternas, eles perdem o sentido para o qual 
existem: constituir um instrumento de real democratização na sociedade. Assim, acreditamos que o desafi o 
central para galgarmos força na efetivação dos Conselhos como espaço de ampliação da democracia reside 
na sua articulação com as lutas dos sujeitos coletivos que resistem e combatem a estrutura antidemocrática, 
populista e clientelista da sociedade em que vivemos.
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1 Introdução

A relação entre o Estado e a sociedade tem sido o desafi o maior dos gestores governamentais da 
atualidade e também objeto de vários estudos.  Os Conselhos Participativos aos poucos foram incrementados 
e assumem, hoje, posições de maior importância dentro do cenário público, auxiliando diretamente em 
decisões de maior nível de complexidade e envolvendo recursos de grande expressividade nos orçamentos 
locais. Para Gohn (2006), existe ainda a falta de uma defi nição mais precisa das competências e atribuições 
dos Conselhos Participativos, o que requer elaboração de instrumentos jurídicos de apoio às suas deliberações 
e uma defi nição mais precisa do que é “participação”. Na sua percepção tais incrementos sociais são vistos 
como:

[...] novo padrão de relações entre Estado e sociedade porque viabilizam a participação de 
segmentos sociais na formulação de políticas sociais, e possibilitam à população o acesso 
aos espaços onde se tomam as decisões políticas. (GOHN, 2006, p. 4).

Entende a autora que estes espaços devem ser tidos, pela sociedade civil, como instrumento 
valioso e de negociação com o executivo para garantir a melhor distribuição dos tributos por eles 
recolhidos. Diversos campos da sociedade necessitam de melhores cuidados, maiores investimentos, enfi m, 
de políticas defi nidas e específi cas. Nesta pesquisa é possível identifi car e analisar os fatores que limitvam e/
ou potencializavam, os Conselhos de Estado, em suas atuações como autêntica expressão da esfera pública 
,copartícipe da gestão pública junto à população eminentemente prioritária, como crianças e adolescentes.  

Capítulo
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Fazendo uma análise comparativa em um período de cinco anos (2000 a 2004), no Estado de Rondônia, 
na então única Vara Especializada da Infância e Juventude, localizada na Capital, a média de processos de 
perfi l infracional atingiu 77% do total dos processos da Vara. Mais recente, segundo relatório fornecido 
pelo próprio Cartório da referida Vara, dos processos iniciados em outubro de 2009, esse percentual já 
atingia 82,70%. Por fi m, no primeiro semestre de 2010, mês de junho, para cada  processo de adoção 
iniciado na Vara, existiam nada menos que 167 processos de perfi l infracional. Com essa estatística é 
possível supor a ausência ou insufi ciência de políticas públicas voltadas para este público, alta reincidência, 
poucos resultados na ressocialização, consequência da defi ciência nas políticas públicas preventivas e nas 
medidas sócio-educativas. 

Desta forma, uma vez detectado que a área da infância e juventude, em Rondônia, apresenta 
defi ciências no fornecimento dos serviços e produtos mínimos para a sua efi ciente proteção, visto o aumento 
contínuo da violência envolvendo crianças e adolescentes, sejam vítimas ou infratores, é plausível considerar 
que os indicadores estejam também associados à má administração dos recursos. Neste contexto, que envolve 
o executivo como ator principal na promoção de políticas públicas, os Conselhos Participativos aparecem 
como atores potenciais para exercer efetivas ações de indicação e controle das necessidades e destinação dos 
recursos do executivo, de forma especializada, vindo a maximizar os benefícios a determinado público alvo, 
em nosso estudo, as áreas das políticas públicas da infância e juventude. 

Os fundamentos teóricos que embasaram esta pesquisa envolveram as determinações legais da 
Constituição Federal - CF/88 e do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), respaldando o paradigma 
da prioridade absoluta à criança e adolescentes. A teoria é enfatizada na própria legislação federal que 
estabelece parâmetros de controle de gestão do poder público, em especial a Lei Complementar 101 de 
maio de 2000, conhecida como de Responsabilidade Fiscal (LRF). A referida Lei se preocupa em estabelecer 
normas de fi nanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fi scal. Isso envolve conceitos amplos 
e práticos da informação com aspectos de Accountability, no qual a sociedade civil organizada desperta para 
exigir a prestação de contas dos agentes públicos, sem desconfi gurar ou contrapor Hendriksen e Van Breda 
(1999, p. 155) quando dizem que “o volume de informação a ser divulgado guarda relativa dependência 
com a sofi sticação do ator que a recebe”.  

Além da accountability, nesta pesquisa foi possível identifi car a presença de aspectos de outro 
modelo de controle, como a Teoria da Agência, visto a existência de tarefas habitualmente de cunho 
do executivo, nesta estrutura, exercendo o papel do “principal”, remetendo atribuições ao que recebe o 
produto/serviço, no caso o “agente”. Dentro do conceito da teoria da agência, segundo MATIAS PEREIRA 
(2004), o principal é aquele que delega responsabilidade a outrem denominado agente.

Este estudo vem ao encontro do cenário atual, podendo contribuir, como material de estudos, 
para uma avaliação mais apropriada da gestão dos Conselhos de Estado. Como resultado, colabora também 
na ampliação do acervo bibliográfi co, já que é escassa a produção teórica e pouquíssimos estudos podem 
ser encontrados em áreas operacionais específi cas, como o que aqui apresentamos. Ressalta-se, ainda, a 
possibilidade de contribuição na reformulação das ações, pelos Conselhos abordados, já que receberão 
informações reais sobre como estão sendo interpretadas as formalidades normativas e administrativas desta 
modalidade de gestão assim, também terão uma abordagem no desempenho de seus trabalhos. Pode-se 
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seguramente afi rmar que a criança e o adolescente de Rondônia estão sendo os maiores benefi ciados com 
este estudo, pois com o último resultado deverão receber melhores atendimentos por força de possíveis 
melhoras na gestão das políticas públicas.

2  Problema e Revisão Bibliográfica

A sociedade atual como um todo tem experimentado momentos impactantes como: descobertas 
científi cas e tecnológicas, confl itos de interesses político-religiosos, comportamentos naturais imprevisíveis 
(ceifando milhares de vidas), aumento da violência e da miséria, restando ao homem buscar explicações. 
São fatores de diversos campos da sociedade que necessitam de melhores cuidados, maiores investimentos, 
enfi m, de políticas defi nidas e específi cas. Por meio desta pesquisa é possível identifi car e analisar os fatores 
que limitavam e/ou potencializavam os Conselhos de Estado, em suas atuações como autêntica expressão 
da esfera pública copartícipe da gestão pública, mesmo em meio aos atuais acontecimentos e, sobretudo, 
com população eminentemente prioritária como a criança e o adolescente. Para identifi car os fatores, sejam 
limitadores ou potencializadores dos referidos conselhos de estados nas áreas da infância e juventude, foi 
feita uma abordagem teórica sustentada em três grandes vetores: a administração pública, democracia 
participativa e controle social.

Administração pública está na forma de ocupação dos espaços e defi nição das competências; 
logo, parte da histórica formação do estado, de luta da parte representada. Enfi m, perdas e conquistas do 
povo brasileiro, uma reorganização do modo de pensar e agir até chegar ao que chamamos de evolução da 
administração pública brasileira que, segundo Bresser (2008), seria a Administração Gerencial: a participação 
popular na administração pública. Insere-se aqui a descentralização do poder público, cultura social, 
as difi culdades da ação coletivas, Sociedade Civil desorganizada, Conselhos populares e difi culdades da 
burocracia pública municipal. Segundo Torres (2007), a relação entre democracia, crescimento burocrático 
e administração pública envolve uma quantidade enorme de problemas teóricos e práticos. Estes problemas 
acontecem no mundo do relacionamento governo x cidadão e vice-versa.

O último tópico que conclui a referência teórica deste trabalho diz respeito ao controle social, 
a metodologia aplicada na Public Service Orientation (PSO), que Abrúcio (2006) entende como um 
movimento que procura novos caminhos abertos pela discussão gerencial. Como exemplo destes avanços 
tem-se o accountability, uma espécie de ferramenta de controle que “é a obrigação de se prestar contas 
dos resultados obtidos em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder” 
(NAKAGAWA 1998, p. 17).

2.1 Administração Pública

Com relação ao primeiro vetor da abordagem teórica, temos que entender onde o termo 
público se fi rma juridicamente; desta forma, buscando a visão jurídica ainda de Keinert (2000), a noção 
que advém da divisão jurídica clássica entre Direito Público e Direito Privado não se refere, na verdade, 
à forma de propriedade, mas, sim, ao seu regime jurídico. Nesse sentido é o Estado que decide o que é 
público através da normatização jurídica. Já Bresser (2008), diferente de Keinert, reconhece quatro tipos 
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distintos de propriedade e organização correspondente: (a) propriedade estatal, (b) propriedade pública 
não-estatal, (c) propriedade corporativa e (d) propriedade privada, onde a distinção entre público e 
privado não se baseia no tipo a que a organização está sujeita, mas nos objetivos da organização – se 
o objetivo for o lucro, trata-se de uma organização privada; se for o interesse público, trata-se de uma 
organização pública.

 Assim, no contexto da Administração Pública, um novo paradigma começa a ser formado - a 
discussão sobre o processo de descentralização; a governabilidade; o foco no usuário. Também na questão 
da universalização das políticas, na incorporação de novos atores e experiências inovadoras, na questão 
da participação, da cidadania e na discussão sobre o tamanho do Estado. Essa nova forma tem uma 
visão paradigmática do público enquanto interesse público, e não apenas estatal. Transforma o campo da 
Administração Pública, a partir de um foco sociocêntrico e da formação de um modelo pós-burocrático 
como estilo de gestão. 

A questão-chave é que o novo consenso procura salientar o desenvolvimento da capacidade 
gerencial, na qual o público é entendido como valor e a ampliação de seu espaço é resultante da ação de 
inúmeros atores. Por outro lado, Lança (2008), fazendo referência a Fiuza e Ferreira e Costa, ao tratar 
do tema Descentralização Política, a vê como sinônimo de autonomia política: desta forma, verifi ca-se 
a existência de várias pessoas jurídicas com competência própria para legislar e administrar. Com isso, a 
possibilidade de comunicação torna-se mais difícil, haja vista que cada minipoder constrói seu vocabulário. 

Sobre a Centralização Política, o mesmo autor a entende como manutenção das atividades e 
decisões em um núcleo titular de prerrogativas, competências e deveres públicos inerentes às atividades do 
Estado. Para diferenciar desconcentração administrativa da descentralização política, ainda segundo Lança 
(2008), temos que a primeira trata de distribuir competências dentro de uma unidade administrativa, 
mantendo-se relações hierárquicas e de subordinação. Criam-se órgãos em vez de outras pessoas jurídicas, 
enquanto a última é a criação de várias pessoas jurídicas com competência própria para legislar e administrar. 

No Brasil, ao mesmo tempo em que o mundo experimenta suas formas de administrar a coisa 
pública, grandes acontecimentos marcavam as transformações na Administração Pública, segundo Coelho 
(2006) em estudo sobre o ensino da administração pública apresentada a Fundação Getúlio Vargas (FGV), 
São Paulo. São destacados cinco grandes marcos:  Administração Pública como Ciência Jurídica (1900-
1929); Administração Pública como Ciência Administrativa (1930-1979); Administração Pública como 
Ciência Política (1980-1989); e Administração Pública como Administração Pública (1990- ...) Este último, 
segundo este autor, deu-se no Brasil a partir de 1990, quando passou a ser uma atividade que envolve a 
consolidação dos valores democráticos (política) e aperfeiçoamento dos instrumentos de gestão (técnica), 
envolvendo aí fatores e concepções que possibilitariam administrar a coisa pública com efi ciência e efi cácia. 

Abrindo um parêntese no signifi cado da palavra efi ciência, Torres (2007) defende que esta não se 
relaciona estritamente com a ideia de efi ciência, que tem uma conotação econômica muito forte, haja vista 
nada mais impróprio para a administração pública do que fazer com efi ciência o que simplesmente não 
precisa ser feito. Possibilita o entendimento de que a administração pública revela-se já não mais como uma 
caixa de poder, mas mostra-se pequena e carente de participação da sociedade civil organizada. 
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2.2 Democracia Participativa

A sociedade representada, segundo vetor de nossa pesquisa, já era um fato; na leitura de Magalhães 
(2008), a democracia participativa no Brasil não pode esperar a construção de um Estado Social, improvável, 
se este não for construído de maneira participativa. Para este autor, o que se vê é um conjunto de reformas 
que afastam os problemas da democracia representativa no Brasil, embora ainda necessária para facilitar o 
processo de transformação social e econômico. Entretanto, este conjunto de reformas por si só não tem a 
força de transformação da realidade, uma vez que elas são principalmente estruturais. Nada ocorrerá sem 
uma sociedade civil ativa e organizada, o que parece que vem ocorrendo de maneira crescente na história 
recente do Brasil. Precisa ser pensado algo urgente para melhorar a resistência frente ao poder econômico 
global; assim, a questão da redução da esfera estatal passa a ser outra vertente de pensamento, que reivindica 
a transferência de maiores responsabilidades para os sistemas de negociação da sociedade civil e o aumento 
das possibilidades de informação, de infl uência e de controle exercidas pela sociedade. 

Para Klaus (2001), as teorias da democracia participativa e da democracia deliberativa, como 
também o comunitarismo, evidenciam a crescente desilusão com o potencial transformador do Estado. 
O autor sente que a esperança depositada na própria sociedade civil como ator principal rumo ao 
desenvolvimento sustentável da sociedade contemporânea, representa a busca de uma alternativa ao livre 
mercado como modelo único de tomada de decisão sobre os rumos de desenvolvimento das sociedades. 
Ainda o autor entende que, com relação a condução do controle, no lugar das elites oligárquicas, é a própria 
população que deve determinar as diretrizes políticas. A pretensão de condução e controle político pela 
base e a consequente necessidade de romper com o compromisso de elite exigem a descentralização do 
processo de decisão e a introdução de uma democracia participativa. Klaus (2001) cita três obras que estão 
repletas de concepções estratégicas: Reinventing Government (OSBORNE; GAEBLER, 1993), Reinventing 
Democracy (HIRST; KHILNANI, 1996) e Reinventing Community (SULLIVAN, 1995); afi rma que tais 
obras expressam necessidades de orientação para um governo que visa um desenvolvimento sustentável e o 
bem comum. 

A visão integral dessas três concepções dirige-se explicitamente contra regimes e governos 
conservadores e autoritários que alegam uma suposta incompatibilidade entre efi ciência e democracia 
participativa. Seguindo ainda o vetor democracia participativa, podemos observar várias vertentes, Carneiro 
(2002, p. 8) entende que a descentralização formalizada pela Constituição de 1988 possibilitou a vigência 
da condição institucional e políticas para a implantação de Conselhos Setoriais nas três esferas de governo. 
Desta forma, “Conselho passou a ser espaços públicos (não-estatais) que sinalizam a possibilidade de 
representação de interesses coletivos na cena política e na defi nição da agenda pública.”

2.2.1  Aspectos da formação dos Conselhos

O movimento de descentralização já tratado põe em cenário a fi gura dos Conselhos e junto 
a eles suas polêmicas, pois, mesmo sendo constituídos por meio de leis, os Conselhos representam um 
ícone na gestão pública e, em cada nova administração, são sujeitos às mudanças. Gohn (2006, p. 9), 
em sua pesquisa, pôde constatar que, quando as ações possam vir a alterar o percurso natural da forma 
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de gestão de qualquer governo, é comum  esperar polêmicas que envolvam problemas como: a) cenário 
constituído, de um lado, como formas de descentralização do poder; b) iniciativas para o desenvolvimento 
local sustentável (para tal, implicam que exista uma sociedade civil organizada); c) relação com o poder 
legislativo. Deve-se  lembrar que os Conselhos não substituem o poder legislativo porque se situam em 
áreas específi cas e não têm poderes sobre questões gerais, como o poder legislativo tem.

Assim, tanto Gohn (2006, p. 9 e 10) como Carneiro (2002, p.8) apresentam diversas indagações, 
como mostrado na Figura 1,  sendo tais perguntas mecanismo de raciocinar sobre a modalidade de gestão 
criada através desta nova forma de fazer políticas públicas. 

Figura 1 – Indagações de autores

Fonte: adaptado de Gohn (2006) e Carneiro (2002). 

Comparando as indagações apresentadas na Figura 1, é possível encontrar relações nos temas de 
preocupação como: níveis de atuação, fatores de capacitação, composição formal entre outros. Tais pontos, 
também auxiliaram para pensar a construção do questionário aplicado aos Conselheiros com fi nalidade de 
levantar dados sobre a gestão e outros aspectos dos conselhos, utilizando-se da escala adaptada de Likert (1975).

2.2.2 As modelagens que apresentaram os conselhos 

Os conselhos participativos, pode-se dizer, que foram o extrato da evolução histórica de formas 
diversifi cadas de movimentos sociais, cada um com perfi l específi co e com bandeiras próprias. 

a) Conselhos Populares
A experiência brasileira com Conselhos populares surge, efetivamente, no fi nal da década de 80. 

Nesse período, a história já registra incipientes movimentos de participação popular na gestão política, 
o que, na visão de Gohn (2006), abriu a possibilidade de antigas propostas dos movimentos populares 
relativas à participação na gestão da cidade virem a se concretizar. O grau de difi culdade para a ocupação 
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desse espaço político pela população foi extremamente grande e desgastante; e, segundo Gohn(2006), parece 
que continua difícil na experiência prática, superando a teoria, a qual mostrou, em relação à sociedade civil 
convocada, as virtudes e as fragilidades existentes na sua organização. 

b) Conselhos Comunitários
Um início de articulação passa a existir dentro deste conselhos populares, e logo surgem novos 

espaços agora chamados de Conselhos comunitários, tendo sempre o estilo de intervenção na política 
local. Em relato da autora Gohn (2006), com relação ao município de São Paulo, essa articulação se deu 
de tal forma que caracterizou uma estreita vinculação desses Conselhos com o poder público. Na expressão 
da autora, chega-se à conclusão de toda a vontade de participar que existia no seio da população, porém, 
dado o caráter meramente consultivo desses organismos, sem nenhuma parcela de poder decisório, não 
incorporaram  a verdadeira participação popular: a gestão do poder político.

c) Conselho de Políticas Públicas
Já nesta fase da história dos conselhos, segundo Arouca (1976), não basta que se assegure 

nos conselhos assento à comunidade, à população, ao povo... É preciso defi nir quem representará essa 
comunidade, essa população ou  esse povo. Embora a Constituição Federal de 1988 não tenha defi nido o 
caráter da “participação da comunidade”; já a  Lei nº 8.142/90, dispondo sobre essa participação na gestão 
do Sistema Único de Saúde (SUS), deixou explícito, no § 2 do art. l, “ [...] que o Conselho de Saúde 
atuará em caráter permanente e deliberativo, atuando na formulação de estratégias, cujas decisões serão 
homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo”.

d) Conselhos Participativos
Para os Conselhos inseridos neste perfi l, ou seja, no entendimento de competência e relação com 

o executivo apresentados por Gohn (2006) e Carneiro (2001), neste trabalho, conceituamos Conselhos 
Participativos. São aqueles conselhos a que, além de atuarem nas deliberações de políticas públicas, são ainda 
exigidos requisitos de gestão, como é o caso de participação orçamentária e etc. Para seus membros também 
conceituamos como conselheiros participativos, membros que compõem os Conselhos Participativos, 
indicados pelo executivo ou pela sociedade civil organizada. Desta forma, no Quadro 1 pode-se observar 
algumas das modalidades de Conselhos e suas principais diferenças trazidas por cada um destes espaços.

Quadro 1 -  Principais diferenças de modalidades de Conselhos

Nome Origem Tipo de Relação 
com o Executivo Principal Difi culdade

Conselhos
Populares

Movimentos 
Populares

Apresentação 
de demandas e 
reivindicações

Ausência de propostas concretas para 
ocupar espaços criados
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Nome Origem Tipo de Relação 
com o Executivo Principal Difi culdade

Conselhos
Comunitários Articulação Popular Mera Consulta e 

Aconselhamento Falta de organização para luta social

Conselhos
Políticas públicas

Movimentos 
Políticos e 
Legislação exclusiva

Formuladores 
de necessidades 
sociais

Representatividade com interesses 
diversos, ausência de participação de 
determinadas classes de trabalhadores 
na composição

Conselhos
Participativos 
(de Gestão)

Conselhos de 
Políticas Públicas

Permanente e 
Deliberativo de 
políticas públicas

Difi culdade de pessoas nas camadas 
sociais mais baixas com capacitados 
para representá-los nos assentos

Fonte: Elaborado pelo autor

2.3 Controle Social

Tendo em vista os marcos da Administração Pública e o surgimento dos Conselhos Participativos, 
o terceiro e último vetor da pesquisa são os instrumentos de controle social. 

No processo de evolução do organismo de participação social, o controle social, no meio das 
relações estado e sociedade, serve de mecanismo de interlocução, exigindo do gestor de recursos públicos 
uma forma de prestação de contas. O que se procura são novas ferramentas que facilitem a participação 
do cidadão no governo. Assim, o Public Service Orientation (PSO), segundo Abrucio (2006), defende as 
virtudes políticas da descentralização. 

No modelo gerencial puro a descentralização era valorizada como meio de tornarem mais efi cazes 
as políticas públicas, com tal potencial que servisse de mensageiro aos envolvidos na ação. Por outro lado,  
a Accountability tem sido usada nos mais diversos formatos de gestão seja pública ou privada e tem como 
metodologia a transparência na aplicação dos recursos. Por fi m, a Teoria da Agência se insere na busca 
de um estudo do problema clássico provocado pela separação entre a propriedade e a gestão. Estes são 
caminhos que se abrem para a comunidade apropriar-se cada vez mais dos espaços vagos por falta muitas 
vezes de estratégias dos gestores.

Buscando introduzir os conceitos de Accountability e equidade na prestação de serviços públicos, 
alguns autores se orientaram pelo Public Service Orientation (PSO). Abrúcio (2006) entende que PSO 
é a procura de novos caminhos abertos pela discussão gerencial que se  utilizam de conceitos como 
Accountability, transparência, participação política, equidade e justiça -  questões praticamente ausentes no 
debate sobre o modelo gerencial. Outro fator a que o autor chama a atenção é para o fato de que o objeto 
gerador da corrente do PSO, criado pelo modelo gerencial, trata da problemática da descentralização, a 
partir da qual foram formulados quase todos os conceitos do PSO. O argumento de Hambleton, na fala de 
Abrucio (2006, p. 24), resume a posição do PSO com relação à descentralização. 

Para Nakagawa (1998, p. 17), Accountability é “a obrigação de se prestar contas dos resultados 
obtidos em função das responsabilidades que decorrem de uma delegação de poder”. Segundo Hendriksen 
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e Van Breda (1999, p. 155), o volume de informação a ser divulgado guarda relativa dependência com 
sofi sticação do ator que a recebe. O Financial Accounting Standards Board - FASB assume que a informação 
divulgada nos relatórios fi nanceiros deve ser compreensível para os que possuem um conhecimento razoável 
de negócios e atividades econômicas e estão dispostos a estudar a informação com diligência razoável 
(parágrafo 34, apud HENDRIKSEN; VAN BREDA, 1999, p. 515). 

De acordo com o exposto acima, o usuário também é responsável pela compreensão da informação. 
Todavia, o responsável primário da compreensibilidade das informações é a entidade que as divulgam. 
Hendriksen e Van Breda (1999) identifi cam três padrões de divulgação que são geralmente propostos: 
divulgação adequada, justa e completa. Note-se que nesse contexto o termo divulgação tem o mesmo 
sentido de evidenciação, conforme abordagem de Iudícibus, Marion e Pereira (2003 apud NAKAGAWA, 
1998) que identifi caram a existência da evidenciação adequada, justa e plena.

Entre os meios de controle social, a Teoria da Agência destaca a ocorrência de assimetria de 
informação entre os agentes, a difi culdade do principal em monitorar o esforço e a qualidade do serviço 
prestado pelo agente em situações nas quais existam problemas de informação assimétrica. Segundo Zamith 
(2005), a Teoria da Agência focaliza as relações que surgem quando existem tarefas que, por sua natureza 
(complexa e/ou de alto custo), não podem ser realizadas por uma só pessoa ou organização, denominada 
de “principal”. Dessa forma, o principal se vê obrigado a contratar um “agente”, com habilidade ou 
conhecimento especializado, para desempenhar a atividade em questão. 

A principal preocupação levantada pela Teoria da Agência é como o principal pode motivar o agente 
a desempenhar a função designada, levando em consideração as difi culdades de monitoramento das ações do 
agente. A Teoria da Agência busca estudar o problema clássico provocado pela separação entre a propriedade e a 
gestão. Dentre os pressupostos teóricos da Teoria da Agência destaca-se a ocorrência de assimetria de informação 
entre os agentes, a difi culdade do principal em monitorar o esforço e a qualidade do serviço prestado pelo agente 
em situações nas quais existam problemas de informação assimétrica, de delegação de uma tarefa por um agente 
econômico a outro, alto custo de monitoração pelo principal do esforço do agente e objetivo não alinhado entre 
esses dois. A Figura 2 apresenta um exemplo de relação entre Estado e Sociedade Civil Organizada.

Figura 2 - Demonstrativo da relação entre Estado, Conselhos Participativos e Sociedade, 
com base na Teoria da Agência

Fonte: Elaborado pelo autor
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Segundo Matias Pereira (2004), a Teoria da Agência oferece duas respostas para o alinhamento 
dos interesses entre o Agente e o Principal.  A primeira resposta busca aumentar o fl uxo de informações 
do agente para o principal por meio dos indicadores de desempenho, aumentar o rendimento das contas 
fi nanceiras e especifi car de forma clara os objetivos. A segunda visa contratar no mercado, visto que a 
concorrência atua como um instrumento de disciplina dos agentes, desta forma, atende ao princípio do 
equilíbrio econômico e da transparência.

3 Análises de Resultados

Esta pesquisa foi desenvolvida segundo o enfoque descritivo, por se tratar de um estudo que busca 
identifi car e analisar uma dada realidade, por meio de duas etapas operacionalmente simultâneas: a pesquisa 
em fontes secundárias e o estudo multicasos. Na primeira etapa, aprofundou-se na revisão bibliográfi ca 
sobre o tema, buscando atualizar os aspectos envolvendo legislação e teoria da gestão pública, apresentado 
no referencial teórico. Para desenvolver a segunda etapa da pesquisa, o estudo de caso, com coletas de 
dados via questionário estruturado, trabalhou-se com cinco Conselhos de Estado,  buscando estabelecer 
comparações e diferenças em uma mesma situação de pesquisa. A defi nição destes Conselhos seguiu as 
características da especialização e atuações com maior envolvimento nas ações estratégicas para a área da 
criança e do adolescente no Estado de Rondônia.

Apenas com a primeira etapa da pesquisa, foi possível pressupor que: a) Os Conselhos Estaduais 
são teoricamente típicos Conselhos Participativos; b) Os Conselhos Participativos desempenham o papel de 
cogestores das políticas públicas de estado nos três níveis – municipal, estadual e federal. c) Os Conselhos 
Participativos ocupam, na gestão estadual, posição estratégica no processo da descentralização do poder 
público e no fortalecimento da participação popular, além da consolidação do poder local junto ao executivo; 
d) Os Conselhos Participativos não só fi scalizam, mas são corresponsáveis pela execução das ações propostas; e, 
e) O modelo de gestão dos Conselhos Participativos, quando ampara suas ações na legislação com penalidade 
para o gestor que não cumpra as suas deliberações, apresentará o perfi l da administração pública moderna que 
atende aos requisitos da Accountability - transparência nos resultados, exigida pela sociedade.

A coleta de dados foi orientada pelas políticas públicas voltadas para a criança e o adolescente e 
efetuada tomando como base operacional: a) a prática da gestão existente nos Conselhos e seus documentos 
correlatos; b) o material bibliográfi co relativo à legislação e teoria da gestão pública, particularmente 
envolvendo a temática dos Conselhos Participativos; e c) a opinião dos membros dos Conselhos Participativos 
atuais, com respeito às tomadas de decisões em áreas especializadas da infância e da juventude e a possível 
aplicação das ações. 

Para iniciar a revisão da literatura que aporta este estudo, os meios utilizados na coleta de dados 
foram: a pesquisa bibliográfi ca de livros, revistas, dissertações, teses e demais publicações a respeito da 
gestão pública nos últimos cinco anos, particularmente aquela intermediada pelos Conselhos Participativos, 
Controle Social, Accountability e sua atuação no Estado de Rondônia e, por fi m, um questionário a ser 
respondido pelos conselheiros. Os dados foram coletados por meio de entrevistas informais, reuniões 
e observações que auxiliaram a coleta de dados necessária para o desenvolvimento do estudo, além do 
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questionário com perguntas dimensionadas segundo a tipologia de Silva (2005), de forma ampla, aberta, 
média e restrita; as respostas deste questionário receberam, após tabulados e sistematizados, pontuação de 
4 a 1 o que possibilitou suas análises de forma dimensional decrescente em amplitudes de participação e de 
gestão segundo a escala de Likert (1971). 

Assim, esta pesquisa apresenta uma alternativa metodológica de avaliação qualitativa para gestão 
participativa em Conselhos de Estado. A análise dos resultados está fundamentada no estudo multicaso 
com base na sistematização de dados cuja análise, segundo Yin (2005), consiste em “examinar, categorizar, 
classifi car em tabelas ou, do contrário, recombinar as evidências tendo em vista proposições iniciais de um 
estudo”, seguindo o método de análise da “adequação ao padrão”. Este estilo de método compara um padrão 
fundamentalmente empírico com outro de base prognóstica (ou com várias outras previsões alternativas). 
Se os padrões coincidirem, os resultados podem ajudar o estudo de caso a reforçar sua validade interna. 
No processo de avaliação com base no trabalho de Silva (2005) consideraram-se dois determinantes de 
dimensão: histórico e amplitude de participação. O primeiro envolve a implantação e departamentalização 
dos Conselhos e o segundo se preocupa com a dimensão do estudo de amplitude de participação. 

Dos 21 Conselhos de estado que preconizam a legislação estadual, foram então selecionados 5 
Conselhos, de Educação, Saúde, Assistência Social, Entorpecentes e da Defesa dos Direitos da Criança 
e do Adolescente, tendo como critério de escolha as ações destes na área da criança e adolescente. Da 
amostra de Conselhos, 96 Conselheiros participaram da pesquisa, entre efetivos e suplentes distribuídos 
em representantes da Sociedade Civil (usuário e fornecedor) e do executivo (governo), que compunham os 
Conselhos Participativos do Estado de Rondônia.  Procurou-se focar nos conselheiros efetivos, considerando 
a maior participação nas decisões e também o maior conhecimento nos temas e questões colocados no 
questionário; contudo, na ausência deste, o suplente preenchia o questionário e outros suplentes, mesmo 
com os efetivos presentes, preencheram o questionário. O total de efetivos dos cinco conselhos é de 77, 
sendo que foram preenchidos 19 questionários a mais, melhorando a consistência na repetição das respostas, 
sem a interrupção do pesquisador e sem a exigência de identifi cação nominal no questionário. O segundo 
passo foi sistematizar as respostas com intuito de obter os indicadores de participação e gestão de cada 
conselheiro.

O roteiro identifi cou a visão dos entrevistados no que diz respeito à amplitude de participação e 
Gestão. Após a realização das entrevistas, foi feita a análise de conteúdo, que procurou codifi car o material, 
identifi cando as unidades de registro tratadas por tema.  Gonçalves e Gonçalves (2006), em um estudo de 
análise de determinantes qualitativos para gestão participativa em conselhos, primou pela teoria sobre o 
estilo de gestão de Likert (1975), o que sustentou a base teórica para a construção da sua tipologia. Além 
disso, procurou a complementação teórica sobre amplitude de participação no contexto dos Conselhos. 
Utilizou-se também da contribuição de Rifkin, Bichmann (1989) e Demo (1996). Em cima deste estudo é 
que essa pesquisa está teoricamente embasada. 

Conforme Gonçalves e Gonçalves (2006 p. 3), cada uma dessas dimensões foi constituída por 
um conjunto de indicadores: Likert (1975), Rifkin e Shrestha(1989) e Demo (1996), que apresentaram 
tipologias ampla, aberta, média e restrita (Silva, 2005). A partir dessas tipologias foram  formatados os 
quesitos com apenas quatro possibilidades de respostas, conforme  modelo utilizado no formulário 1 para o 
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indicador “participação” na dimensão “histórico”, dos quais apenas uma das alternativas poderia ser marcada 
pelo conselheiro pesquisado:  a) Ampla – as organizações comunitárias existentes participaram da criação do 
Conselho e participam ativamente das atividades do Conselho; b) Aberta – os Conselhos foram implantados 
pela legislação, mas cooperam ativamente com outras organizações da comunidade, agregando novos atores 
em comissões existentes; c) Média – o Conselho foi imposto compulsoriamente, mas passou a ser plenamente 
ativo, criando comissões; d) Restrita – o Conselho foi imposto compulsoriamente, mas tem alguma atividade.

Os gráfi cos apresentam para cada modalidade de tipologia a compilação dos dados das respostas, 
em dimensões, da mesma forma como foi elaborado no questionário, já tratado. 

Gráfi co 1 - Visão quantitativa das dimensões históricas quanto ao aspecto 
Implantação e Departamentalização

No resultado da pesquisa, 42% das respostas 
entendem que é ampla a participação das organizações 
comunitárias na criação do conselho; desta forma, 
é possível que a própria legislação seja refl exo de 
empenho de algumas comunidades organizadas, 
tornando possível a garantia de participação efetiva 
nas atividades inclusive compondo de forma aberta 
comissões temáticas e assumindo cargos na diretoria.

Fonte: Elaboração dos autores

Gráfi co 2 - Visão quantitativa das dimensões de necessidades quanto ao aspecto das Demandas

43% das respostas correspondem à dimensão aberta para 
apresentação das necessidades específi cas da população 
representada. Sem esquecer que se trata de um espaço 
de discussão onde vários interesses são confrontados, 
dependendo muito do ponto de vista do conselheiro, as 
necessidades podem não só serem apresentadas como 
também serem tratadas com grau de importância e 
prioridade merecida. 27% dos conselheiros responderam 
que o Conselho não apresenta boa receptividade das 
necessidades apresentadas pelos conselheiros, e de acordo 
com Jorge Bittar (1992 apud Liberati 1997) nem todo 
cidadão está identifi cado com o interesse de classe e sua 
forma pode não ser a da organização de combate ou pela 
defesa de um direito ou necessidade do bairro etc.

Fonte: Elaboração dos autores.
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Gráfi co 3 – Visão quantitativa das dimensões de liderança quanto ao aspecto da demanda

No resultado apresentado, 42 % das respostas dadas 

pelos conselheiros garantem que existe ampla 

representação e que é possível, de certa forma, atender 

a toda a diversidade de interesses da comunidade, 

bem como existe uma possibilidade de controle, por 

parte do Conselho, das atividades do executivo, tendo 

como fator de intervenção nas ações a deliberação dos 

recursos dos fundos. 

Fonte: Elaboração dos autores.

Gráfi co 4 – Visão quantitativa das dimensões de mobilização de recursos quanto ao aspecto 
Implantação e Departamentalização

Os Conselhos Participativos têm sido referencial, 
principalmente para as esferas federais no controle de recursos 
públicos, servindo como corresponsável pela boa destinação, 
em projetos avaliados com critérios de accountability, onde 
a prestação de contas é exigida pelo destinador do recurso 
ao destinatário tendo como interlocutor o conselho. Para 
Tatagiba (2005), existe uma baixa capacidade de inovação das 
políticas públicas a partir dos Conselhos, sugerindo que essa 
participação assume contornos mais reativos que propositivos.

Fonte: Elaboração dos autores.

Gráfi co 5 – Visão quantitativa das dimensões do processo decisório quanto ao aspecto da Gestão

De acordo com o resultado da pesquisa, 57,9% dos 
conselheiros consultados têm como ampla a participação no 
processo decisório. A preocupação em haver composições de 
interesses, mesmo tendo sido item do questionário, não teve 
a existência confi rmada, predominando o princípio paritário 
de participação. 

Fonte: Elaboração dos autores.
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Gráfi co 6 – Visão quantitativa das dimensões do processo de comunicação quanto ao aspecto da Gestão

Quase 60% dos inquiridos entendem que existe ampla circulação 
de informações entre todos os participantes indistintamente, de 
forma precisa e responsável; há muita interação e comunicação 
à realização dos objetivos do conselho. Segundo Matias Pereira 
(2004), a relação do governo com a sociedade civil levando para 
um modelo do tipo agente e principal, preconizado na Teoria 
da Agência; entre os aspectos que precisam ser bem defi nidos, 
o primeiro é o fl uxo de informações do agente para o principal.

Fonte: Elaboração dos autores.

Gráfi co 7 – Visão quantitativa das dimensões do processo de infl uência-interação 
quanto ao aspecto da Gestão

O fato de haver uma interação amistosa com elevado grau de 
confi ança no trabalho em equipe permite afi rmar que estes 
conselhos apontam para essa nova formação de indivíduos 
como membros do próprio conselho; e fi naliza para o que 
Likert (1975) trata sobre rede de infl uência-interação, que, 
segundo ele, é efi ciente quando estiver munida tanto de uma 
estrutura adequada quanto de uma liderança que geralmente 
exibe um relacionamento de apoio para o grupo.

Fonte: Elaboração dos autores.

Gráfi co 8 – Visão quantitativa das dimensões das metas de desempenho e 
treinamento quanto ao aspecto da Gestão

Segundo o resultado da pesquisa, mais de 50% (45% média 
e 8% restrita) dos inquiridos compreendem que o nível de 
desempenho que o conselho procura atingir nem sempre 
corresponde ao nível de conhecimento do colegiado, seja pela 
própria falta de capacitação dos conselheiros ou resultante 
da defi ciência em ofertas de treinamentos na área, estruturas 
físicas, fi nanceiras e humanas como um todo.

Fonte: Elaboração dos autores.
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4  Conclusões e Recomendações

Com esta pesquisa é possível afi rmar que existem fortes relações entre as dimensões jurídico-legal 
(o que preconiza a lei), teórica (accountability) e as atuais práticas de gestão (tomada de decisão e avaliação 
dos resultados).

É possível afi rmar ainda, através da pesquisa, que a dimensão da participação dos conselheiros 
no aspecto histórico (implantação e departamentalização) e aspectos de gestão (processo decisório, 
comunicação, infl uência e interação e metas de desempenho e treinamento) os equiparam aos próprios 
gestores de recursos públicos. Por mais que não o façam diretamente, mas por competência e atribuição, 
assim não é errado afi rmar que agem os conselheiros, como cogestores de recursos públicos.

Semelhantemente constata-se, pelos resultados, que o modelo de gestão dos Conselhos 
Participativos no aspecto legal e prático enquadra-se no perfi l da administração pública moderna, no qual 
a sociedade é convidada a entrar no cenário, vindo a compor organismos de discussão de ações públicas 
como fóruns, congressos e audiências públicas;  tais aspectos atendem em parte à metodologia preconizada 
em ferramentas de controle social como accountability e Teoria da Agência. Desta forma, a relação dos 
conselhos com o executivo e dos conselhos com a sociedade civil pode ser estudada dentro da metodologia 
que preconiza a Teoria da Agência. 

Assim, com olhos no objetivo geral perseguido, é possível afi rmar que as políticas públicas nas 
áreas da criança e adolescente no Estado de Rondônia estão sendo deliberadas via Conselhos Participativos 
e que não recebem limitações nesta fase do processo. Conclui-se então que é possível haver obstáculos 
nas fases de execução e acompanhamento, que envolvem, além destes, outros atores como: o Executivo, 
Ministério Público, a própria sociedade civil organizada, Assembleias Legislativas e o Tribunal de Contas, 
que não foram objetos de estudo desta pesquisa. 

Com isso, os aumentos dos índices de processos de atos infracionais da Vara da Infância e 
Juventude de Rondônia não podem ser atribuídos a estes espaços de decisão, mas sim a um sistema muito 
mais amplo que envolve, principalmente, os mecanismos externos de acompanhamento das deliberações 
praticadas dentro dos Conselhos Participativos. Fica, então, este aspecto, como recomendação para novas 
pesquisas, de forma a mapear as pressupostas debilidades nas fases aqui mencionadas.
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Introdução

A discussão sobre o papel dos Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente passa a ser 
necessária na medida em que a Constituição Federal de 1988 estabelece uma nova relação entre Estado e 
sociedade civil. A atualidade do debate se justifi ca diante da necessidade de uma gestão pública que vem 
exigindo uma nova postura, não só dos governantes, mas, principalmente, dos governados.

Neste aspecto, o papel a ser desempenhado pelos conselhos tem a possibilidade de contribuir para 
a democratização da gestão de políticas públicas, haja vista que são espaços fundamentais para o exercício da 
participação e do controle social, com a responsabilidade de formular e fi scalizar as mais diversas políticas 
públicas de caráter plural e de interesse coletivo. 

Embora os conselhos tenham sido legitimados pela atual Constituição Federal, a legislação por 
si só não foi capaz de romper com a cultura antidemocrática que ainda prevalece no âmbito da sociedade 
brasileira. São grandes os desafi os em superar hábitos e valores que norteiam a gestão de políticas públicas 
no Brasil, uma vez que o autoritarismo, o clientelismo e o patrimonialismo estão presentes no trato da coisa 
pública. 

Democracia, cidadania, participação são palavras pronunciadas com frequência, muito embora 
sejam esvaziadas do seu verdadeiro signifi cado, na medida em que há difi culdades na implementação de 
ações concretas para a consolidação de uma cultura política democrática. 

Capítulo

4

muito embora 
ementação de 
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A postura antidemocrática que tem prevalecido historicamente na organização social da população, 
tem contribuído para difi cultar a corresponsabilização da sociedade no trato da coisa pública. A ampliação 
de uma proposta participativa exige uma mudança de cultura, cujo processo está em construção. Trata-se de 
um desafi o na perspectiva de romper com a forte resistência, por parte dos governantes, em aceitar os mais 
diversos atores sociais como sujeitos políticos no direcionamento da coisa pública. 

Assim, o presente estudo tem por objetivo refl etir sobre os limites a serem enfrentados pelos 
conselhos de direitos na construção e consolidação do processo de democratização da gestão de políticas 
públicas. Por outro lado, pretende ainda levantar um campo de possibilidades que estes conselhos possuem, 
constituindo-se um espaço de luta pelos direitos, por meio do exercício do convencimento, diálogo e 
superação de interesses particularista, em que prevaleça a vontade coletiva. 

A Cultura Política Antidemocrática e os Espaços Públicos Legitimados a 

Partir da Constituição Federal de 1988

No Brasil, a cultura política antidemocrática que se consolidou tem forte ligação com o modelo 
de gestão centralizado e autoritário implementado ao longo de nossa história. Nesse sentido, a população 
sempre foi colocada à margem das decisões políticas, sendo chamada apenas para escolher os representantes 
que teriam a “responsabilidade” de decidir em nome do povo. Ao levar em consideração o período da 
ditadura militar, o autoritarismo foi ainda mais acentuado, na medida em que tal período destacou-se pela 
ausência de toda e qualquer forma de participação que interferisse nas decisões de interesses coletivos. A 
relação vertical que se cristalizou entre Estado e sociedade evidencia a difi culdade da população ocupar os 
diferentes espaços públicos para defender seus interesses. 

Nota-se que no Brasil a administração da coisa pública se deu sem a preocupação de incentivar a 
participação popular.  Assim, 

[...] não se surpreende, por exemplo, a pouca participação dos brasileiros na política num 
sentido mais amplo, que vá além do simples ato de votar. Vivemos presentemente uma 
situação de elevados défi cits de capital social, que permite a permanência de uma cultura 
política desafeta à participação (BAQUERO, 2001, p. 8).

No âmbito da sociedade brasileira, o processo de formação social, cultural e político está assentado 
sobre um comportamento construído a partir de relações sociais extremamente paternalistas, personalistas e 
clientelistas. Assim, o Brasil, segundo Baquero (2001, p. 100), “[...] tem se caracterizado pela predominância 
de formas autoritárias de governo, gerando, como consequência, uma restrição à possibilidade de uma 
participação política mais efetiva”. 

Cumpre destacar que as propostas sempre foram marcadas pelo autoritarismo, na medida em que 
se deram “pelo alto”, com o objetivo de atender aos interesses das classes dominantes. A classe dirigente 
brasileira teve, e ainda tem, difi culdade em aceitar a ideia de controle social sobre a coisa pública. Para 
Nogueira (1998, p. 222), o Estado inibiu e desarmou a auto-organização da sociedade, através de uma 
cultura política autoritária, impossibilitando uma tradição democrática expressiva, o que tem inviabilizado 
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a construção de um espaço público – regulado pelo Estado e ocupado pela sociedade civil. Essa condição tem 
obrigado o país a conviver com “[...] baixas taxas de predisposição democrática e instituições representativas 
pouco operantes [...]”, não podendo evitar que “velhas, novas e novíssimas” formas de populismo impeçam 
a sociedade de decidir sobre as questões de seu interesse. 

Na visão de Weff ort (1984, p. 25), os “[...] nossos equívocos habituais sobre o sentido da política 
são como muitos outros, o resultado de uma história em que a política jamais se tornou, verdadeiramente, 
democrática”. Cardoso (1982) recorda que, na história da América Latina, o respeito pelos direitos políticos 
ou pelas regras formais de participação política não tem sido uma prática comum; ao contrário, tem sido 
um discurso utilizado pelas oligarquias dominantes em benefício próprio. Para Weff ort (1984, p. 40), o 
resultado não poderia ser outro, uma vez que:

Um país formado em uma tradição de ambigüidade e cinismo em relação à democracia 
teria de transformar o golpe em prática corrente. Se a democracia é apenas um meio para 
o poder, a política perde o sentido do direito e da legitimidade. Institui-se a prática da 
usurpação como norma.

Neste aspecto, o que se percebe é a presença histórica de posturas autoritárias no Brasil, 
infl uenciando e difi cultando a construção de uma cultura política democrática capaz de contribuir para a 
“radicalização” da democracia. Ao resgatar a tradição brasileira, Holanda (1995, p. 39) afi rma que “[...] um 
único princípio político verdadeiramente forte foi a obediência [...]”. 

Segundo Baquero (2001), o passado de instabilidade política e econômica e o legado autoritário do 
Brasil têm infl uenciado e obstaculizado a construção de uma cultura política verdadeiramente democrática 
no País. O autor chama a atenção para um importante fator nesta linha de análise, qual seja,

[...] a infl uência do clientelismo, o personalismo e a incapacidade do povo na suposta 
incapacidade da sociedade em se mobilizar autonomamente para fi scalizar e modifi car 
o processo político. A forma de evolução do Estado teria propiciado a socialização de 
valores de distanciamento e de apatia tornado sua infl uência na política improvável. 
Essa tendência não participativa era consequência de governos e de uma estrutura 
social que favoreciam muito mais a desmobilização e a inércia do que a participação 
cidadã. Estabeleceu-se um consenso generalizado de que o país não tinha capacidade 
de reformar efetivamente as estruturas tradicionais do Estado, gerando um descompasso 
entre um acelerado desenvolvimento econômico e uma estagnação do desenvolvimento 
político, materializado na ausência de uma cidadania organizada e efi caz na defesa de seus 
interesses, o que somou uma defi ciente mediação entre Estado, sociedade e partidos. Tais 
elementos deram suporte ao surgimento da tecnocracia, que serviria de eixo catalisador 
do ‘desenvolvimento’ do país a partir dos anos 50, colocando a participação popular como 
algo secundário (BAQUERO, 2001, p. 99).

Nesta perspectiva, verifi ca-se que a descontínua participação política da população brasileira 
não é por acaso. Ela é resultado da organização de uma estrutura social que, historicamente, manteve 
a população distante das tomadas de decisões de interesse público, difi cultando a consolidação de um 
processo democrático. Tal distanciamento não foi característico somente em períodos ditatoriais, uma vez 
que a história brasileira tem marcas profundas do escravismo colonial, possuindo uma cultura política 
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atravessada pelo patrimonialismo, além da herança do coronelismo e do populismo, sedimentando, nos 
dizeres de Iamamoto (2004, p. 280), “[...] uma cultura política em que os subalternos foram historicamente 
tratados como súditos e não como cidadãos dotados de direitos reclamáveis juridicamente”. Assim, Baquero 
(2001, p. 102) reforça que: 

[...] a cultura política ocupa um lugar central no cotidiano dos indivíduos, podendo 
servir tanto para regular a transmissão de valores políticos, quanto para legitimar o 
funcionamento das instituições políticas. A forma como se constrói e se difunde essa 
cultura está diretamente relacionado a como se reproduzem os comportamentos, as 
normas e os valores políticos de uma determinada comunidade. Desse ponto de vista, 
a análise da cultura política de uma sociedade pressupõe a necessidade de caracterizar 
os diferentes contextos histórico-culturais que irão contribuir para sua confi guração. 
Assim sendo, a compreensão da sociedade brasileira deve ser vista como resultado de um 
processo interativo e cumulativo de experiências vividas, cujas matrizes políticas podem 
ser identifi cadas pela determinação de seu processo de formação histórica (BAQUERO, 
2001, p. 102).

Para Chauí (1994, p. 27), quando se afi rma que a sociedade brasileira é autoritária, esta afi rmação 
deve ser pensada em conjunto com “[...] certos traços gerais das relações sociais que se repetem em todas as 
esferas da vida social (da família ao Estado, passando pelas relações de trabalho, pela escola, pela cultura)”. 
Holanda (1995) afi rma que as marcas profundas do autoritarismo estão vinculadas ao modelo de família 
patriarcal importada da Europa. Tal modelo tem prevalecido na medida em que é tão poderoso e exigente 
que tem a capacidade de perseguir o indivíduo, mesmo fora do “recinto doméstico”. Sendo assim, 

[...] a entidade privada precede sempre, neles, a entidade pública. A nostalgia dessa 
organização compacta, única e intransferível, onde prevalecem necessariamente as 
preferências fundadas em laços afetivos, não podia deixar de marcar nossa sociedade, 
nossa vida pública, todas as nossas atividades. Representado, como já se notou acima, 
o único setor onde o princípio da autoridade é indisputado, a família colonial fornecia 
a ideia mais normal de poder, da respeitabilidade, da obediência e da coesão entre os 
homens. O resultado era predominarem, em toda a vida social, sentimentos próprios 
à comunidade doméstica, naturalmente particularista e antipolítica, uma invasão do 
público pelo privado, do Estado pela família (HOLANDA, 1995, p. 82).

 Na concepção de Chauí (1994), a sociedade brasileira é “verticalizada” e “hierarquizada”, de 
maneira oculta, na qual as relações sociais são realizadas a partir da ordem de um superior e da obediência 
de um inferior. Este autoritarismo tem sido encarado como natural pela população brasileira. Ao se referir 
a Rancière, Oliveira (1999, p. 59) considera que está em curso um

[...] processo complexo de violência, proibição de fala, mais modernamente privatização 
do público, interpretado por alguns com a categoria de patrimonialismo, revolução pelo 
alto, e incompatibilidade radical entre dominação burguesa e democracia; em resumo, de 
anulação da política, do dissenso, do desentendimento [...]. 

Com frequência, ainda são utilizadas práticas que desvalorizam a política e distanciam a população 
dos espaços públicos de decisão. A manutenção das estruturas de poder historicamente serviu aos interesses 
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das classes dominantes. Neste aspecto, Bóron (1995) chama a atenção para o fato de que nenhuma das 
revoluções burguesas, ocorridas na América Latina e, em especial, no Brasil, possibilitou um regime 
democrático estável, na medida em que a única preocupação foi consolidar o sistema capitalista. Tanto no 
capitalismo periférico, como no seu núcleo mais desenvolvido, a democracia encontra-se entrelaçada com 
uma estrutura de dominação classista, impondo limites às potencialidades representativas e às possibilidades 
de autogoverno da sociedade civil. Para Fernandes (1975, p. 294), “[...] o que sugere a Revolução Burguesa 
na periferia é, por excelência, um fenômeno essencialmente político, de criação, consolidação e preservação 
de estruturas de poder predominantemente políticas, submetidas ao controle da burguesia ou por ela 
controláveis por quaisquer circunstâncias”.

Verifi ca-se a truculência das classes dominantes e de sua resistência, apoiadas pelo Estado, em 
aceitar que as classes populares possam exercer alguma infl uência no que diz respeito à gestão da coisa 
pública. Fernandes (1975) recorda que a defesa da burguesia é pelo monopólio da “cidadania válida”, de 
forma que haja dividendos políticos, ou seja, desde que a burguesia possa controlar a sociedade civil e o 
próprio Estado nacional.  Sendo assim, o objetivo maior das classes dominantes sempre foi a manutenção 
do poder, negando um sistema democrático que pudesse oferecer algum risco à sua hegemonia:

[...] aqui, pois, é evidente que o consenso burguês concilia a “tradição brasileira”, de 
democracia restrita – a democracia entre iguais, isto é, entre os poderosos, que dominam 
e representam a sociedade civil – com a “orientação modernizadora”, de governo forte. 
A ordem legal e política se mantém “aberta”, “democrática” e “universal”, preservando 
valores que consagram o Estado de direito; e este Estado se concretiza, historicamente, 
por sua vez, na medida em que tudo isso é necessário à monopolização do poder real, da 
autoridade e do controle das fontes de legitimidade pelas classes burguesas e suas elites 
(FERNANDES, 1975, p. 347, grifo do autor).

Neste aspecto, a noção de “democracia burguesa” aponta para um movimento de dominação 
capitalista sobre a condução da coisa pública, excluindo do processo qualquer manifestação popular. Ao 
se reportar ao período de “modernização”, pela qual passou o Brasil, Nogueira (1998) destaca que tal 
processo tem sido duplamente conservador ao considerar duas questões: em primeiro lugar, o fato de a 
referida modernização ser construída com a manutenção de elementos do passado que foram assimilados, 
modernizados e tornados funcionais, além de convencer a população de que houve mudanças.  Em segundo 
lugar, trata-se de uma modernização realizada de modo não-democrático e sem a participação popular, sob 
o comando do Estado e da hegemonia dos interesses conservadores. Segundo Nogueira (1998, p. 267), 
“[...] foi assim que chegamos à época do capitalismo e da indústria e é assim que estamos caminhando para 
o século XXI”. Dessa forma,

[...] as sociedades latino-americanas se modernizaram sem modifi car o padrão de nosso 
desenvolvimento histórico, ou seja, de modo mais ‘passivo’ que ativo, menos pela 
imposição categórica de um protagonismo de massas qualifi cado para promover rupturas 
radicais do que pelo prolongamento do passado e pela conciliação entre os poderosos. A 
mudança se fez sem que se eliminassem práticas, estruturas e relações típicas de anteriores 
fases da vida societal, que acabaram, assim, por ser incorporadas ‘funcionalmente’ como 
fatores de reprodução da ordem (NOGUEIRA, 1999, p. 83).
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Nesta perspectiva, a transição democrática ocorrida na década de 1980 não seu deu de forma 
diferente, muito embora seja necessário considerar as conquistas obtidas a partir do processo de mobilização 
popular. A abertura política, ocorrida neste período – fi m da ditadura militar e promulgação da Constituição 
Federal de 1988 –, procurou ocultar os problemas causados pelo regime militar. Mais uma vez, a proposta 
não era consolidar um regime democrático, mas, sim, garantir a manutenção das estruturas de poder. É 
importante destacar que a nova Constituição de 1988 propunha outra relação entre Estado e sociedade 
civil, qual seja uma relação mais horizontal em detrimento da histórica verticalização do poder. O novo 
apresentado, ou seja, os mecanismos de participação previstos na Constituição Federal de 1988 foram 
conquistados a partir da pressão dos diferentes atores sociais organizados que não aceitavam mais o regime 
militar. Diante disso, ao ver ameaçados seus interesses, a classe dominante e o Estado cedem, mas difi cultam 
a consolidação de um processo democrático ao utilizarem os mais retrógrados meios de administrar a coisa 
pública.

 A Constituição Federal de 1988 instituiu mecanismos de participação e controle social, no âmbito 
dos conselhos gestores e de direitos, de forma a possibilitar que a população se apropriasse destes espaços 
a fi m de democratizar as decisões no âmbito da gestão pública. Torna-se imprescindível a presença ativa 
da sociedade nas decisões, assim como o empenho do Estado em garantir autonomia e liberdade para que 
os espaços públicos sejam consolidados. Torna-se condição para a consolidação do processo democrático 
a institucionalização de uma nova cultura política, que reconheça e respeite a pluralidade de interesses 
existentes em uma sociedade. No entanto, Bobbio (apud NOGUEIRA, 1998, p. 210) afi rma que:

A Constituição é apenas responsável por uma parte do modo como o país é governado. 
De nada serve ou serve muito pouco, portanto, chorar sobre uma Constituição que 
não é cumprida ou que é traída, como de pouco serve pensar em reformas ou retoques 
constitucionais quando se tem a ilusão de que basta mudar a roupa para mudar o 
temperamento daquele que a veste. 

Nessa perspectiva, este estudo parte do pressuposto de que a participação na gestão das políticas 
públicas foi um avanço obtido pela população com a atual Constituição brasileira. No entanto, torna-
se necessária a mudança de hábitos e valores, com vistas a construir uma nova cultura política, capaz de 
possibilitar uma maior distribuição de poder, garantindo que os espaços de decisões possam servir de 
instrumentos democráticos nas mãos da sociedade civil. Esta deve ocupar os diferentes espaços públicos, 
afi m de empreender mudanças no modelo de gestão pública autoritária que ainda prevalece.  Nesse aspecto, 
os conselhos se confi guram como instrumentos que permitem a ampliação da esfera pública, possibilitando 
a representação das diferentes dimensões da vida social. Trata-se de espaços em que a pluralidade de 
pensamentos é determinante, de maneira que as decisões possam ser tomadas no movimento dialético do 
poder, atendendo assim os interesses coletivos. Isso requer o protagonismo político dos diferentes atores 
sociais, na medida em que 

[...] não haverá efetividade dos conselhos de gestão de políticas se não houver a presença 
ativa de governos e sociedade civil, movidos pelo interesse público e com real poder de 
decisão sobre a política pública. Ao falarmos de interesse público, estamos afi rmando 
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que são interesses das maiorias – da coletividade – e, portanto, diferentes e distintos dos 
interesses pessoais, particulares e mesmo dos corporativos (PAZ, 2006, p. 118).

O reconhecimento e a ampliação da inclusão dos mais variados atores sociais e políticos no 
âmbito das decisões públicas pode modifi car de maneira signifi cativa as relações entre Estado e sociedade. 
Por ser um lócus plural e de debate constante, os conselhos têm um papel importante na gestão democrática 
das políticas públicas, na medida em que aproximam a população do debate em torno dos seus interesses. 
Dessa forma, cabe ao poder público e à sociedade civil contribuir para a construção e ampliação de espaços 
públicos que possibilitem e valorizem a gestão democrática. Tal possibilidade se concretiza quando:

[...] El ‘Buen Gobierno’ local aprovecha y estimula la efi ciencia adaptativa de su 
comunidad, enriquece su capacidad a través de la incorporación de estilos de gestión 
que privilegian la participación ciudadana. Esta participación ciudadana reclama de la 
apertura de nuevos espacios que incluya a todos los actores sociales y políticos en los 
procesos de tomas de decisiones y de formulación e implantación de políticas públicas 
(VARGAS HERNÁNDEZ, 2006, p. 61).

A efetiva atuação dos conselhos, neste sentido, torna-se imprescindível. É no  exercício da 
participação e do controle social que a sociedade civil organizada contribui com as práticas potencialmente 
democráticas, a fi m de infl uenciar as decisões políticas em favor dos interesses coletivos. Neste aspecto, na 
concepção de Gohn (2003, p. 85-88), poderão

[...] imprimir um novo formato às políticas sociais, pois se relacionam ao processo 
de formação das políticas e tomada de decisões. Com os conselhos, gera-se uma nova 
institucionalidade pública. Eles criam uma nova esfera social-pública ou pública não-
estatal. Trata-se de um novo padrão de relações entre Estado e sociedade, porque eles 
viabilizam a participação de segmentos sociais na formulação de políticas sociais e 
possibilitam à população o acesso aos espaços nos quais se tomam as decisões políticas 
(GOHN, 2003, p. 85-88).  

Ao possibilitar a participação coletiva, o conselho torna-se espaço de decisões políticas que devem 
ser negociadas, acordadas de forma coletiva e transparente, infl uindo assim nas decisões do poder público.  
O que se propõe é, segundo Degennszajh (2000, p. 66), “[...] penetrar na lógica burocrática estatal para 
transformá-la e exercer o controle socializado das ações e deliberações governamentais”. Aqui não se quer 
negar o papel do Estado, mas ao contrário, o que se pretende é organizar os diferentes atores coletivos 
com a perspectiva de construir “[...] ‘rituais da negociação’, ancorados no terreno dos confl itos, abertos 
à pluralidade de problemas e temas emergentes que não encontram lugar no espaço unitário estatal” 
(TELLES, 1994, p.12). Sendo assim, busca-se a possibilidade 

[...] da construção, entre Estado, economia e sociedade, de arenas públicas que dêem 
visibilidade aos confl itos e ressonância às demandas sociais, permitindo, no cruzamento 
das razões e valores que conferem validade aos interesses envolvidos, a construção de 
parâmetros públicos que reinventem a política no reconhecimento dos direitos como 
medida da negociação e deliberação de políticas que afetem a vida de todos (TELLES, 
1994, p. 12).
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Tal proposta exige uma redefi nição nas relações entre Estado e sociedade civil, o que implica a 
necessidade dos diferentes segmentos organizados exercerem controle “[...] sobre as ações do Estado no 
sentido de este, cada vez mais, atender aos interesses da maioria da população, em reverso ao período 
ditatorial de controle exclusivo do Estado sobre a sociedade cerceando qualquer expressão desta” (CORREIA, 
2004, p. 149). Diante disto a atuação dos conselhos permite a viabilização de mudanças signifi cativas no 
que diz respeito à gestão de políticas públicas, haja vista a construção de pactos coletivos que vão além dos 
interesses particulares e corporativos.  Na concepção de Castro (1999, p. 16), “[...] a efetiva atuação dos 
sujeitos coletivos pode elevar o atual modelo de espaço público ao espaço da cidadania como sendo do 
aparecimento, da visibilidade”. Trata-se, portanto de uma democracia que seja ampliada, de forma que o 
Estado e a sociedade civil implementem

[...] novos mecanismos e formas de atuação, dentro e fora do Estado, que dinamizam 
a participação social para que ela seja cada vez mais representativa da sociedade, 
especialmente das classes dominadas. [...] é um processo construído por sujeitos sociais 
que passam a disputar lugares de reconhecimento social e político, e adquire assim um 
caráter de estratégia política (DEGENNSZAJH, 2000, p. 63-64).

Assim, o espaço do conselho é o lócus adequado para a publicização da coisa pública, pois este 
permite que os mais variados atores sociais se enfrentem e se confrontem, a fi m de construir um consenso 
na direção da universalização dos direitos. Isto exige que os conselhos sejam “[...] visualizados como lócus 
do fazer político, como espaço contraditório, como uma nova modalidade de participação [...]” (BRAVO, 
2002, p. 47-48), ou seja, um espaço que “[...] questiona tanto a tradição elitista do fazer político no âmbito 
da sociedade política quanto sugere repensar as práticas de precária experiência democrática, predominantes 
na sociedade civil (CAMPOS; MACIEL, 1997, p. 150). Isto pressupõe a “[...] construção de uma cultura 
alicerçada nos pilares da democracia participativa e na possibilidade da construção da democracia de massas 
(BRAVO, 2002, p. 47-48)”. 

Nesta linha de raciocínio, parte-se do pressuposto de que é preciso valorizar a dimensão política 
dos conselhos, a partir da sua ressignifi cação enquanto espaço contraditório e do exercício democrático 
das divergências, onde se “[...] deve expressar a construção de interesses coletivos, processada a partir das 
diversas e diferentes experiências e interesses ali representados” (GOMES, 2000, p. 166). Ao permitir que 
os confl itos e as divergências sejam submetidos à cena pública, Degennszajh (2000, p. 64) entende que o 
conselho “[...] é o espaço por excelência no qual os projetos sociais podem se confrontar e os consensos e 
alianças podem ser estabelecidos”. 

Nesta perspectiva, o que se propõe é o fortalecimento da esfera pública, entendida como espaço 
em que se faz presente a política e onde as ações podem ser visualizadas por todos de maneira que “[...] 
tudo que vem a público pode ser visto e ouvido por todos” (DEGENNSZAJH, 2000, p. 64). Sendo assim, 
a noção de esfera pública parte do princípio que 

[...] sua constituição é parte integrante do processo de democratização, pela via do 
fortalecimento do Estado e da sociedade civil, expresso fundamentalmente pela inscrição 
dos interesses das maiorias nos processos de decisão política. Inerente a tal movimento, 
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encontra-se o desafi o de construir espaços de interlocução entre sujeitos que imprimam 
níveis crescentes de publicização no âmbito da sociedade política e da sociedade civil, no 
sentido da criação de uma nova ordem democrática valorizadora da universalização dos 
direitos de cidadania (RAICHELIS, 2000, p. 27-28).

Nessa mesma linha de raciocínio, Telles (1994) chama a atenção para a construção e o 
fortalecimento de arenas públicas, que se constituem na interface entre Estado e sociedade. Para a autora, 
a importância destas arenas está no fato de que as mesmas 

[...] permitem tornar a gestão pública permeável às aspirações e demandas emergentes da 
sociedade civil, retirando do Estado o monopólio exclusivo da defi nição de uma agenda de 
prioridades e problemas pertinentes à vida em sociedade. E isto signifi ca um outro modo 
de se construir uma noção de interesse público: uma noção plural e descentrada, capaz 
de traduzir a diversidade e complexidade da sociedade, rompendo, por isso mesmo, com 
uma versão autoritária, solidamente enraizada na história política do país, sinonimizada 
com a razão do Estado e identifi cada com a imposição autoritária da lei (TELLES, 1994, 
p. 13).

A contribuição para consolidação do processo democrático exige o entendimento dos conselhos 
enquanto espaço público permeado de posições antagônicas, mas que possibilitam a consolidação da 
democracia por representar o âmbito das negociações, em que se expressam diferenças e divergências. Trata-
se, portanto, na concepção de Telles (1994, p. 13), de um espaço onde “[...] valores circulam, argumentos se 
articulam e opiniões se formam; no qual parâmetros públicos podem ser construídos e reconstruídos como 
balizas para o debate em torno de questões relevantes”. Assim sendo, os conselhos são espaços inerentes 
à construção do processo democrático, na medida em que, segundo Telles (1994, p. 13), são espaços 
onde há “[...] a possibilidade da construção negociada de parâmetros que balizam a deliberação política, 
a arbitragem de interesses envolvidos e a defi nição dos critérios para os usos dos recursos públicos”. Isso 
signifi ca dizer que o espaço público dos conselhos não condiz com a manutenção de qualquer privilégio 
individual ou de grupo, de forma que estes espaços se caracterizam por uma nova

[...] institucionalidade que se abre a espaços de representação, interlocução e negociação. 
É uma institucionalidade construída através de regras formais ou informais da convivência 
pública, sob formas codifi cadas ou não, permanentes ou descontínuas, mas que, de 
alguma forma, projetam os direitos como parâmetros que balizam o debate sobre o justo 
e o injusto, o legítimo e o ilegítimo, nas circunstâncias e acontecimentos que afetam a 
vida dos indivíduos, grupos e classes e mesmo de uma população inteira (TELLES, 1994, 
p. 13).

No entanto, a cultura política antidemocrática, consolidada no Brasil, tem criado obstáculos à 
implementação de práticas participativas e organizativas. Os conselhos têm sido instituídos por uma questão 
burocrática, não sendo reconhecidos pela sociedade como um espaço de luta de interesses comuns. Em 
muitas situações os conselhos, na concepção de Gohn (2003, p. 89), “[...] têm sido apenas uma realidade 
jurídico-formal, e muitas vezes um instrumento a mais nas mãos dos prefeitos e das elites, falando em nome 
da comunidade, como seus representantes ofi ciais”, evidenciando as difi culdades dos Conselhos de Direitos 
em superar o autoritarismo que ainda prevalece na sociedade brasileira. 
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A Realidade do CMDCA de Londrina

A presente pesquisa foi realizada junto ao Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CMDCA) no município de Londrina – PR, entre 2005 e 2007. A metodologia de pesquisa 
adotada fundamentou-se na abordagem qualitativa, utilizando a técnica da observação participante e da 
análise de conteúdo. A coleta de dados da pesquisa foi realizada por meio da entrevista semiestruturada, 
com a participação de conselheiros de direitos eleitos para os biênios 2003 – 2005 e 2005-2007, com 
representação governamental e não governamental.

Como resultado da pesquisa pode-se detectar a difi culdade dos conselheiros representantes da 
sociedade civil em compreender o CMDCA como espaço de decisão, na medida em que a concepção 
sobre o ato de participar resume-se na perspectiva de estar presente nas reuniões, fazer parte de comissões 
de trabalho, participar de eventos em que foram indicados como delegados. O que prevalece ainda é 
uma participação de caráter consultivo e/ou reivindicatório de ações sobre a política de atendimento, 
questionamentos quanto à ausência ou à precariedade dos serviços prestados, e, na maioria das vezes, 
reclamações de demandas ainda não são atendidas na área da criança e do adolescente, desqualifi cando e 
despolitizando o caráter decisório do conselho.

Embora a Constituição Federal de 1988 tenha estabelecido os conselhos enquanto espaço de 
gestão democrática de políticas públicas, as práticas institucionalizadas pelos conselhos apontam para 
uma atuação burocratizada, repetitiva e rotineira, agravada pela falta de conhecimento e informação. Essa 
situação fragiliza a relação com o poder constituído, colocando-os em uma posição de subalternidade frente 
às investidas do executivo. 

Verifi ca-se ainda que, no processo de consolidação dos conselhos, estes têm se caracterizado como, 
instância cartorial, cuja existência é apenas para cumprir as exigências da lei. No que diz respeito à gestão 
pública da política, verifi cou-se que problemas relevantes a serem debatidos no espaço do CMDCA, como 
por exemplo, a ampliação de vagas nos Centros de Educação Infantil, não foram priorizados. As demandas 
apresentadas e aprovadas, muitas vezes, eram de interesse do poder público.

Grande parte dos conselheiros, diante das discussões ocorridas no CMDCA, pouco se manifestava 
no debate. A falta de posicionamento e autonomia no conselho sobre assuntos importantes contribuía para 
que as propostas apresentadas pelo poder executivo fossem discutidas de maneira superfi cial, de modo 
a neutralizar ou mesmo minar a proposta de caráter coletivo. No entanto, os próprios conselheiros não 
tinham a percepção de que estavam afi ançando e legitimando as decisões que contrariavam os interesses do 
segmento que representavam. 

Portanto, a participação que deveria ser mediada pela informação e pelo conhecimento fi cava 
prejudicada, haja vista que os membros do conselho não estavam sufi cientemente informados sobre o tema 
a ser deliberado. Embora os conselheiros reconheçam a importância do conselho como espaço de decisão, 
e a informação enquanto um instrumento necessário para cumprir o seu papel, as difi culdades enfrentadas 
pelo conselho impediam a sua concretização. 

A centralização do poder público sobre o CMDCA foi justifi cada pelo domínio das informações 
no âmbito administrativo, o que não determina um processo de participação efetiva. O fato de os 
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conselheiros governamentais estarem mais próximos do poder público tem lhes garantido a primazia de 
informações, principalmente no que se refere ao orçamento público, o que torna os demais membros reféns 
do poder público. Assim, tem-se naturalizada a postura de delegar o processo decisório a um pequeno 
grupo, desqualifi cando o caráter colegiado do Conselho.

A pesquisa demonstra que, em muitos casos, as propostas chegavam prontas ao conselho. Este 
fato vislumbra a possibilidade de que tais propostas já tinham sido articuladas fora do espaço do conselho. 
Os problemas de natureza coletiva são tratados em âmbito privado. 

 O conselho, ao ser conduzido por esta prática, simplesmente avalizava as deliberações a priori 
discutidas em outros espaços, afi ançando prioridades de interesse de grupos sem, contudo, ampliar as 
discussões, ferindo tanto o princípio da transparência quanto da publicização. Isso demonstra que o 
autoritarismo estava travestido de processo democrático. Na prática ainda prevalecem decisões de cima para 
baixo, o que explica a difi culdade do CMDCA em efetivar o exercício da participação e do controle social. 

Ao mesmo tempo, a sociedade civil é responsabilizada por não ocupar o espaço público de forma 
mais ativa, prejudicando o seu desempenho no CMDCA. Prevalece a ideia de que não há interesse, por parte 
da sociedade, em participar do conselho, reforçando a imagem de que a população é acomodada. Cumpre 
lembrar que não se trata apenas de responsabilizar a sociedade civil pelas fragilidades de sua organização. 
As interferências do poder público às decisões da sociedade civil, a constante sonegação de informações, 
a resistência de adotar uma relação de poder compartilhado, as tentativas de cooptação de conselheiros, 
as posturas autoritárias etc., todos esses exemplos têm prejudicado o processo de democratização da 
coisa pública. Cabe aos conselhos a incorporação de novas competências com capacidade para uma ação 
política, principalmente da sociedade civil, de modo a provocar mudanças na gestão da política pública de 
atendimento à criança e ao adolescente.  

Embora seja uma das principais atribuições do CMDCA, o controle social não tem se confi gurado 
como prática cotidiana dos conselheiros, podendo-se afi rmar que prevalece a cultura política da não 
valorização do espaço público. Nestas condições, as práticas do conselho têm se reduzido a um momento 
em que as pessoas se encontram para cumprir uma exigência regimental, não sendo percebido enquanto 
um espaço político de decisão. 

Via de regra, as atribuições e funções dos conselheiros estão subordinadas (tempo, prioridade, 
dedicação) às outras atividades profi ssionais, prejudicando seu desempenho.

A apatia política em que se encontram os diferentes representantes no conselho tem possibilitado 
aos membros do poder constituído a organização e utilização de diferentes estratégias para aprovação de 
proposta de seu interesse. 

O fato dos conselheiros ausentarem-se antes do término da reunião e os constantes esvaziamentos 
das reuniões permitem que os assuntos de interesse do poder executivo sejam pautados para o fi nal da 
reunião, favorecendo que as decisões sejam tomadas com a presença da minoria interessada. No entanto, 
na ata das deliberações, na lista de presença constam as assinaturas de parte signifi cativa dos membros do 
conselho, mesmo daqueles ausentes no momento da deliberação, o que conota o cumprimento de uma 
exigência regimental para legitimar as decisões. Além disso, reuniões prorrogadas por falta de quorum 
revelam as difi culdades do conselho em exercer a participação e o controle social, prevalecendo as discussões 
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burocráticas e decisões cartoriais dentro do conselho, o que refl ete o grau de motivação e participação dos 
membros nas reuniões.

O conselho tem se pautado em legitimar as decisões do poder público, demonstrando a difi culdade 
dos conselheiros em assumir posicionamento de confronto com o poder constituído. Para os membros do 
conselho que representa os segmentos da sociedade civil, essa atitude signifi ca colocar em risco os programas 
de atendimento vinculados às instituições sociais, sem a percepção de que esse espaço é constituído para 
a discussão de novas propostas de enfrentamento da problemática, envolvendo a área da infância e da 
juventude. A aceitação de propostas que partem da iniciativa do poder público tem se confi gurado em uma 
prática comum, provocando uma postura de letargia no processo deliberativo do conselho, difi cultando o 
exercício permanente da participação e, consequentemente, do controle social com prejuízo para a gestão 
democrática da política de atendimento. A cultura política antidemocrática de centralização das decisões 
tem contribuído para tal situação.

O CMDCA tem difi culdades em exercer uma prática que acate as reivindicações construídas a 
partir do coletivo, priorizando, com frequência, interesses particulares ou corporativos, o que signifi ca a 
desvalorização do canal de interlocução entre o segmento que representa e o seu representante, prejudicando 
a formulação de uma política pública de caráter coletivo.

Outro aspecto que prejudica o processo de democratização de poder é o fato das convocações 
de reuniões serem pautadas em demandas imediatas, sempre em caráter de urgência. Via de regra, são 
assuntos tratados de forma rápida, utilizando o álibi da emergência. Qualquer deliberação não passa por 
um processo de investigação e um amplo debate coloca em risco a postura democrática do conselho, uma 
vez que tal conduta, em sua maioria, está vinculada à centralização das decisões, por parte do poder público, 
desvalorizando o espaço democrático e plural do conselho.

A pesquisa mostrou ainda o prejuízo para a consolidação do conselho quando se verifi ca a 
compreensão sobre o caráter público do CMDCA. Não há uma percepção do conselho enquanto um 
espaço transparente, plural e democrático, capaz de viabilizar a gestão pública para o atendimento dos 
interesses da população. Há difi culdades em compreender o espaço público como sendo o espaço do 
debate, da divergência, da contradição, a fi m de priorizar o debate coletivo. Cumpre destacar que o fato de 
a população ter acesso ao espaço de discussão do conselho não garante que o seu caráter público se efetive.

A legitimidade do conselho vai além de tornar-se conhecido. É necessário que o espaço seja 
ocupado pelos diferentes protagonistas sociais, com o objetivo de infl uir nas decisões do poder executivo, 
bem como dar visibilidade ao processo de deliberação. No entanto, a pouca socialização de informações e a 
pouca articulação entre representantes e representados denuncia a fragilidade do caráter público, para não 
dizer privado, do conselho.

A pesquisa demonstrou que a garantia dos interesses coletivos é prejudicada na medida em que 
muitas decisões vêm “de cima para baixo”. Assim, torna-se conveniente para o poder público afi rmar que 
as deliberações se dão de forma democrática. Na verdade, muitas das decisões já haviam sido tomadas antes 
mesmo de passar pelo debate no conselho. Isso demonstra a submissão do conselho frente às decisões que 
já foram encaminhadas para serem apenas avalizadas pelo CMDCA. O medo de se manifestar denuncia 
a ausência de um debate plural, não levando em consideração a diversidade de ideias e de pensamentos 
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presentes no espaço do conselho. Isto demonstra ainda que posturas autoritárias dos representantes do 
poder público têm prevalecido, em detrimento da consolidação do espaço democrático. 

Outro aspecto que prejudica o caráter público do conselho é o fato da sociedade civil estar 
desarticulada no que diz respeito ao posicionamento frente à opinião de um grupo restrito ligado ao poder 
público. 

A título de ilustração sobre a interferência do poder executivo, por ocasião dos encaminhamentos 
sobre a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) no ano de 2007, o CMDCA legitimou, sem questionar de 
maneira profunda e crítica, a proposta orçamentária apresentada pelo poder constituído. Este assunto foi 
tratado de maneira superfi cial, sem uma efetiva discussão por parte do conselho. O debate se deu com a 
ausência de um número signifi cativo de conselheiros. Tal postura demonstra que muitas vezes as decisões 
no âmbito dos conselhos são compreendidas como sendo de natureza técnica, fi cando em segundo plano o 
debate político sobre os recursos públicos a serem investidos na implementação da política pública voltada 
para crianças e adolescentes. 

Quando se trata de ampliação de recursos para a população infanto-juvenil, a pesquisa demonstrou 
que o CMDCA tem difi culdades em se manifestar e se posicionar de forma contundente. A falta de 
informação, em especial dos representantes da sociedade civil, sobre o orçamento público e a falta de 
postura política frente ao assunto, denuncia a difi culdade de incorporá-lo como instrumento de efetivação 
de políticas públicas, reduzindo o debate do processo orçamentário à mera disputa de poder e confl itos de 
interesses.  

Outro aspecto que demonstra a resistência por parte de alguns segmentos é a dinâmica adotada no 
processo de eleição dos conselheiros. São várias as estratégias para se garantir o domínio sobre o conselho. 
A preocupação de eleger representantes submissos aos interesses do poder público é algo muito presente. 
Busca-se com frequência que os representantes da sociedade civil sejam alinhados aos interesses do poder 
constituído, prejudicando assim a representação do interesse coletivo.  Nesta perspectiva, o conselho corre 
o risco de não cumprir com seu papel fundamental na gestão pública municipal, qual seja, implementar a 
gestão compartilhada de decisões entre o poder público e a sociedade civil organizada.  

Ainda, enquanto estratégia de manutenção do controle sobre o CMDCA, existe uma articulação 
para eleger o presidente, de modo que possa representar os seus interesses, o que difi culta a construção do 
conselho participativo e deliberativo, prejudicando o caráter democrático das eleições. Tornam-se evidentes 
os desafi os que o conselho tem de enfrentar para exercer suas funções com autonomia.

Embora os limites apresentados têm sido reiteradamente manifestados pelos conselheiros em 
diferentes momentos e, em muitos casos, desestimulando a participação em conselho, se faz urgente que 
os mesmos assumam uma postura propositiva, de modo a provocar mudanças na condução da política 
pública de atenção a crianças e adolescentes.  São difi culdades que devem ser superadas por meio de um 
compromisso social e político dos conselheiros em defesa do processo de participação no exercício efetivo 
do controle social sobre a gestão da coisa pública. Romper com o tradicional modelo centralizador e 
autoritário de decisões é um desafi o a ser enfrentado pelo conselho.  Neste sentido, o próprio conselho deve 
resgatar e valorizar este espaço enquanto uma ferramenta de gestão pública democrática, desnaturalizando 
a capacidade do poder público de controlar este importante espaço de decisão. 
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É preciso destacar que o campo de possibilidades do conselho em contribuir para a construção do 
processo participativo está na capacidade ético-política de superar a cultura política autoritária que ainda 
prevalece no âmbito da gestão de políticas públicas.

Considerações Finais

Este estudo assinala desafi os enfrentados pela sociedade em se apropriar de espaços públicos que 
possam contribuir para a consolidação de um processo político democrático. A Constituição Federal de 
1988, enquanto marco legal, instituiu os conselhos gestores de políticas públicas, entre eles, o Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Com a regulamentação do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (Lei 8.069/90), cria-se a possibilidade da população participar nas decisões políticas e no 
controle sobre a gestão pública. No entanto, tais instrumentos nem sempre têm sido utilizados para o 
fortalecimento de lutas de interesse da coletividade. 

A prevalência da tradição autoritária, ignorando espaços públicos de decisão política, embora 
travestida de caráter progressista,fez com que eles fossem instituídos sobre uma base conservadora, sendo 
reiteradamente contestados por aqueles que ainda não aceitam a partilha de poder. 

Diante do autoritarismo, historicamente colocado em prática no Brasil, a cultura política 
antidemocrática tem difi cultado a incorporação de uma postura política que valorizasse os espaços públicos 
e os reconhecessem como instrumentos fundamentais na politização das decisões. Neste aspecto, a garantia 
na legislação brasileira de instrumentos que possibilitem a participação e o controle social da sociedade 
civil não tem sido sufi ciente para aproximá-la das decisões que interferem diretamente na vida cotidiana da 
população brasileira.

A letargia, na qual se encontra a população, é resultado do seu distanciamento político, 
arquitetado pela classe dirigente deste país, que sempre reconheceu como perigosa a possibilidade 
das classes populares ocuparem os espaços públicos de decisões políticas. O processo de participar, na 
perspectiva de decidir, sempre foi descartado pelos detentores do poder, criando resistência para que a 
população venha a exercer o controle social sobre as ações do Estado. Assim, a intervenção da sociedade 
nas tomadas de decisões é desqualifi cada e despolitizada, o que gera obstáculos para a superação de uma 
cultura política autoritária.

O centralismo e o privilégio de acesso aos meios de comunicação e informação do poder 
constituído, em relação aos representantes da sociedade civil, são evidentes. Esta situação é ainda mais 
grave face à prevalência da desinformação, por parte dos representantes da sociedade civil que, associados 
às informações truncadas, permitem que as autoridades repassem apenas o que lhes interessa. Ainda, o 
desconhecimento do papel da informação como instrumento formador da opinião pública vem em prejuízo 
às práticas transparentes e democráticas. 

A população, ao abrir mão do direito de uma participação ativa nos conselhos, permite que os 
espaços públicos sejam apropriados pelos gestores públicos ou por “pessoas” ou “entidades” que, exercendo 
a função de “representação”, colocam em risco o interesse coletivo, legitimando as decisões que ainda 
continuam sendo tomadas de forma autoritária e/ou corporativa.
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Para a sociedade civil organizada, ainda é estranho o fato de estabelecer uma nova relação com 
o poder público, compartilhando poderes na condução e gestão de uma determinada política. O exemplo 
desse fato é que os conselhos têm tido difi culdades em se organizar e legitimar a sua representação junto ao 
poder executivo, imprimindo uma prática burocratizada para o seu funcionamento. A omissão por parte 
do poder público no processo de consolidação dos Conselhos, difi cultando a articulação tanto da sociedade 
civil quanto do poder público para a sua estruturação, tem privilegiado soluções pontuais aos problemas 
vinculados à área da criança e juventude, a partir de iniciativas individuais ou corporativas, enfraquecendo 
o processo de continuidade dos trabalhos e tomadas de decisões. 

Romper com estas práticas compete ao conselho, ir além de garantir e fazer valer o princípio 
da legitimidade. É preciso buscar a unidade a partir das diferenças, reconhecendo que o conselho é um 
espaço em que se dá o encontro de desiguais. Compete ao CMDCA resgatar o signifi cado e a força 
da representatividade, com intuito de defender e debater as ideias e necessidades do segmento que 
representa.

No entanto há a ausência de princípios, diretrizes, planejamentos e metodologias de trabalho. A 
ênfase das atividades do conselho tem se resumido em administrar confl itos internos dos conselheiros, em 
detrimento de discussões e decisões capazes de dar uma organicidade e um novo direcionamento às suas 
ações, com investimento em suporte burocrático-administrativo de qualidade.

A participação passiva por parte dos conselheiros tem determinado a construção de conceito 
limitado sobre o ato de participar. A difi culdade dos conselheiros está no exercício de uma participação que 
efetivamente represente as tomadas de decisões, função que deve fazer parte do seu cotidiano. Sendo assim, 
Benevides (2000, on-line) chama a atenção para a enorme necessidade daquilo que a autora defi ne como 
“educação para democracia”, entendido como um movimento educacional político, capaz de enfrentar o 
“[...] descrédito, o desinteresse, o egoísmo político e o desencanto com a própria ideia de democracia [...]”. 
A desvalorização da política e a ameaça à democracia têm raízes profundas na história brasileira, o que tem 
fragilizado os espaços públicos, necessitando urgentemente ser enfrentado. A mudança de pensamentos e 
práticas torna se uma condição para elevar o mundo do saber como um bem público, ou seja, com direito 
de acesso, usufruto e produção por parte de todos os sujeitos sociais.

Nessa perspectiva, os conselheiros carecem de diferentes incentivos, desde o processo de 
planejamento, elaboração de uma proposta de natureza social e política que deverá ser “apropriada”, e 
“assumida” pela sociedade como uma bandeira de luta, bem como a produção e gestão de atividades de 
comunicação e informação, no sentido de ganhar visibilidade e legitimidade social e política por meio de 
práticas qualifi cadas.

Assim, faz-se necessário implementar medidas que propiciem o exercício cotidiano da participação, 
para além do âmbito dos conselhos, nos mais variados espaços públicos que permitem construir uma 
nova cultura política, capaz de despertar na população o empenho em discutir propostas que atendam o 
interesse comum, e por parte do governante, empenhado na criação de condições objetivas de trabalho para 
funcionamento dos Conselhos.

É preciso superar as difi culdades presentes no relacionamento entre os representantes do poder 
público e da sociedade civil, minado pelo “sentimento de desconfi ança”.
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O exercício de uma participação concreta e a efetivação do controle social sobre aquilo que é 
público exigem o resgate de valores éticos fundamentais como liberdade, respeito, dignidade, justiça, 
equidade, de modo a alavancar o sentimento e a esperança da população.

 Assim, é importante não perder de vista a capacidade do sujeito de se indignar frente às 
desigualdades, indiferenças, injustiças e lutar com coragem, para enfrentar os obstáculos que difi cultam a 
população de se posicionar pelos seus direitos, hoje em estado de desesperança. Vale incluir no debate novos 
públicos, com novos valores coletivos, com noções de autonomia, transparência, solidariedade, pluralidade, 
as quais deverão fazer parte do cotidiano dos atores sociais.

Portanto, o desafi o está na capacidade de os conselheiros ampliarem horizontes de conhecimento 
político, ético, teórico e operativo, e investir em esforços na construção do espaço coletivo, com abertura 
ao debate, à publicização da vida política, à socialização de ideias e propostas, ou seja, serem capazes de 
redimensionar suas ações, valorizando o cotidiano, descobrindo suas diferenças e os diferentes encontrando 
sua igualdade.  
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A interface dos 
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Direitos da Criança 
e do Adolescente com a 

democracia participativa e as 
políticas públicas de longo 

prazo: desafi os e perspectivas1

Denise Auad

1 Apresentação da temática

O presente trabalho tem como objetivo analisar a estrutura jurídica do Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, conforme previsto na legislação brasileira, bem como seu 
potencial institucional para construir políticas de longo prazo que deem suporte estratégico para 
viabilizar uma cidadania emancipatória à criança e ao adolescente que realmente finque seus valores 
em nosso cotidiano e impeça que retrocedamos em relação às conquistas obtidas para a proteção 
integral dos direitos infanto-juvenis.

Embora a legislação que respalda a atuação dos Conselhos possua muitos pontos positivos, 
especialmente para estimular que os valores constitucionais para a garantia da proteção da dignidade 
da criança e do adolescente sejam conquistados por meio da participação política, ou seja, a partir da 
valorização da democracia participativa, há, ainda, pontos importantes que precisam ser revistos e 
construídos no ordenamento jurídico para realmente garantir aos Conselhos maior respeitabilidade junto 
aos demais órgãos e Poderes do Estado, especialmente junto ao Poder Executivo, diretamente responsável 
pela realização das políticas públicas de proteção à infância e juventude.

1 Este texto condensa e atualiza diversas considerações da autora sobre o papel dos Conselhos dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, tecidos em sua tese de Doutorado Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente: uma opção pela 
democracia participativa,orientada pela Profa. Dra. Eunice Aparecida de Jesus Prudente e defendida na Faculdade de Direito 
da USP em 12 de setembro de 2007.
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Ressalta-se, também, que os Conselhos são chamados a enfrentar as inúmeras mazelas que 
assolam a realidade infanto-juvenil brasileira. Índices estatísticos e noticiários da mídia apresentam cenários 
obscuros nessa área há muito tempo. Não é novidade ouvir que crianças passam fome no Brasil, ou são 
produtos de exploração, que jovens se lançam ao consumo de entorpecentes ou fazem destes o seu objeto de 
trabalho por ausência de perspectivas profi ssionais. Exemplos deste triste cenário não faltam... A realidade 
se reproduz com a frequência voraz de atenuar nossa indignação perante tamanha barbárie. 

Se não houver um incisivo direcionamento para a estruturação de políticas públicas de longo prazo 
que atinjam diretamente o cotidiano da criança e do adolescente brasileiros, raramente o ciclo perverso apontado 
será quebrado. Há, ainda, a necessidade de superarmos as estruturas viciadas das instituições estatais brasileiras, 
ainda pautadas na lógica partidária da troca de favores, além de propiciarem a construção pulverizada das 
políticas públicas, as quais fi cam limitadas por um ciclo orçamentário extremamente burocrático e incapaz de 
atingir a interdisciplinaridade necessária para a solução de complexos problemas de base.

Não há soluções mágicas para tão agudo quadro social, mas há iniciativas que alavancam esperanças 
para a transformação da realidade.Um caminho profícuo neste sentido, conforme pretende demonstrar 
este artigo, seria a valorização da prática de mecanismos de democracia participativa na construção dos 
direitos da criança e do adolescente segundo a lógica da valorização da cidadania contida em nossa atual 
Constituição Federal.

A perspectiva de superação de mecanismos estritamente representativos na construção de políticas 
públicas que demandam longo prazo para gerar resultados qualitativos chama, a atenção para novos atores 
que despontam na arena política: os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, dos quais o Conselho dos 
Direitos da Criança e do Adolescente é uma espécie.

Os Conselhos ainda são atores mal compreendidos em seu papel institucional, ainda relegados a 
uma posição preponderantemente opinativa. Assim, não desenvolvem o potencial jurídico e social para o 
qual foram idealizados. Inúmeros motivos são consequência desta falta de reconhecimento, desde o medo 
em face da ruptura com a lógica tradicional da democracia indireta, até o completo desconhecimento por 
parte da sociedade de sua estrutura de funcionamento segundo a lógica da democracia participativa.

Seria ingênuo afi rmar que, isoladamente, a atuação dos Conselhos dos Direitos seria a solução 
para os problemas da infância e juventude, pois várias medidas em conjunto precisam ser praticadas 
para alavancarmos melhorias de base nessa área. Todavia, certamente pode-se asseverar que a prática da 
democracia participativa, por meio do Conselho como um parceiro institucional, angariaria inúmeras 
conquistas positivas, especialmente por ser um instrumento que viabiliza a organização da sociedade civil e, 
nessa medida, colabora para fortalecer a capacidade de emancipação das pessoas por meio de uma referência 
de cidadania, ou seja, aprimora a razão crítica do corpo social e o incentiva a reivindicar seus direitos.

As principais atividades que devem ser realizadas por um Conselho Gestor são o planejamento 
das políticas públicas e o monitoramento dos resultados. Por ser composto por representantes do governo 
e da sociedade civil em número paritário, pressiona a implementação de políticas públicas de modo que as 
demandas da própria comunidade ecoem para dentro do aparato burocrático do Estado. 

Não se constrói uma sociedade democrática da noite para o dia. A democracia é um processo 
deveras lento, mas, por outro lado, verdadeiramente sólido para aprimorar o desenvolvimento humano. 
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Tenhamos, então, coragem para seguir em sua direção ainda que avistemos apenas os lampejos da luz de 
sua utopia. Ora, se a distância para a utopia nos traz a sensação de beirar quase ao infi nito, uma coisa é 
certa: seu símbolo nos força a caminhar na direção correta e isso já é sufi ciente para a sociedade buscar se 
organizar de forma mais justa.

2 Os Conselhos e Direitos da Criança e do Adolescente: estrutura, 

funcionamento e função

A base jurídica para criação do Conselho Gestor de Políticas Públicas na área infanto-juvenil 
encontra-se na junção do art. 204 com o art. 227, § 7º, ambos da Constituição Federal Brasileira. A partir de 
uma leitura isolada, há a sensação de que o art. 204, relacionado com a estrutura jurídica da assistência social, 
não possui conexão com a área da infância e juventude. Ledo engano que se desfaz com a ênfase da articulação 
proposta pela própria interdisciplinaridade do sistema, a qual é expressamente confi rmada no teor do § 7º 
mencionado. A seguir, reproduzem-se os dispositivos citados para clarear a compreensão do exposto:

Art. 204. As ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com 
recursos do orçamento da seguridade social, previstos no art. 195, além de outras fontes, 
e organizadas com base nas seguintes diretrizes:
I - descentralização político-administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à 
esfera federal e a coordenação e a execução dos respectivos programas às esferas estadual e 
municipal, bem como a entidades benefi centes e de assistência social;
II - participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 
políticas e no controle das ações em todos os níveis.

Art. 227. É dever da família, da sociedade e do Estado assegurar à criança, ao adolescente e 
ao jovem, com absoluta prioridade, o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao 
lazer, à profi ssionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência 
familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.
§ 7º - No atendimento dos direitos da criança e do adolescente levar-se- á em consideração o 
disposto no art. 204.

As palavras de ordem são descentralização e participação, ou seja, dois valores de fundamental 
importância para a construção de uma sociedade mais democrática no Brasil. A descentralização lida com o 
paradigma da Federação, de acordo com a qual é a organização político-administrativa que se adequa a países 
de grande dimensão territorial, como é o caso de nosso país. Já a participação propicia canais que superam o 
insulamento burocrático do Estado ao permitir que a sociedade civil se manifeste junto ao governo2. 

Vale ressaltar que a determinação da descentralização e a determinação da participação decorrem 
de mandamentos constitucionais e, portanto, possuem uma posição hierárquica superior na lógica de 
interpretação do ordenamento jurídico brasileiro. Conforme expressam Liberati e Cyrino:

2  Os Conselhos abrem espaço para sociedade civil participar diretamente das decisões políticas. Assim, estabelece-se uma nova 
relação entre a sociedade civil e o Estado, a qual decorre da ruptura da centralidade das deliberações políticas nas mãos do Poder 
Executivo.



92

Denise Auad

Matérias relacionadas aos atendimentos de crianças e jovens, em vez de serem tratadas por 
seus órgãos da administração direta, com exclusividade, por força de norma de extensão 
contida no artigo 227, § 7º, da Constituição, devem, necessariamente, passar por uma 
instância diferenciada de poder, a saber, os Conselhos. Não ocorrendo dessa forma, haverá 
inconstitucionalidade.3

As disposições constitucionais mencionadas se refl etem na legislação ordinária por meio do art. 
88 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA – Lei 8.069/90), o qual estabelece as diretrizes da 
política de atendimento na área infanto-juvenil e determina em seus incisos II e III a necessidade de: 

II - criação de conselhos municipais, estaduais e nacional dos direitos da criança e do 
adolescente, órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a 
participação popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federal, 
estaduais e municipais;
III - criação e manutenção de programas específi cos, observada a descentralização político-
administrativa; (grifos nossos)

Vale ressaltar alguns aspectos trazidos pelo art. 88 do ECA: os Conselhos dos Direitos integram 
a estrutura federativa brasileira, bem como possuem competência para o planejamento e a fi scalização das 
políticas públicas em prol da criança e do adolescente.

Os Conselhos devem ser organizados em cada unidade federativa, por meio de lei específi ca4, a 
qual garantirá uma composição paritária a tais órgãos5, ou seja, serão compostos pelo mesmo número de 
representantes do governo e da sociedade civil6. A função de membro de Conselho Gestor é considerada 
de interesse público relevante e não é remunerada.

Os Conselhos são órgãos públicos, autônomos e especiais, embora não possuam personalidade 
jurídica. Para facilitar questões de organização, fi cam administrativamente vinculados a um Ministério ou 
Secretaria do Poder Executivo.

Em relação à atividade de planejamento das políticas públicas, o Conselho tem potencial para 
garantir metas de longo prazo, já que a sociedade civil organizada, presente na composição deste órgão 
com o mesmo número de representantes que o do governo, é o eixo impulsionador das demandas da 
comunidade que pressionará a máquina pública com uma duração mais prolongada do que o período de 

3  Conselhos e Fundos no Estatuto da Criança e do Adolescente, p. 87.
4  A competência para a propositura dessa lei é do Chefe do Poder Executivo local.
5  Em relação à composição paritária, é importante mencionar a Resolução do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CONANDA) n.º 105/05, com as alterações das Resoluções 106/05 e 116/05, a qual estabelece parâmetros para a 
criação e o funcionamento dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente nos três níveis da Federação.

6 “A título de exemplo, cita-se o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de São Paulo (CMDCA/SP), criado 
pela Lei Municipal 11.123, de 22 de novembro de 1991 e formado por dezesseis membros titulares, dentre os quais, oito advindos 
do governo e oito da sociedade civil, além de dezesseis membros suplentes, também divididos pela mesma lógica paritária. Os 
membros do governo são oriundos de Secretarias Municipais relacionadas com as questões infanto-juvenis ou como planejamento 
político-orçamentário (Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social; da Saúde; da Educação; dos Esportes, Lazer 
e Recreação; de Participação e Parceria, das Finanças; dos Negócios Jurídicos; e de Cultura). Já os membros da sociedade civil são 
provenientes de movimentos ou entidades nos segmentos de atendimento social à criança e ao adolescente (dois membros), defesa e 
garantia de direitos (dois membros), defesa da melhoria das condições de vida da população (dois membros), defesa dos trabalhadores 
vinculados à questão (um membro), estudos, pesquisas e formação, com intervenção política na área (um membro).
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um mandato do Poder Executivo. Assim, o Conselho tem força para romper o insulamento burocrático da 
máquina pública.

Para que o Conselho possa planejar ações de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, 
dependerá de um diagnóstico sobre as condições da infância e juventude em sua respectiva unidade 
da federação, especialmente para evitar a execução de medidas repetitivas ou sobrepostas, as quais, 
inevitavelmente, causam o desperdício das verbas públicas7. 

A atividade de planejamento deve focar tanto as políticas básicas quanto as ações emergenciais. 
A Execução das primeiras será garantida pela construção de um ciclo orçamentário relacionado aos 
direitos da criança e do adolescente que respeite as decisões tomadas pelo colegiado8. Isso signifi ca que o 
Plano Plurianual, a Lei de Diretrizes Orçamentárias e a Lei Orçamentária Anual devem ter um conteúdo 
compatível com as diretrizes tomadas pelos Conselhos. Já a realização das políticas emergenciais deve ser 
respaldada pelas verbas dos Fundos dos Direitos, os quais são unidades orçamentárias gerenciadas pelos 
Conselhos9 cuja composição contempla, inclusive, doações advindas de pessoas físicas ou jurídicas. 

O planejamento estratégico realizado conforme tal instrumento participativo representa um passo 
fundamental para a garantia da continuidade das políticas públicas, além de promover a superação da visão 
assistencialista que ainda assola a política de atendimento aos direitos da criança e do adolescente, já que é 
pautado na força da sociedade civil, capaz de pressionar um funcionamento da máquina administrativa do 
Estado mais adequado às demandas de base. 

Outra atividade de grande importância para garantir a continuidade das políticas públicas na área 
da infância e juventude, também delegada ao Conselho dos Direitos, conforme dispõe o art. 88, II do ECA, 
é o controle das ações políticas, sejam as de natureza governamental, sejam as de caráter não-governamental. 
Somente com a avaliação dos resultados torna-se possível contrastar o planejamento realizado inicialmente 
pelo Conselho com os avanços efetivamente obtidos. A análise de resultados trará novos parâmetros para 
que se realize, com êxito, um novo ciclo de planejamento. Sem uma visão estratégica do quadro social 
brasileiro, difícilmente conseguiremos alcançar resultados qualitativos nas ações implementadas. Nessa 
medida, a avaliação dos resultados das políticas em curso é etapa indispensável para avançarmos com a 
sinergia adequada para o atendimento das reais necessidades infanto-juvenis.

Ressalta-se que a consciência sobre a necessidade de avaliação de resultados é recente no Brasil. Por 
muito tempo preponderou entre nós a visão equivocada de que os problemas sociais deveriam ser tratados 
sob a ótica altruísta e não sob o enfoque de uma gestão sistêmica estratégica. A essa difi culdade10, soma-se 
a complexidade para a criação de um referencial técnico adequado para a avaliação das políticas públicas 

7 Entendemos que os Conselhos podem utilizar verbas dos Fundos que gerenciam para custear os gastos da elaboração deste mapa 
sobre as condições da infância e juventude. Isso permitiria, inclusive, a contratação de pessoas ou entidades com expertise nessa 
atividade.  

8 Ressalta-se que as decisões do Conselho estão legitimadas pelos instrumentos de democracia participativa e, portanto, 
reproduzem com maior fi delidade os anseios populares.

9 Estabelece o art. 88, IV do ECA: “São diretrizes da política de atendimento: manutenção de fundos nacional, estaduais e 
municipais vinculados aos respectivos conselhos dos direitos da criança e do adolescente.

10 Pela complexidade da construção dos métodos de avaliação, entendemos que o Conselho pode utilizar as verbas do Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente para contratar entidades especializadas nessa atividade, conforme já apontamos neste texto 
em relação à atividade técnica de mapeamento da realidade infanto-juvenil.  
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de natureza social, já que os avanços nessa área não podem ser especifi cados apenas por meio de índices 
quantitativos, mas, especialmente, a partir de dimensões qualitativas11. Avançar nessa parametrização, 
evitando-se uma visão subjetiva do problema e do avaliador não é tarefa fácil.

Assim, a partir do funcionamento diário dos Conselhos nos três níveis da federação brasileira, a 
rede de atendimento à criança e ao adolescente será construída de forma paulatina e qualitativa conforme 
os paradigmas da democracia participativa. É a rede que apontará quais são as instituições governamentais 
e não-governamentais que disponibilizam programas de proteção aos direitos da criança e do adolescente, 
bem como sinalizará os setores mais vulneráveis da política. Portanto, a rede é instrumento de referência 
que norteará o trabalho de todos os atores do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
como, por exemplo, as Varas da Infância e Juventude, o Ministério Público, a Defensoria Pública, a Polícia, 
os Conselhos Tutelares, as Ouvidorias e Entidades Sociais de defesa de Direitos Humanos. Além disso, a 
rede proporciona informações para que haja uma interface interdisciplinar com as ações desenvolvidas a 
partir do Sistema Único de Assistência Social. 

Para que o Conselho seja capaz de captar os anseios da comunidade e seja realmente propulsor de 
um planejamento estratégico de longo prazo na área da infância e juventude, é imprescindível que fomente 
suas diretrizes a partir dos debates que ocorrem no seio das comunidades, das conferências, dos fóruns e 
dos movimentos sociais, de maneira que ele mesmo não seja solapado pelo “insulamento burocrático” que 
atinge a máquina administrativa do Estado.

Por todo o exposto, verifi ca-se que, na prática, a atuação dos Conselhos dos Direitos ainda está 
muito abaixo de toda a estrutura e potencialidade que a legislação lhes concedeu. Há, também, alguns 
pontos críticos, conforme se descreverá a seguir, que enfraquecem o papel institucional do órgão e, portanto, 
precisam ser amplamente debatidos em sociedade, a fi m de que nosso país alcance uma gestão efi ciente 
e democrática no trato de seus problemas sociais, especialmente daqueles que consternam a dignidade da 
criança e do adolescente.

3  Pontos de tensão na atividade do Conselho dos Direitos 

Em primeiro lugar, cita-se a relação confl ituosa que permeia o debate político entre os membros 
do governo e da sociedade civil.  O debate entre essas duas instâncias é saudável para a Democracia, porém, 

11 Para trazer um exemplo de parametrização qualitativa, apontamos os índices desenhados pelo Projeto Travessia, relacionado 
ao atendimento de meninos e meninas vulnerabilizados pela vivência nas ruas da cidade de São Paulo. A referência encontra-se 
no livro Da rua para a cidadania: 5 anos de Travessia, de Maria Izabel Calil (p. 66-69) : 1. “Melhoria das condições de saúde 
e de educação de crianças e adolescentes em situação de rua, assim como de suas famílias, com signifi cativa diminuição do 
uso abusivo de drogas, mesmo que não tenham efetivamente saído das ruas”; 2. Fortalecimento da autonomia e organização 
das famílias de crianças e adolescentes em situação de rua, em torno de soluções coletivas para seus problemas, a partir da 
consciência de seu direito de cidadania e dos instrumentos legais para sua garantia e defesa; 3. Maior qualifi cação, integração 
e fortalecimento das entidades que atuam com essa população, com a estruturação de ações integradas, envolvendo Fóruns 
de Direitos, Conselhos de Direitos, Conselhos Tutelares, Poder Judiciário, Ministério Público e entidades, com vistas à 
implementação de uma política pública consistente, em que Estado e sociedade civil assumam suas efetivas responsabilidades 
no sistema de garantia de direitos, preconizado no ECA; 4. Maior sensibilidade das pessoas em relação à situação de crianças 
e adolescentes nas ruas, com propostas efetivas de participação, por meio da formação de um voluntariado que se disponha 
a atuar na comunidade, dentro de uma perspectiva de participação cidadã, colaborando na organização de famílias e crianças 
utilizando o próprio trabalho voluntário como elemento de construção de sua cidadania; 5. Infl uência positiva no imaginário 
social, provocando mudanças nas atitudes das pessoas com relação às crianças e adolescentes em situação de rua e levando 
diversos setores sociais a ter um olhar mais humanizado sobre a cidade, rompendo com a ótica repressora e assistencialista”.
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em alguns Conselhos, existe uma rixa tão profunda entre elas, a qual macula a própria composição salutar 
dos interesses, na medida em que o Poder Executivo e a sociedade civil organizada se concebem enquanto 
atores inimigos no jogo político.

Há casos, especialmente em Conselhos de Municípios pequenos onde ainda vigora uma cultura 
clientelista em relação ao funcionamento da máquina pública, em que sequer existe uma sociedade civil 
capaz de organizar projetos em prol das causas sociais. Neste contexto, são sempre as mesmas pessoas 
que comandam o Poder Público, geralmente bastante conservadoras, o que perfaz um ciclo viciado que 
interrompe a construção política da cidade. 

Quando o Poder Executivo não cede espaço para a manifestação da sociedade civil, as competências 
institucionais do Conselho deixam de existir. Muitas vezes, o interesse do Executivo em instalar o Conselho 
não é o de estabelecer um parceiro institucional, mas sim o de garantir o repasse de verbas via Fundo dos 
Direitos da Criança e do Adolescente, bem como o registro de entidades e programas de atendimento, 
atividades que, para terem viabilidade, dependem da existência formal do Conselho. Assim, em muitas 
localidades brasileiras, este órgão está completamente sujeito ao domínio do Poder Executivo.

Seria necessário estabelecer, no Estatuto da Criança e do Adolescente, dispositivos que 
demarcassem, com m  aior precisão, as competências do Conselho dos Direitos e sua interface com o Poder 
Executivo. Claro deve estar que os Conselhos não substituem o Poder Executivo, pois suas atividades, 
embora complementares às da Administração Pública, são de outra natureza. Cabe ao Conselho dos 
Direitos traçar as diretrizes que nortearão as políticas públicas na área infanto-juvenil, ou seja, cabe a ele a 
especifi cação de um Plano Estratégico, tanto para as políticas básicas, que integrarão as leis orçamentárias, 
quanto para as ações emergenciais, respaldadas pelas verbas do Fundo. Delimitado o planejamento das 
ações com base na lógica da democracia participativa, caberá ao Executivo o papel da execução das metas 
estabelecidas12.

Por meio da concatenação da atividade do Conselho com a do Poder Executivo, garante-se a 
continuidade de um modelo de proteção integral à criança e ao adolescente capaz de fomentar políticas de 
longo prazo, bem além dos quatro anos referentes ao mandato do chefe do Poder Executivo. 

A sede física em que o Conselho é instalado, bem como a organização de seu pessoal administrativo, 
pode demonstrar se a relação com o Poder Executivo é de respeito ou de subserviência. Determina a 
Resolução n.º 105/05 do CONANDA:

Seção II - Da estrutura necessária ao funcionamento do Conselho dos Direitos.
 Art.4º. Cabe à Administração Pública, nos diversos níveis do Poder Executivo, fornecer 
recursos humanos e estrutura técnica, administrativa e institucional necessários ao 
adequado e ininterrupto funcionamento do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, devendo para tanto instituir dotação orçamentária específi ca que não onere 
o Fundo dos Direitos da Criança e do Adolescente. § 1º. A dotação orçamentária a que 
se refere o caput deste artigo deverá contemplar os recursos necessários ao custeio das 
atividades desempenhadas pelo Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, 
inclusive despesas com capacitação dos conselheiros; § 2º. O Conselho dos Direitos 

12 Defendemos que o não cumprimento das diretrizes do Conselho por parte do Poder Executivo permite o ajuizamento de medidas 
judiciais que o forcem nessa direção. 
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da Criança e do Adolescente deverá contar com espaço físico adequado ao seu pleno 
funcionamento, cuja localização será amplamente divulgada, e dotado de todos os 
recursos necessários ao seu regular funcionamento.

Todavia, não é raro encontrarmos a sede do Conselho instalada no mesmo local em que funciona 
o próprio gabinete do Chefe do Poder Executivo ou uma Secretaria de Governo, inclusive com a utilização 
do mesmo pessoal técnico para trabalhar concomitantemente para os dois órgãos. Tal postura leva a uma 
confusão de papéis institucionais, além da possibilidade de as atividades do Conselho serem amplamente 
controladas pelas “mãos” do governo.

Alguns Estados e Municípios Brasileiros, no entanto, criaram uma solução interessante para sediar 
os Conselhos. Neles há uma espécie de “Casa dos Conselhos”, local onde se instalam diversos Conselhos 
Gestores, cada qual com sua equipe administrativa própria, ou, então, dividindo-se o corpo administrativo 
entre Conselhos de semelhante temática. A vantagem da criação de uma “Casa dos Conselhos” é a 
possibilidade de fomentar práticas de democracia participativa com uma integração interdisciplinar, fator 
essencial para uma melhor concatenação das políticas públicas, especialmente na área social.    

Um fator bastante delicado que permeia a atuação dos Conselhos é o conceito de paridade 
entre seus membros. Apenas a paridade numérica entre representantes do governo e da sociedade civil 
éincapaz de garantir igual poder de pressão entre as duas partes envolvidas. Primeiramente, ressalta-se 
que o funcionamento da máquina pública é bastante complexo; assim, o conhecimento de seus meandros 
por quem está do “lado de fora” da rotina administrativa, ou seja, pelos conselheiros da sociedade civil, é 
tarefa bastante árdua. Em decorrência, se os conselheiros não tiverem acesso a uma capacitação continuada, 
especialmente os integrantes da sociedade civil, não terão a formação técnica adequada para infl uenciar as 
decisões de maior impacto político do colegiado. 

Outro ponto fulcral é a permeabilidade para a cooptação de interesses entre governo e sociedade 
civil, especialmente quando o Conselho dos Direitos é utilizado por seus membros como trampolim 
político para outros cargos. 

A função de conselheiro é considerada de interesse público relevante e, por isso, não é remunerada. 
Como consequência, delineia-se, na prática, a seguinte situação: Os membros que representam o governo 
recebem sua remuneração conforme o cargo que ocupam na máquina administrativa, além de estarem mais 
integrados às atividades do colegiado como um desmembramento da própria atividade do cargo público 
que ocupam. Já os membros que representam a sociedade civil estão vinculados a alguma instituição ou 
movimento em prol dos direitos da criança e do adolescente, cujas atividades nem sempre são remuneradas. 
Neste caso, se não tiverem outra fonte de renda, terão difi culdades fi nanceiras e menor disponibilidade 
para se dedicar às atividades do Conselho.  As reuniões do Conselho não ocorrem na frequência desejada e 
raramente todos os conselheiros estão presentes na reunião, fator que atravanca o andamento das pautas e 
o desempenho das atividades institucionais.

Por todos esses motivos, defendemos que a atividade no Conselho dos Direitos deveria ser 
remunerada e em tempo integral. Nessa lógica, os membros do governo seriam alocados para os Conselhos 
durante o período de seus mandatos e os representantes da sociedade civil assumiriam a função com a 
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disponibilidade necessária à instituição. Ambos seriam remunerados igualmente pelas atividades a serem 
desempenhadas. Entendemos que somente dessa forma o Conselho assumirá uma rotina de trabalho em 
um ritmo condizente com a responsabilidade que a legislação lhe determinou13. 

Para que os instrumentos de democracia representativa funcionem, é necessária uma rotatividade 
de pessoas nas instituições políticas, a fi m de que as demandas atinjam variados interesses sociais. Todavia, 
não é este o panorama da maioria de nossas instituições e a situação se agrava em Municípios menores. A 
rotina de nossos órgãos tem demonstrado que é sempre o mesmo grupo de pessoas que reparte o poder 
político, o que sinaliza um problema grave: a maior parte da população brasileira está alijada dos assuntos 
políticos e esta alienação piora a capacidade da comunidade reivindicar seus direitos. Em relação aos 
Conselhos, esse quadro se refl ete no hábito de um conselheiro dos Direitos também assumir outro cargo na 
Administração Pública e até no Conselho Tutelar. Vale ressaltar que esta prática é vedada segundo o art. 11 
da Resolução n.º 105/05 do CONANDA:

Não deverão compor o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente, no âmbito 
do seu funcionamento: I- Conselhos de políticas públicas; II- Representantes de órgão 
de outras esferas governamentais; III- Ocupantes de cargo de confi ança e/ou função 
comissionada do poder público, na qualidade de representante de organização da 
sociedade civil; IV- Conselheiros Tutelares no exercício da função. 

A preocupação da resolução é justamente evitar que o conselheiro se sobrecarregue de atividades 
ou misture papéis institucionais, o que interferiria negativamente no trabalho que realiza no Conselho.

Outro ponto deveras polêmico diz respeito ao tempo de mandato do conselheiro. Segundo o 
Art. 10 da Resolução n.º 105/05 do CONANDA, a qual tem sido respeitada pelos Conselhos das demais 
unidades federativas brasileiras, o mandato dos representantes da sociedade civil tem a duração de dois 
anos. Conforme seu parágrafo único: “Legislação específi ca, respeitadas as necessidades locais, estabelecerá 
os critérios de reeleição14 da organização da sociedade civil que, em qualquer caso, deve se submeter a uma 
nova eleição, vedada a prorrogação de mandatos ou a recondução automática”. O disposto no art. 10, a 
nosso ver, gera uma incongruência: a possibilidade de um representante do governo fi car na gestão por 

13 A remuneração e o exercício do mandato em período integral resolveriam algumas questões cruciais que envolvem o trabalho 
dos Conselheiros. Primeiramente, evitaria o acúmulo de funções fora das atribuições do Conselho, já que seus membros, 
nestas condições, poderiam se dedicar exclusivamente para o mandato. Pela atual estrutura, os Conselheiros acabam sendo 
pressionados tanto pelas atividades que exercem fora do Conselho, quanto pelas responsabilidades da gestão, as quais, 
aliás, também demandam bastante tempo para serem realizadas adequadamente. Em consequência, acabam por não fazer 
corretamente nem uma atividade e nem outra. Um dos problemas, por exemplo, que atrapalha o êxito das reuniões é o alto 
índice de faltas, em decorrência, principalmente, do acúmulo de funções. Devido às constantes faltas, os assuntos das pautas 
precisam ser constantemente repetidos, fator que gera atrasos no andamento das atividades do Colegiado. Além do exposto, a 
possibilidade de remuneração ofereceria maiores oportunidades para líderes comunitários com baixa renda integrarem a gestão 
dos Conselhos, já que sua condição econômica é uma barreira, muitas vezes intransponível, que impede a possibilidade de sua 
participação. Assim, a remuneração seria, inclusive, um fator de ajuste para garantir uma relação de forças mais igualitária entre 
a representação da sociedade civil e a do governo.” AUAD, Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente: uma 
opção pela democracia participativa, p. 71-72.

14 O mandato dos conselheiros da sociedade geralmente tem a duração máxima de quatro anos, já que o art. 10 da Resolução 
n.º 105/05 do Conanda permite que a legislação competente de cada unidade federativa estabeleça os critérios de reeleição e, 
geralmente, tal legislação tem admitido apenas uma única reeleição por igual período.
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muito mais tempo, na medida em que ele é nomeado pelo chefe do Poder Executivo15. Entendemos que 
o prazo do mandato deveria ser melhor detalhado em legislação própria, especialmente para garantir ao 
Conselho poder de pressão capaz de superar o limite de gestão administrativa do Executivo16. Defendemos 
que o mandato do conselheiro civil deveria ser de quatro anos, admitindo-se uma reeleição, mas o ponto 
fulcral seria o momento do início de seu mandato, o qual ocorreria no segundo ano da gestão do chefe do 
Poder Executivo. A partir desta concatenação, mesmo que mudar o perfi l do governo, os representantes 
da sociedade civil permanecerão no cargo de maneira intercalada, a fi m de garantir a continuidade das 
diretrizes da política pública17. Outra medida importante seria expressamente delimitar, em lei, o mandato 
do conselheiro governamental, a nosso ver também adotando-se o critério de quatro anos, com possibilidade 
de uma reeleição, a fi m de impedir o risco de sua perpetuação no poder18.  

Há um fator crucial e problemático que toca a própria relação do Conselho enquanto instrumento 
de participação democrática. Ressalta-se que o Conselho é um locus para a prática da democracia participativa, 
o qual dinamiza a vontade da sociedade civil organizada. Porém, podemos ponderar o seguinte dilema: e a 
sociedade civil “não organizada”, quais seriam os instrumentos que lhe dariam voz para que a democracia 
seja realmente autêntica19? No Brasil estamos muito longe, ainda, de contarmos com uma população 
engajada em demandas políticas de base, bem como consciente de seus direitos de cidadania. Nesse sentido, 
reafi rmamos que os Conselhos não podem se manter distantes dos Fóruns, das audiências públicas, das 
visitas às comunidades carentes, da comunicação direta com as pessoas e, especialmente,  de uma atenção 
especial à voz que ecoa das ruas. Caso contrário, será um instrumento de democracia participativa às avessas 
sujeita a se perder no mesmo ostracismo burocrático da Administração Pública, ou seja, fi cará cada vez mais 
distante dos anseios populares e falhará em sua missão democrática de transformação social.

Outra questão de árdua solução também desafi a o funcionamento dos Conselhos, relacionada à 
estrutura federativa brasileira conforme o modelo de competências adotado por nossa atual Constituição.

Adotamos um federalismo de natureza cooperativa; porém, o conteúdo previsto nos arts. 21 a 
24 da CF/88 está arrolado de maneira bastante confusa. Não houve acuração do legislador constituinte 
em construir uma lógica interpretativa na demarcação entre as competências de cada unidade federativa, 
bem como entre as competências comuns e concorrentes. Há assuntos tão abrangentes que permeiam as 

15 Suponha-se, por exemplo, que um conselheiro seja nomeado por todo o período de mandato do Chefe do Poder Executivo, o 
que somaria quatro anos de gestão. Se houver reeleição, este prazo se prolongará por mais quatro anos. Suponha-se, ainda, que 
o sucessor tenha simpatia por esse conselheiro e decida manter a nomeação, já que não há proibição para essa prática. Neste 
caso, há o risco de uma pessoa se “eternizar” em um cargo de natureza política, o que não é salutar para o sistema democrático, 
o qual pressupõe a alternância do poder como um princípio basilar.  

16 As políticas públicas brasileiras têm se condicionado ao prazo de mandato do Executivo, o que impede uma gestão dos problemas 
com visão de longo prazo. As repartições públicas brasileiras trabalham com a lógica perniciosa de que se o governo mudar, os 
rumos da gestão se transformarão por completo, inclusive com o risco de se alterar tudo o que foraimplementado pelo governo 
anterior. 

17 A garantia da não coincidência de mandatos cria um círculo virtuoso de mútua fi scalização entre os conselheiros civis e os 
conselheiros do governo, o que fortalece Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente.

18  Mesmo que o conselheiro do governo ou da sociedade civil voltem futuramente a ocupar o mesmo cargo, deve ser respeitado, 
pelo menos um intervalo de mandato, da mesma forma que ocorre para a reeleição dos chefes do Poder Executivo.

19 Deve-se ter em mente que a maior parte das demandas de natureza social tem raízes na sociedade civil não organizada, ou seja 
nos meandros das comunidades carentes, alijadas, inclusive, da própria proteção do Estado. 
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diversas modalidades de competência sem oferecer clareza se a responsabilidade por eles é da União, dos 
Estados ou dos Municípios, ou, então, de todas as unidades federadas em conjunto20. Não há, também, 
uma correspondência adequada entre as competências de ordem administrativa e as de natureza legislativa. 
Na prática, o debate acaba sendo levado ao Poder Judiciário e fi ca a aguardar uma decisão defi nitiva por 
longos anos. Em muitos casos, quando ocorre o trânsito em julgado desses processos, já houve tamanha 
modifi cação ou o agravamento do quadro social, que, então, a implementação da política que fora discutida 
no Poder Judiciário deixa de ter sentido. 

Como a própria legislação brasileira não defi ne, com rigor, como deve ser a atuação das unidades 
federativas quando há a previsão constitucional de uma competência compartilhada, não é raro acontecer 
de a União, Estados e Municípios empurrarem a efetivação da política pública uns para os outros, e, nesse 
caso, as ações necessárias para impactar mudanças qualitativas na realidade social não se concretizam.

Os Conselhos, por terem a atribuição de planejar as linhas básicas das políticas públicas na área da 
infância e juventude, sofrem diretamente com a falta de acuração do modelo jurídico do federalismo brasileiro.
Especifi camente sobre as questões da infância e juventude, determina a Constituição Federal, em seu art. 227, 
§ 7º, correlacionado ao art. 204, I, que a política pública deve ter como diretriz a descentralização político-
administrativa, cabendo a coordenação e as normas gerais à esfera federal e a coordenação e a execução dos 
respectivos programas às esferas estadual e municipal. O dispositivo constitucional é complementado pelo 
ECA, o qual, em seu art. 88, I, estabelece que a municipalização é uma diretriz da política de atendimento.  

Buscou o legislador romper com a centralização política, legado desastroso que já fora 
implementado no Brasil especialmente por meio da política de abrigamento e de internação. O ponto positivo 
da descentralização político-administrativa e da municipalização é a possibilidade de serem abarcadas as 
peculiaridades locais em um país com grandes dimensões territoriais e desenvolvimento heterogêneo, como 
é o caso do Brasil. Todavia, como não há um detalhamento da divisão de tarefas que deve ser realizada pelas 
unidades federadas, aplica-se a lógica deveras imprecisa de que a União tem competência para as matérias 
gerais, os Estados devem atuar em questões regionais e os Municípios devem atender as demandas locais. 
Nesse sentido, questiona-se: qual é a linha divisória precisa entre atividades mais gerais e mais peculiares? A 
questão da efetividade da política pública se agrava na medida em que diversos Municípios Brasileiros são 
pobres, além de marcados por graves problemas sociais; assim, não possuem verbas sufi cientes para executar 
programas efi cientes de atendimento aos direitos da criança e do adolescente.

A questão da interdisciplinaridade das políticas públicas na área da infância e juventude 
também esbarra no engessamento da estrutura do modelo político-administrativo brasileiro. Não há um 
diálogo interdisciplinar entre os diversos Ministérios e Secretarias do Estado, o que tem gerado ações em 
duplicidade e a ausência de programas em áreas específi cas. Indaga-se, por exemplo, qual deveria ser o 
correto atendimento de uma criança vitimizada pela violência doméstica, além de portadora de doença 
grave. Quais rubricas orçamentárias, de quais Ministérios ou Secretarias e de quais unidades federativas 
atenderiam com sucesso este caso, infelizmente tão comum no Brasil? 

20 Cite-se, por exemplo, a questão da educação. Conforme art. 22 da CF/88, “Compete privativamente à União legislar sobre: 
XXIV - diretrizes e bases da educação nacional”. Já o art. 24 da CF/88 estabelece que “Compete à União, aos Estados e ao 
Distrito Federal legislar concorrentemente sobre: IX - educação, cultura, ensino e desporto”.
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Buscamos apresentar alguns pontos controvertidos que infl uenciam diretamente o desempenho 
das atividades dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente. A existência de questões polêmicas 
não deve ser considerada um fator de diminuição da importância do papel institucional do colegiado na 
construção de políticas públicas alicerçadas na lógica da democracia participativa; muito pelo contrário, 
deve ser a inspiração inicial para um amplo debate em sociedade a fi m engajá-la nas reformas necessárias 
para fortalecer o Conselho em sua missão democrática.  

4 Considerações Finais

A criação de um órgão como o Conselho por si só expressa que a democracia representativa pura 
tenderá, cada vez mais, a abrir espaço para a participação direta da sociedade nos assuntos políticos. 

Nesse sentido, tornam-se imprescindíveis ações que conscientizem as pessoas sobre a importância 
de conhecerem e lutarem por sua condição de cidadania. É necessário, portanto, que a própria sociedade 
busque se emancipar a partir da valorização da educação como o instrumento basilar de transformação 
social. Refl etimos que somente pela cobrança a partir da própria sociedade haveria poder de pressão 
sufi ciente para impulsionar o Estado a reconhecer o direito à educação como ponto de partida para a 
consolidação de uma democracia legítima.

Os Conselhos, por serem canais que ecoam a voz da sociedade para dentro do aparato 
estatal21, também estão sujeitos às vicissitudes, aos defeitos e às qualidades do corpo social que os 
integra, o qual é um microcosmo da sociedade civil organizada que milita na infância e juventude 
juntamente com os setores governamentais que atuam nessa área. Daí porque a qualifi cação de seus 
membros é o primeiro passo para a qualifi cação do Conselho enquanto instituição vocacionada à 
prática da democracia participativa.

Como mencionado anteriormente, a legitimidade do Conselho também está relacionada à 
sua estreita ligação com os movimentos populares, ou seja, com as reivindicações que nascem nos seios 
das comunidades, especialmente naquelas marcadas pela exclusão social, cujas máculas à dignidade 
humana não podem mais ser toleradas como triviais ao sistema político-econômico em que vivemos.Tais 
comunidades necessitam de uma atenção especial, pois estão privadas, inclusive, dos próprios direitos de 
cidadania prestados pelo Estado. Se o Conselho não conseguir absorver essas demandas, não cumprirá seu 
papel emancipatório; pelo contrário, será um trampolim para cooptações políticas e mergulhará na mesma 
inércia que assola diversos órgãos da Administração Pública.

Deve-se destacar, também, que o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente ainda é 
um órgão desconhecido. Não é raro as pessoas ou ignorarem por completo as atividades que ele realiza, 
ou, então, confundi-lo com os outros órgãos, especialmente com os Conselhos Tutelares. Assim, outro 
fator que impulsionaria a qualidade das ações empreendidas pelo Conselho dos Direitos seria sua ampla 

21  O Conselho é um espaço institucional que oxigena a participação política, por permitir que os problemas da sociedade sejam, por 
“ela mesma”, trazidos para a arena da discussão pública. Sem espaços como este, a decisão política passa a ser tomada no interior dos 
gabinetes da máquina administrativa, os quais estão muito mais distantes dos problemas das comunidades. Através do Conselho, 
a função típica de planejamento das políticas públicas deixa de ser monopólio do Poder Executivo e se abre para a sociedade civil 
organizada.” AUAD, Conselhos e Fundos dos Direitos da Criança e do Adolescente: uma opção pela democracia participativa, p. 92.



101

A interface dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente com a democracia participativa e as 
políticas públicas de longo prazo: desafi os e perspectivas

divulgação em sociedade, inclusive para estimular pessoas que não estejam ligadas à militância na área da 
infância e juventude a participar de suas reuniões abertas22 e, por esse caminho, começar a se engajar na 
defesa dos direitos da criança e do adolescente. Somente esse ciclo de participação renovará e fortalecerá o 
Conselho enquanto locus legítimo para a prática da democracia participativa.  

Ponderamos que o modelo institucional do Conselho não está fi nalizado. Como apresentado 
neste artigo, há vários pontos de tensão que permeiam a atividade deste colegiado, os quais não podem 
gerar uma postura de descrédito frente à potencialidade que o Conselho possui como instrumento de 
democracia participativa, na medida em que devem ser pauta para dinamizar um amplo debate focado no 
aprimoramento de suas atividades com o espírito de que a própria Democracia é um regime em constante 
evolução. Uma meta deve ser focada para o fortalecimento do Conselho dos Direitos da Criança e do 
Adolescente: a sociedade precisa conhecer profundamente sua estrutura para qualifi car o debate sobre 
possíveis reformas que fortalecerão seu papel institucional, mas, acima de tudo, qualquer sugestão de 
mudança deve zelar pela preservação de sua genuína vocação para a emancipação dos problemas sociais. 
A construção do Conselho enquanto locus legítimo para a prática da democracia participativa não é 
tarefa simples que pode ser construída da “noite para o dia”, ainda mais em um país como o Brasil, ainda 
profundamente marcado por uma cultura autoritária e clientelista. O olhar que precisamos direcionar para o 
Conselho, portanto, deve expressar dois valores essenciais: primeiro, o da esperança por sua potencialidade; 
e, segundo, o da defesa de sua constitucionalidade democrática.
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1 Introdução

Historicamente, a decisão das ações no campo da criança e do adolescente esteve restrita às elites 
ou a tecnocratas, que, distantes da realidade da maioria da população, não formularam uma política de 
direitos universais. Tampouco era essa a preocupação existente. Até os anos 1980, as práticas tinham como 
fi nalidade ‘conter’ os ‘menores’, isolando-os, segregando-os e disciplinando-os para o trabalho subalterno.

As ações assistenciais voltadas para esse segmento não se pautaram, efetivamente, pelos princípios 
de justiça e cidadania e menos ainda foram formuladas a partir da partilha de poder com os atores que 
atuavam na área da infância e adolescência. Com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) é que esse processo ganhará novos contornos e conteúdos.

O Estatuto da Criança e do Adolescente foi criado para regulamentar as conquistas em 
favor da infância e da juventude, obtidas na Carta Constitucional [...]. Ele é a concretização 
dos direitos inscritos na Constituição Federal de 1988 no artigo 227 que elenca os direitos 
fundamentais de defesa da infância e da juventude (COSTA, 1993, p. 20). 

O Estatuto da Criança e do Adolescente, no que se refere à mudança de gestão das políticas 
de atendimento a essa população, prevê a participação popular na formulação e no controle social1 das 
políticas. Dentro desse marco conceitual e legal da política social, inicia-se o reordenamento institucional 

1  A expressão ‘controle social’, presente na Constituição Federal de 1988, é empregada para indicar a participação da população na 
elaboração e fi scalização de políticas públicas.  
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na perspectiva de mudanças, sobretudo com a implantação dos Conselhos Tutelares
 
e dos Conselhos dos 

Direitos da Criança e do Adolescente.
Os Conselhos devem ser criados por lei federal, estadual e municipal, conforme preconiza o 

artigo 88 do Estatuto. Assim, existem o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONANDA), os Conselhos Estaduais e, no plano municipal, os Conselhos Municipais dos Direitos da 
Criança e do Adolescente.

Dessa maneira, foi em 1991, com a Lei Municipal 3.751/91 — alterada pela Lei 4.174/95 —, 
que se autorizou o funcionamento do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CONCAV) e a criação do Fundo para a Infância e a Adolescência, na cidade de Vitória/ES. Em 1992, o 
CONCAV começou a funcionar sob a forma de um conselho provisório, que teve como principal função 
fortalecer, adequar conforme diretrizes do ECA e articular as entidades que atuavam na área da criança e do 
adolescente no município. Já em 1993, o Conselho realizou suas primeiras eleições e iniciou, de fato, seu 
funcionamento, discutindo planos de ação e apresentando propostas para o Poder Executivo Municipal.

Pode-se afi rmar que o Conselho dos Direitos assume dupla fi nalidade: 1) a elaboração das políticas que 
assegurem o atendimento dos direitos da criança e do adolescente e 2) o controle da execução dessas políticas.

A primeira fi nalidade, na prática, implica dizer que todo projeto de governo que vise — 
exclusivamente ou não — o atendimento dos direitos da criança e/ou adolescente deve 
contar com a aprovação prévia do Conselho de Direitos para a sua execução, sob pena 
desta [sic] ser sustada pela justiça por ocorrer inconstitucionalidade formal. [...] Quanto 
à segunda fi nalidade que é o controle na execução das políticas públicas que atendam 
os direitos infanto-juvenis, sua existência é devida ao fato de não ser o Conselho de 
Direitos o órgão executor de seus projetos, [a ele cabe] controlar as políticas que elaborou 
(PONTES, 1993, p. 20-22). 

Na tentativa de consolidação do novo paradigma estabelecido pelo Estatuto, os Conselhos 
se apresentam como um mecanismo importante para assegurar os direitos fundamentais das crianças 
e adolescentes. O Conselho assume a tarefa regente para que o direito reconhecido em lei deixe de ser 
uma doutrina e uma questão teórica, para se legitimar na sociedade por meio de seus mecanismos de 
elegibilidade, fortalecidos pelos Conselhos Tutelares, pelos Fundos da Criança e do Adolescente, pelos 
órgãos operadores da justiça e por fóruns da sociedade civil que integram o Sistema de Garantias. Tem 
como objetivo formular a política de atenção a essa população enquanto ação integrada, uma vez que 
as políticas correspondentes necessitam de se articular às demais políticas setoriais para contemplar a 
normativa da proteção integral.

O Conselho de Direitos da Criança e do Adolescente tem uma tarefa intersetorial. Ele não 
elabora a política de Assistência Social para a infância, mas é responsável pela política de 
proteção integral da infância que tem um corte intersetorial e atravessa todas as áreas da 
política (VOLPI, 2000, p. 33). 

Para tanto, o Conselho de Direitos possui algumas competências que Pontes (1993, p. 29) 
classifi ca como: competências conscientizadoras, modifi cadoras e administrativas.
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Dentre as competências conscientizadoras, é de responsabilidade dos conselhos promover a 
divulgação dos direitos e garantias da criança e do adolescente, promover a articulação entre os órgãos 
governamentais e as instituições da sociedade civil que atuam na questão da criança e do adolescente, 
acompanhar os casos de violação dos direitos de crianças e adolescentes, visitar delegacias de polícia, 
hospitais, entidades de internação, centros de triagem, unidades de acolhimento e demais estabelecimentos, 
públicos ou não, onde possam ser encontradas a criança ou o adolescente (PONTES, 1993).

No que se refere às competências modifi cadoras, cabe aos Conselhos estabelecer as normas para 
o registro das entidades de atendimento, governamentais ou não, que planejam e executam programas 
de proteção e socioeducativos destinados a crianças e adolescentes, mantendo o registro das inscrições 
e suas alterações e comunicando-as ao Conselho Tutelar e à autoridade judiciária, além de promover o 
reordenamento institucional dos órgãos do Poder Público de atendimento dos direitos infanto-juvenis, 
opinar sobre a proposta que defi ne o percentual de dotação orçamentária às políticas públicas, gerir o 
Fundo para a Infância e a Adolescência e elaborar uma proposta de alteração na legislação em vigor para o 
atendimento dos direitos de crianças e adolescentes (PONTES, 1993).

Também é atribuição dos Conselhos presidir o processo de escolha dos membros do Conselho Tutelar 
e elaborar seu próprio regimento interno, que deve conter, entre outras coisas, as atribuições dos conselheiros e a 
forma de deliberação das reuniões. Essas são as competências administrativas dos Conselhos (PONTES, 1993).

Para cumprir todas as suas funções, vincula-se ao Conselho dos Direitos o Fundo para a Infância 
e Adolescência (FIA), cujos recursos somente podem ser destinados de acordo com os critérios estabelecidos 
pelo Conselho.

Desse modo, a sociedade, atuando nos conselhos, começa a desenhar uma nova forma de relação 
com o Estado, no sentido de que, potencialmente, democratizam-se os processos decisórios, publicizam-se 
as decisões e promove-se a transparência das fontes e aplicações dos recursos, visto que o gerenciamento do 
Fundo é realizado de forma partilhada entre Poder Público e sociedade civil.

Não obstante, cabe-nos questionar como vêm se confi gurando historicamente a participação 
e a construção do processo democrático no interior do CONCAV, para verifi carmos se, nesse caso, a 
institucionalização de espaços considerados democráticos viabiliza, de fato, a participação real dos cidadãos. 
Também veremos quais fatores infl uenciaram, ao longo da história do Conselho, a participação dos conselheiros.

2  O Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Município de 

Vitória/ES: Composição e Objetivos da Inserção das Entidades

O marco legal nos indica que, para uma entidade ter assento — com poder de voto — no 
Conselho, ela precisa estar registrada como entidade voltada à defesa, ao atendimento ou a estudos e 
pesquisas relativos aos direitos da criança e do adolescente, além de ser eleita por uma assembleia de 
entidades também registradas.

Desse modo, passaremos, agora, a expor, de maneira pormenorizada, os resultados de nossa 
análise dos dados obtidos através de pesquisa documental e de entrevistas realizadas com 16 (dezesseis) 
conselheiros que participaram do CONCAV nas gestões entre os anos de 1993 a 2004.
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No que se refere aos anos de fundação, a investigação mostra que 46% das instituições da 
sociedade civil foram criadas na década de 1980, momento de redemocratização do País, em que se 
abria a possibilidade de universalização dos direitos sociais, de ampliação do conceito de cidadania e 
de interferência das classes populares no aparelho estatal. Esse período também marcou contestações 
mais evidentes à concepção até então dominante de criança e adolescente, considerados “menores”, e à 
forma pela qual eram atendidos. Aquelas entidades assumiram, na década de 1980, um papel central, 
denunciando a violência sofrida por crianças e adolescentes e pressionando o poder público para que 
fossem viabilizadas políticas sociais que promovessem a cidadania dessa população e garantissem seus 
direitos. Sem contar que toda essa movimentação da sociedade civil também favoreceu a criação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Nesse contexto, é notório que as entidades criadas na década de 
1980 se apresentam enquanto entidades de defesa de direitos, como o Movimento Nacional de Meninos 
e Meninas de Rua (MNMMR), o Conselho Popular de Vitória (CPV) e a Pastoral do Menor. Algumas 
dessas entidades, com mais de vinte anos de atuação no município de Vitória, foram essenciais para 
a incorporação do artigo 227 na Constituição Federal de 1988 e para a criação e a promulgação do 
Estatuto da Criança e do Adolescente, na medida em que já desenvolviam ações de defesa de crianças e 
adolescentes ou já lhes prestavam atendimento diretamente.

Com um percentual de 27% encontram-se as entidades criadas na década de 1990, cujo perfi l se 
enquadra na prestação de serviços sócioassistenciais, ou seja, que atendem diretamente a um público-alvo 
específi co de crianças e adolescentes. Estas entidades foram criadas num contexto de ofensiva neoliberal, 
em que o Estado brasileiro se retrai ainda mais no trato das expressões da questão social, transferindo para 
a sociedade civil aquilo que seria de responsabilidade estatal nessa área.

A pesquisa também revela que outras entidades criadas antes da década de 1990, como a Associação 
de Pais e Amigos do Excepcional (APAE), a Obra Social Nossa Senhora das Graças, a Casa do Garoto 
Capixaba (extinta), a Paróquia Santo Antônio e a Federação Espírita do Espírito Santo (FEES), têm uma 
atuação histórica no município, realizando ações onde o poder público historicamente esteve ausente. Essa 
constatação reafi rma que a presença das iniciativas da sociedade civil no âmbito da execução das políticas 
sociais no Brasil não é algo recente, próprio do período iniciado na década de 1990.

Todavia, nessa década é que essa intervenção ganhará o seu traço mais perverso, pois, na 
medida em que o Estado transfere para a sociedade civil funções que até então eram suas, pode acabar 
comprometendo a atuação dela nos Conselhos. As ‘parcerias’ fi rmadas entre o poder público e algumas 
entidades prestadoras de serviços

 
são realizadas, basicamente, através de convênios mediante os quais são 

repassados recursos para o pagamento de pessoal, compra de equipamentos, material, espaço físico, entre 
outros. Recebendo recursos públicos, o representante da entidade pode sentir-se pressionado a se colocar 
numa posição meramente consensual, aceitando a direção dada pelo grupo hegemônico no Conselho, 
mesmo que essa postura venha a ferir os princípios mais coletivos e democráticos que, em tese, são 
defendidos pela entidade.
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Entretanto, essa fragilidade da participação de setores da sociedade civil2 não se limita apenas 
às entidades criadas nos anos 1990. As demais também são afetadas pela relação conservadora do Estado 
com a sociedade, relação essa que é reconfi gurada a partir da década de 1990. Isso porque o Conselho é 
um espaço em que se manifestam as relações sociais, e, portanto, todas as entidades estão inseridas nesse 
contexto contraditório e no qual se dá uma específi ca correlação de forças.

Outro aspecto a destacar é que 58% das entidades que participaram do CONCAV têm extração 
religiosa, diretamente, ou são fi nanciadas por Igrejas. Esse fato aponta para a continuidade da atuação 
da Igreja na área social, a qual data da chegada dos jesuítas ao Brasil, passando pela criação das Santas 
Casas e instituições de atendimento para a criança e o adolescente. “A presença da Igreja assegurou uma 
continuidade histórica quanto aos estilos de atuação e valores3 em toda uma área das entidades sem fi ns 
lucrativos no Brasil” (LANDIM, 1993 apud SALES, 2004, p. 222). Muito embora seja preciso salientar 
a existência do espectro da esquerda católica – algo relativamente recente na história brasileira –, cuja 
capacidade de formulação, visão crítica da realidade e protagonismo na cena política do País são enormes, 
também é preciso destacar que, “assim como o Estado, as igrejas não fi caram imunes, em função do seu 
grande poder e penetração social e cultural, à infl uência do clientelismo, a manipulações políticas e a 
corporativismos no passado e no presente” (SALES, 2004, p. 222).

A participação continuada no CONCAV não se refere apenas às entidades de cunho religioso. 
Observando as instituições que tiveram assento no Conselho, vemos que muitas ocuparam esse espaço 
por mais de uma gestão. Considerando que até 2004 tinha havido cinco gestões no CONCAV, é 
possível afi rmar que não houve uma grande rotatividade de entidades no debate e na formulação 
de políticas sociais relativas à criança e ao adolescente, muito embora, até aquela data, existisse um 
número aproximado de quarenta instituições atuando com populações daquelas faixas etárias, no 
município (VITÓRIA, 2001).

De acordo com a pesquisa realizada, as entidades representadas no CONCAV tiveram sua inserção 
nesse espaço em virtude de várias motivações: dentre elas, a própria história de luta pelos direitos da criança 
e do adolescente que as entidades em questão já haviam construído no município, a defesa dos interesses 
dos segmentos sociais que representam, sua contribuição para modifi car o desenho das políticas municipais 
para a criança e o adolescente, o fato de a participação no Conselho ser uma forma de acessar recursos 
públicos para a realização de suas atividades.

A inserção de instituições no Conselho como consequência de sua participação nas lutas sociais 
dos anos 1980 aponta a valorização do CONCAV enquanto espaço de construção de direitos e de 

2  [A sociedade civil] “é o espaço onde se organizam os interesses em confronto, é o lugar onde se tornam conscientes os confl itos e as 
contradições. [...] Em outros termos, a sociedade civil compreende o conjunto de relações sociais que engloba o devir concreto da 
vida cotidiana, da vida em sociedade, o emaranhado das instituições e ideologias nas quais as relações se cultivam e se organizam” 
(SIMIONATTO, 1999, p. 66). Assim, não é possível afi rmar que exista uma posição dualista e maniqueísta entre sociedade civil 
e Estado, no sentido de que a sociedade civil estaria permeada de valores positivos e o Estado encarnaria os valores negativos da 
sociedade. A sociedade civil localiza-se na superestrutura, mas sofre determinações da infra-estrutura e, portanto, está dialeticamente 
vinculada ao Estado e até mesmo ao mercado, ou seja, a sociedade civil não se confi gura em um bloco homogêneo que representa 
interesses homogêneos.

3  Dentre tais valores e estilos de atuação, destacam-se: forte personalização, valorização do altruísmo, da abnegação, da caridade, além 
de muito frequentemente apresentar uma postura repressiva, conservadora e autoritária.  
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formulação de políticas inovadoras, que promova a ruptura com o atendimento repressivo que marcou a 
história brasileira na área da criança e do adolescente.

Deve-se destacar que a inserção histórica das entidades na luta pela garantia de direitos indica a 
importância que a institucionalização do Conselho teve para esses sujeitos que havia algum tempo vinham 
pressionando o poder público, através de denúncias e reivindicações no campo da criança e do adolescente. 
No momento em que o Conselho é criado, ele surge não somente como grande possibilidade de diálogo 
entre Estado e sociedade civil, agora com poderes formalmente iguais na defi nição de políticas sociais, mas 
também como esperança de construção de uma nova realidade para a infância e a adolescência.

Entretanto, há também o objetivo de representar um segmento específi co, o que refl ete a velha 
cultura da vontade corporativa. Nos depoimentos dos entrevistados, a preocupação maior é com os interesses 
particulares e privatistas das entidades.

Essa fragmentação de interesses na área da criança e do adolescente prejudica a construção coletiva 
e democrática de políticas sociais que garantam a Doutrina da Proteção Integral para aqueles segmentos 
da população. Na medida em que a criança e o adolescente são pensados a partir da sua inserção em 
determinada instituição que presta certo serviço, não é possível que as políticas e os debates travados no 
Conselho contemplem todas as crianças e adolescentes, conforme prevê o Estatuto. A defesa de interesses 
particulares pode gerar competição entre entidades pelos recursos públicos, o que fragiliza a compreensão 
da totalidade das ações.

Ter acesso ao fundo público é, muitas vezes, fundamental para o funcionamento das entidades que 
atendem diretamente à população infanto-juvenil. O maior perigo de esta ser a principal motivação de algumas 
entidades procurarem o Conselho é justamente a possibilidade de se ferirem os princípios da participação 
democrática na formulação e no controle das políticas, visto que sua inserção pode se confi gurar numa participação 
homologatória das ações e projetos do poder público, sem questionamentos e debate político.

Em resumo, podemos afi rmar que os objetivos de inserção das entidades no CONCAV apontam 
para dois aspectos contraditórios, inerentes aos espaços coletivos e heterogêneos. Temos a presença de 
objetivos coletivos, que envolvem a defesa de interesses mais amplos e, por isso, mais democráticos, e 
objetivos defi nidos a partir de interesses mais particulares e, por isso, mais restritos, representados por 
entidades que estão preocupadas, em grande medida, com a sua prestação de serviço, sendo que o que 
tem mobilizado a sua participação é a possibilidade de acessar ou continuar acessando recursos públicos 
relativos à área da criança e do adolescente.

[...] o desafi o vem sendo a modifi cação da sociedade civil, no que se refere à construção de 
alianças em torno de pautas realmente coletivas, transcendendo a realização de interesses 
particularistas e corporativistas, sendo, então, interpelada ao exercício de mediações sociais 
e políticas para o atendimento de demandas populares (RAICHELIS, 2000, p. 66).

2.1 O Conselho e a Relação Representante – Representado 

Diante desse cenário, cabe ao conselheiro participar efetivamente dos processos de formulação e 
controle democráticos das políticas municipais. Para tanto, é necessário que ele se perceba enquanto um 
agente público na defesa de interesses coletivos.



109

Conselho não se dá, conquista-se: algumas refl exões sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
município de Vitória/ES

O integrante de um Conselho é portador de um mandato, de uma delegação atribuída pelo 
segmento que lhe coube representar. O processo de escolha das entidades da sociedade civil é diferente 
daquele que ocorre no caso do poder público. Enquanto a escolha das entidades da sociedade civil passa 
por uma eleição direta que envolve as entidades registradas no Conselho, a lei que cria este último defi ne 
quais secretarias do Poder Executivo estarão ali representadas. Depois, cada entidade e secretaria indicam 
seus respectivos representantes titular e suplente para o Conselho. No caso das secretarias municipais, de 
acordo com a legislação do município, o titular é obrigatoriamente o Secretário da pasta.

Entendemos que um conselheiro deve representar muito mais do que a sua própria entidade/
secretaria. Trata-se, acima de tudo, de crianças e adolescentes, atendidos ou não por esta ou aquela 
instituição. Para Benevides (1981, p. 239), “representar é tornar presente algo que não está de fato presente”. 
A participação no Conselho signifi ca que tanto os conselheiros governamentais quanto os da sociedade civil 
devem dar visibilidade e edifi car coletivamente o interesse do segmento que está representando.

Segundo Raichelis (1998, p. 41), “a representatividade implica a constituição de sujeitos sociais 
ativos que se apresentem na cena política a partir das suas demandas coletivas, em relação às quais os 
representantes exercem papel de mediadores”.

Entretanto, presenciamos no CONCAV um dos principais limites da democracia representativa, 
que é a predominância da representação de interesses particulares sobre a representação política, ou seja, 
os interesses particulares sobrepondo-se aos interesses coletivos. Já apontamos que a motivação de algumas 
entidades para buscarem participação no Conselho é a possibilidade de acessar fundos públicos ou a defesa 
dos interesses do seu segmento específi co.

Isso pode gerar certo insulamento do conselheiro em relação à sua entidade como um todo e, 
consequentemente, um distanciamento do coletivo que ele representa. A representação fi ca personalizada, 
o que difi culta a capacidade de verbalizar demandas mais amplas e estabelecer alianças que transformem as 
necessidades dos usuários em propostas políticas a serem incluídas na agenda pública do município.

Mesmo quando os conselheiros são eleitos por meio de assembleias nas suas entidades (o que 
acontece com 13% dos entrevistados), também há obstáculos para resolver o problema da representação. As 
pautas das reuniões não costumam ser discutidas de forma mais coletiva no interior da instituição na qual 
o conselheiro está inserido, o que faz com que ele participe do debate “representando a si mesmo”, sem o 
respaldo político de um movimento mais organizado. Dessa forma, sua participação tende a fi car cada vez 
mais personalizada.

A pesquisa ainda nos aponta que 56% dos entrevistados não discutem a pauta com as entidades/
secretarias que os indicaram e, consequentemente, o repasse das discussões ocorridas no CONCAV é feito, 
de forma predominante, em reuniões com a diretoria ou com o secretário responsável — pois, no caso 
das secretarias municipais, a presença dos representantes suplentes nas reuniões é mais comum do que a 
participação dos titulares, que são os secretários.

Um número reduzido de conselheiros, dentre os entrevistados (19%), afi rmou que discute a 
pauta com toda a equipe que trabalha na instituição, enquanto que 25% destacaram que às vezes discutem 
a pauta com a diretoria, quando há algum ponto que diz respeito à sua área específi ca de atuação. Essa 
prática reforça o comprometimento com a defesa dos interesses particulares da sua entidade ou secretaria 
no espaço de interesses coletivos que se espera que seja o Conselho.
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Quanto ao repasse das discussões/deliberações, o relatório é o meio menos utilizado pelos 
conselheiros (19%). A Assembleia geral é um meio ainda pouco utilizado, com índice de 25%, o que vem 
demonstrar a difi culdade que os conselheiros têm de efetivar um processo mais participativo na condução 
das suas decisões.

Diante dos resultados identifi cados, podemos afi rmar que há a predominância de uma representação 
que se restringe à pessoa indicada e, quando muito, aos secretários e diretores das instituições, não contando 
com o respaldo de uma articulação social que desse peso político à sua participação. Observam-se, assim, 
um prejuízo para a qualidade do debate travado na arena de confl itos que é o Conselho e o enfraquecimento 
da pressão sobre o poder público para que sejam garantidos os direitos da infância e da adolescência.

Sendo assim, o Conselho — que, na sua essência, foi criado para se constituir num instrumento 
de construção da democracia, como possibilidade de fortalecimento da sociedade civil num país que sempre 
excluiu as classes populares dos processos de decisão política — estaria, quando muito, limitando-se a ser 
um exemplo de democracia puramente representativa, sem que os representantes sequer estabeleçam um 
contato mais direto com as bases que representam.

[...] o que deveria ser uma instância participativa virou uma instância representativa 
com um certo insulamento da base que elegeu o representante eleito. Em alguns casos o 
representante não discute necessariamente com a sua entidade o que está defendendo nas 
plenárias ou nas reuniões deliberativas dos conselhos, muito menos com o conjunto da 
sociedade que teoricamente representa (VOLPI, 2000, p. 28). 

Essa lógica transverte o caráter democrático do Conselho em mais uma forma de manifestação 
do corporativismo e das relações privadas nos espaços públicos, fazendo com que a participação política, 
em termos da capacidade dos atores de infl uenciarem o processo decisório, encontre grandes obstáculos. 
Entretanto, é sempre importante ressaltar a existência de posicionamentos diversos desse, nesse espaço, o 
que leva, mesmo com difi culdades, a movimentos de resistência e pressão em favor dos interesses coletivos 
das crianças e adolescentes.

2.2  A Atuação e a Relação do Poder Público com a Sociedade Civil: Entre 

o Conflito e o Consenso 

A sociedade brasileira viveu uma longa história de autoritarismo, privatização do público e 
privilégio das classes dominantes. Somos uma formação social que historicamente limitou ou impediu 
a emergência dos confl itos e das contradições econômicas, políticas e sociais. Isso não quer dizer que os 
confl itos e as contradições tenham sido ignorados, mas, sim, que eles sempre representaram, para as classes 
dominantes, o perigo, a crise e a ‘desordem’, e, por isso, foram geralmente tratados com base na repressão 
policial e militar e com o desprezo das elites (CHAUÍ, 2004).

As classes populares organizadas, quando expõem confl itos e contradições, é percebida como 
‘perigosa’ para o Estado e para o funcionamento do mercado (pois, para o pleno funcionamento deste, 
é necessário que se oculte a divisão da sociedade em classes sociais). A esse respeito, afi rma Chauí (2004, 
p. 92): “a classe dominante brasileira é altamente efi caz para bloquear a esfera pública das ações sociais 
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e da opinião como expressão dos interesses e dos direitos de grupos e classes sociais diferenciados e/ou 
antagônicos”. 

A pesquisa que realizamos permite afi rmar uma clara postura do poder público com vistas a frear 
os processos mais democráticos e os debates de projetos dentro do CONCAV. Essa postura se apresenta 
como um obstáculo para a democratização e para que haja uma absorção da sociedade política pela sociedade 
civil, de modo a limitar a efi cácia dos aparelhos de coerção.

Observa-se, de acordo com os dados levantados, uma maior frequência das entidades representativas 
da sociedade civil nas reuniões do CONCAV, em todas as gestões analisadas neste estudo. Dessa forma, o 
Conselho passa a ser referenciado como um espaço da sociedade civil, o que, em grande medida, desqualifi ca 
seu caráter de espaço público e de partilha de poder.

Mesmo quando os representantes do poder público estão presentes, verifi camos que a participação 
maior é de suplentes. Por outro lado, algumas vezes um suplente não tem autonomia para responder pelo 
conjunto da secretaria à qual é vinculado. Dessa forma, não tem poder para garantir, em sua secretaria, 
as negociações e deliberações fi rmadas no Conselho, enfraquecendo também a autonomia deste órgão, 
que acaba dependendo de uma decisão fi nal dos secretários. A substituição dos titulares pelos suplentes 
contribui para esvaziar o poder do CONCAV ou, no mínimo, atrasa o ritmo dos trabalhos, visto que os 
ditos representantes não possuem autonomia no momento das deliberações, remetendo as decisões aos 
titulares, assim adiando o debate e as respostas para as questões colocadas em pauta.

Não se trata de uma questão apenas local, considerando-se a seguinte afi rmação feita por Raichelis 
(2000, p. 205):

[...] a consideração de que os conselhos são instâncias de interesse quase que exclusivo da 
sociedade civil traz como consequência a sua desqualifi cação como espaço público, na 
medida em que o outro, o interlocutor governamental, peça-chave de legitimação desse 
espaço como mecanismo de articulação e negociação entre governo e sociedade civil, nem 
sempre está presente e, quando está, sua intervenção não é revestida de representatividade.

A falta de autonomia não é algo presente apenas na representação dos conselheiros governamentais. 
A capacidade de sustentar opiniões e negociar interesses de forma democrática também tem-se apresentado 
enquanto um obstáculo para a participação de camadas da sociedade civil. Isso porque é comum a realização 
de ‘parcerias’ entre o poder público e entidades da sociedade civil com representação no CONCAV. Nas 
entrevistas com vários conselheiros, pudemos observar que essa relação tem difi cultado a concretização de 
embates mais diretos entre as duas esferas ali representadas.

No que se refere ao confronto de ideias e projetos no interior do CONCAV, a pesquisa revela 
visões diferentes sobre o confl ito. Uma parte dos entrevistados afi rma que ali não existe espaço para o 
confl ito, pois a relação entre os conselheiros é amistosa, respeitosa, além de apresentar a ideia segundo a 
qual não há projetos distintos de atenção à criança e ao adolescente, quando comparados aqueles oriundos 
da sociedade civil e aqueles apresentados pela prefeitura.

A democracia em movimento dá-se na manifestação do confl ito, na disputa, nos esforços de 
aparecimento e visibilidade, no confronto de falas e projetos de sociedade, na contestação dos argumentos. 
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Por isso, a essência da política é o confl ito. A política e a democracia não pertencem ao âmbito da harmonia. 
Confi guram-se em desvios, rupturas, perturbação da ordem e da dominação (SALES, 2004).

Todavia, o discurso dos representantes de algumas entidades compartilha com a ideologia 
neoliberal e a cultura política tradicional brasileira a valorização de uma ‘participação’ que enfatiza a 
parceria, a solidariedade e a colaboração entre as classes no enfrentamento das expressões da questão social, 
o que reitera a valorização da participação gerencial.4 A participação efetiva e autônoma na construção das 
políticas sociais fi ca, então, fragilizada, visto que, nesse caso, a sociedade civil não contribui com novas 
propostas e apenas acata a direção dada pelo poder público.

No discurso e ação dos governos neoliberais, jaz subliminarmente a defesa do consenso 
de massas para o enfrentamento dos problemas locais e nacionais, que reitere leituras 
abstratas e a-históricas da realidade social, sem responsabilidades públicas e políticas 
defi nidas. Retórica do consenso que pressupõe a adesão e submissão ao pensamento único 
(RAMONET, 1998 apud SALES, 2004, p. 212).

A fragilização do confl ito no Conselho também reforça uma tendência muito comum no cenário 
brasileiro: aquela que considera que a política é o espaço e atividade de especialistas, ou seja, indivíduos 
extraídos de frações das classes dominantes. Essa tendência, juntamente com a relação de ‘parceria’ e do 
consenso, também fragmenta a luta das entidades que defendem direitos mais coletivos e universais. 
As entidades são colocadas como corresponsáveis nas ações juntamente com o Estado, o que propicia a 
minimização do Estado frente às expressões da questão social. Tem-se a continuidade da privatização do 
público, sua dissolução e sua redução a interesses privados (OLIVEIRA, 1998).

As estratégias utilizadas pelo poder público vão desde o esvaziamento das reuniões, ou a ausência a 
elas, ou, ainda, a indicação de conselheiros sem poder de decisão, passando pelas “parcerias”, até a tentativa 
de cooptação direta de indivíduos mais comprometidos com as coletividades que estão representando. 
Também se observa uma postura passiva por parte de algumas entidades, que se aproveitam dessas relações, 
delas visando tirar algum benefício.

Essas visões traduzem o processo histórico de constituição de uma sociedade e um Estado 
autoritários, com enormes difi culdades de incorporar as demandas de outras classes que não as dominantes. 
Também expressam a contradição existente no Conselho, compreendido como um espaço tanto do consenso 
quanto do confl ito, dada a existência, além de interesses conservadores, também de um movimento interno 
que trabalha buscando a transformação da realidade de crianças e adolescentes e a inovação das políticas 
sociais nessa área, garantidas em seu caráter público e universal.

4  [...] no modelo democrático gerencial, o estabelecimento dos acordos ou a mobilização para a ação conjunta não resulta necessariamente 
— embora possa vir a ocorrer, dentre outros motivos, pela pressão dos grupos convidados à participação — de um debate prévio e 
informado acerca das alternativas postas à defi nição do problema e das formas de intervenção. O que está em jogo não é a defi nição 
compartilhada do que deverá ser, em cada caso, considerado interesse público, mas a disposição de cada ator ‘realizar a sua parte’, 
‘oferecer sua contribuição’, disponibilizar seu tempo e criatividade para ‘reunir esforços’ visando à solução de um problema, que só 
pode ser resolvido ‘com a contribuição solidária de todos’. [...] Uma experiência participativa bem sucedida é aquela em que os atores 
sociais aceitam dividir com o governo, depois de sensibilizados para tanto, as responsabilidades pela execução das políticas, podendo 
inclusive assumir diretamente os custos de sua implementação (TATAGIBA, 2003, p. 16-17).
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2.3 A Criança e o Adolescente são? Os Usuários das Políticas pela Visão 

dos Conselheiros 

A história do atendimento à criança e ao adolescente também nos aponta um predomínio de 
ações voltadas especialmente para as crianças pobres, abandonadas e delinquentes, denominadas ‘menores’ 
até períodos recentes. A ideia de criminalização da pobreza reforçava a implementação dessas ações, na 
tentativa de evitar que aquelas crianças se tornassem potenciais marginais no futuro e ameaçassem a 
ordem social instaurada. Podemos afi rmar que a concepção de criança e adolescente tidos como ‘menores’ 
promoveu uma triste história de práticas violentas e repressoras que não garantiam (muito pelo contrário!) a 
cidadania desses pequenos sujeitos. Todavia, com a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
temos, ao menos no plano legal, uma mudança radical de paradigma. Com essa lei, todas as crianças e 
adolescentes, independentemente da classe social a que pertençam, passam a ser reconhecidas como sujeitos 
de direitos que devem ter suas particularidades respeitadas por ainda estarem em fase de desenvolvimento 
físico, mental e social.

Graças a essa mudança de concepção, o Estatuto também preconiza transformações na política 
de atendimento, transformações essas que buscam efetivar a nova concepção estabelecida – de crianças e 
adolescentes considerados sujeitos de direitos. O corpo da lei coloca para sociedade a obrigatoriedade de se 
criarem novas formas de atendimento, por meio das quais sejam respeitados a cidadania e o protagonismo 
da população infanto-juvenil.

Assim sendo, com a pesquisa realizada também procurou-se saber qual a visão dos conselheiros 
sobre as crianças e adolescentes. Quando questionados sobre quem eram as crianças e adolescentes 
usuários das políticas formuladas pelo Conselho, observamos uma clara continuidade histórica de ações 
voltadas apenas para os segmentos mais pobres da população.  Se, antes do Estatuto, isso representava uma 
preocupação em controlar e disciplinar os pobres, na tentativa de adaptá-los à ordem capitalista vigente, hoje 
também temos a própria diretriz neoliberal defendendo a focalização nas intervenções a serem realizadas no 
campo social. Assim, qualquer análise sobre esse assunto precisa considerar duas concepções antagônicas e 
que direcionam formas de intervenções também diferenciadas de enfrentamento da questão social no que 
concerne à criança e ao adolescente. De um lado, temos o que preconiza o Estatuto da Criança e Adolescente, 
que inaugura a Doutrina da Proteção Integral em substituição à Doutrina da Situação Irregular, e, de outro, 
temos o neoliberalismo, que prevê cortes nos gastos sociais e a diminuição do défi cit público. Confi gura-se, 
no âmbito do Conselho, o embate entre, de um lado, uma proposta amplamente inovadora (o ECA) no 
que tange à defesa dos direitos das crianças e adolescentes, colocando-os como sujeitos de direitos e dando-
lhes prioridade absoluta, além de estabelecer um sistema articulado de ações (Sistema de Garantias), e, de 
outro lado, propostas neoliberais de focalização, ou seja, intervenções voltadas apenas para o atendimento 
daqueles que vivem na pobreza extrema.

Com a permanência dessa última visão, presenciamos um grande desafi o para a efetivação do 
Estatuto, que deve atender a todas as crianças e adolescentes. 

Mesmo conselheiros que afi rmaram, nas entrevistas, que as políticas formuladas pelo Conselho 
deveriam ser para todas as crianças e adolescentes ressaltaram, por outro lado, que, devido à própria 
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conjuntura em que o País se encontra — de agravamento da pobreza e da violência — e à fragilidade das 
políticas sociais básicas — que não conseguem promover o atendimento de forma universal —, algumas 
crianças sofrem mais com as mazelas da questão social, o que acaba fazendo com que o Conselho priorize a 
formulação de ações que busquem resolver ou amenizar a situação dessas crianças, em particular.

Nota-se, com isso, que, historicamente, a política de assistência social foi a mais discutida pelo 
CONCAV. Isso fragiliza a efetivação da Doutrina de Proteção Integral, que deve envolver todas as políticas 
setoriais (saúde, educação, esporte, cultura, lazer etc.), acabando por reforçar a continuidade de duas 
categorias distintas: o ‘menor’ e a criança – ‘menor’ aqui designando toda a infância pobre, e opondo-se ao 
conceito de ‘criança’, defi nida como aquela que vive numa família burguesa. Essa segmentação contribui 
para que o Conselho não consiga formular uma política de direitos universais para crianças e adolescentes. 
A mesma visão também afeta a implementação de ações mais inovadoras e democráticas no que diz respeito 
à participação do adolescente no espaço do Conselho, visto que fi ca comprometida a perspectiva de 
cidadania e o reconhecimento do outro enquanto sujeito político, capaz de estabelecer uma relação direta 
com os desafi os sociais.

Enquanto, no período da ditadura militar, a proposta de participação popular ganhou maior 
destaque como estratégia de oposição ao poder estatal, com o processo de democratização novos contornos 
políticos foram dados à relação entre o Estado e a sociedade civil, ressignifi cando o processo de participação, 
que então desponta como possibilidade de disputa de interesses e projetos colocados na arena política 
e social. Essa nova possibilidade de participação propicia a presença, nos espaços decisórios do País, de 
segmentos que dele foram historicamente excluídos.

No caso particular do Espírito Santo, a voz dessas crianças e adolescentes muitas vezes foi calada 
pela violência e pelo extermínio. A história também nos conta que, mesmo com o processo de abertura 
democrática, esses segmentos, muito embora tendo reconhecida ofi cialmente sua cidadania, não foram, 
de maneira efetiva, convidados a participar e a se posicionar quanto à discussão e formulação de políticas 
sociais, fi cando os adultos responsáveis por falar pela criança e pelo adolescente.

O que está em jogo, em última instância, é o tema da democracia e da cidadania [...]. 
Ninguém que fale de infância, do ponto de vista do paradigma da proteção integral, deixa 
de falar em democracia. Mas são poucos aqueles que, falando de democracia, falam de 
infância (MENDEZ, 1997, p. 29-30).

De fato, essa é uma questão de extrema relevância no âmbito das políticas sociais, visto que o 
envolvimento dos adolescentes nos espaços democráticos de deliberação política, como o são os Conselhos 
de Direitos, pode propiciar, ainda que não a curto prazo, a transformação do Estado, a superação de seu 
caráter autoritário e socialmente excludente.

Inserir o adolescente na vida política, trazendo-o para dialogar, tomar decisões e infl uenciar a 
atuação do poder público incentiva a construção de um projeto democrático-popular e a organização dos 
adolescentes enquanto força política transformadora.

De acordo com as entrevistas realizadas, um número expressivo de conselheiros afi rmou concordar 
com que a participação dos adolescentes no Conselho contribuiria para o conhecimento das demandas 



115

Conselho não se dá, conquista-se: algumas refl exões sobre o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente no 
município de Vitória/ES

sociais específi cas dessa população e para a elaboração de políticas que alterem qualitativamente a estrutura 
da sociedade em favor das classes populares. Porém, estes conselheiros ainda não conseguem expressar 
como se confi guraria tal participação, ressaltando a necessidade de se pautar o debate e buscar experiências 
positivas e respostas coletivas para essa questão.

Discutir a maneira como aconteceria essa participação é fundamental para que os adolescentes 
não sejam encarados apenas como conselheiros a mais no Conselho. Entretanto, sendo esse espaço uma 
arena de confl itos e negociações, o adolescente não fi caria imune a esse processo. Por outro lado, a atenção 
deve ser dada para valorizar a crítica e as proposições desses adolescentes, dando-lhes voz ativa. 

Não podemos imaginar políticas públicas universais e de qualidade se elas não incorporam os 
atores mais diretamente interessados nelas, devendo essa incorporação acontecer, sobretudo, nos momentos 
de deliberação. 

Dessa maneira, podemos considerar que a participação institucionalizada nos Conselhos deve dar 
continuidade às formas de participação mais amplas, além de agregar outras formas de organização social 
(movimentos culturais, esportivos etc.). A institucionalização não deve substituir os movimentos sociais ou 
tampouco limitá-los a uma participação meramente formal, visto que, dessa maneira, corre-se o risco de 
enfraquecer tais instâncias (BRAVO, 2002).

3 Considerações Finais

Durante nosso percurso, constatamos que há elementos sufi cientes para sustentar a principal 
ideia deste trabalho: a de que, embora consideremos o Conselho uma possibilidade de maior participação 
popular na direção das políticas sociais e, por conta disso, um espaço onde podem se manifestar possíveis 
movimentos de contra-hegemonia dos setores populares, a participação que historicamente se desenvolveu 
no locus do presente estudo ainda encontra uma gama considerável de limites para se consolidar enquanto 
tal. Dessa maneira, o Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente de Vitória ainda não conseguiu 
cumprir, de maneira ampla, a ‘promessa’ de democratização e de maior participação popular no debate em 
torno das políticas sociais voltadas para as crianças e adolescentes do município.

Observamos a existência de uma tensão entre, de um lado, a conquista corporifi cada na criação 
do Conselho e no reconhecimento legal do direito à participação da sociedade civil, com o mesmo poder de 
decisão dos representantes governamentais, e, de outro lado, a despolitização dessa participação, tornando-
se esta gerencial e funcional à manutenção da ordem, o que, por sua vez, abafa a existência do confl ito e 
das contradições de interesses entre classes. Isso porque a lógica gerencial que tem permeado o espaço do 
Conselho defi ne que a participação da sociedade está limitada à aprovação e/ou execução das ações sociais 
já estabelecidas pelo poder instituído.

Nesse contexto, a despolitização da participação se confi gura como uma estratégia de controle da 
classe dominante sobre aquelas organizações da sociedade civil que historicamente representaram e lutaram 
por interesses mais coletivos e democráticos. Essas organizações tentam resistir, buscando desencadear 
processos de lutas sociais que pressionam e buscam obrigar o Estado a absorver certas demandas sociais e 
incorporá-las como função do Estado.
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Mas, se essa é a realidade encontrada no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente 
de Vitória, será que esse espaço ainda carrega em si o potencial de democratização e maior participação 
popular? 

Acreditamos que uma democratização instituída apenas formalmente não resolve os problemas 
estruturais de uma sociedade. A grande questão é não entender a democracia apenas como a simples 
refundação da ordem democrática, e sim como um exercício cotidiano por parte de todos os cidadãos.

Acontece que uma coisa é conceber a democracia como um método para a for-
mulação e tomada de decisões no âmbito estatal; e outra, bem distinta, imaginá-la 
como uma forma de vida, como um modo cotidiano de relação entre homens e 
mulheres que orienta e que regula o conjunto das atividades de uma comunidade. 
Estou aludindo ao contraste entre uma democracia governada e uma democracia 
governante, isto é, genuína (NUN, 1989, p. 61).

Ao valorizarmos a democracia, não aderimos a uma visão minimalista dela. Sua análise não pode 
deixar de lado questões fundamentais como confl ito social, a luta de classes, o capitalismo e as desigualdades 
(BORON, 1994).

A consolidação da democracia se encontra, então, numa relação mais densa, que não se esgota 
nos processos eleitorais nem se limita a estratégias de conquista do Estado. Antes, requer a criação de 
condições sociais, culturais, econômicas, administrativas e políticas necessárias à institucionalização de 
direitos sociais e econômicos, além de pressupor, principalmente, a participação da sociedade e também a 
sua transformação (SALES, 2004). 

Nessa perspectiva, a democracia precisa ser resgatada enquanto valor universal (COUTINHO, 
2000), abandonando-se o seu sentido meramente formal e estritamente relacionado à instrumentalização 
burguesa. 

Diante dessas proposições os Conselhos devem ser entendidos como espaços contraditórios, 
de disputa entre projetos. A análise crítica desse espaço deve instigar a construção de uma intervenção 
transformadora, estabelecendo estratégias de enfrentamento à institucionalidade burguesa. As classes 
populares, os usuários das políticas, precisam se apropriar daqueles órgãos, promovendo a articulação de 
vários atores em torno das demandas coletivas. 

A participação no Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente pressupõe uma atuação 
crítica-propositiva, no sentido de mudar a agenda do governo municipal e avançar na inovação das políticas 
públicas. A Política de Atendimento à Criança e ao Adolescente deve ser defi nida a partir do embate de 
interesses divergentes, na arena de confl itos existentes no Conselho. 

Partindo dessa consideração, apontamos algumas estratégias que podem contribuir para o 
fortalecimento político do Conselho e a viabilização de uma gestão democrática e participativa:
 

 Faz-se fundamental a existência de um fórum de entidades, capaz de controlar e respaldar as 
ações do Conselho, para que este se torne legítimo frente ao Estado e Políticamente forte. 
As entidades que atuam no Conselho precisam promover o debate ampliado das questões 
suscitadas nesse espaço, exercendo formas de representação que não sejam personalizadas, e 
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sim subsidiadas por debates mais amplos, capazes de expressar não apenas as demandas dos 
segmentos que representam e de garantir o debate democrático dentro do próprio Conselho. 

 A articulação com os demais Conselhos Setoriais do município, bem com o Conselho Es-
tadual e com os Conselhos de outros municípios, também se faz recomendável, na medida 
em que poderá propiciar uma ação integrada e verdadeiramente articulada, assim reforçando 
a concepção de Proteção Integral e do Sistema de Garantias preconizado pelo ECA. 

 Não basta o Conselho ser paritário apenas numericamente. Sua paridade também deve ser 
política, ou seja, paridade na representação – igualdade nas possibilidades de afetar o resul-
tado da deliberação (TATAGIBA, 2002). 

 Também se faz necessário viabilizar condições para a participação dos adolescentes com poder 
de voto no âmbito do Conselho. Além disso, os conselheiros precisam fortalecer a articulação 
com suas bases e com os movimentos sociais que atuam em prol da democracia e da cidada-
nia. 

Para que tudo isso se viabilize, é imprescindível a efetiva capacitação do conselheiro, no sentido 
de legitimar sua representação enquanto agente público. Ressalte-se que, para o pleno funcionamento do 
Conselho de Direitos, qualquer ação deve levar em conta, acima de tudo, a busca pela efetiva materialização 
do Estatuto da Criança e do Adolescente e o processo de construção da democracia.
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“Se conselho fosse 
bom!” Refl exões acerca 

dos Conselhos Municipais 
dos Direitos da Criança e do 

Adolescente da Região Norte-
noroeste Fluminense

Beatriz Mateus Pereira

O objetivo deste texto é discutir o modo como se estruturam e se desenvolvem experiências de 
Conselhos Municipais, entendidos como canais que propiciam condições para participação da Sociedade 
Civil Organizada na gestão de políticas públicas no âmbito da infância e juventude. Trata-se de esclarecer, pelo 
exame de alguns casos, as condições para o efetivo funcionamento destes conselhos enquanto instrumentos 
de aprofundamento democrático e desencadeador de práticas de gestão descentralizadas fundamentadas na 
cooperação entre Estado e Sociedade Civil, buscando conhecer as variáveis que condicionam seu êxito. Para 
tanto consideramos duas hipóteses. A primeira é a de que a participação por meio dos conselhos paritários 
tem contribuído para o maior controle social sobre a atuação do Poder Executivo local. A segunda leva 
em conta que a qualifi cação política da sociedade para participar dos conselhos é fator fundamental para 
o equilíbrio na correlação de forças entre Estado e Sociedade Civil no interior dos conselhos. A presente 
refl exão, baseada em minha dissertação de mestrado, busca fundamento na Teoria da Escolha Racional, 
por meio da análise acerca dos dilemas da ação coletiva empreendida por Olson (1999) complementada 
pela crítica às simplifi cações de referida teoria evidenciada por Putnam (1995). Por fi m demarcamos 
aquilo que entendemos serem as potencialidades dos conselhos: a legitimação de um espaço público e 
dialógico, o empoderamento e o fomento de capital social, no sentido conferido por Putnam, como forma 
de enfrentamento das difi culdades identifi cadas.

1 O Estado brasileiro: a democratização e o novo modelo de gestão

Até a década de 80, grande parte dos Estados Nacionais estava orientada pelo centralismo e 
a mudança desse paradigma pode ser explicada por uma diversidade de fatores. A crise do petróleo, o 
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Consenso de Washington, o declínio do socialismo com o consequente término da guerra fria, a revolução 
científi co-tecnológica, o fi m das ditaduras, o esgarçamento de um dado “modelo” administrativo vinculado 
a certa “ordem” mundial, ora superada, produzem um novo modo de administração com descentralização 
política e administrativa, especialmente no Brasil, que é o que nos importa como alternativa ao modelo 
anterior, altamente centralizado e autoritário. O entrelaçamento entre este “modelo” de descentralização e 
a participação no nosso entendimento circunda as práticas que envolvem os conselhos gestores que operam 
em âmbito local. 

Para a experiência que nos importa vamos assumir pressupostos da defi nição de democracia 
participativa surgida no bojo da “terceira onda de democratização”1, iniciada na década de 70, em países 
como Portugal, e transcorrida em países como o Brasil, nas décadas de 80 e 90. Procuramos discutir a 
relevância dos conselhos gestores de âmbito municipal como instrumento de aprimoramento da democracia 
que propicia a participação política do cidadão experimentada a partir do fi nal da década de 80, que 
representou um momento ímpar para a consolidação, ou no entender de alguns autores, para fundação 
da Sociedade Civil brasileira, num tempo em que esta se vê impelida a enfrentar a opressão imposta pelo 
regime militar.

A especifi cidade desse processo, no caso brasileiro, é que ele se defronta com um projeto político 
democratizante, amadurecido desde o período da resistência ao regime militar, gerado na ampliação da 
participação da sociedade civil. Ao contrário do ocorrido em outros países do continente, esse projeto, 
gerado no interior da sociedade civil, encontra suporte em vários dos seus setores, tendo sido capaz de 
inspirar a criação de novas instituições para abrigar seus princípios, tais como os Conselhos Gestores, 
os Orçamentos Participativos, entre outros. A constituição deste campo ético-político, fundamental na 
transição democrática, possibilitou a emergência de experiências participativas democratizantes que surgem 
em todo o país. No Brasil o projeto neoliberal encontra um contendor, relativamente consolidado, capaz 
de constituir um campo de disputa. O que promove a necessidade de uma interlocução entre Estado e 
Sociedade Civil que se acentua no interior dos espaços públicos de participação quando este evidencia 
o confronto entre os dois projetos. O cenário e a natureza dessa interlocução estão marcados por uma 
distinção em relação à década de 80, com a substituição do confronto direto pela possibilidade de uma 
atuação conjunta entre Estado e Sociedade.

Assim, grande parte da interlocução entre o projeto neoliberal, que ocupa majoritariamente 
o aparato do Estado, com o projeto participativo se dá justamente através daqueles setores 
da sociedade civil que se engajam nessa aposta e passam a atuar nas novas instâncias de 
participação junto ao Estado. (DAGNINO, 2004, p.99)

Dagnino (2002) defi ne como emblemática a coincidência na exigência de uma sociedade civil 
ativa e propositiva, tanto para o projeto neoliberal quanto para o projeto de alargamento da democracia, por 
meio da ampliação da participação.  No nível do discurso há referências comuns, um mesmo vocabulário, 

1 A despeito de todos os apontamentos feitos por Huntington, 1968; Germani, 1971; Downs, 1956; Lijphart, 1984; Dahl, 1956;1971; 
Bobbio, 1986 e Dahl, 1991; segundo Santos e Avritzer, não houve êxito no enfrentamento do problema da qualidade da democracia 
que voltou à tona com a assim chamada “terceira onda de democratização”.
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os mesmos procedimentos e mecanismos institucionais, que obscurecem distinções e divergências a estes 
projetos. Assim, fi cam evidentes os princípios constitutivos do que Dagnino denomina confl uência perversa 
entre dois projetos antagônicos. Posto que dotadas de competência técnica e inserção social, ONGs 
‘confi áveis’ são frequentemente vistas como parceiras ideais por setores do Estado, desejosos de transferir 
responsabilidades para a Sociedade Civil. Uma recusa desse papel torna-se dramática ao defrontar-se com 
a possibilidade concreta de produzir resultados positivos, ainda que, fragmentados, pontuais, limitados, 
provisórios, com capacidade apenas alternativa e não alterativa, com relação à diminuição da desigualdade 
e melhoria das condições de vida, especialmente, dos setores sociais atingidos.

Esse processo de distanciamento entre ONGs e a Sociedade Civil, propriamente dito, bem como 
dos setores sociais, supostamente por elas representados, traz à baila a questão da representatividade, que 
assume facetas variadas, e/ou é entendida de formas diversas por parte de diferentes setores da sociedade 
civil. Há um deslocamento no entendimento da representatividade, por parte do Estado e dos atores da 
sociedade civil. No caso das ONGs essa representatividade desloca-se para o tipo de competência que 
possuem. O impacto do deslocamento da noção de representatividade nos espaços abertos à participação, 
especialmente para os ‘Conselhos Gestores’, faz com que ocorra a despolitização da participação. Posto 
que muitos setores da sociedade civil na discussão e formulação das políticas públicas se defrontam com 
uma expectativa que passa por assumir funções e responsabilidades restritas à implementação e execução 
destas, promovendo serviços antes considerados deveres do Estado, em vez de compartilhar o poder de 
decisão quanto à formulação dessas políticas. É o ponto alto do debate proposto por Dagnino sobre a 
confl uência perversa de dois projetos políticos antagônicos que considera a relevância e a essencialidade da 
qualifi cação política dos conselheiros municipais dos direitos da criança e do adolescente, considerando-se 
que a mudança de eixo que afeta o sentido da representatividade e da paridade põe em risco a efetividade 
destes espaços como mecanismos de aprimoramento da participação democrática.

Neste contexto o signifi cado político crucial da participação é reduzido à gestão, com ênfase 
gerencialista, implicando despolitização contraposta ao conteúdo político da participação como concebida 
no interior do projeto participativo marcado pela perspectiva de compartilhamento de poder entre Estado 
e Sociedade Civil, no que tange a deliberação de políticas públicas no interior desses novos espaços. 
Todavia, para compreensão deste processo de participação em âmbito local, é necessário sermos atentos 
à heterogeneidade que caracteriza o conjunto dos municípios brasileiros. Posto isto, entendemos que 
o contexto social local refere-se à realidade territorial defi nida histórica e culturalmente, muitas vezes, 
de forma heterogênea que pode determinar a confi guração de diferentes culturas cívicas e diferenças de 
relações signifi cativas entre distintas sociedades civis e esferas públicas. Aqui se apresenta um dos aspectos 
singulares na dinâmica democrática municipal, conformado pela mobilização de esferas públicas locais e 
diferentes padrões de interação entre esfera governamental e sociedade civil. A sociedade civil se estrutura e 
organiza de forma diferente em cada realidade local. O modo como acontece a estruturação e a organização 
das associações civis no plano local tem forte incidência na conformação da cultura cívica. Por outro lado, 
cabe reconhecer que a ação governamental também é decisiva neste sentido, através da instituição de arenas 
de interação entre o governo e as esferas públicas existentes, defi nindo padrões diferentes de interação 
entre governo e sociedade. Assim, todas as determinações sobre a institucionalidade democrática que 
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estão relacionadas aos contextos locais e que dizem respeito à articulação entre sistema legal e municípios 
determinam a efetividade da democracia. Ou ainda, se a institucionalidade democrática refere-se ao sistema 
legal no plano nacional, o exercício efetivo da cidadania política refere-se em grande medida à dinâmica 
democrática municipal.

De acordo com a teoria da escolha racional, sistemas sociais são organizados de maneira que 
estruturam alternativas e consequências enfrentadas por indivíduos, de modo a fazer com que eles se 
comportem racionalmente. Essa condição lhes permite cuidar melhor de seus interesses dentro das limitações 
e recursos que acompanham os sistemas sociais e sua posição neles. Assim, esse método explica padrões de 
comportamentos sociais num contexto de regras e incertezas dentro das quais são feitas escolhas baseadas na 
racionalidade. Uma forma de teoria da escolha racional é a teoria da decisão imbricando o comportamento 
coletivo e o processo decisório em organizações. Esta teoria argumenta que escolhas geralmente assumem a 
forma de solução sistemática, racional, de problemas, e ocorrem em vários estágios: coleta de informações 
sobre eventos e condições no passado, no presente e no futuro provável; lista de opções e classifi cação das 
mesmas em ordem de desejabilidade relativa de suas mais prováveis consequências; e tomada de decisão 
fi nal com o objetivo de produzir o melhor resultado possível. 

Dentre muitos autores que se dedicaram à teoria da escolha racional, utilizaremos Mancur Olson 
(1999) e suas formulações em A lógica da ação coletiva.  Para Olson (1999), uma fi nalidade básica da 
maioria das organizações é a promoção dos interesses de seus membros que se aproximam por compartilhar 
algum interesse comum. O autor problematiza as possíveis relações entre o tamanho, a coerência, a efi cácia 
e a atratividade dos grupos. Quanto à distinção entre pequenos e grandes grupos, Olson (1999) sustenta 
que quanto maior for o grupo mais distante fi cará de fornecer uma quantidade ótima de um bem público. 
Isto porque no seu entendimento, com exceção de alguns grupos pequenos onde o benefício individual 
decorrente do suprimento de um bem público excede o custo da produção daquele bem, existe uma 
tendência a atingir um resultado sub-ótimo. Isto porque haveria por parte dos participantes do grupo a 
percepção de que seria possível evitar os “custos da participação” diante da impossibilidade de penalização 
por não haver adesão a este processo. Os desdobramentos dessa hipótese são que a ampliação da participação 
depende, então, de “incentivos seletivos” ou do surgimento de “empreendedores” dispostos a assumir os 
custos da participação, pretendendo recompensas individuais futuras. A partir deste ponto, Putnam oferece 
uma crítica a autores, como Olson (1999), que subestimam a cooperação voluntária, apesar de reconhecer 
em que a adoção de um comportamento cooperativo advém de dadas condições e estruturas formais que 
ofereçam garantias para redução dos custos individuais com a participação.  Em Comunidade e Democracia 
(1995), Putnam procura entender as razões pelas quais certas instituições seriam capazes de superar a 
lógica da ação coletiva, olsoniana, enquanto outras não o fazem. Em Comunidade e Democracia, Putnam 
(1995) salienta como componente básico do capital social a confi ança cívica, baseada na reciprocidade e 
nos sistemas de participação.  Assim o autor conclui que os dilemas da ação coletiva seriam enfrentados 
com maiores chances de sucesso em sistemas horizontais de participação. Sendo assim, quanto mais cívico 
o contexto, melhor o desempenho do governo.

Assim, o que pretendemos explicar, estabelecendo diálogo entre os autores, é que, de algum 
modo, a apatia pública de Olson (1999) como não-fruto da irracionalidade dos agentes, mas, ao contrário, 
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de eles saberem bem o que ganharão ou perderão na dedicação à participação, nos permite sair de um único 
viés culturalista, que poderia levar à conclusão, por exemplo, de que o Norte-Noroeste fl uminense é o que é 
por conta apenas de uma economia latifundiária e escravocrata, o que não deixa de fazer sentido. Contudo, 
Olson (1999) permite observar que somos “homo economicus”, sobretudo, em locais sem capital social, 
enquanto Putnam (1995) nos permitiria permanecermos atentos ao contexto social em que se dá a ação, 
impedindo-nos de negligenciar os elementos para além da racionalidade implícitos nas ações individuais e 
coletivas. Se assumirmos a assertiva de Olson (1999), que condiciona a ação social à existência de sistemas 
sociais organizados de maneira que estruturam alternativas e consequências enfrentadas por indivíduos, de 
modo a fazer com que se comportem racionalmente, também poderemos assumir, no nosso entendimento, 
sem nos tornarmos contraditórios, que esta não é a motivação única para a ação. Os indivíduos possuem 
motivações internas para agirem como agem e isso não signifi ca que as estruturas e sistemas sociais, 
obviamente exteriores a estes, não tenham ainda assim capacidade de convencê-los a agir desta ou daquela 
forma. 

Pensando a ação numa perspectiva racional, vários são os motivos que levam um indivíduo a 
agir de dada maneira, e estes são essencialmente interiores. Contudo, também há fora do indivíduo fatos 
sociais que são em determinadas situações capazes de se sobrepor às motivações interiores, mas não em 
totalidade.  O indivíduo é parte do contexto social e, ao mesmo tempo, é infl uenciado por este. Neste 
sentido, partindo da leitura de Weber acerca da ação social e seus sentidos, enfatizando motivos racionais, 
sustentamos a adoção da teoria da escolha racional destacando Olson (1999). E, alargando os horizontes 
de análise e tentando minimamente não negligenciar a complexidade do comportamento do ser humano 
ao agir coletivamente, justifi camos a aproximação com as teorias de Putnam que apresentam motivações 
para ação de outra ordem, ainda que racionais, com relação aos valores não materiais e não tendo em vista 
única e exclusivamente o aspecto da produção de um resultado favorável. O olhar de Putnam (1995) sobre 
o contexto social e a interferência deste sobre a ação do indivíduo também nos ajudam a perceber que as 
características políticas tradicionais infl uenciam e motivam as ações.  

2 Uma breve problematização da democratização das políticas para a 

infância no Brasil

Os conselhos gestores de políticas públicas começam a surgir no Brasil a partir do fi nal da década 
de 1980 em decorrência do disposto na Constituição Federal, no Art. 29, inciso XII, e, no caso da infância 
e juventude, a partir de 1990, com a promulgação do ECA.  Há que se ter em mente, no entanto, o cenário 
em que surgem os conselhos de modo geral e os de defesa dos direitos da criança e do adolescente em 
particular. Os marcos legais para a criação dos CMDCA são, respectivamente, a Constituição Federal de 
1988 (Art. 227) e o ECA. O ECA prevê, em seu Art. 88, a criação de conselhos com caráter deliberativo e 
lhes dá poderes de controlar as ações, em seu âmbito de atuação, garantida a paridade em sua constituição.  
A criação dos conselhos, embora esteja prevista no ECA, deverá ser regulamentada por lei municipal 
que regulará entre outros o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente (FMDCA), a 
composição do CMDCA e os procedimentos para eleição. Estes conselhos têm por fi nalidade formulação 
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e controle de políticas que assegurem atendimento e garantia dos direitos de crianças e adolescentes; foram 
criados para serem espaços nos quais sociedade civil e poder público dialogam para encontrar soluções 
democráticas e efi cazes na elaboração de políticas públicas para este segmento.

O primeiro aspecto a ser observado diz respeito à criação dos conselhos num momento em que 
o atendimento a esse segmento da população passa a ser pensado, pelo direito, sob a doutrina da proteção 
integral que signifi cou, sem dúvida alguma, enorme avanço na concepção do que seja elaborar políticas para 
a infância; ao mesmo tempo vivemos um período democrático onde são viabilizados espaços de participação 
política, especialmente, institucionalizados, e, neste caso específi co, com caráter deliberativo e controlador 
das ações.  Isso diz respeito diretamente ao compartilhamento de poder, ainda que reconhecidas todas as 
limitações deste, inexistente até então na história da gestão das políticas públicas no Brasil, e a uma leitura do 
município enquanto um campo de forças. Neste sentido, parece-nos sensato ponderar como os principais 
atores deste processo receberam o Estatuto e a incumbência de compartilhar o poder.  Lembrando o longo 
e tortuoso caminho da cidadania no Brasil e a trajetória autoritária do Estado. 

É Evidente que o fato de haver a promulgação de uma lei que prevê a instalação de conselhos 
gestores não promove por si a experiência de participação e uma gestão por consequência mais democrática 
das políticas públicas, no âmbito local. A lei oferece possibilidades e dispõe de um instrumento para efetivação 
desta proposta; contudo, é necessário clareza sobre todas as difi culdades e desafi os a serem enfrentados para 
que haja a criação e consolidação de espaços verdadeiramente plurais, capazes de contribuir na construção 
de novas práticas políticas e de aprofundar o controle do Estado por parte da sociedade.  

Esta luta se instala dentro de um processo muito maior de democratização, iniciado contra a 
ditadura militar e, como bem defi ne Dagnino (2002), sem previsão quanto ao seu término. O processo 
é dialético, desigual no seu ritmo, nos seus efeitos, nos seus avanços e nos seus retrocessos, imbricado 
às peculiaridades dos diversos municípios brasileiros. A implantação dos conselhos não se deu de uma 
só vez nem da mesma forma. Em muitos municípios, a lei municipal foi elaborada e aprovada, mas os 
conselhos jamais foram constituídos de fato. Em outros tantos, os conselhos foram efetivamente instalados 
por pressões do Ministério Público e ou do Juizado da Infância e Juventude. Houve os que surgiram a 
partir da pressão da sociedade civil organizada; outros por meio do compromisso do executivo local; e 
outros, ainda, por meio da conjugação destas duas forças. Da criação formal destes espaços ao efetivo 
funcionamento e mais ainda do cumprimento das fi nalidades para os quais foram idealizados, existe uma 
distância concreta que justifi ca trabalhos empíricos sobre realidades específi cas e o contexto no qual estas 
se inserem. A resistência dos governos locais, aliada à desarticulação da sociedade civil, ainda inviabiliza em 
muitos municípios a efetividade do funcionamento dos conselhos.  

Se, por um lado, é importante observar os entraves à participação sustentados por governos de tradição 
autoritária, por outro, é necessário não perder de vista a trajetória feita pela cidadania no Brasil. Neste sentido 
parece oportuna a refl exão de Carvalho (2002), que, para explicar as difi culdades de construção da cidadania no 
Brasil, afi rma que por aqui houve uma inversão da cronologia e sequência lógica descrita por Marshall.

Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de supressão dos 
direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador que se tornou popular. 
Depois vieram os direitos políticos, de maneira também bizarra. A maior expansão do 
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direito do voto deu-se em outro período ditatorial, em que os órgãos de representação 
política foram transformados em peça decorativa do regime. Finalmente, ainda hoje 
muitos direitos civis, as bases da sequência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria 
da população. A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo (CARVALHO, 
2002, p. 219-220).

 Tendo em vista que foram apresentadas debilidades da construção da cidadania no Brasil que 
interferem na organização da sociedade civil brasileira, na evolução dos direitos da infância, no surgimento 
dos conselhos gestores neste segmento, nas noções de democracia e participação com a qual trabalhamos, 
passaremos a descrever o que consideramos limites dos conselhos gestores para democratização das políticas 
públicas no Brasil.

3 A participação da Sociedade Civil nos Conselhos Municipais dos 

Direitos da Criança e do Adolescente na Região Norte e Noroeste 

Fluminense: limites e possibilidades

Adotaremos para fi ns deste trabalho a defi nição das Regiões Norte e Noroeste Fluminense (RNNF) 
de acordo com a Resolução nº 02/2002 do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(CEDCA); dessa forma, compõem a RNNF 19 municípios. Destes foram selecionados para compor a 
amostra 06 municípios: Bom Jesus do Itabapoana, Miracema, Santo Antônio de Pádua e São Francisco 
do Itabapoana (estes com população entre 15 e 50 mil/habitantes), Campos dos Goytacazes e Itaperuna 
(com mais de 50 mil/habitantes). Os critérios levados em conta para amostragem foram: a população, o 
mando político, a distribuição de royalties do petróleo, PIB e IDH. A região2 Norte Fluminense tem como 
principais destaques os municípios de Macaé e Campos dos Goytacazes, que concentram segundo dados da 
CIDE 88,94% da força de trabalho empregada formalmente, no ano de 2001, e onde ocorrem mudanças 
importantes nas características sociais, políticas e econômicas. Ambos os municípios, segundo Oliveira 
(2003), basearam, historicamente, sua economia na produção sucroalcooleira, tendo sido Políticamente 
dominados por uma oligarquia composta de usineiros, que deixaram defi nitivamente de exercer o poder 
com o esgotamento do programa de subsídios, do governo federal, e com o fi m do Pró-Álcool e do Instituto 
do Açúcar e do Álcool. Oliveira (2003) destaca ainda as importantes tensões criadas na dinâmica territorial a 
partir deste esgotamento da produção sucroalcooleira e as perspectivas com a exploração do petróleo na Bacia 
de Campos, e evidencia as novas relações sociopolíticas não só no espaço delimitado na região administrativa, 
mas, de forma mais ampla, em todos os municípios ao norte do estado. Realça, deste modo, a infl uência do 
município de Campos nas alterações promovidas na hierarquia existente entre as cidades do norte.

O cenário político em Campos foi marcado pela vinculação entre a dominação econômica e o 
poder político dos usineiros, que sempre garantiram a ocupação dos principais postos nas administrações 

2  É, metodologicamente, importante esclarecer que somos obrigados a nos reportarmos ao norte do estado, duas escalas que se 
interpenetram. Precisamos, algumas vezes, nos referir especifi camente a dados e mapas dos municípios que forma a Região 
Administrativa do Norte Fluminense, já que nesses momentos estaremos fazendo menção a processos e ações consolidados em 
termos políticos ou econômicos e comumente abordados nestes limites políticos-administrativos. Contudo, quando nos referimos a 
articulação dos conselhos não podemos restringi-la aos limites referidos. Os limites regionais se tornam dinâmicos, fazendo com que 
apareçam novas espacialidades. 
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locais. Somente em 1988, houve a eleição de um candidato com respaldo popular, sinalizando o fi m 
da hegemonia política dos setores ligados ao poder econômico regional. A derrota dos setores ligados 
aos usineiros acabou infl uenciando os resultados negativos para este segmento em outros municípios, 
onde exerciam o controle político. Contudo, este processo é lento e marcado por elementos do passado 
que infl uenciam fortemente o presente. Mesmo após as mudanças de domínio político, há a ausência 
de uma defi nição política no direcionamento da reestruturação econômica que crie condições para o 
desenvolvimento do setor industrial, que faz com que região se mantenha destituída de infraestrutura e 
alheia à potencialidade da extração petrolífera.

No trabalho de Oliveira (2003), há outro aspecto relevante nessa nova dinâmica regional: o fato 
de instituições públicas e algumas instituições privadas passarem a intervir mais intensamente nos processos 
sociais e políticos locais, fi rmando-se como novo e importante espaço de debate sobre políticas públicas. 
Oliveira (2003) cita a criação do Observatório Sócio-Econômico da Região Norte Fluminense como 
um dos exemplos que reiteram sua percepção sobre a construção de um novo espaço de debate público 
impulsionado por novas instituições e pela massa crítica nelas geradas.

Tudo isso nos permite dizer que a economia regional, ainda que condicionada pela força 
de uma tradição de formas de gestão autoritárias e de hegemonia de agentes sociais que 
cristalizaram formas de relação restritiva de qualquer participação social, passa por uma 
completa reestruturação, envolvendo novas formas de gestão de práticas sociais, que nasce 
sob o impulso desse novo cenário econômico (OLIVEIRA, 2003, p. 180).

Na RNNF durante maio de 2005 a setembro de 2006, estivemos visitando os municípios que 
compuseram essa amostra. As visitas não se deram de modo uniforme em todos os municípios em razão da: 
forma com que fomos recepcionados nestes e de como se dispuseram conselhos e prefeituras a responder 
ao que foi proposto; ocorrência de reuniões dos conselhos; agilidade ou não dos órgãos ao concederem os 
documentos pretendidos. Fundamentado na metodologia survey, o levantamento estatístico das variáveis foi 
viabilizado, principalmente a partir de questionários, com questões fechadas e abertas. Os instrumentos de 
campo foram previamente testados. Os dados dos questionários, após serem codifi cados, foram compilados 
e analisados a partir do programa SPSS (Statistical Package Social Science) versão 8.0 para Windows. Os 
resultados gerados pela análise dos dados coletados nos municípios e seus respectivos conselhos serão 
dispostos no subtítulo seguinte. Estes documentos nos permitem inferir sobre o número de conselhos 
que foram legalmente criados, como também os que efetivamente funcionam com reuniões regulares; 
dizer quem participa destas reuniões e com que frequência; quais são as discussões que mais motivam a 
participação (destas discussões quais se transformam concretamente em deliberações e resoluções); perceber 
como são propostas e executadas as ações dos conselhos; e ter em mente como é feita a gestão dos recursos 
dos fundos municipais para infância e juventude. Por fi m, adotamos a observação participante, através das 
reuniões mensais realizadas no período de junho de 2006 a setembro de 2007, quando observamos como 
se dão os processos de formação da pauta e negociação das questões; como surgem as proposições e qual a 
leitura feita pelos conselheiros das decisões em colegiado; e como se constituem e funcionam as comissões 
temáticas. Foram realizadas neste período pelo menos 53 reuniões, das quais participamos de 36. 
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3.1 Limites da atuação dos conselhos

Sem nenhuma pretensão de generalizar os resultados aqui apresentados, tivemos o intuito de 
estudar uma região interiorana à procura de peculiaridades para o entendimento ao papel destes conselhos 
nas situações mais distintas possíveis, dada à relevância do formato destes novos espaços de participação nos 
contextos mais diversos no nosso país. Hoje, temos uma variedade de estudos3 que focam, sobretudo, as 
capitais e regiões metropolitanas, o que nos instigou a propor esta pesquisa com fi ns de observar a dinâmica 
vivenciada em regiões mais distantes da metrópole. A tentativa é sistematizar a trajetória feita por estes 
municípios, da RNNF, apontando os principais empecilhos, bloqueios e limites; como também destacar as 
potencialidades e possibilidades; desenhar o perfi l dos conselheiros que durante o período de execução deste 
trabalho compunham estes conselhos; e perceber o que os avanços destes conselhos pode ter signifi cado 
para a democratização da gestão e para o acesso aos bens públicos. 

A criação dos conselhos tem sob certo aspecto o caráter compulsório, haja vista o atrelamento ao 
repasse de recursos do governo nacional para os governos subnacionais. No Brasil, segundo informações 
do Perfi l dos municípios brasileiros (IBGE, 2001), existiam, em 1999, quase 27 mil conselhos, numa 
média de 4,9 por município; 99% dos municípios brasileiros têm conselhos de saúde, 91% de educação 
e de assistência e ação social e 71% de crianças e adolescentes. Estes conselhos têm como principais 
características serem temáticos, semirrepresentativos, com mandatos sociais não remunerados, terem 
participação vinculada a uma organização da sociedade civil ou órgão do governo e eleições indiretas ou por 
indicação (caso dos representantes do governo), serem de caráter deliberativo, abrangente e permanente, 
de composição paritária entre governo e sociedade, e serem autônomos em relação ao governo, embora 
sem serem executivos. Faleiros refere-se em sua produção a dados do CBIA que indicavam haver em 
funcionamento, até o mês de dezembro de 1993, 1.808 conselhos municipais dos direitos da criança e 
do adolescente, ou seja, aproximadamente 39% dos municípios contavam com seus conselhos instalados 
três anos depois de promulgado o ECA. Atualmente, segundo dados de pesquisa4 realizada, em 2006, 
pela USP, quase 90% dos municípios brasileiros contam com os conselhos municipais dos direitos, o que 
refl ete a importância destes conselhos como espaço legitimador da participação social para a gestão de 
políticas sociais no plano local.

Os CMDCA’s da RNNF foram implantados, tão logo, requeridos pela Lei Federal nº 8069 de 13 
de julho de 1990, este também o ano de criação dos conselhos de Santo Antônio de Pádua, criado em 18 
de dezembro de 1990; e de Campos dos Goytacazes, criado em 28 de dezembro de 1990. Em 1991 foi a 
vez de Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana implantarem seus conselhos. Em 1992, foi a vez de Miracema, 
e em 1997, São Francisco de Itabapoana, município instalado em janeiro de 1997 e que criou legalmente o 
conselho em dezembro do mesmo ano. Pudemos perceber grande empenho da sociedade civil organizada, 

3 Maria da Glória Gohn (2001 e 2003); Raquel Raichelis (2000); Ainda Catia Pereira da Silva (1994); Rosângela Helena Pezoti (2004); 
Tatiana de Amorim Maranhão (2003); Luciana Tatagiba (2002 e 2004); Ana Cláudia C. Teixeira e Nilde Balcão (2003); Ricardo 
Abramovay (2001); Uma infi nidade de artigos disponíveis no sítio do Instituto Polis, entre outros.

4 Esta pesquisa nacional “Conhecendo a Realidade” foi realizada pela Universidade de São Paulo (USP) e encomendada pela Secretaria 
Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República (SEDH/PR) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (Conanda), com o objetivo de mapear os conselhos, detalhando aspectos de sua atuação.
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em efetivar sua participação nestes espaços. Empenho este que de certa forma estava também marcado pela 
ideia de enfrentamento com o governo local. Isso é perceptível nos registros feitos a partir dos livros de atas:

[...] Temos que estar seguros e dar passos fi rmes com relação ao trabalho do CMPDCA, 
caso contrário, mesmo instituídos legalmente, seremos boicotados pelo poder público 
judiciário (Conselheira de Campos dos Goytacazes, ata da reunião do dia 26/06/1991, 
p. 14, livro 1).

Em Itaperuna, a iniciativa de criação do conselho foi recebida com reservas tanto pelo poder 
executivo quanto pela comunidade local. No livro 1, página 8  verso, encontramos o seguinte registro:

Todos se declararam dispostos e abertos a esse trabalho, apesar de um pouco temerosos 
diante dos compromissos, sentindo a necessidade de um conhecimento mais profundo 
sobre o assunto, o qual, somente a prática e a vivência deverão oferecer maior segurança. 

Desde o início são evidentes desconfi anças e competições, tornando difícil imaginar que deste 
cenário surjam a consideração e a colaboração entre aqueles que se comportam como adversários. Tal visão 
predispunha os conselheiros ao enfrentamento e impedia a colaboração prática, fruto de uma política 
regional condicionada pela força de uma tradição de formas de gestão autoritária. O conselho de São 
Francisco do Itabapoana, onde o interesse em minimizar todas as divergências é bastante evidenciado, 
desde os primeiros registros das reuniões, traz um elemento que também parece destoar do desejável num 
contexto plural. Neste caso há um esforço de estabelecer um diálogo sem confl ito a despeito de serem 
conhecidos entendimentos diferentes que pudessem contribuir signifi cativamente para a elaboração de 
políticas públicas. Ambas as situações apontam, no nosso entendimento, para formas débeis da resolução 
dos confl itos e da construção coletiva de alternativas consensuais. Ou seja, em princípio existem dois 
modos de solucionar os confl itos e divergências: ou por meio do enfrentamento, que estabelece uma relação 
de competição entre o conjunto dos conselheiros governamentais e os não-governamentais ou através da 
não explicitação das ideias, o que é ainda mais danoso. Acreditamos que nenhuma das duas fórmulas 
encontradas tem capacidade de balizar a dinâmica dos conselhos.

Ao invés disto a pluralidade deve ser o elemento que responde pela natureza pública e democrática 
desses novos espaços deliberativos. Considerando que é perfeitamente possível compatibilizar pluralidade 
e deliberação, não havendo razão para sacrifi car a primeira para dotar de efi cácia a segunda. É essencial a 
percepção do caráter processual do diálogo e a importância deste enquanto instrumento de resolução dos 
confl itos inerentes à diversidade dos interesses em jogo. O desafi o está posto nos caminhos pelos quais os 
confl itos são equacionados no interior dos conselhos. Explicitando-se as diferenças e construindo acordos 
por meio do debate de ideias, programas e projetos, que legitimem a tomada de decisões. 

3.1.1 Os efeitos da participação institucionalizada 

Ao institucionalizar a participação por meio dos conselhos a Constituição Federal e demais 
legislações específi cas conferem legitimidade jurídica a estes canais participativos. Há neste campo jurídico 
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conquistas importantes capazes de expressar de algum modo o reconhecimento do diálogo entre o governo 
e a sociedade civil, seja com o intuito de compartilhar poder, seja com a intenção de legitimar as ações 
de governo sem maiores infortúnios, ou ainda, de promover a (des) responsabilização do Estado pelo 
atendimento direto a demandas por serviços públicos. Coexistem todas as intenções. Caberia, assim, 
indagar sobre as possibilidades reais de uma ampla aliança entre Estado e sociedade para garantir os direitos 
de cidadania tais como foram defi nidos na Constituição de 1988, pois há que se tem diante dos olhos 
os avanços trazidos pela institucionalização como também os limites impostos por esta. O avanço da 
participação esbarra na tradição autoritária e patrimonialista que marcou a formação do Estado brasileiro e 
se manifesta ainda hoje na manutenção de práticas oligárquicas e clientelistas nas estruturas de governo. A 
resistência aparece nas burocracias dos órgãos públicos, as quais sempre tiveram o monopólio da informação 
e o controle dos recursos, o que lhes garante um papel privilegiado no processo de negociação dos interesses 
políticos em jogo. Outra limitação está na resistência da sociedade civil em dialogar com o Estado. Vale 
lembrar que o período de ditadura pelo qual passou o país estruturou a sociedade civil numa perspectiva 
radicalmente anti-Estado, o que difi cultou a requerida mudança dos movimentos sociais na fase de sua 
institucionalização e incorporação ao novo modo de gerir a coisa pública. O aspecto de cooptação, a 
utilização do movimento como mecanismo de legitimação dos grupos no poder, ainda é muito forte entre 
algumas organizações. Assim, em muitos casos a relação dos representantes da sociedade civil com os do 
poder público carece de uma dimensão de proximidade e acima de tudo cooperação. 

Um elemento que difi culta essa cooperação tão necessária ao exercício do controle social por 
parte dos conselhos gestores diz respeito ao acesso e à difusão de informações. É importante que todos 
os participantes dessas experiências tenham as informações relevantes para deliberarem. No entanto, no 
modelo de democracia prevalecente na maioria dos países a burocracia produz e detém a maior parte das 
informações necessárias ao processo decisório, um fator bloqueador da participação efetiva. No decurso 
de nosso trabalho de campo foi possível, por exemplo, nos deparar com municípios que cobram taxa de 
serviço para conceder informações sobre o orçamento público. 

A cultura política dominante também funciona como fator bloqueador da participação quando 
estabelece uma relação desigual entre os participantes do processo, expressa na negação dos distintos ‘estilos 
culturais” que caracterizam os sujeitos presentes nestes espaços de discussão. A exclusão pode não se dar 
de modo formal e na maioria das vezes não se dá mesmo deste modo. Mas de modo sutil e velado. Assim, 
estrutura-se um cenário vantajoso para alguns e desvantajoso para outros, uma vez que está inserido em 
uma sociedade confl ituosa e desigual quanto às oportunidades de fazer valer temas e interesses distintos. 

Chamam a atenção as incontáveis tentativas de despolitização das questões pautadas nas reuniões 
ordinárias dos conselhos municipais, assim como nas conferências municipais, nas quais temáticas relevantes 
são discutidas sem efi cácia deliberativa, especialmente, sob a alegação de inviabilidade técnica a despeito 
de raríssimas justifi cativas sólidas para tal alegação. Ou ainda, sob o argumento de protelar as decisões 
tendo em vista a necessidade de adequar as ‘proposições’ à realidade ‘administrativa e fi scal’ do município. 
Outro desafi o encontra-se na ideia de os conselhos estarem calcados na suposição da existência de uma 
sociedade organizada e homogênea, demandante de participação e capaz de garantir a realização de um 
novo padrão de gestão das políticas, sobretudo na área social. Uma vez incorporados e institucionalizados, 



130

Beatriz Mateus Pereira

os princípios de gestão compartilhados no desenho das políticas públicas, o problema que se apresenta para 
a sua concretização diz respeito à fragilidade da base social. 

É negativa à constituição destes canais a burocratização imposta ao se institucionalizar a 
participação, o que de certa forma altera características da comunidade cívica levando-a a racionalizar 
suas ações, no sentindo olsoniano. Não parece equivocado afi rmar que pessoas tendem a agir de modo 
mais racional num contexto onde há menos capital social, no sentido apropriado por Putnam (1995), 
que pressupõe relação de confi ança. Parece-nos, a partir das observações de campo na RNNF, que há uma 
sociedade civil demandante de participação; contudo, está para além de fragmentada: é ‘desconfi ada’. Não 
há nas instituições a confi ança descrita por Putnam (1995), essencial para o desenvolver de uma comunidade 
cívica. Este é um nó da participação. Ela será tão mais efetiva e hercúlea quanto mais houver confi ança 
nas instituições. Ainda é preciso notar que, a despeito da intencionalidade com que foram causados, os 
conselhos produzem seus efeitos. Eles têm o potencial de promover o empoderamento de segmentos da 
sociedade civil organizada então alijados do processo decisório. Numa visão sociológica haveria três aspectos 
da vida social a serem estimulados pelos conselhos e que propiciariam o empoderamento: entendimento de 
si próprio (enquanto conselheiro e representante da sociedade civil) em relação ao contexto no qual opera; 
percepção de como seus objetivos estão relacionados a esse contexto; possibilidade de identifi car qual o 
impacto que esse contexto provoca no comportamento de cada um e como age para estar de acordo com o 
mesmo. Deste modo, acreditamos que a sociedade civil estaria motivada a provocar mudanças, na medida 
em que tais mudanças lhe tragam benefícios substanciais.

3.1.2 A questão da representatividade

A composição dos conselhos de direitos é feita a partir da representação paritária entre governo e 
sociedade civil. Os representantes governamentais são nomeados pelo prefeito enquanto a sociedade civil é 
organizada através de associações de moradores, instituições fi lantrópicas e assistenciais, ONGs e entidades 
religiosas, especialmente pelas que promovem atendimento direto à população infanto-juvenil. A busca 
pelo equilíbrio na representação dos interesses governamentais e não-governamentais nos conselhos não 
se esgota nas garantias da paridade numérica; antes, deve ser construída no cotidiano das práticas e das 
articulações no desenrolar dos processos deliberativos. A disputa por recursos, os distintos projetos políticos 
que motivam a participação, a diversidade na compreensão da participação na formulação das políticas 
públicas, tornam o campo da sociedade civil altamente fragmentado. Da mesma forma, embora seja possível 
construir generalizações acerca da natureza da participação do Estado nos conselhos, é preciso reconhecer a 
heterogeneidade constitutiva desta representação. No campo das representações governamentais, também 
encontramos sujeitos portadores de distintos interesses e visões do papel dos conselhos, com posturas 
altamente abertas à participação da sociedade civil, mesmo quando o enfoque geral adotado pelo governo 
pode ser o de resistência a essa participação.

Apesar dessa diversidade, como observa Azevedo, a representação social nos conselhos municipais 
se mostra limitada a segmentos sociais com capacidade de organização e presença pública, constituídos por 
aqueles com maior renda e escolaridade. Na RNNF 74,1% dos assentos dos conselhos são ocupados por 
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mulheres; 57,1% têm idade entre 29 e 50 anos; mais da metade possui apenas educação básica, apesar de 
48,2% deles possuir curso superior, principalmente ligadas ao serviço social, à psicologia, e à pedagogia; 80% 
têm emprego fi xo; 55,6% são casados; 81,5% são católicos; 66,7% se declaram brancos, com renda entre 2 
e 6 salários mínimos. A despeito dos dados que mostram diferença da região metropolitana para a RNNF 
com relação à escolarização dos conselheiros, vê-se a mesma racionalidade em tentar maximizar os interesses 
populares optando por representantes que “falem a língua” das elites (SANTOS JÚNIOR, 2004).

Tabela 1 – Escolaridade dos Conselheiros

Região de Governo Escolaridade dos conselheiros

Baixa escolaridade Média escolaridade Alta escolaridade

RMRJ 12% 27% 61%

RNNF 11% 41% 48%

Escolaridade Baixa: até ensino fundamental completo; Média: ensino médio completo e incompleto; Alta: Curso 
Superior completo ou incompleto. Fonte: SANTOS  JÚNIOR (2004) e dados da pesquisa de campo.

3.1.3 O desafio da articulação regional

Em Campos dos Goytacazes, por razões já destacadas, instituições públicas e algumas instituições 
privadas passaram a intervir mais intensamente nos processos sociais e políticos locais, fi rmando-se como 
um novo e importante espaço de discussão sobre políticas públicas. O que se faz notar também para o 
segmento da população infanto-juvenil. A reboque de Campos dos Goytacazes isso também se faz notar nos 
demais municípios da região, a despeito de não ter sido este o primeiro município a instituir legalmente o 
CMDCA. Vê-se claramente a infl uência do conselho de Campos dos Goytacazes. Há registro da participação 
de conselheiros do município em reuniões dos diversos conselhos da região (Bom Jesus do Itabapoana, 
Miracema e Itaperuna). A inter-relação entre conselhos da região marca a dinâmica dos conselhos de sua 
criação até os dias de hoje. Em vários momentos é possível perceber o movimento da sociedade civil em 
torno da articulação dos municípios. O intuito é compartilhar informações e experiências, fortalecer os 
vínculos das organizações não-governamentais. Os conselheiros também se unem para buscar capacitação. 
O reconhecimento da falta de capacitação dos conselheiros, governamentais ou não-governamentais, 
para intervenção mais ativa no diálogo deliberativo no interior dos conselhos caminha junto à defesa de 
programas de capacitação e debate sobre o conteúdo dos programas.

Tabela 2 – Participação de conselheiros em atividades de capacitação

Região de Governo
Conselheiros 

Governamentais
Conselheiros Não-

governamentais
Total

RMRJ 68% 71% 70%
RNNF 76% 85% 81,5%

Fonte: SANTOS JÚNIOR (2004) e dados da pesquisa de campo.
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No que concerne à participação sócio-política, se estabelecermos uma análise comparativa entre a 
RMRJ e a RNNF, notaremos que há algumas aproximações; o percentual que se refere à fi liação partidária 
dos conselheiros é idêntica (44% dos conselheiros é fi liado), na RMRJ assim como na RNNF, mas há 
signifi cativas diferenças entre os conselheiros das duas regiões quando observamos o grau de informação 
dos conselheiros, como mostra a tabela abaixo.

Tabela 3 – Grau de informação dos conselheiros

Região de Governo Alto grau de informação

RMRJ 96%

RNNF 7,4%
Alto grau de informação: percentual de conselheiros que utilizam jornais como meio de informação sobre os aconteci-
mentos em geral. Fonte: SANTOS JÚNIOR (2004) e dados da pesquisa de campo.

Todavia, embora existam diferenças no que diz respeito à participação sócio-política entre a 
RMRJ e a RNNF, concordamos com Santos Júnior (2004):

Tais características, portanto, indicam que pelo menos potencialmente estamos diante 
de lideranças com capacidade de projetar bens públicos coletivos, de mobilizar outras 
pessoas em torno desses projetos e de negociar com os outros representados na perspectiva 
de resolução ou regulação dos confl itos e de construção de consensos. Em suma, essa 
elite é capaz de reconhecer seus próprios interesses, bem como os dos demais segmentos 
organizados e de negociar a construção de um interesse geral, ou, como dizia Tocqueville, 
do interesse bem compreendido. (SANTOS JÚNIOR, 2004, P. 38)

Contudo, não parece prudente ignorarmos que qualifi car Políticamente, de modo especial, no 
campo do acesso, a informação com o consequente enfrentamento aos obstáculos impostos a este pela 
burocracia estatal é essencial para o equilíbrio na correlação de forças entre as representações governamentais 
e não-governamentais. E somente com este equilíbrio será possível esperar resultados mais efetivos para a 
atuação dos conselhos. A iniciativa de articulação dos municípios da RNNF na conformação de uma rede 
de apoio mútuo, bem como o fomento à implantação do Fórum Regional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente, ao que nos parece, merece ser aprofundada. Assim como entendemos como fundamental o 
estreitamento das relações entre conselhos e universidades com a fi nalidade de qualifi car a participação 
dos conselheiros e subsidiar pesquisas acadêmicas, por meio de discussões que teriam a dupla função de 
‘iluminar’ a prática e ‘instrumentalizar’ as pesquisas.

3.1.4 Entraves ao diálogo e ao ‘compartilhamento de poder’

As relações entre Sociedade Civil e Governo têm sido de ‘amor e ódio’: momentos próximos 
de diálogo, e até certa cumplicidade, e momentos de profunda divergência. Fatores fundamentais para 
determinar o tipo de relação estabelecida são: o projeto político que perpassa essa relação, o poder efetivo 
das partes no momento do encontro e o grau de empenho das pessoas envolvidas. A confl uência entre 
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dois projetos políticos divergentes, um que pretende o alargamento da democracia participativa e outro 
fundamentando na proposta neoliberal que pretende um Estado cada vez menor. Em razão de como o 
comportamento das pessoas é determinado pela ideologia, no sentido de ‘orientação para ação’, presente 
em qualquer projeto político ao qual estejamos nos referindo, onde observa-se o papel fundamental que 
este exerce sobre as relações de poder. O poder efetivo de cada uma das partes envolvidas no momento 
de encontro depende de uma infi nidade de variáveis, e aqui reside um dos nós deste trabalho. Essa é a 
inquietude inicial. O que confere poder no interior destes conselhos? O que é determinante para defi nir 
quem se sobrepõe numa relação em permanente desequilíbrio? O que desequilibra esta relação?

Nossa indicação inicial aponta para a qualifi cação política como uma das causas de desequilíbrio 
nestas relações. Esse apontamento deve-se à expectativa de uma investigação sistemática a uma das causas 
que percebemos de maior relevância, mas que não pode ser considerada de forma alguma como única. 
Há muitas outras questões que envolvem a ação coletiva e que a tornam tão complexa de ser analisada. 
Contudo, pensamos que esta seja uma condição particularmente relevante, uma vez que suscita tantas 
outras inferências que estão em seu entorno: o contexto social no qual estão inseridos os conselhos e sua 
cultura cívica (ou não), as estruturas históricas do país que fundamentam essas relações de base social, 
política e econômica e a forma como se processa a ação coletiva, conforme os contextos e as estruturas. 

O papel das pessoas envolvidas associado aos outros dois fatores anteriormente apontados produz 
refl exos sobre as relações de poder estabelecidas, infl uindo sobre a noção (in) exata que temos a respeito de 
quem representa o Governo e de quem representa a Sociedade Civil no interior dos conselhos. Há pessoas 
individualmente comprometidas, que podem fazer toda a diferença, mesmo que a direção geral do governo 
a que estão vinculadas não se interesse muito pela questão. Essa constatação é signifi cativa na medida 
em que podemos perceber a existência de teias de comunicação interpessoais e inter-organizacionais que 
envolvem não apenas as pessoas que se encontram em organizações da Sociedade Civil, como também 
pessoas que estão no governo. Muitas vezes encontramos pessoas que foram originalmente de movimentos 
sociais e passaram a compor quadros de governo, o que evidencia que os funcionários estatais podem, 
frequentemente, compartilhar os mesmos projetos políticos elaborados por organizações da Sociedade 
Civil. O oposto também ocorre, funcionários públicos que representem Organizações da Sociedade Civil 
atreladas aos interesses do Governo. 

As relações de poder, assim como todas as demais relações humanas, são marcadas por expectativas 
que temos uns a respeito dos outros, isso não é diferente no caso dos conselhos, e também ressaltamos 
este aspecto anteriormente. Nossa disposição na relação com o outro tem a ver diretamente com o 
reconhecimento que fazemos do outro. Por isso o projeto político é que orienta nossa ação, justamente, 
porque é deste lugar que identifi camos e observamos o outro. É a partir deste lugar que estabelecemos a 
relação, que percebemos as difi culdades e as possibilidades que se dão nestes encontros de seres humanos, 
sociais e políticos, com interesses ora convergentes, ora divergentes, por vezes individuais e em outras vezes 
coletivo. 

Partimos do princípio de que não há lógica em imaginar que alguém, neste caso o Governo, 
deseje ‘perder’ poder, e neste sentido compartilhar é ‘abrir mão’. Observamos toda a sorte de artifícios 
utilizados pelo Estado para fazer com o que os conselhos, enquanto canais de participação, idealizados 
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para compartilhar poder, não funcionem; E desses artifícios destacamos dentre os quais merecem destaque: 
burocracia estatal, despreparo e falta de sensibilidade por parte do Estado, tentativa de controle da agenda, 
não concessão de infraestrutura para funcionamento dos conselhos, inacessibilidade às informações, 
ausência sistemática às discussões, tentativas de “tecnização” dos debates com a fi nalidade de despolitizá-
los, entre outros.

3.1.5 A ausência de deliberações

Algumas vezes o debate em torno da natureza deliberativa dos conselhos tem-se traduzido em 
estratégias, mais ou menos conscientes, de esvaziamento da ‘radicalidade da partilha de poder’. De fato, em 
alguns casos, um conselho bem-sucedido pode não ter sua ação diretamente relacionada à deliberação (‘induzir 
o Estado a ação’), mas ao controle social do Estado (no sentindo fi scalizatório, que visa ‘impedir o Estado de 
transgredir’), ou à problematização das demandas, ou a um misto dessas duas características. Conselhos com 
baixa capacidade deliberativa podem ser fortes no controle da aplicação dos recursos orçamentários ou na 
execução dos programas e projetos. Observamos que em alguns municípios isso é absolutamente verdadeiro. 
Há municípios onde o Gestor Municipal solicita o parecer dos conselhos antes de implantar ou implementar 
políticas ou assinar convênios para execução de projetos e programas. Existe ainda uma sistemática para 
monitoramento dos programas e projetos desenvolvidos tanto por ONGs quanto pelo Governo em pelo menos 
metade dos municípios pesquisados. Notamos que até o término desta pesquisa Bom Jesus do Itabapoana, 
Miracema e Santo Antônio de Pádua ainda não dispunham de nenhuma deliberação publicada em Diário 
Ofi cial. São Francisco publicou 02 (duas) deliberações, enquanto Itaperuna apenas 03 (três). O número 
mais expressivo de deliberações foi o de Campos dos Goytacazes com (44) quarenta e quatro. Contudo, a 
fragilidade deliberativa vem acompanhada por uma tendência que indica atuação um pouco mais efetiva no 
controle social do Estado, ou seja, os conselhos parecem hoje mais capacitados para ‘impedir o Estado de 
transgredir’, do que ‘induzi-lo a agir’, investindo energias mais no controle das prestações de contas e dos 
serviços prestados pelo Estado, do que na formulação de políticas. Essa fragilidade deliberativa dos conselhos 
se refl ete e reforça também no problema da gestão e controle dos fundos. 

4 Considerações Finais

O título deste texto traz um condicionamento que leva ao leitor em um primeiro momento a 
deduzir a presença de certo pessimismo em relação aos conselhos de que trata a pesquisa; todavia, não é 
esta a intenção do trabalho. A investigação empreendida teve o fi rme propósito de verifi car empiricamente 
a realidade onde operam os conselhos desta região, o perfi l dos conselheiros e as condições dadas para 
o funcionamento dos mesmos. E não havendo a priori uma orientação pessimista sobre a ação destes 
conselhos a partir da observação do campo e análise dos dados, evitamos certo romantismo ao tratar o tema. 
O funcionamento dos conselhos clarifi ca defi ciências e vivifi ca potencialidades e virtudes cívicas; além 
disso, podem se constituir instrumentos de aprofundamento da democracia proporcionando mudanças no 
contexto social e na dinâmica política, facilitando, a priori, um modelo de gestão democrática das políticas 
públicas. Ao refl etir sobre este modelo, examinamos a ação coletiva e seus dilemas, no âmbito das relações 
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entre Estado e Sociedade em nível local, concebendo este como o nó do processo de aprofundamento da 
democracia em nosso país. A despeito dos limites impostos pela difi culdade na construção de um espaço 
paritário e plural dos possíveis efeitos negativos de se institucionalizar a participação, sob o que pesem os 
questionamentos à representatividade no interior dos conselhos; além do imenso desafi o que caracteriza a 
articulação regional, dos inúmeros entraves ao diálogo e ao romantismo que sustenta a ideia de radicalizar 
o compartilhamento do poder num país como o nosso, e da baixa capacidade deliberativa demonstrada 
pelos conselhos, reconhecemos relevantes possibilidades de contribuição que estes conselhos têm a oferecer 
ao aprofundamento do processo democrático.

Quando pessoas se envolvem num diálogo, são levadas a refl etir, a prestar atenção às defi nições e 
signifi cações, a reconhecer alternativas nas quais não haviam pensado anteriormente e, em geral, realizar 
um grande número de atividades mentais as quais não teria desenvolvido sem o diálogo. Neste sentido os 
conselhos têm cumprido importante ‘função pedagógica’.  Elemento essencial para fomentação de capital 
social tão necessária, considerados os contextos em que atuam os conselhos estudados. Os conselhos são 
também promotores do empoderamento de novos segmentos sociais pela divisão de responsabilidades, 
socialização sistemática de informação e democratização do processo de tomada de decisões. Numa 
concepção de poder como algo que se exerce também através do jogo entre os agentes sociais. Outro 
aspecto que nos é particularmente caro e que não pode ser negligenciado é o do entrelaçamento, 
necessário, entre o mundo acadêmico e as experiências empíricas. Esse diálogo é imprescindível. Não 
é possível imaginar que haja algum sentido em produzir conhecimento sem que este gere mudanças 
signifi cativas na vida das pessoas e contribua para que a humanidade enfrente suas debilidades. Assim 
como é impossível imaginar que sejamos capazes de abdicar das teorias produzidas na academia para 
analisar as muitas situações do nosso cotidiano. Afi nal, essas teorias permitem uma compreensão menos 
ingênua das ações que implementamos.

Na região investigada é fl agrante o distanciamento entre mundo acadêmico e experiência de 
participação em curso via conselhos municipais, quer pela parca produção acadêmica ou por ausência de 
iniciativas de parceria e capacitação oferecida pelas universidades aos conselheiros, diferente do que pode 
ser visto na RMRJ. Todavia, concluindo, gostaríamos de deixar expresso um pensamento de Gramsci citado 
por Soares (1993) que converge com nossa leitura no que tange ao nosso principal desafi o, o de mudar a 
maneira de ver e agir das pessoas:

[...] o pessimismo da razão não deve desautorizar o otimismo da vontade, ainda que seja 
apenas para que a fortuna se cumpra de modo virtuoso: para que possamos viver com a 
disposição cívica que somente a esperança propicia. E para que possamos formular juízos 
mais justos quando observamos a realidade [...] (SOARES, 1993)
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Os Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente (CDCAs), previstos pela Lei Federal 
8069/90 (ECA), resultaram das pressões dos movimentos sociais por maior participação nas decisões 
políticas no decorrer dos anos de 1980. A ‘forma conselho’, vislumbrada pelos movimentos de consolidação 
da democracia, imprime ao sistema brasileiro de políticas sociais um novo formato, caracterizado pela 
mudança na estrutura de representação e participação. Segundo DRAIBE (1997), esses novos instrumentos 
democráticos introduzem alterações no padrão de políticas sociais por estarem relacionados aos processos 
de formulação e tomada de decisões políticas.

Os Conselhos, além de viabilizarem a participação dos segmentos sociais na formulação das 
políticas sociais (policy making), podem implicar uma maior cobrança de prestação de contas (accountability) 
do Executivo Municipal, pelo fato da sociedade civil estar mais próxima à gestão do bem público. Durante 
a década de 19901 houve um avanço na criação de diversos conselhos municipais, cuja institucionalização 
vem decorrendo de preceitos legais que podem ou não condicionar o repasse de recursos fi nanceiros através 
de fundos especiais.

 No caso específi co dos CDCAs, a Legislação do ECA pressupõe a criação de Conselhos nas três 
esferas governamentais: o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA), 
Conselhos Estaduais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONDECAs), e os Conselhos Municipais 
dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs). Estes conselhos são órgãos deliberativos e 
controladores das ações públicas, nos quais se prevê que a participação, popular e paritária, está assegurada 
por meio de organizações representativas. Os Conselhos são responsáveis pela manutenção de Fundos dos 
Direitos da Criança e do Adolescente (FUNCAD) e, também, pela criação e manutenção de programas 

1  Leis Federais tais como a Lei 8.142/90, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, a Lei 8.069/90, sobre o Estatuto da Criança e 
do Adolescente, e a Lei Orgânica de Assistência Social, estabelecem a criação de conselhos para formulação e fi scalização das políticas 
públicas sociais.
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específi cos da política de atendimento à criança e ao adolescente, observada a descentralização político-
administrativa bem como a municipalização do atendimento.2

O estudo sobre o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente da cidade 
de São Paulo (CMDCA/SP) partiu da assertiva de que os conselhos são instrumentos indispensáveis ao 
fortalecimento da democracia participativa. É mister esclarecer que assumimos a democracia enquanto 
valor universal.  A democracia, enquanto conquista da classe trabalhadora, implica a compreensão de que 
toda forma de ampliação da participação popular traduz a potencialidade ‘subversiva’ da ação democrática3, 
através da apropriação do espaço público e a possibilidade da diminuição das desigualdades com o 
atendimento das demandas sociais.

 A aposta dos defensores da gestão participativa das políticas públicas é que, via conselho, haveria 
a possibilidade do exercício de “mais” democracia no interior da estrutura burocrática estatal, na qual a 
sociedade civil, ao interagir e decidir sobre as políticas a serem implementadas pelo Executivo, poderia 
ultrapassar os limites da democracia representativa. Será?  

Dentre os problemas históricos para a mudança de mentalidades e práticas sociais temos 
a precariedade das instituições democráticas e a herança de um Estado patrimonialista, que excluem a 
sociedade civil do direito à elaboração das políticas públicas. O reconhecimento da legitimidade das ações 
deliberativas do Conselho confronta-se com questões situadas na esfera do poder instituído, principalmente 
no que diz respeito aos confl itos de poder, papéis e relações com instituições tradicionais da Administração 
Municipal, como, por exemplo, a SAS – Secretaria de Assistência Social. 

Entender os meandros da máquina estatal e seu funcionamento faz parte da luta estratégica 
da classe trabalhadora para adentrar ao Estado pelas “bordas” do poder. Ser membro de um conselho 
de políticas públicas signifi ca ampliar o papel orgânico dos conselheiros eleitos pela sociedade civil, para 
atuarem como dirigentes políticos, pois, ao discutir, propor e aprovar políticas públicas, as demandas 
sociais poderão ser contempladas. Avaliar questões como a compatibilidade interna entre os princípios do 
Conselho (democratização do poder, elaboração de políticas e defi nição de prioridades nos gastos públicos) 
a consistência dos mecanismos institucionais previstos (natureza decisória, capacitação técnica, práticas 
burocráticas) e a forma de construção de consenso entre diferentes atores é considerar esse aprendizado 
político o motor da democracia participativa.

Conhecer e avaliar a participação da sociedade civil organizada dentro de um órgão público, como 
o CMDCA/SP, possibilitou analisar como a sociedade civil se apropria dos mecanismos da burocracia estatal 
e reelabora sua prática de militância no cotidiano institucional. Analisar o signifi cado de ser responsável pela 
elaboração e fi scalização da política de atendimento à criança e ao adolescente, e entender até que ponto 
há a participação política da sociedade civil nos espaços institucionais, implica a “revisão” das estratégias 
de ação dos movimentos populares. Essa participação altera o poder de reivindicação dos movimentos que 
elaboram políticas em conjunto e dividem o ônus da não implementação das mesmas? Essa participação é 
mediada pela construção de consenso e disputas de projetos políticos contra-hegemônicos?

2  Artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente - ECA - Lei 8069/90.
3  Sobre o conceito de democracia ver: Benevides, Chauí , Comparato, Coutinho e Gramsci.
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Ao ampliar o conhecimento sobre o processo de implantação do CMDCA/SP, com a avaliação da 
sua dinâmica processual e sua dimensão institucional, pudemos acompanhar os tipos de entraves, problemas 
e confl itos durante a formulação e execução de seus programas. Desta forma, a pesquisa procurou apontar à 
sociedade civil conselheira, algumas indicações e recomendações na sua atuação, o que signifi ca a ratifi cação 
da pertinência dos Conselhos para o fortalecimento da democracia, mediante a defesa de uma nova cultura 
de participação4 e gestão das políticas públicas.

Como pressuposto básico, tivemos a defesa irrestrita do aperfeiçoamento das práticas de 
democracia participativa; portanto, o estudo de caso do CMDCA/SP esteve inserido na lógica do processo 
de aprendizagem democrática de seus atores sociais: os conselheiros(as)  municipais. Entendemos como 
processo de aprendizagem o conjunto de ações, práticas e estratégias adotadas pelos segmentos da sociedade 
civil que fi zeram a história do CMDCA/SP na década pesquisada (1992/2002).

Entre os atores sociais que participaram das seis gestões do Conselho Municipal pesquisadas 
tivemos a oportunidade de conhecer mais de 40 pessoas. Destas, 23 contribuíram com a pesquisa por meio 
de questionários e 8 conselheiros(as) contribuíram por meio de entrevistas e relatos de suas experiências 
no CMDCA/SP. Diversas pessoas que militam na área de defesa dos direitos da criança e do adolescente 
(atuando em espaços como os Fóruns DCA’s, CEDECA’s, entre outros) contribuíram indiretamente com a 
pesquisa, à medida que suas intervenções propiciaram signifi cativas refl exões à pesquisadora. 

Para o Estudo de Caso estabelecemos critérios comparativos entre as seis gestões do CMDCA/SP.  
Entre os temas recorrentes nas falas dos conselheiros(as), para procedermos nossas análises comparativas 
sobre a participação da sociedade civil no interior do Conselho, selecionamos: 1) As motivações para ter 
sido conselheiro(a); 2) Processo das eleições por meio das Assembleias Setoriais e Geral; 3) Composição 
paritária do Conselho entre governo e sociedade civil; 4) Desenho institucional do  Conselho; 5) Agenda 
das prioridades; 6) Estratégias políticas da sociedade civil; 7) Democracia Participativa; 8) Movimento 
da infância e da adolescência e a representatividade dos segmentos; 9) Desafi os dos conselheiros(as); 
10) Avaliação do mandato como conselheiro(a) dos direitos.

1 Dilemas da participação política

A década de 1990 traz elementos signifi cativos sobre a atuação dos movimentos sociais, mediante 
a análise da relação dos segmentos da sociedade civil com o governo nos espaços de gestão das políticas 
públicas. Esse período coincide com a promulgação do ECA, que carrega em sua estrutura a participação 
popular, enquanto motor de suas instâncias operacionais: os Conselhos Tutelares e os Conselhos dos Direitos. 
No entanto, é fato lembrar que a década de noventa coincide, também, com o momento histórico de adoção 
do receituário neoliberal; portanto, a lógica de corte nas áreas sociais, os ajustes fi scais, a fl exibilização dos 
direitos trabalhistas e o baixo crescimento econômico traduzem um cenário de consequências nefastas para 
o Brasil e para toda América Latina, com o aumento da desigualdade social e a descrença na democracia.

4  A concepção de nova cultura de participação implica a substituição do modelo oligárquico de administração do espaço público, no 
qual prevalecem os favores clientelistas e as ações políticas são mediadas pelos interesses locais dos grupos de maior poder econômico. 
O reverso desse modelo é a defesa de um Estado de Direito que garanta a participação democrática nos processos de tomada de 
decisões políticas, sem que haja a apropriação privada do espaço público, conforme reza a Constituição Federal de 1988.
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No modelo econômico neoliberal há a supervalorização da participação enquanto elo catalisador 
das mudanças sociais, pois, num cenário do ajustes fi scais, há a redução de recursos nas áreas sociais e 
a transferência do ônus dos ajustes para os conselhos, que têm a tarefa de elaborar políticas sem verbas 
sufi cientes. O ideário neoliberal incorpora os anseios de maior participação popular na gestão pública, 
porém as decisões continuam centralizadas na burocracia estatal, ‘sobrando’ à coletividade a tarefa de 
executar políticas de atendimento com o mínimo de recursos públicos.

 Outro elemento para refl exão é a ausência de projetos formulados pela sociedade civil que se 
contraponham aos programas sociais intermitentes dos diferentes governos que se instalam periodicamente, 
pois a luta dos movimentos para reivindicação das políticas sociais era com a pressão popular nas ruas, o novo 
momento histórico exige contingentes menores de representantes do povo, para pensarem e construírem 
políticas.

A desinformação sobre o funcionamento da máquina burocrática estatal e a falta de acesso a dados 
sobre os equipamentos públicos de atendimento também difi cultam a proposição e o acompanhamento de 
políticas públicas signifi cativas à comunidade local. A falta de informações técnicas sobre o funcionamento 
da máquina administrativa por parte dos conselheiros da sociedade civil, como, por exemplo, sobre a Lei 
de Diretrizes Orçamentárias, dá margem para o não reconhecimento, por parte do Executivo Municipal, da 
legitimidade do CMDCA para deliberar sobre os assuntos de sua competência, como o Fundo Municipal 
da Criança - FUMCAD, o que permite que o prefeito(a) faça uso do seu poder discricionário para o 
remanejamento dos recursos.

Nestas contradições históricas afl oram os dilemas da participação da sociedade civil: como participar 
propositivamente? Como disputar projetos políticos em condições desiguais de disputa? A ampliação da 
participação política necessita de tempo e recursos que mobilizem a sociedade civil para um aprendizado 
popular da democracia participativa. Como estamos vivenciando uma nova cultura de participação, esse 
processo é lento e implica mudanças de hábitos, usos e costumes da democracia representativa, o que 
signifi ca inferir que, para a participação democrática na gestão do bem público, esse processo implicaria a 
substituição de práticas autoritárias e clientelistas que a sociedade civil também reproduz.

O fato da participação da sociedade civil incidir na elaboração e fi scalização das políticas públicas 
é um salto qualitativo na Democracia Brasileira. No entanto, após a Constituição de 1988, as conquistas 
da legislação progressista não se consolidaram de imediato. Avaliamos que a sociedade civil, partícipe dos 
conselhos, ao elaborar políticas e deliberá-las e não tendo a garantia líquida e certa da execução de suas 
resoluções por parte do executivo, fi ca fragilizada e desmotivada. Além, é claro, do descontentamento 
dos segmentos sociais, que elegem seus conselheiros e não conseguem vislumbrar mudanças nas políticas 
públicas.

Portanto, a estratégia de ação da sociedade civil tem que ser por meio da guerra de posições; como 
explica o pensador Antonio Gramsci, a sociedade civil tem que estabelecer uma disputa permanente por 
hegemonia dentro dos organismos de Estado - como os Conselhos Gestores. A possibilidade de defi nição 
de políticas públicas e a garantia legal para a implementação das mesmas dão margem à sociedade civil 
para intervir mais incisivamente na máquina estatal, haja vista os Conselhos serem órgãos permanentes, e a 
existência dos mesmos independe da vestimenta ideológica do governo vigente.
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Para nós, o aprendizado da sociedade civil no interior dos Conselhos, por meio da disputa 
por hegemonia e pela elaboração de consensos, é uma estratégia fundamental para o aprimoramento da 
democracia enquanto expressão da vontade coletiva. Este aprendizado da participação política é o que o 
Prof. Dalmo Dallari chama de participação real, pois infl ui, diretamente, nas decisões políticas fundamentais, 
mas com as seguintes ressalvas:

Isso não quer dizer que a participação política só é real quando leva imediatamente à 
obtenção de todo o resultado desejado. Os interesses particulares dos indivíduos e dos 
grupos participantes podem ser confl itantes, como também podem ser divergentes as 
concepções do bem comum. Isso obriga a atitudes de conciliação e muitas vezes só 
permite avanços gradativos no sentido de algum objetivo político (DALARRJ, 1984) 

Nos espaços dos Conselhos paritários onde há disputa entre os representantes do governo e 
representantes da sociedade civil, a estratégia de construir posições de consenso é para sociedade civil uma 
dinâmica com alto grau de consonância com a participação ativa, pois, ao ter clareza dos seus objetivos 
políticos, o poder da sociedade civil está na construção sistemática de espaços para afi rmação do seu projeto.

Acreditamos que o fortalecimento da sociedade civil como elaboradora e fi scalizadora das políticas 
públicas é uma estratégia para a construção de um novo modelo de desenvolvimento brasileiro. A gestão 
de um Estado Socialista pressupõe cidadãos e cidadãs críticos e ativos, com consciência de classe; caso 
contrário, teremos a manutenção de uma tecnocracia estatal que será a detentora de projetos hegemônicos, 
o que de forma alguma condiz com a lógica da Democracia de massas e com a construção de uma sociedade 
de autogestores.

Como desafi o histórico, temos que superar a mentalidade do mando, do favor e do privilégio, 
que são elementos endógenos da nossa cultura patriarcal e patrimonialista. Para tanto, acreditamos 
que a educação para a participação política em todos os espaços públicos é um dos caminhos para essa 
transformação cultural, pois admitimos, como a Profª Maria Victoria Benevides (1991), que: “O povo 
brasileiro não partilha de tais costumes e convicções republicanos. Constatar essa realidade não signifi ca congelá-
la para todo o sempre; é possível mudar”  (p. 195).

Desta forma, os Conselhos enquanto órgãos públicos, órgãos de Estado, são espaços primorosos 
para o exercício da cidadania ativa, através da defi nição de planos e deliberações políticas. A precariedade 
da práxis política da sociedade civil dentro dos aparelhos de Estado advém das nossas condições histórico-
culturais de exclusão da maioria da população dos assuntos políticos; no entanto, a trajetória de luta dos 
movimentos sociais, ao conquistar o direito à participação real, tem a atual tarefa de aprender no cotidiano 
das relações burocráticas a dinâmica operacional destes órgãos, bem como estabelecer procedimentos 
democráticos para a obtenção de consensos nas propostas deliberadas.

Os Conselhos Gestores têm suscitado inúmeras discussões sobre a pertinência destes órgãos 
na administração pública. Os contrários argumentam que a participação popular nos conselhos não 
representa mudanças na estrutura, pois as pessoas não estariam capacitadas para o exercício de uma 
intervenção qualifi cada, ou ainda, não teriam competência técnica para tomar decisões sobre assuntos 
que desconhecem.
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Essa visão elitista e conservadora, de que só alguns ‘iluminados’ teriam a capacidade e a 
competência para deliberar sobre questões políticas de interesses coletivos, é sem dúvida uma herança 
da nossa história, onde o poder político sempre pertenceu às oligarquias econômicas; tomemos como 
exemplo a resistência de muitos à universalização do direito ao voto, inclusive aos analfabetos. A 
mudança dos hábitos, usos e costumes da nossa sociedade é um processo longo e gradual; porém, faz 
parte da estratégia conservadora apostar na desmoralização dos conselhos enquanto espaços legítimos de 
deliberação política.

Por outro lado, os defensores destes organismos de Estado apontam para as potencialidades destes 
espaços para o exercício efetivo da cidadania. Entre os argumentos utilizados para explicar a baixa execução 
das deliberações dos Conselhos temos o passado histórico que excluía a maioria da população do direito à 
participação política e as amarras da máquina pública, que, por tecnicismo e burocracia, difi culta o fl uxo 
dos procedimentos necessários para a viabilização das deliberações.  

Para a sociedade civil conseguir intervir de maneira mais qualifi cada dentro dos Conselhos, é 
importante aprender e apreender estratégias de ação e negociação com as experiências dos diferentes tipos 
de conselhos. Esse processo de aprendizado não é algo espontâneo e/ou aleatório, deve fazer parte de um 
planejamento dos movimentos sociais para capacitar sua militância. Neste caso, o referencial de formação 
seria a Educação Popular5, pois através de um processo de educação no qual o educando/militante participa 
do seu processo educativo, enquanto sujeito histórico da sua cultura política, há condições objetivas para a 
apropriação do saber fazer política pela comunidade. 

Dentro dos vários exemplos de Conselhos que apresentam potenciais elementos facilitadores à 
participação da comunidade, temos os Conselhos de Escola, que estão instituídos, por lei, como organismos 
de existência obrigatória nas escolas públicas. Os estudos referentes à gestão democrática e à participação 
popular nos Conselhos de Escola explicitam que estes conselhos e as associações (clube de mães, APM, 
grêmios) são espaços públicos privilegiados para o aprendizado democrático, pois mesmo com confl itos e 
tensões há capacidade institucional para a solução de problemas, através da participação organizada e da 
formulação de propostas.

Estas obras sobre gestão democrática são referenciais importantes para o estudo dos CDCA’s pelo 
fato de refl etirem o potencial de transformação institucional presente na organização popular, assim como 
evidenciam o aprendizado da participação democrática enquanto um processo de emancipação da classe 
trabalhadora, quando a intervenção nos Conselhos de Escola, por exemplo, promove a construção de um 
Projeto Político Pedagógico comprometido com a Educação Popular.

Especifi camente quanto aos conselhos municipais CMDCA, a literatura tem enfatizado o papel 
da municipalização na política de atendimento, como fator positivo do processo de descentralização das 
decisões políticas, pois isso implicaria em maior efi ciência, efetividade e controle dos gastos públicos, além 
dos programas sociais estarem inseridos na dinâmica local.

5  Assumimos a Educação Popular enquanto estratégia de emancipação da classe trabalhadora como nos ensina o educador Paulo Freire, 
e como esclarece Carlos Rodrigues Brandão: “O que ela [Educação Popular] ‘ensina’ vincula-se organicamente com a possibilidade de 
criação de um saber popular, através da conquista de uma educação de classe, instrumento de uma nova hegemonia”. (BRANDÃO, C.R. 
Educação Popular, São Paulo, Brasiliense, 1984. p.70).
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Sobre as refl exões quanto à legitimidade da democracia direta e da democracia representativa 
nos Conselhos, a literatura tem insistido na variedade, nem sempre coerente, de signifi cados presentes 
no conceito de participação. Para De Tommasi (1997), participar em distintos contextos pode signifi car: 
dividir o ônus da execução de obras sociais, ser consultado para a tomada de decisões por parte do governo, 
gerir (ou cogerir) instituições, formular e/ou fi scalizar a execução de políticas públicas. 

A diversidade de signifi cados do conceito de participação, dentro da realidade dos Conselhos 
de políticas sociais, implica conhecer a constituição estrutural dos mesmos, ou seja, saber qual a natureza 
decisória mais efi ciente - deliberativa ou consultiva, qual o padrão de equilíbrio entre as representações 
governamentais e não-governamentais e quais as fronteiras que separam conselhos e governo. 

No caso dos CDCA’s, a natureza deliberativa valoriza a participação da sociedade civil enquanto 
protagonista na tomada de decisões políticas; no entanto, sem a prerrogativa da garantia da execução efetiva 
das deliberações por parte do administrador público, a efi ciência das ações do Conselho fi ca comprometida.

 A descentralização político-administrativa presente como princípio para o funcionamento dos 
Conselhos é valorizada pela literatura como uma conquista da sociedade, mediante o fi m do centralismo 
das ações do regime militar. A descentralização é reconhecida, também, pelas implicações positivas para a 
transformação dos aspectos institucionais, fi nanceiros e organizacionais das políticas sociais. 

A pesquisadora Marta Arretche (1996) sinaliza as vantagens da descentralização político-
administrativa pelo fato das comunidades locais terem poder de decisão na gestão das políticas públicas. No 
entanto, esclarece que a democratização das relações políticas nem sempre signifi ca efi ciência e efi cácia da 
gestão pública, pois as restrições orçamentárias com a crise do Estado de Bem-Estar Social, além de reforçarem 
as desigualdades regionais, podem contribuir para o maior corporativismo e clientelismo das relações, haja 
vista essas relações serem inerentes à natureza das instituições encarregadas da prestação de serviços. 

A literatura sobre a descentralização político-administrativa da gestão das políticas sociais é 
fundamental para estabelecermos a relação entre o processo de crise das instituições públicas, com a reforma 
do Estado e diminuição dos gastos sociais, com a ascensão dos Conselhos Municipais como iniciativas para 
o desenvolvimento local, assentadas nas bases da democracia, efi ciência e equidade. Essa trajetória pode 
implicar à sociedade civil organizada, presente nos Conselhos, a responsabilidade da solução de problemas 
locais, contrapondo suas funções originais de elaboração e fi scalização de políticas públicas.

A dinâmica estrutural dos Conselhos de políticas sociais é abordada em importante estudo sobre os 
Conselhos Municipais e Políticas Sociais elaborado pelo IBAM, no ano de 1997. O estudo destaca questões 
como a tensão entre o paradigma da universalização e o da focalização da política social, a composição 
de forças com interesses divergentes nos Conselhos e a difi culdade dos conselhos em articular o estatal, o 
público e o privado nas políticas sociais.

As informações contidas no trabalho sobre a fraca participação e absenteísmo dos membros 
governamentais, o contraponto entre natureza deliberativa do conselho e poder de execução e desequilíbrios 
de informações entre representantes do governo e da sociedade civil colaboram para entendermos as relações 
internas do CMDCA/SP.
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2 As especificidades dos CDCA’s

As especifi cidades da gestão dos CDCAs são abordadas em pesquisas que apontam para a perspectiva 
de maior democratização da gestão pública através dos Conselhos dos Direitos. Stanisci (1996) preocupa-
se com o modelo de descentralização enquanto real transferência de poder e de recursos, pois a proposta 
de gestão pública descentralizada e participativa, construída no bojo da redemocratização política do país, 
ocorre em meio a uma crise do Estado e há uma difi culdade crescente de fi nanciamento do gasto público. 

A pesquisadora afi rma que a maior viabilidade dos Conselhos passaria pela defi nição mais precisa 
de suas competências, atribuições e interfaces, sendo importante a elaboração de instrumentos jurídicos que 
garantissem a validade de suas deliberações, juntamente com a capacidade permanente de seus membros 
para exercício dessa ação de cidadania e a continuidade de processos de mobilização popular para a garantia 
de legitimidade às suas ações.

Sobre o CMDCA/SP, parte da história da 1a gestão (1992-94) foi documentada pela pesquisa de 
Cátia Silva (1994). A pesquisadora afi rma, em seu trabalho, que a primeira gestão do Conselho enfrentou 
problemas quanto à legitimidade de sua autoridade perante o poder público municipal.  Para a autora 
a disputa de poder entre Prefeitura e Conselho levou o gestor municipal à tática de desqualifi cação das 
competências do Conselho, através da troca sucessiva dos conselheiros representantes do governo e da 
criação de entidades de atendimento que substituiriam as funções do Conselho.

Para Gohn (2001), os conselhos gestores constituem a principal novidade em termos de políticas 
públicas no terceiro milênio, por serem canais de participação que articulam representantes da população e 
membros do poder público estatal em práticas de gestão de bens públicos, como agentes de inovação e espaço 
de negociação de confl itos. Quanto aos problemas inerentes aos conselhos, a autora levanta questões como: 
formas de participação; formas de governo e representatividade; natureza da esfera pública; divisão do poder 
local, regional, nacional e global; democracia (direta, representativa, deliberativa, redistributiva); condicionantes 
políticos e econômicos que infl uenciam as gestões públicas (reestruturação do papel do Estado).

Liberati & Cyrino (1997) enfatizam a importância da aprendizagem da participação e destacam 
três pontos fundamentais para o entendimento dos avanços dos CDCAs para a sociedade brasileira: formas 
de participação social; condições para a participação; especifi cidades dos Conselhos DCA’s.

Não basta que a Constituição Federal diga que deverá haver participação popular na 
elaboração e fi scalização de políticas de assistência social; não basta que a lei diga que 
fi cam criados os Conselhos dos Direitos, assegurando assento à sociedade civil. Se seus 
componentes não buscarem a aprendizagem para a participação (grifos nossos), os 
Conselhos funcionarão como um espaço de ‘participação outorgada’, perdendo-se a 
oportunidade de intervenção da sociedade civil numa parcela do poder político. (...) 
A participação social é possível justamente em vista da relativa ‘autonomia’ do Estado. 
Concorrem para a efetiva participação social, condições objetivas (nível societal), onde as 
relações sociais e a conjuntura determinarão ou não a possibilidade de participação e as 
condições subjetivas ou nível de conscientização (p.53-54).

É papel da representação da sociedade civil buscar a hegemonia de suas posições frente aos 
representantes do Poder Público. Em face à composição paritária do Conselho as deliberações aprovadas 
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pelo colegiado terão caráter de execução compulsória por parte do Poder Executivo. Os conselhos são 
órgãos especiais criados pelo Poder Público, o status de órgão especial advém de sua característica de órgãos 
descentralizados.

Segundo os autores, esta característica original dos Conselhos DCA’s nunca fora experimentada 
por outro órgão, o que fortalece a autonomia dos Conselhos DCA’s para a tomada de decisões e imprime à 
sociedade civil a tarefa da disputa de hegemonia do poder, no interior de um organismo de Estado, conforme 
a teoria da contra-hegenomia de Antonio Gramsci. Portanto, compartilhamos da tese da importância do 
aprendizado da participação como estratégia para a disputa de projetos políticos hegemônicos no interior 
do CMDCA/SP.

3 O caso do CMDCA/SP e a sociedade civil conselheira

O CMDCA/SP é o órgão de caráter deliberativo e controlador da política de atendimento do 
município de São Paulo criado em 1992 pela Lei 11.123 (22/11/91) e regulamentado pelo Decreto n º 
31.319 (17/03/92). O Conselho é composto de forma paritária entre governo e sociedade civil; ao todo são 
32 membros, sendo 16 conselheiros titulares e 16 suplentes. 

O núcleo de competências do CMDCA/SP está em: estabelecer políticas públicas municipais 
que garantam os direitos da criança e do adolescente previstos em lei; acompanhar e avaliar as ações 
governamentais dirigidas ao atendimento dos direitos da criança e do adolescente no âmbito do município; 
participar da elaboração da proposta orçamentária destinada à execução das políticas públicas voltadas à 
criança e ao adolescente; gerir, controlar e fi scalizar o Fundo Municipal para Atendimento dos Direitos 
da Criança e do Adolescente (para auxiliar a gestão do FUMCAD, há o COT – Conselho de Orientação 
Técnica); deliberar quanto à fi xação da remuneração dos membros do Conselho Tutelar; realizar assembleia 
anual aberta à população com a fi nalidade de prestar contas.6 As fi nalidades, competências e funcionamento 
do Conselho foram fi xadas no seu Regimento Interno7.  

Há 5 Comissões Permanentes (Finanças e Orçamento; Opinião Pública; Relações Institucionais; 
Conselhos Tutelares e Garantia de Direitos; Políticas Públicas) formadas por no mínimo três conselheiros. 
Elas têm por objetivo fomentar estudos e pareceres pertinentes aos seus temas, subsidiar a atuação do 
Conselho na elaboração de seu Plano de Ações e Metas8 e contribuir na elaboração de programas específi cos 
que devem ser encaminhados ao poder executivo. Internamente as Comissões elegem seu coordenador, que 
será o canal de diálogo com a Diretoria Plena. 

A Diretoria Plena é composta pela Diretoria Executiva (presidente do Conselho, vice-presidente 
e secretário) e pelos coordenadores das Comissões Permanentes que estiverem em funcionamento. É de sua 
competência: elaborar as pautas para as sessões do Conselho, encaminhar orientações para as comissões, 
tomar decisões de emergência “ad referendum” do Conselho e organizar as Assembleias Gerais para prestação 

6 Lei 11123/91, cap.II - art.8
7 Decreto 33994/93 regulamenta o Regimento Interno do CMDCA/SP.
8 O Plano de Metas é o Plano anual que o CMDCA/SP aprova para programar suas atividades, tem caráter deliberativo, sendo 

publicado em Diário Ofi cial, em termos de Resolução.



146

Isis Sousa Longo

de contas. As Equipes de Apoio Técnico e Administrativo formadas por técnicos e funcionários públicos 
têm por fi nalidade auxiliar os trabalhos do CMDCA/SP. 

Sobre o Desenho Institucional do CMDCA/SP os conselheiros da sociedade civil afi rmam 
que a estrutura está correta, ou seja, as Comissões são espaços fundamentais para elaboração das 
propostas e as sessões são os espaços para deliberações. No entanto, a avaliação da maioria é que falta 
assessoria técnica e administrativa para subsidiar as decisões do colegiado e para operacionalizar as 
questões deliberadas: 

Eu acho que a gente volta a esbarrar na falta de apoio e assessoria técnica. Há uma série 
de trabalhos que ora eu considero operacionais ora administrativos, que perdemos muito 
tempo. Eu andei pensando que o Conselho deveria ter um apoio técnico com enfoque 
Legislativo. O Conselho passa a ter atribuição desse tipo quando delibera em reunião, o 
que deve ser objeto de resolução, e automaticamente isto gera uma demanda que deveria 
ser repassada para uma assessoria técnica, que elabora uma minuta de resolução e que 
submete ao Conselho depois (...). Então, eu vejo que esta falta de apoio, é o que nos 
faz perder muito tempo. (...) As Comissões são como as veias que deveriam injetar o 
sangue no coração do Conselho; só que as Comissões não acontecem com a qualidade que 
deveriam acontecer (FFS – ex-conselheiro - 98/02).

Além da falta desta infraestrutura, há a crítica quanto à falta de clareza dos próprios conselheiros(as) 
da sociedade civil que optam pelas Comissões temáticas, mas não realizam um trabalho efetivo, o que 
sobrecarregaria os demais conselheiros. Há a cobrança de um apoio técnico qualifi cado que realmente 
subsidie o Conselho com informações precisas de dados das secretarias, bem como apoio jurídico na 
elaboração de minutas de Resolução sobre as matérias deliberadas pelo colegiado.

O Decreto 31.319 prevê a eleição dos conselheiros(as) da sociedade civil em duas fases. A 
primeira fase corresponde à realização de cinco Assembleias Setoriais (1- Atendimento Social à Criança 
e ao Adolescente; 2- Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente; 3- Defesa dos Trabalhadores 
vinculados à questão; 4- Estudos, Pesquisa e Formação com intervenção política na área; 5- Defesa da 
Melhoria de Condições de Vida da População), nas quais haverá a indicação dos candidatos(as) pelo seu 
Segmento e a eleição dos delegados(as) que participarão da Assembleia Geral – segunda fase do processo 
eleitoral. 

Na avaliação da maioria dos ex-conselheiros o sistema de Assembleias é um processo democrático, 
mas que precisaria ser aperfeiçoado, pois nem sempre há a garantia de que as pessoas que vão para as 
Assembleias de seus Segmentos tenham sido preparadas para o processo. 

Pelo histórico das eleições do CMDCA/SP, até a 5ª gestão não houve restrição ao número de 
participantes por entidade ou movimentos que se cadastravam conforme edital, e no dia da Assembleia 
Setorial poderiam comparecer com quantas pessoas quisessem. Para o processo eleitoral da 6a gestão 
(2002/2004), foi acatada a recomendação do FMDCA/SP sobre a fi xação do número máximo de 10 
eleitores por entidade ou movimento credenciado. Esta questão não é consenso na sociedade civil:

Então, eu avalio hoje, que as Assembleias deveriam se iniciar nas regiões (...) Porque 
isso quebraria o corporativismo, ou talvez intensifi caria, porque na região também tem 
corporativismo. Mas, seria um processo mais amplo! E, mais pessoas poderiam participar 
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porque mesmo na cidade de São Paulo, ainda há, muito pouca participação. A gente vê 
que o número de entidades e movimentos que participam ainda é muito irrisório, para 
o tamanho da cidade, para o tamanho da força que nós temos para mobilizar, aqui na 
capital (F.R.P. – ex-conselheira - 96/98).

Como a sociedade civil, segundo a defi nição de Antonio Gramsci, corresponde ao conjunto 
dos organismos privados de participação política, responsáveis pela elaboração e/ou difusão de ideologias 
(movimentos, entidades, escola, igreja, sindicatos, partidos políticos, organizações profi ssionais, meios de 
comunicação de massa, as organizações não-governamentais, entre outros), urge a elaboração de estratégias 
que envolvam a sociedade civil para além do interior do Conselho.

É impossível exigir que somente 16 representantes da sociedade civil do Conselho da maior cidade 
do país possam, individualmente, exercer qualquer tipo de correlação de forças com o governo. A estratégia 
da ação destes dirigentes tem que ser o permanente contato com os organismos da sociedade civil, para que 
estes exerçam a correlação de forças com o governo, pressionando-o por meio da mobilização social.

Para tanto, o aprendizado político do conselheiro(a) deveria acontecer nos Fóruns Regionais DCA’s 
e no FMDCA/SP e o espaço do interior do Conselho seria para a disputa democrática pela hegemonia de 
projetos políticos.

Então, nesse sentido, a sociedade civil quando ela vai negociar com o governo, que 
barganha ela faz? Essa é uma pergunta. É claro que ela teria mil barganhas para fazer, 
porque o que se tem na mão da sociedade civil? A população e a mídia! Então, eu acho 
que é isso que a gente tem que começar a (pensar); quer dizer, não adianta fazer apenas 
um papel burocrático, ir ao Ministério Público e entrar com uma Representação se isso 
não tem eco na sociedade civil, isso não incomoda o governo! Então, a gente precisa criar 
essa questão, que eu acho que é da negociação! O governo só vai respeitar, e aí, independe 
de governo, conforme for o eco que isso faz na sociedade, e o que ele, governo, perde na 
hora que ele não aceita uma deliberação. Por que se ele não perde nada, ele tem outras 
coisas para fazer (M.S. - ex-conselheira - 92/94).

Como atuar dentro de um organismo de Estado que delibera por colegiado, que assume posições 
de consenso, quando historicamente a tomada de decisões políticas esteve centralizada?  Como passar da 
condição de reivindicador da política para condição de elaborador da política?

Não negamos a realidade do fato dos eleitores da sociedade civil votarem nos candidatos ao 
Conselho por afi nidades (pessoais, grupo, partidária); no entanto, precisamos acordar, Políticamente, de 
que a ‘opção’ do indivíduo ser conselheiro deve ultrapassar a vontade individual ou de um grupo. Ser 
conselheiro(a) implica a representação de um projeto político coletivo. O conselheiro não se autorrepresenta, 
ou representa um pequeno grupo de seu segmento, ele representa o Projeto Político da sociedade civil. 
Para isso ele foi eleito(a), para imprimir dentro do aparelho estatal um novo modelo de sociedade, que 
independa da vontade política do executivo municipal.

A refl exão da maioria dos ex-conselheiros(as) é que o fato do Conselho ter eleições periódicas 
e a paridade da sociedade civil e governo estar garantida em lei já seriam elementos que comprovariam o 
caráter democrático do órgão. Os mais críticos afi rmam que, enquanto as deliberações do Conselho não 
forem cumpridas pelo Executivo Municipal, ele não será um órgão promotor da Democracia Participativa.
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Sobre a Democracia Participativa no Conselho, uma das posições majoritárias é o reconhecimento 
de que na sociedade brasileira o exercício da prática democrática é algo recente; portanto, a participação da 
sociedade civil seria um processo em construção, inclusive, no interior do CMDCA/SP.

Para vários conselheiros(as), o Conselho Municipal nos seus 10 anos de história, para ser 
reconhecido no plano da legalidade, teve que agir pelo embate permanente com o Executivo, mas,  para o 
século XXI, a legalidade fora reconhecida e o que estaria em jogo seria a capacidade de operacionalização 
das ações do Conselho. 

Na avaliação de uma parte do grupo, o perfi l dos próprios conselheiros(as) da sociedade civil 
deveria acompanhar este momento histórico, ou seja, as primeiras gestões do Conselho funcionaram por 
anos numa conjuntura política desfavorável, pois as administrações municipais desconsideravam o papel 
legítimo do Conselho e, portanto, a sociedade civil teve que resistir.

 O que estaria sendo avaliado é que, no contexto de uma administração municipal mais progressista, 
a própria sociedade civil deveria mudar o seu perfi l de atuação, sendo mais propositiva e buscando o 
consenso, não o embate. Outro ponto destacado seria a necessidade do aprofundamento dos preceitos 
da Democracia Participativa no interior dos Fóruns DCA’s; pois, do contrário, o Conselho Municipal 
continuaria sendo um espaço de Democracia Representativa. 

Os críticos argumentam que no CMDCA/SP, por ser o Conselho da maior cidade do Brasil, há 
uma disputa das próprias instituições e pessoas, que enxergam no Conselho a possibilidade de projeção 
nacional. O contrário desta prática, segundo alguns conselheiros(as), seria estabelecer discussões de 
propostas no interior dos Segmentos e nos próprios Fóruns DCA’s, e não simplesmente a discussão de 
nomes.

Entre os ex-conselheiros(as) municipais de diferentes gestões há muito acúmulo de experiências, 
refl exões e intenções para o aperfeiçoamento do CMDCA/SP, pois mais de 60 conselheiros(as) passaram 
entre 2 a 4 anos dentro da estrutura burocrática do Conselho, conhecendo e ressignifi cando espaços e 
formas de participação.

Nos relatos dos conselheiros(as) a trajetória pessoal de participação anterior ao mandato do 
CMDCA/SP demonstra vínculos com um Partido Político9, com a Igreja Católica, através da Pastoral da 
Juventude, da Pastoral do Menor, das Comunidades Eclesiais de Base, com a Igreja Protestante, e com trabalhos 
comunitários. A ação sindical também aparece como ambiente de exercício político, bem como o Movimento 
Nacional de Meninos e Meninas de Rua (MNMMR) e demais movimentos sociais. Um elemento a ser 
destacado é o reconhecimento por parte de todos os conselheiros de que a experiência de gestão do CMDCA/
SP é completamente diferente dos organismos que atuaram como lideranças ou membros.

Quando perguntados sobre qual a qualifi cação necessária para ser conselheiro, não houve respostas 
objetivas, pois as difi culdades enfrentadas pela sociedade civil indicam que os desafi os das demandas 
do Conselho não estão na esfera do campo acadêmico. No entanto, parece-nos que a tal qualifi cação 
desejada passaria pela maior capacidade de intervenção política, não somente no plano do discurso, mas, 

9  Os dados apontaram para o engajamento partidário dos conselheiros(as) municipais, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi citado por 
vinte dos vinte e três conselheiros/as que participaram da pesquisa. 
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principalmente, na capacidade propositiva da sociedade civil.  O que aparece como opinião consensual é 
que o espaço do CMDCA/SP é efetivamente um local de aprendizado político, devido à diversidade de 
temas e demandas a que o conselheiro(a) está submetido nos seus dois (ou quatro) anos de mandato.

Eu acreditava que bastava a boa vontade e a experiência de vida de cada um para chegar 
aqui, e tentar fazer a história (...) mas, nestes quatro anos que eu estou aqui neste Conselho, 
eu acredito hoje diferente. Que casado à experiência de vida e à disponibilidade, é preciso 
a competência técnica, porque nós temos perdido muito por causa disto. Por que o perfi l 
dos nossos conselheiros, não é um perfi l técnico, nós temos os mais variados perfi s neste 
Conselho, e no momento de fazer a discussão política, a discussão técnica, qualifi cada, o 
conselho como um todo, ele não sabe fazer (D.C. ex-conselheiro 96/00).

Na avaliação dos conselheiros(as) suas principais motivações para exercício da função foram: 
1) contribuir para a implementação do ECA na cidade; 2) contribuir para o fortalecimento da Democracia 
Participativa. Essas duas motivações reproduzem os jargões do movimento da infância. A Democracia 
Participativa está presente nos discursos como um ‘ente imaginário’, uma abstração mítica; no entanto, 
a práxis participativa não ocorre de fato nos espaços apropriados como os Fóruns DCA’s e os próprios 
Segmentos. 

Sobre a terceira opção mais citada – “ser conselheiro(a) por orientação da base” –, esta é para 
nós a opção que mais se aproxima de uma experiência de democracia participativa. Porém, fi ca-nos a 
dúvida quanto à indicação da base ser uma opção estratégica para a defesa de um projeto político, ou, 
simplesmente, uma indicação corporativa. É importante destacar que parte dos conselheiros(as) tem uma 
leitura política e estratégica sobre o papel do Conselho e dos conselheiros, porém o que fi ca explícito é que 
esta consciência política não é fomentada pelos Segmentos, ela corresponde à trajetória pessoal.

Na avaliação do grupo há inúmeros desafi os para o exercício da função de conselheiro municipal. 
O primeiro seria o domínio da estrutura funcional do CMDCA, pois a cada nova gestão seriam necessários 
vários meses para os conselheiros se situarem na dinâmica de funcionamento do Conselho. Para este 
desafi o ser superado alguns defenderam que os procedimentos do Conselho deveriam ser socializados 
permanentemente. Há o indicativo quanto ao Fórum Municipal DCA ser o espaço adequado para essa 
continuidade; isso implicaria na maior proximidade da sociedade civil conselheira com os membros do 
Fórum. Porém, o que ocorre é a ruptura total dos ex-conselheiros, pois, quando o conselheiro não é reeleito, 
o distanciamento do Conselho e do FMDCA passa a ser imediato. Neste caso há a proposta de criação 
de uma Comissão ou um grupo de Assessoria de ex-conselheiros, para subsidiarem ações contínuas no 
Conselho.

Outro desafi o apontado seria a construção da identidade de grupo dos conselheiros(as) da 
sociedade civil, pois, mesmo reconhecendo as especifi cidades de cada um dos cinco segmentos sociais, 
seria importantíssima a construção de propostas consensuais no grupo, para que o mesmo tivesse coesão na 
defesa das propostas durante as sessões deliberativas.

A grande parte dos conselheiros enumera os problemas burocráticos administrativos como fatores 
que limitam a participação efetiva, bem como a falta de recursos fi nanceiros para custear o conselheiro da 
sociedade civil, e a baixa mobilização popular para pressionar o governo na execução das deliberações do 
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Conselho. Outra preocupação recorrente é a falta de clareza do papel do conselheiro que não se posiciona 
de acordo com o grupo da sociedade civil, o que fragmenta e fragiliza a ação orgânica dos conselheiros.

Mesmo envolvendo críticos quanto aos problemas do mandato, a posição majoritária é a de 
realização pessoal em ter exercido a função de conselheiro municipal. A avaliação dos conselheiros(as) sobre 
o mandato é quase unânime em reconhecer que ela passa por dois momentos distintos: um momento de 
frustração e impotência, quando não há possibilidade de implementar as deliberações do Conselho, e outro 
momento de grande satisfação por ter vivenciado a experiência de ter sido conselheiro(a) municipal.

4 Considerações finais

A pesquisa no CMDCA/SP indicou refl exões que incidem em questões históricas, jurídicas, 
políticas e educacionais. Historicamente, a experiência de democracia política é algo recente na sociedade 
brasileira; portanto, os Conselhos são experiências inovadoras na lógica conservadora e oligárquica de 
gestão da esfera pública, e a atuação dos conselheiros(as) durante os 10 anos pesquisados foi de resistência 
ao boicote sistemático de suas funções. 

No plano jurídico, houve a inovação da legislação do ECA na década de 1990, que coincide com 
o modelo neoliberal de Estado e a proliferação das ONGs pela sociedade civil. Essa conjuntura colocaria 
o CMDCA/SP como um órgão burocrático, cuja função seria liberar o registro para o funcionamento das 
entidades e liberar recursos do FUMCAD para os projetos das entidades. 

No campo da educação, há a importância do aprendizado institucional e político dos representantes 
da sociedade civil, como um dos pilares de sustentação da nova fase mais propositiva do CMDCA/SP, pois, 
no século XXI, o desafi o estaria na implementação das deliberações consensuadas. 

Para a sociedade civil conselheira, os fatores que consideramos de maior relevância para 
aprimoramento de suas ações seriam: a mudança de mentalidade sobre a participação e a defi nição de 
estratégias para a participação política no CMDCA/SP.

Os segmentos da sociedade civil que participam do processo eleitoral do CMDCA/SP reproduzem 
o processo eleitoral da política tradicional, da Democracia Representativa. Há a preocupação em garantir 
um representante da sua entidade ou movimento dentro do Conselho, mas não há uma participação ativa 
dos segmentos durante a gestão do Conselho. 

Por esta participação ativa entendemos a articulação orgânica entre os Fóruns DCA’s, os 
conselheiros(as) tutelares, os conselheiros(as) municipais da sociedade civil, as entidades/movimentos 
sociais e demais atores envolvidos com a área de infância. Essa mudança de mentalidade é o imperativo 
para o equilíbrio da correlação de forças no interior do Conselho, pois os representantes do governo têm 
o controle da máquina pública, mas não têm o controle da autonomia da sociedade civil, que deve exigir 
sempre o cumprimento das determinações legais, bem como lutar pela implantação de suas diretrizes 
políticas.

A falta de compromisso do Executivo para com as deliberações do CMDCA/SP é real, e sempre 
haverá disputa de interesses contrários entre sociedade civil e governo, devido às diferenças de natureza 
político-institucional entre o que é ser governo e o que é ser sociedade civil. Porém, a sociedade civil deve 
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se apropriar do Conselho como um órgão de Estado que detenha diretrizes institucionais que não sejam 
perenes às mudanças governamentais. Para tanto é essencial a construção coletiva de um projeto político 
hegemônico da sociedade civil, para que os conselheiros(as) tenham respaldo social de suas ações, bem 
como clareza do papel orgânico enquanto dirigentes de um órgão de Estado estratégico para implantação 
de um novo modelo de sociedade menos desigual e mais participativo.
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Maria Salete da Silva

1 Introdução

O objetivo deste artigo é socializar os resultados da pesquisa realizada com os Conselhos 
Municipais dos Direitos da Criança e do Adolescente (CMDCAs) do Médio Vale do Itajaí, em Santa 
Catarina. As principais fi nalidades deste estudo eram traçar a tipologia da agenda dos Conselhos, conhecer 
o seu conteúdo e os organizadores e aprofundar a compreensão acerca de sua competência de controlador 
e formulador da política de proteção à infância.

Conforme previsto no artigo 88 do Estatuto da Criança e do Adolescente, a criação de Conselhos 
de Direitos é uma das diretrizes da política de atendimento à infância. E segundo o mesmo artigo, os 
conselhos são “órgãos deliberativos e controladores das ações em todos os níveis, assegurada a participação 
popular paritária por meio de organizações representativas, segundo leis federais, estaduais e municipais” 
(BRASIL, 1990). 

A experiência conselhista no Brasil é anterior à Constituição Federal de 1988. E com base na 
trajetória dos conselhos em São Paulo, Gohn (1990) os distinguiu em conselhos populares – cuja origem 
situava-se nos movimentos sociais, os quais visavam a negociação de suas lutas com o poder público, e os 
conselhos comunitários – criados por iniciativa do poder público, via decreto, com o intuito de mediar as 
suas relações com os movimentos sociais e instituições populares. De um lado, a condição para a existência 
dos conselhos populares era a organização da sociedade em torno de suas reivindicações; de outro, os 
conselhos comunitários emergiram para apaziguar este processo, cooptar as lideranças e incorporá-las aos 
setores que apoiavam o governo. Além de assumirem o lugar de empregadores nos Centros Sociais Urbanos, 
equipamentos criados pelo Programa Nacional de Centros Sociais Urbanos entre 1975 e 1984, durante a 
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vigência do Plano Nacional de Desenvolvimento II,  voltados para a prestação de serviços públicos nas áreas 
de saúde, educação, assistência social, cultura entre outras, bem como para serem “promotores do resgate e 
do incremento das relações comunitárias” (BORBA, 1991, p. 407).   

Diferentemente, os conselhos criados após a Constituição Federal de 1988 foram reivindicados 
como mecanismos de participação e de controle social. Por isso suas características os colocam numa posição 
muito distante dos conselhos consultivos ou opinativos vigentes em outros períodos. Ou seja, os conselhos 
pós-Constituição possuem autonomia para gerir recursos públicos e poder deliberativo para a formulação 
de políticas na respectiva esfera de abrangência, como é o caso do Conselho de Direitos da Criança e do 
Adolescente, de instalação obrigatória nas esferas municipal, estadual e nacional; e aos quais se vinculam os 
Fundos para a Infância e Adolescência (FIA), também nas três esferas. 

Desde a implantação dos conselhos muitos debates têm sido empreendidos sobre a capacidade de 
elaboração e controle das políticas públicas. Neste sentido, os conselhos tornaram-se objetos de pesquisas e 
nosso intuito foi somar esforços para ampliar o escopo destas análises. 

Para fi ns de apresentação, este artigo está dividido nas seguintes sessões: O processo de formação 
da agenda: notas introdutórias; O percurso metodológico; Os CMDCAs do Médio Vale do Itajaí: criação 
e características; Os regimentos internos dos CMDCAs; Os organizadores da agenda dos CMDCAs; A 
agenda dos CMDCAs: administrativa, temática, articuladora, decisória e controladora; Considerações 
fi nais – e, por fi m, serão indicadas as referências bibliográfi cas que subsidiaram a análise.

2  O processo de formação da agenda: notas introdutórias

Antes de iniciarmos a discussão acerca dos resultados da pesquisa realizada nos CMDCAs do 
Médio Vale do Itajaí, ressaltaremos dois aspectos que consideramos fundamentais. Em primeiro lugar, 
cabe pontuar que as demandas explicitadas nos CMDCAs não constituem, necessariamente, a expressão 
da realidade ou a mera transposição das questões afetas à infância. A presença destas signifi ca tão somente 
que, dentre o conjunto das demandas reais, uma parcela percorreu os canais institucionais, transpôs os 
mecanismos de seletividade1 e conquistou status público, o que não signifi ca a sua efetivação, já que os 
mecanismos de seletividade continuarão a exercer sua capacidade de fi ltragem. Com base neste pressuposto, 
podemos inferir que, num primeiro momento, emergem do mundo da vida2 dos atores sociais necessidades 
e reivindicações que poderão ganhar visibilidade na medida em que produzirem opinião pública em torno 
de si. Da correlação de forças que se estabelecerá entre os diferentes atores sociais e da formação de alianças 
resultará o reconhecimento de algumas demandas e sua inclusão no sistema político e a exclusão de outras, 

1 Estamos nos referindo aos mecanismos de seletividade apontados por OFFE (1984) e SEIBEL (1997). Segundo os autores, as 
instituições possuem sistemas de fi ltro que atuam como mecanismos de seletividade em vários níveis. No nível de estrutura estão 
a defi nição da área de abrangência, do tipo de serviço e do grupo ao qual se destina; no nível ideológico situam-se a identifi cação 
e o controle dos grupos que fazem oposição aos governantes e, por conseguinte, de suas demandas; no nível de processo estão os 
regulamentos, as práticas de orçamento, a morosidade, o rigor diferenciado no trato de grupos em face de critérios de pertencimento 
a classe social, gênero, etnia, orientação sexual etc.; e no nível de repressão localizam-se as práticas repressivas de organizações como 
a polícia, a justiça e o exército. 

2 “O mundo da vida forma uma rede de ações comunicativas. Sob o ângulo da coordenação da ação, seu componente social consiste na 
totalidade de relações interpessoais ordenadas legitimamente” (HABERMAS, 1997, p. 86, grifo do autor). 
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transformando-as em não-acontecimentos e, por conseguinte, defi nindo o que será contemplado nas 
agendas públicas e o que será respondido pelo Estado e de que forma. 

Em segundo lugar, ressaltamos que a população infanto-juvenil não possui a capacidade jurídica 
de agregar demandas e constituir suas próprias organizações representativas. Portanto, dependerá da 
capacidade de outros segmentos de assumirem a representação de interesses e a defesa de seus direitos. 
Deste modo, a infância dependerá de atores sociais que representem e tematizem as situações que emergem 
do mundo da vida a fi m de produzir opinião pública, consenso e convencimento, e, assim, canalizar as 
demandas para o sistema político. 

Os conteúdos do mundo da vida, ou seja, aqueles que surgem da experiência pessoal da vida 
privada e que afetam o conjunto da sociedade, não podem apenas ser percebidos e identifi cados, mas 
devem ser problematizados e dramatizados de modo convincente e efi caz. Caso contrário, os conteúdos 
que causam repercussão nas biografi as particulares não acessarão a esfera pública, que se forma “a partir 
dos contextos comunicacionais das pessoas virtualmente atingidas” (HABERMAS, 1997, p. 97). Nesta 
perspectiva, a esfera pública funciona como uma caixa de ressonância que delimita o que deve ser processado 
pelo sistema político, cujo núcleo, segundo Habermas (1997), é composto pelos complexos institucionais 
administrativos, do judiciário e de formação da opinião e da vontade. 

Conforme Costa (1994, p. 43), nas democracias contemporâneas o sistema político engloba “os 
complexos institucionais da administração, o aparato judiciário e o conjunto de processos ligados à formação 
da opinião e da vontade democrática, a saber, complexo parlamentar, eleições, concorrência partidária etc.” 
Tal sistema poderá se mostrar mais ou menos aberto à formulação de respostas sob a forma de políticas ou de 
legislações, pois sua capacidade de ação dependerá da sua densidade e complexidade organizatória. 

Assim, as demandas precisam atravessar o que Habermas (1997) denomina de comportas e que 
são inerentes aos aparatos que compõem o sistema político, expressos pelos procedimentos burocráticos e 
normativos. E a esfera pública enquanto caixa de ressonância constitui-se como uma estrutura intermediária 
entre o sistema político e os setores do mundo da vida. Este último corresponde ao conjunto de tradições e 
conteúdos compartilhados por um grupo social, bem como inclui os processos de socialização e interação 
que formam os sujeitos, abrangendo, portanto, a intimidade, o entrelaçamento das biografi as pessoais na 
rede de parentesco, de amizade e de conhecidos. 

Para que os conteúdos surgidos no mundo da vida ocupem lugar na agenda pública e adquiram 
visibilidade perante o sistema político é preciso que sejam tematizados nos meios de comunicação de massa, 
que recebam apoio através de campanhas, manifestações, protestos, enfi m, de diferentes formas de pressão 
com o intuito de formar opinião pública. Esta, por sua vez, “não é representativa no sentido estatístico. Ela 
não constitui um agregado de opiniões individuais pesquisadas uma a uma ou manifestadas privadamente; 
por isso, ela não pode ser confundida com resultados da pesquisa de opinião” (HABERMAS, 1997, p. 94). 
A opinião pública não signifi ca o somatório de opiniões individuais, mas “representa a amalgamação de 
consensos públicos amplos” (COSTA, 1994, p. 43), construídos a partir da disputa acirrada no campo das 
ideias em torno de temas que têm repercussões na vida do conjunto da sociedade. Sua qualifi cação dá-se 
através do amplo debate e da mobilização, o que implica em informação e construção de argumentos e, 
sobretudo, na liberdade de reunião e de criação de associações representativas de interesses.
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A sociedade civil, composta por associações independentes do sistema econômico e político-
administrativo, congrega interesses dos cidadãos e, na verdade, é a garantia para a construção da esfera 
pública e para a legitimação dos consensos públicos. São as organizações, associações e movimentos da 
sociedade civil que “captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos 
e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política” (HABERMAS, 1997, p. 99). Em outras palavras, 
são as organizações da sociedade civil que absorvem ou reconhecem os problemas que emergem no mundo 
da vida e os transportam para o sistema político, forçando-o a incluir em seu raio de ação os interesses 
relevantes para um dado conjunto da sociedade. 

A tarefa primordial das organizações da sociedade civil é a democratização da democracia, que 
consiste “a um só tempo na busca da devolução do caráter privado às esferas privadas e da natureza pública às 
questões públicas” (COSTA, 1994, p. 47); por conseguinte, devem imprimir publicidade e transparência às 
ações e aos processos decisórios. Os atores da sociedade civil são intermediadores de interesses e demandas, 
e sua atuação é decisiva para a formação de consensos e opiniões que, articulados, podem infl uenciar as 
decisões políticas e a formulação das agendas públicas. 

Os conselhos, assim constituídos, abrem a possibilidade para o estabelecimento de novas formas 
de relacionamento entre Estado e sociedade civil na condução das políticas públicas. A política sai do 
âmbito tradicional dos políticos e é compartilhada com representantes das organizações da sociedade 
civil, inaugurando um novo espaço institucional - os conselhos, e uma nova experiência no exercício da 
administração pública - a gestão participativa. 

Entretanto, não podemos supor que a interlocução entre governo e representantes da sociedade 
civil gerará inevitavelmente a negociação e o atendimento das demandas da população infanto-juvenil, 
processo que dependerá de uma série de fatores, tais como: - a constituição de uma esfera pública 
democrática, povoada por atores sociais identifi cados com este segmento e que empreenderão ações 
para a formulação da agenda pública; - os mecanismos de seletividade das próprias instituições, que 
poderão reconhecer as demandas ou torná-las não-existentes, isto é, sem visibilidade do ponto de vista 
das ações políticas; - a capacidade efetiva dos representantes de dramatizar, problematizar, mobilizar, 
questionar, enfi m, de gerar opinião pública em torno das demandas sociais surgidas no mundo da vida 
e de encaminhá-las à agenda pública; e – a disponibilidade para empreender a gestão participativa das 
políticas públicas.

3 O percurso metodológico

A pesquisa para delinear a tipologia da agenda dos CMDCAs e para conhecimento do seu 
conteúdo e dos organizadores foi desenvolvida ao longo no ano de 20003. A amostra compôs-se de 09 
Conselhos, do total de 14 existentes na região do Médio Vale do Itajaí, os quais aceitaram participar 
disponibilizando-nos os materiais que se constituíram como fonte para a coleta de dados. Defi nimos como 
intervalo temporal o período entre julho de 1997 e julho de 1999. 

3 Esta pesquisa originou nossa dissertação de mestrado, orientada pelo Professor Dr. Erni José Seibel, do Programa de Pós-Graduação 
em Sociologia Política da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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O material empírico incluiu 09 leis municipais que instituíram os Conselhos de Direitos, os 
Conselhos Tutelares e os Fundos da Infância e Adolescente nos municípios componentes da amostra, 
08 regimentos internos, 160 atas de reuniões ordinárias e extraordinárias, de assembleias de escolha dos 
conselheiros não-governamentais e de posse dos conselheiros e 62 resoluções. Nas leis municipais mapeamos 
datas de criação dos conselhos, competências e composição, isto é, as organizações governamentais e 
não-governamentais aqui entendidas como os potenciais organizadores da agenda dos conselhos. Nos 
regimentos internos identifi camos a periodicidade das reuniões, a referência à emissão de resoluções, 
a existência de comissões especiais, o processo de escolha da mesa diretora e o posicionamento frente 
aos conselheiros suplentes4. Com relação às atas, empreendemos uma busca minuciosa voltada para a 
identifi cação das demandas que mereceram a atenção dos conselhos no período pesquisado. Inicialmente 
levantamos, em cada uma delas, todos os assuntos tratados, processo que culminou na reconstrução 
da agenda. Em seguida, tendo como referência as competências postas aos conselhos, optamos por 
agrupar os assuntos em dois grandes blocos. O primeiro denominamos de atividade-meio e o segundo 
denominamos de atividade-fi m.

Como resultado deste processo e com base na atividade-meio e na atividade-fi m foi possível 
delinear uma tipologia de agenda, assim defi nida:

- agenda administrativa: formada pelos conteúdos, assuntos e tarefas administrativas e burocráticas 
que foram executadas pelos CMDCAs e que constituíram meios para o cumprimento de suas competências 
de formulador e controlador da política de proteção à infância.

- agenda temática: composta pelos conteúdos relativos às políticas sociais e aos fenômenos sociais 
que atingem crianças e adolescentes e em torno dos quais houve debate nos conselhos.

- agenda articuladora: constituída pelas ações que expressaram iniciativas de articulação com 
vistas à elaboração da política de proteção à infância.

- agenda decisória: expressa pelas decisões que foram transformadas em resoluções, instrumentos 
legítimos para dar encaminhamento às deliberações dos CMDCAs.

- agenda controladora: reuniu as ações de fi scalização, controle e acompanhamento de programas 
e serviços destinados ao cumprimento dos direitos explicitados no Estatuto da Criança e do Adolescente.

Em síntese, as agendas temática, articuladora, decisória e controladora foram organizadas pelos 
conteúdos diretamente vinculados à efetivação das competências dos CMDCAs, expressando, pois, a 
atividade-fi m destes Conselhos.  

Na continuidade, levantamos a frequência dos temas com o intuito de identifi car a proporção 
ocupada pela atividade-meio e pela atividade-fi m na totalidade da agenda.

4 Os CMDCAs do Médio Vale do Itajaí: criação e características

As Leis que criaram a política de proteção à infância nos municípios pesquisados datam do 
período entre 1991 e 1997, mas a instalação dos CMDCAs não foi imediata em toda a região. Em dois 

4  Aspectos que não serão abordados em face dos limites do artigo.
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municípios verifi camos que o intervalo de tempo entre a promulgação da lei municipal e a instalação do 
conselho foi bastante signifi cativo, sendo de três anos em um deles.

Outro fator relevante referia-se à composição do conselho. Encontramos em um município a 
composição não paritária, ou seja, com onze conselheiros, sendo seis representantes da área governamental e 
cinco da área não-governamental; além disso, o mandato era de três anos, ao invés de dois, conforme dispõe 
a Lei nº. 8.069/90. Neste município, a paridade na composição foi adequada posteriormente, mas a duração 
do mandato permaneceu inalterada e os conselheiros foram nomeados por um período de três anos.     

Dentre os CMDCAs pesquisados, quatro estavam na quarta gestão, dois estavam na terceira, 
um encontrava-se na segunda e dois estavam fi nalizando a primeira gestão. Com exceção destes últimos, 
os demais já tinham vivenciado o processo de organização interna, de implantação do FIA e do Conselho 
Tutelar, etapas que requerem o envolvimento intenso com tarefas administrativas. 

Em um município encontramos registros de dissolução do conselho decorrente da renúncia dos 
conselheiros e de mandatos que não foram completados, embora os motivos não tenham sido documentados. 
Estes são indícios da descontinuidade que atinge os conselhos em alguns municípios e que pode representar 
sérios entraves para a proteção à infância. 

5 Os regimentos internos dos CMDCAs

Dentre os CMDCAs pesquisados, encontramos oito com regimento interno. Apesar de a lei 
municipal defi nir algumas regras para o funcionamento do conselho, a inexistência do regimento pareceu-
nos uma lacuna importante para a sua operacionalização. Várias podem ser as consequências desta ausência 
de regulamentação, desde o uso de critérios diferentes para as mesmas situações, prevalecendo a prática 
da administração caso a caso, até a falta de referência para o estabelecimento de metas, planejamento e 
avaliação de ações, além de difi cultar o controle social, pois não há visibilidade das regras. Neste caso, a 
transparência, imprescindível para a construção da esfera pública democrática, cede espaço ao segredo em 
torno do público. 

Outro dado que verifi camos referia-se à extensão dos regimentos, cujo número de artigos 
variava entre 22 e 76. Portanto, em alguns municípios os regimentos eram excessivamente longos, 
difi cultando o conhecimento de seu conteúdo e, por conseguinte, seu manuseio e aplicabilidade. Nestes 
casos, acreditamos que os conselhos estavam diante do risco de tornarem-se instituições engessadas pela 
burocracia ou de atuarem à revelia dos regimentos internos, implicando diretamente na sua constituição 
como esfera pública.

6 Os organizadores da agenda dos CMDCAs

Os dados indicaram que os organizadores da agenda dos CMDCAs representantes do sistema 
político, ou do aparato administrativo governamental (COSTA, 1994), eram provenientes de áreas 
diversifi cadas, embora existisse uma concentração maior dos setores de educação e cultura (11), saúde e 
bem estar social (07) e assistência social (04). Em menor proporção situamos as áreas da administração, 
planejamento e fi nanças (02), obras e junta do serviço militar (01), gabinete do prefeito (01), criança 
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e adolescente (01), agricultura (01) e universidade (01). Além destes representantes, vale destacar dois 
componentes atípicos: a Câmara de Vereadores e a Associação de Servidores Públicos.

A Câmara de Vereadores foi identifi cada como representante do aparato administrativo em 05 dos 
09 Conselhos pesquisados, indicando que tal entendimento não constituía exceção. Conforme orientação 
das Leis Municipais, o vereador era escolhido pelos seus pares e nomeado pelo prefeito para compor 
a representação governamental, juntamente com os demais servidores ou comissionados. Fato que fere a 
independência dos poderes, mas não pareceu provocar qualquer debate, posto que, nas conferências, espaços 
de discussão e avaliação dos mecanismos de proteção à infância, sequer foi pontuado. Tal composição é um 
indicativo da precária compreensão acerca das competências dos poderes executivo e legislativo no âmbito 
local. Mas também indica uma tendência de resistência dos tradicionais sujeitos políticos, neste caso os gestores 
e vereadores, em relação à construção de novos espaços de deliberação e, ao mesmo tempo, uma possibilidade 
para o estabelecimento de aliança para manter sob controle as ações dos representantes da sociedade civil. 

Outro mecanismo de controle estava explícito na apropriação da organização da categoria de 
servidores públicos pelo poder executivo municipal. A categoria de trabalhadores organizada em associação 
ou sindicato compõe a sociedade civil enquanto grupo de interesse. Desta forma, não constitui parte 
do aparato administrativo do governo municipal e não compõe o sistema político. Neste caso, o poder 
executivo municipal apropriou-se de uma organização da sociedade civil e a transformou em seu legítimo 
porta voz. Em decorrência, contribuiu para esvaziar o rol de tais organizações, já reduzido em municípios 
de pequeno porte, e para diminuir o leque de possibilidades de disputa em torno dos conselhos, estratégia 
que evidencia a intenção de evitar confl itos e de despolitizar o próprio conselho. Em síntese, a esfera pública 
foi reduzida ao invés de ampliada, desacelerando o processo de gestão participativa. 

Conforme apontou Stein (1997), os conselhos são vistos como obstáculos ao governo, pois 
apontam para a ampliação da esfera pública, em contraposição à cultura elitista brasileira. Isto faz sentido 
se tomarmos os conselhos como locus por excelência para pensar, propor, formular, controlar e fi scalizar as 
políticas públicas. Em tese, a viabilização dos conselhos implicaria numa ruptura com as práticas vigentes 
de gestão centralizada das políticas públicas. Nos casos acima citados, ao invés da ampliação da participação 
vimos a adoção de estratégias restritivas, tanto no que tange aos atores sociais da sociedade civil, decorrente da 
inclusão de uma organização de trabalhadores representando o governo, quanto às instituições deliberativas 
do sistema político, a exemplo da inclusão do poder legislativo como representante do governo, quando sua 
competência é fi scalizadora em relação a este. 

Em síntese, os organizadores da agenda dos CMDCAs oriundos do sistema político foram 
os representantes dos poderes executivo e legislativo, dos trabalhadores no serviço público e de uma 
universidade. Foram estes atores sociais que tematizaram e transportaram as demandas da infância para o 
interior dos Conselhos pesquisados.

Quanto aos organizadores da agenda dos CMDCAs representantes da sociedade civil, identifi camos 
37 organizações que ocupavam as vagas destinadas ao segmento não-governamental.

Tomamos como referência a defi nição de sociedade civil proposta por Habermas (1997, p. 99), 
segundo o qual esta se compõe de “movimentos, organizações e associações, os quais captam os ecos dos 
problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera 



160

Maria Salete da Silva

pública.” Mesmo em sociedades com fraca capacidade organizacional e de ação, os atores da sociedade civil 
possuem “sensibilidade maior para os novos problemas, conseguindo captá-los e identifi cá-los antes que os 
centros da política” o façam (HABERMAS, 1997, p. 115). 

Para o autor, os grandes temas postos nas pautas de revistas, de associações e grupos profi ssionais 
ou de universidades vêm de pessoas envolvidas de alguma forma com a questão, podendo inclusive dar 
origem aos movimentos sociais. Estes, por sua vez, apresentam potencial para “encenar” e “dramatizar” os 
temas, “fazendo com que os meios de comunicação de massa se interessem pela questão. Pois, para atingir 
o grande público e a ‘agenda pública’, tais temas têm que passar pela abordagem controversa da mídia” 
(HABERMAS, 1997, p. 116). Isto inclui campanhas, eventos e protestos para que sejam escolhidos e 
respondidos ou tratados pelo sistema político. 

Os representantes da sociedade civil foram reunidos nas categorias Grupos de interesse, ONGs 
fi lantrópicas, ONGs cidadãs e Igrejas, pois partimos do pressuposto de que estas expressavam, de modo 
mais aproximado, suas características e especifi cidades. 

Os dados demonstraram que a categoria Grupos de interesse ocupava 54,04% das vagas nos 
CMDCAs. Na defi nição de Costa (1994) os grupos de interesse são integrantes da esfera pública assim 
como as demais organizações da sociedade civil e distinguem-se por representarem interesses de segmentos 
específi cos, por exemplo, organizações profi ssionais e empresariais e sindicatos. Sua atuação na esfera pública 
volta-se para a realização de seus interesses, podendo, inclusive, feudalizar o espaço público, ou seja, fazer uso 
do mesmo para a consecução de seus interesses particularistas. Nos CMDCAs do Médio Vale do Itajaí esta 
categoria incluía associações de pais, professores e funcionários de creches e escolas, sindicatos, associação de 
assistentes sociais, Ordem dos Advogados do Brasil, associações comerciais e industriais, associações de bairro, 
de moradores, de desenvolvimento comunitário, união de associação de moradores e clube de mães.

A segunda categoria que identifi camos nos CMDCAs era composta pelas ONGs fi lantrópicas, 
com 32,43% do total das representações. Estas, segundo defi nição de Gohn (1997), são organizações que 
executam atividades e que prestam serviços de interesse público nas áreas de assistência social, educação, 
saúde, enfi m, desenvolvem programas voltados ao atendimento de necessidades sociais da população em 
situação de vulnerabilidade. 

Dentre as ONGs fi lantrópicas, 18,91% eram religiosas e 13,51% eram laicas. Verifi camos que se 
tratava de instituições prestadoras de serviços assistenciais, de serviços de albergue, de serviços educacionais, 
como educação especial, educação infantil e profi ssionalização para adolescentes, e de tratamento para 
usuários de drogas. Apesar das críticas dirigidas à expressiva presença das ONGs prestadoras de serviços nos 
conselhos, principalmente pela busca de recursos públicos para o fi nanciamento de ações em substituição 
ao Estado, há outras perspectivas a serem consideradas, pois elas também se constituem como espaços 
organizativos, podendo cumprir a tarefa de controle social das políticas públicas. 

Além das ONGs de caráter religioso, localizamos quatro Igrejas compondo os CMDCAs, com 
10,81% da representação. Dentre as quais encontramos as Igrejas Católica, Evangélica de Confi ssão 
Luterana, Evangélica Assembleia de Deus e Aliança Bíblica de Avivamento. Se associarmos o número 
de igrejas ao de ONGs com caráter religioso, teremos uma confi guração bastante representativa com 
vinculação religiosa, ou seja, 29,72%.
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Por último, encontramos apenas uma ONG cidadã, representando 2,7%. Estas, segundo Gohn 
(1997), caracterizam-se por suas lutas por direitos, pela militância e pelas ações de politização, seja através 
de campanhas educativas ou de denúncias de omissão ou de violação de direitos.

De um lado, a diversidade da representação não-governamental expressa a própria diversidade 
da sociedade civil, dado importante para que os CMDCAs não se tornem reféns de um ou outro grupo, 
garantindo maior possibilidade de debate face aos diferentes pontos de vista e opiniões, condição para a 
construção da esfera pública democrática. Por outro lado, não podemos deixar de registrar a baixa incidência 
de ONGs cidadãs. 

As ONGs potencializam as forças sociais e criam um campo de trabalho fora da esfera 
governamental, voltado para o atendimento de populações vulnerabilizadas, sejam crianças, mulheres, 
minorias étnicas, segmentos empobrecidos. Além disso, estas organizações, sobretudo as cidadãs, são 
relevantes na medida em que a participação dos sujeitos é estimulada e considerada uma condição para a 
construção de uma sociedade mais igualitária e democrática. 

Como afi rma Habermas (1997), os atores da sociedade civil que tematizam as situações que 
emergem do mundo da vida, que têm relevância para o conjunto da sociedade e cuja atuação pretende 
produzir opinião pública, consenso e convencimento, são imprescindíveis para a canalização das demandas 
sociais para o sistema político. 

Todavia, verifi camos que nos CMDCAs predominavam representantes vinculados aos grupos de 
interesse e às ONGs fi lantrópicas, dentre elas, as de caráter religioso. Neste cenário, podemos inferir que 
os CMDCAs apresentavam possibilidades de se constituírem como mecanismos legitimadores das práticas 
políticas hegemônicas e de serem capturados por interesses particularistas. Sob este prisma, o investimento 
na mobilização para a inserção de organizações que empreendem lutas de caráter universal e, paralelamente, 
a qualifi cação dos conselheiros é uma condição para que os conselhos não se tornem espaços feudalizados. 
Pois o âmbito de ação, o tipo de serviço prestado, o público alvo, os critérios de atendimento ou a categoria 
representada pelas organizações da sociedade civil nos CMDCAs darão uma confi guração específi ca às 
suas agendas, visto que seus mecanismos de seletividade atuarão no reconhecimento, encaminhamento, 
expressão e negociação das demandas. 

7  A agenda dos CMDCAs: administrativa, temática, articuladora, 

decisória e controladora

Do mapeamento das 160 atas dos CMDCAs resultou um total de 591 itens referentes à 
atividade-meio e 464 itens relativos à atividade-fi m. Portanto, no período entre julho de 1997 e julho de 
1999, identifi camos a preponderância da atividade-meio ou da agenda administrativa, com 56,01% dos 
temas abordados durante todo o intervalo pesquisado. Em contrapartida, o conjunto de ações e discussões 
que denominamos de atividade-fi m representou 43,96% dos assuntos presentes nas atas. Estes foram 
distribuídos entre a agenda temática, com 23,88% dos registros, a agenda articuladora, com 11,56% de 
incidência, a agenda decisória, com 5,87%, e controladora, com 2,65% do total. 
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Procuramos captar o signifi cado dos registros de modo a compreender a dimensão das ações 
empreendidas pelos CMDCAs. Como resultado deste exercício, conseguimos visualizar a direção das ações 
e das discussões realizadas no período pesquisado. Captar este movimento, ou seja, a direção expressa pelas 
ações e discussões dos conselhos, contribuiu para que pudéssemos avaliar em que medida eles estavam 
caminhando para a realização de sua fi nalidade, isto é, a gestão participativa da política de proteção à 
infância, ou se estavam se transformando em órgãos absorvidos pela burocracia e reiteradores de antigas 
práticas. 

A agenda administrativa incluía questões referentes à organização interna, implantação e 
funcionamento do Conselho Tutelar, gestão do FIA e, ainda, uma série de ações que expressavam transferência 
de responsabilidade, ou seja, eram realizadas pelos Conselhos, mas não eram da sua competência. Neste 
aspecto, em várias ocasiões os CMDCAs assumiram responsabilidades em relação aos Conselhos Tutelares 
como se existisse subordinação entre ambos e, inclusive, como se fossem os empregadores destes, em 
substituição ao poder executivo municipal. Os dados presentes nas atas não apontavam em direção ao 
debate e à negociação com vistas à garantia de condições de trabalho e de infraestrutura para a instalação 
dos Conselhos Tutelares ou de qualquer serviço prestado à infância e adolescência, competência que 
entendemos compatível com os CMDCAs. Ao contrário, indicavam que os CMDCAs tomaram iniciativas 
que os caracterizaram como órgãos executivos, responsáveis pela gestão de recursos humanos e de serviços 
e como proprietários de equipamentos que eram solicitados por outras instituições.  

A agenda temática incluía assuntos como saúde, educação, assistência social, ato infracional, 
violência, negligência, discriminação e exploração sexual, cultura, esporte e lazer, justiça e habitação, isto 
é, discussões pertinentes ao conjunto de políticas setoriais que compõe a Política de Proteção à Infância e 
a fenômenos que atingem este segmento. Entretanto, nosso intuito não era apenas conhecer a área que se 
fazia presente com maior frequência na agenda dos CMDCAs, mas  captar a dimensão expressa pelo modo 
como os assuntos foram abordados. Neste sentido, verifi camos que as discussões foram travadas em torno 
do reconhecimento da realidade do município, da denúncia de não oferta ou de oferta irregular de serviços, 
da proposição de política pública e novamente identifi camos a transferência de responsabilidade. Neste 
caso, os CMDCAs deliberaram ou realizaram ações que eram da competência dos gestores e das instituições 
de políticas públicas, como pagamento de consulta médica, de internação psiquiátrica e de atendimento 
psicológico com recursos do FIA, desenvolvimento de ações para combater a evasão escolar, realização de 
campanha para arrecadar alimentos, realização de atividades de lazer, entre outras. Acrescentamos, ainda, 
que a denúncia de não oferta ou de oferta irregular de serviços foi protagonizada, na maioria das vezes, pelos 
conselheiros tutelares presentes nas reuniões, e não pelos conselheiros de direitos.  

A agenda articuladora estava composta de ações que ocorreram, basicamente, com atores sociais 
localizados no âmbito municipal. Os principais instrumentos citados foram ofícios, reuniões e comissões. 
A audiência, o abaixo assinado, a participação e o pronunciamento nas sessões da Câmara de Vereadores 
apareceram em menor escala. Outras formas de articulação como campanhas e realização de visitas foram 
empreendidas quando as ações tinham por destinatários as empresas privadas, autarquias e a imprensa, as 
primeiras por serem potenciais contribuintes para o FIA e a última por representar uma fonte de apoio para 
tal fi m. 
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Os atores sociais envolvidos na articulação com os CMDCAs na esfera municipal foram: o 
poder executivo, na fi gura do prefeito e através das secretarias municipais, autarquias, os conselhos 
setoriais vinculados às políticas públicas, os fóruns municipais de debates, as escolas, os clubes de serviço, 
as associações comunitárias, as agências locais do SENAC, SENAI, SINE e Delegacia do Ministério do 
Trabalho, comando das Polícias Militar e Civil, Promotoria Pública e Juizado da Infância e Juventude, 
Câmara de Vereadores, universidades, comunidade indígena, empresas privadas e mídia. 

As ações de articulação com abrangência regional envolveram os próprios CMDCAs e restringiram-
se à colaboração na capacitação e à troca de experiências. Enquanto que no âmbito estadual incluiu o 
Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente e de Educação, a Assembleia Legislativa e 
o Ministério Público. No âmbito nacional as ações de articulação foram dirigidas ao Conselho Nacional 
dos Direitos da Criança e do Adolescente, ao Ministério da Justiça, à Câmara dos Deputados e ao Senado 
Federal, especialmente os representantes de Santa Catarina. 

De acordo com os dados apurados, as ações de articulação com atores sociais nos municípios 
tinham como fi nalidade propor debates sobre programas e serviços de políticas públicas, conhecer a realidade 
local, encaminhar reivindicações, arrecadar recursos, divulgar o Estatuto da Criança e do Adolescente, 
fomentar a capacitação dos conselheiros e estimular a participação comunitária. As ações de articulação 
envolvendo atores em âmbito regional, estadual e nacional tinham como fi nalidade obter colaboração 
para a capacitação dos CMDCAs, propor seminário regional para avaliar as conferências, apoiar lutas, 
tais como a ação civil pública contra o Governo do Estado referente à responsabilização pela Pré-escola, 
encaminhar reivindicação de recursos para o FIA e para o Fundo de Educação e solicitar e fornecer apoio 
para a regulamentação do art. 68 da Lei nº. 8.069/90.

Dada a intersetorialidade da política de proteção à infância, a articulação é elemento imprescindível 
para a sua consecução, embora não tenha ocupado posição de destaque na agenda dos conselhos pesquisados. 
Além disso, os instrumentos utilizados em maior proporção foram os ofícios e as reuniões, ambos com 
pouco poder de mobilização, se comparados com assembleias, fóruns, campanhas, comissões e que foram 
utilizados com menor frequência.

A agenda decisória incluía a emissão de resoluções que são os mecanismos através dos quais os 
conselhos dão forma às suas deliberações. Através delas foi possível vislumbrar o modo como os conselhos 
exercitaram o processo decisório. Dentre os 09 CMDCAs pesquisados, apenas 05 emitiram resoluções, 
indicando que a prática deliberativa ainda não fazia parte do cotidiano, ou seja, havia uma clara debilidade 
institucional na medida em que os conselhos são, por defi nição, órgãos deliberativos, mas não exercitavam 
na totalidade o processo decisório, pois, se decidiam, não materializavam tais decisões. 

Localizamos 62 resoluções, das quais 46 estavam vinculadas à agenda administrativa, 10 eram 
relativas às ações de transferência de responsabilidade e 06 tratavam de atividades-fi m dos CMDCAs. Desta 
forma, as resoluções ratifi caram a centralidade da agenda administrativa e o fenômeno da transferência 
de responsabilidade, presente nas agendas administrativa e temática. Embora a agenda temática tenha 
explicitado algumas ações que identifi camos como proposição de política pública, estas não se materializaram 
em resoluções, nem mesmo de caráter opinativo, conforme estava previsto nos regimentos internos, 
caracterizando a prática da não-decisão.   
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Destacamos, ainda, o fato de que um único conselho foi o responsável pela emissão de mais de 
50% das resoluções. Este quadro expressa a fragilidade do uso do instrumento que permite ao CMDCA 
materializar suas decisões e divulgá-las ao aparato administrativo, legislativo e judiciário, às organizações da 
sociedade civil e à população em geral. 

Por último, para reconstituir a agenda controladora mapeamos todas as ações que expressaram 
indícios de efetivação do controle social por parte dos CMDCAs em relação à política de proteção à 
infância, conforme é de sua competência. Estas, por sua vez, mostraram-se bastante tímidas, e sua incidência 
limitava-se a 04 Conselhos. 

As ações incluíram o envio de ofícios, a realização de debate entre o próprio CMDCA, reuniões, 
realização de visita aos programas desenvolvidos por ONGs e pelo executivo municipal para registro de 
programas fi nanciados com recursos do FIA. Uma das ações foi realizada pelo Conselho Tutelar, que tem, 
dentre suas competências, a de fi scalizar as instituições prestadoras de atendimento para a população 
infanto-juvenil, e apenas foi comunicada ao CMDCA. A defi nição de calendário para a realização de visitas 
às organizações governamentais e não-governamentais fazia parte da agenda de um Conselho que contava 
com comissão especial para tal fi m.

8 Considerações finais

Os conselhos de composição paritária e de caráter deliberativo e fi scalizador representam potenciais 
espaços para o exercício do debate político e para a gestão democrática das políticas públicas. Entretanto, 
acreditamos que a construção dos conselhos na direção apontada acima não se dará sem resistências por 
parte dos atores políticos que tradicionalmente têm ocupado o cenário e os espaços de decisão. A sua 
efetivação implicará na desconstrução de uma cultura política fundada na participação restrita a alguns 
atores sociais e em espaços já consagrados, bem como na redefi nição do próprio signifi cado e da prática da 
representação.

Os Conselhos Municipais dos Direitos de Crianças e Adolescentes do Médio Vale do Itajaí 
situam-se dentro deste escopo de possibilidades, conforme demonstrado pelos dados empíricos e pelas 
análises expostas ao longo deste artigo. Mas não desejamos formular conclusões que apontem para a criação 
de uma imagem rígida e defi nitiva dos CMDCAs a partir de suas ações, nem tampouco, mistifi cá-los. 
Preferimos levantar algumas tendências no que tange aos limites à sua efetivação como mecanismos de 
gestão de política pública e que poderão ser utilizados como indicadores para o debate e o aprofundamento 
da compreensão dos conselhos, inclusive pelos próprios atores envolvidos neste processo.

A primeira tendência é relativa à composição e estrutura dos CMDCAs. Observamos que a 
representação governamental oriunda do sistema político não se ateve ao poder executivo, como propõe 
a legislação, pois estavam presentes representantes do legislativo e uma organização de trabalhadores 
do serviço público. Neste caso, parece haver uma indistinção entre os poderes executivo e legislativo e 
entre o sistema político e a sociedade civil, pois todos foram tomados como representantes do aparato 
administrativo, demarcando a fragilização da esfera pública democrática. Nos dois casos, o poder executivo 
absorveu outros segmentos, reduzindo, ao mesmo tempo, a capacidade de controle do legislativo e de 
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participação da sociedade civil. Ainda citamos os regimentos internos excessivamente longos. Ao invés de 
serem instrumentos que orientam e dão direção para a dinâmica interna dos conselhos, eles favoreciam o 
engessamento ou a ação desvinculada do arcabouço legal, pela inviabilidade de manuseá-los e de domínio 
do seu conteúdo. 

A segunda tendência que indica limites à efetivação dos CMDCAs como mecanismos de gestão 
participativa refere-se aos organizadores de sua agenda. Em primeiro lugar, a presença de uma diversidade de 
setores da área governamental e da sociedade civil com representação nos conselhos instala a possibilidade 
de interlocução entre os diferentes atores sociais, o que é indispensável para o debate sobre a política de 
proteção à infância, em virtude da sua dimensão intersetorial. Em segundo lugar, dentre os representantes 
das organizações da sociedade civil identifi camos o predomínio dos grupos de interesse, defi nidos por 
Costa (1994) como organizações cujas reivindicações são restritas aos interesses particulares, ou seja, são 
desprovidas de caráter universal. Da mesma forma, registramos o predomínio de ONGs fi lantrópicas e de 
igrejas em relação às ONGs cidadãs, que se destacam pelas lutas vinculadas à defesa de direitos sociais ou de 
direitos humanos universais e à politização da sociedade. Este perfi l aponta para a reafi rmação das propostas 
de qualifi cação técnica e política dos conselheiros e das organizações da sociedade civil como condição para 
incorporar às ações dos conselhos a proteção integral proposta no Estatuto da Criança e do Adolescente. 
Além da necessidade de expandir os espaços de debate, tais como a constituição de fóruns, pois na ausência 
de mecanismos que ampliem a participação poderemos presenciar a feudalização dos conselhos face aos 
interesses particularistas expressos pelos organizadores da agenda.

A terceira tendência está expressa no perfi l e no conteúdo das agendas. Constatamos preponderância 
da atividade-meio, isto é, da agenda administrativa em relação à atividade-fi m, ou às agendas temática, 
articuladora, decisória e controladora. A tendência observada nos fez levantar a preocupação com o fato 
dos CMDCAs poderem se transformar em instituições burocratizadas, perdendo o dinamismo inerente ao 
espaço de debate, de negociação de confl itos e de interesses. Por conseguinte, distanciando-se da prática 
de articulação com outros atores sociais com vistas à proposição de políticas para a infância e de controle 
social. 

De forma transversal, tanto na agenda administrativa quanto na agenda temática, identifi camos 
ações que expressaram transferência de responsabilidade de outros órgãos para os CMDCAs. Parte deles agiu 
como executor de serviços e empregador dos Conselhos Tutelares, levando à realização de procedimentos 
burocráticos pertinentes aos órgãos da prefeitura, responsáveis pela gestão das políticas públicas e do vínculo 
administrativo com os Conselhos Tutelares, bem como pela provisão de infraestrutura e de recursos para a 
sua implantação e funcionamento.

Destacamos também que na agenda temática preponderou o debate pontual e emergencial em 
torno dos temas e que estes não contemplaram a totalidade dos direitos garantidos pela Lei nº. 8.069/90 
com o mesmo nível de prioridade. Esta desproporção foi evidenciada entre as áreas de assistência social, 
saúde e educação em relação a outras, tais como esporte, cultura, lazer e habitação, imprescindíveis para o 
desenvolvimento infanto-juvenil. Pelo que conhecemos da região, não é possível afi rmar que as políticas 
que não ocuparam destaque na agenda eram oferecidas em qualidade e quantidade sufi cientes para o 
cumprimento dos direitos infanto-juvenis. Tendemos a supor que as demandas vinculadas à assistência 
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social, saúde e educação têm-se tornado mais visíveis para o sistema político e para a sociedade civil por 
serem as mais prementes. Suas lacunas são sentidas de modo mais dramático por serem objeto de denúncia 
nos Conselhos Tutelares, já que estão intimamente ligadas à sobrevivência das crianças e dos adolescentes. 
Enquanto que os direitos à cultura, ao esporte, ao lazer e à moradia apareceram como secundários.

O mesmo ocorreu com a prática de ato infracional que se sobressaiu na agenda, ao passo que 
a violência contra crianças e adolescentes teve menor visibilidade. O ato infracional representa ameaça 
à ordem social e à propriedade, por isso os adolescentes tornam-se mais facilmente alvos da atenção das 
instituições, pois sua presença é vista como um risco para a sociedade. 

Em síntese, as demandas expressas na agenda dos CMDCAs não constituem a transposição do 
conjunto das demandas geradas no cotidiano da população infanto-juvenil. Apenas representam uma 
parcela que percorreu os canais institucionais, transpôs os mecanismos de seletividade e conquistou status 
público. Do que foi possível apreender, mesmo que estas demandas tenham realizado o trajeto do mundo da 
vida até a agenda dos conselhos, não signifi cou que obtiveram respostas para além de proposições pontuais. 
Do mesmo modo, em torno das proposições não foram tomadas decisões ou estas não se materializaram 
sob a forma de resolução, demarcando a debilidade dos conselhos no tocante à dimensão deliberativa, 
fundamental para a formulação de políticas públicas.

Por fi m, não tivemos a pretensão de afi rmar que as agendas e os seus organizadores foram 
exaustivamente analisados, o que intentamos foi fazer um esforço aproximativo desta complexa realidade. 
Além disso, ressaltamos que nossa pesquisa teve como fonte de coleta de dados os registros efetuados pelos 
conselhos, o que não expressa, necessariamente, a totalidade das ações e discussões dos CMDCAs face aos 
limites que podem estar presentes na elaboração da documentação. De qualquer forma, as informações 
obtidas foram sufi cientes para a consecução de nossos objetivos, e acreditamos que esta primeira leitura da 
agenda dos CMDCAs poderá somar-se aos estudos já existentes ou, até mesmo, lançar luzes sobre novos 
estudos para o aprofundamento da questão.
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Elaboração e 
avaliação de políticas 

públicas para a infância: a 
experiência do CMDCA-BH

Maria Guiomar da Cunha Frota

1 Introdução

A Constituição brasileira de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) estabelecem 
um novo status jurídico e social para crianças e adolescentes que passam a ser considerados sujeitos 
de um conjunto de direitos civis, políticos e sociais. Crianças e adolescentes são defi nidos também 
como pessoas em condição peculiar de desenvolvimento, que estão em idade  de formação e por isso 
necessitam da proteção integral e prioritária de seus direitos por parte da família, da sociedade e do 
Estado1. 

O Estatuto prevê uma política de atendimento para crianças e adolescentes em três áreas: 
1) Políticas básicas, para garantir a universalização do direito à saúde, à educação, ao esporte, ao 

lazer e à convivência familiar e comunitária; 
2) Assistência social, criando o aparato institucional necessário para viabilizar a execução das 

medidas de proteção e socioeducativas;  
3) Proteção jurídico-social, para garantir o cumprimento adequado das medidas socioeducativas, 

ou seja, assegurando os princípios da ampla defesa e da igualdade perante a lei, relativa à apuração das 
situações de violação e de omissão dos direitos pelo Estado, a família e a sociedade.

Para viabilizar uma atuação tão ampla o Estatuto estabelece quais são as responsabilidades e 
as funções de cada uma das instituições componentes do sistema de garantias (Juizado da Infância e da 
Juventude, Ministério Público e Conselhos de Direitos e Tutelares) e regulamenta as formas de atuação das 
entidades não-governamentais. 

No presente artigo pretende-se analisar o papel do Conselho Municipal de Direitos da Criança 
e do Adolescente no campo da formulação e da avaliação de políticas públicas para a infância. Essa 
análise é realizada a partir de uma pesquisa qualitativa, na qual se reconstitui a  atuação do Conselho 

1   Sobre a doutrina da proteção integral ver,  COSTA, Antônio Carlos; MENDEZ, Emílio. Das necessidades aos direitos. São Paulo: 
Malheiros, 1994.

Capítulo

010

do Conselho 

ireitos. São Paulo: 



170

Maria Guiomar da Cunha Frota

Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, desde sua fundação em 1993 até  
20102.

2 Os conselhos como instâncias de elaboração e de avaliação de políticas 

públicas

A principal função do conselho municipal dos direitos da criança é transformar os 
direitos, firmados no Estatuto da Criança e do Adolescente, em políticas públicas para a infância e 
a adolescência.

Como referência para a compreensão da atuação do conselho no campo da política pública, 
parte-se da defi nição sistematizada por Maggiolo e Maggiolo, que defi nem a política pública como  um 
“processo de concertação entre Estado e Sociedade”, como um conjunto de “disposições governamentais 
para responder a determinadas realidades que afetam direta ou indiretamente a sociedade sejam do tipo 
social, político ou econômico”(2007; p. 374-376).

A constituição de uma política pública inclui a sua formulação,  implementação e avaliação.  Aos 
conselhos de direitos são atribuídas funções relativas a essas três etapas: 

a) formulação de normas e programas de assistência social que compõem a política de atendimento 
aos direitos da criança e do adolescente no município e participação na elaboração das políticas sociais 
básicas; 

b) implementação das políticas de atendimento no que diz respeito à gestão dos recursos do 
Fundo Municipal dos Direitos da Criança e da Adolescente (FMDCA) e ao registro de entidades não-
governamentais; 

c) avaliação e monitoramento da atuação dos conselhos tutelares, das entidades de atendimento 
não-governamentais e da atuação do governo municipal em relação à efetivação da política municipal dos 
direitos da criança e do adolescente.

O processo de efetivação dos direitos na forma de políticas públicas é, portanto, amplo e 
demanda a atuação do conselho em diversas frentes: 1)conhecer os direitos previstos no ECA; 2) identifi car 
as violações recorrentes aos direitos da criança e os principais problemas que afetam a população infanto-
juvenil no município; 3) construir consensos quanto às prioridades e formas de atuação, entre os atores 
e instituições públicas que compõem o rede de atendimento aos direitos da criança; 4) elaborar políticas 
públicas, projetos, planos de ação e planos de aplicação de recursos para atender as prioridades estabelecidas; 
5) gerir os recursos do fundo municipal dos direitos da criança; 6) encaminhar as políticas e projetos para 
o poder público – governo municipal e/ou ongs às quais se atribuem responsabilidades em termos de 
implementação; e 7) avaliar e monitorar  o processo de implementação das políticas e projetos públicos 
para a infância.

2  Essa pesquisa foi realizada em 2003 e seus resultados encontram-se na tese de doutorado de Frota (2004). Os dados foram atualizados 
e ampliados com uma nova pesquisa realizada em 2011 no CMDCA-BH que incluiu análise documental das Resoluções  do 
CMDCA-BH de 2003 a 2010, recortes de jornais e uma entrevista.
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Destaca-se que em todas as etapas do processo de elaboração das políticas para a infância e 
adolescência o conselho interage com as diversas instituições partícipes do sistema de garantias. Assim é 
pertinente considerar que a qualidade dessa interação é uma variável central na delimitação dos resultados 
e das consequências das políticas. Conforme explicitam Maggiolo e Maggiolo (2007; p. 377)

A política pública se relaciona com uma  variedade de pessoas, grupos e organizações, 
dos quais depende sua formulação e colocação em prática. Esses fatores determinam um 
cenário  complexo e heterogêneo que se complica ao entrar em cena a questão social, que 
relaciona regime político, Estado e Sociedade, de cujo acordo ou convergência dependem 
plenamente à elaboração de políticas sociais de qualidade, favoráveis à coletividade.

Outro ponto de referência adotado nessa análise diz respeito à compreensão de que um processo 
de avaliação deve ultrapassar os aspectos técnicos e gerenciais e “enfatizar o seu caráter eminentemente 
político, elencando e categorizando suas distintas formas de utilização.“ (FARIA 2005, p.98) Quatro tipos 
de uso da avaliação são identifi cados por Faria (2005, p. 102): ” a) instrumental, b) conceitual, c) como 
instrumento de persuasão e d) para o esclarecimento.3” 

Assim, para uma compreensão dos desafi os que permeiam a atuação dos conselhos no campo das 
políticas públicas – e considerando os aspectos anteriores destacados da literatura –, colocam-se três ordens de 
questões: 

1) Em relação à formulação cabe identifi car quais são as condições necessárias em termos de 
organização e de recursos materiais e humanos para que o conselho atue como formulador de políticas 
públicas para a infância e adolescência. E também compreender quais são as formas de articulação e de 
relação necessárias e desejáveis entre as instituições e atores que compõem o sistema de garantias, nas ações 
de elaboração das políticas, projetos e planos de ação.  

2) Em relação à implementação e mais especifi camente para que o conselho atue como gestor do 
FMDCA é preciso verifi car, por um lado, se o conselho dispõe de conhecimento sufi ciente da máquina 
pública em termos da constituição e da execução orçamentária e, por outro lado, a disponibilidade política 
do poder público municipal em fornecer ao conselho os instrumentos (informações e capacitação) para a 
realização da gestão de recursos.

3) Em termos de avaliação é preciso, por um lado, analisar quais são os propósitos e métodos que 
respectivamente motivam e viabilizam a realização da avaliação da política de atendimento e, por outro 
lado, refl etir sobre para que e com que fi nalidade os resultados da avaliação serão utilizados. 

As questões anteriormente indicadas serão então tomadas como eixo para investigar o percurso do 
CMDCA-BH em termos de elaboração e de avaliação de políticas públicas para a infância no município 
de Belo Horizonte. 

3 Essa defi nição de tipos de uso foi elaborada por FARIA a partir de uma categorização proposta por Carol Weiss (1998). Para e 
conceituação dos 4 tipos de uso ver Faria (2005, p.101-103).
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3 A experiência do CMDCA-BH no campo das políticas públicas

O processo de trabalho do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Belo 
Horizonte (CMDCA-BH)4 vem sendo construído ao longo de sua história, com o delineamento das 
áreas e dos modos de atuação; da produção de deliberações, informações e conhecimentos sistematizados 
na forma de resoluções, políticas, projetos e planos de ação; e das relações fi rmadas com as instituições do 
sistema de garantias. 

A reconstituição desse percurso é realizada no sentido de compreender principalmente os impactos 
(os resultados) da atuação do conselho na formulação e implementação das políticas públicas, relativas aos 
direitos da criança e do adolescente, no município de Belo Horizonte.

Criado em 1991, o CMDCA-BH completa em dezembro de 2011 o seu décimo mandato 5. 
Seu funcionamento mais efetivo começou a partir de 1993, quando foram elaboradas e publicadas no 
Diário Ofi cial do Município as primeiras resoluções, realizada a primeira eleição do Conselho Tutelar e 
implementado o fundo de recursos do conselho. Uma das conselheiras deste primeiro mandato relata as 
difi culdades vivenciadas naquela época: 

Também não tínhamos política pública (...) O município começou a se estruturar em 
termos de política pública em 1993. (...) No primeiro mandato do conselho, tudo ainda 
funcionava na base da cartinha do vereador, o município ainda funcionava assim; então 
foi muito difícil para o primeiro mandato (...). (SE 1/CAACT)

As áreas de atuação do conselho são as políticas básicas (direitos sociais), os programas de 
assistência social e os serviços especiais (situações de risco) e suas competências legais; conforme a lei que 
regulamenta a política de atendimento no município (Lei nº. 8502/03)6, podem ser classifi cadas como: 

4 Todos os dados relativos ao Conselho Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente de Belo Horizonte, doravante designado 
CMDCA-BH, foram coletados em pesquisa de campo realizada durante o ano de 2003 e foram obtidos através de entrevistas, 
acompanhamento e registro de reuniões plenárias e conferências municipais e leitura de documentos e publicações do conselho. Sobre 
uma análise completa dos resultados ver Frota (2004).

5  A pesquisa apresentada neste artigo refere-se ao período de 1991 a 2003. Os períodos destes mandatos foram os seguintes: 12/1991 
a 12/1993, 12/1993 a 12/1995, 12/1995 a 12/1997, 12/1997 a 12/1999, 12/1999 a 12/2001, 12/2001 a 12/2003.

6  As competências previstas são as seguintes; “I - expedir norma sobre criação e manutenção de programa de assistência 
social de caráter supletivo e de serviço especial; II - autorizar a instituição de entidade governamental para efetivação do 
disposto no inciso I ou o estabelecimento de consórcio intermunicipal para atendimento regionalizado; III - participar da 
formulação de programa e serviço social de que trata o inciso I do art. 2º; IV - defi nir as prioridades da política municipal de 
atendimento dos direitos da criança e do adolescente; V - controlar as ações de execução da política municipal de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente;  VI - regular o processo de escolha dos representantes da sociedade civil no CMDCA; 
VII - solicitar ao prefeito a indicação de conselheiros titular e suplente, em caso de vacância ou término de mandato de representante 
do Executivo; VIII - opinar sobre a elaboração do orçamento municipal, na parte referente à matéria objeto desta Lei; IX - 
opinar sobre a destinação de recurso e espaço público para programação cultural, esportiva ou de lazer voltada para a infância e a 
juventude; X - acompanhar e avaliar a atuação dos conselheiros tutelares, verifi cando o cumprimento integral dos seus deveres 
institucionais; XI - gerir o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, alocando recursos para programa de 
entidades governamental e não-governamental voltadas ao objeto desta Lei; XII - dispor sobre o Regimento Interno do CMDCA, 
no caso do Regimento Interno dos conselheiros tutelares, quando da elaboração contará com processo prévio de participação 
dos conselheiros tutelares; XIII - inscrever programa de entidades governamental e não-governamental, especifi cando regime 
de atendimento e mantendo atualizado o registro de informações, em conformidade com o art. 90 da Lei Federal nº 8.069/90; 
XIV - propor modifi cação na estrutura da Administração Municipal, relativamente aos órgãos e unidades ligados a promoção, 
proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente.”
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a) de deliberação, destacando-se principalmente a função de defi nir as prioridades de política 
municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente no município e a de expedir normas 
sobre a política de assistência social e sobre os serviços especiais;

b) de gestão dos recursos do fundo;
c) de execução, como o registro e a fi scalização de entidades e de projetos e programas de 

atendimento;
d) de proposição, como opinar sobre o orçamento municipal em matérias relativas às políticas 

públicas para a infância. 
O CMDCA-BH é composto por 20 membros titulares e 20 suplentes: dez representantes de 

entidades não-governamentais e dez7 das secretarias municipais de governo e seus respectivos suplentes. Os 
representantes governamentais são indicados pelo prefeito, respeitando a especifi cação das secretarias que 
devem compor o conselho (conforme a Lei Municipal nº. 8502), e os representantes não-governamentais 
são eleitos por membros das entidades, em assembleia convocada pelo conselho, em término de 
mandato. As entidades não-governamentais representadas têm sido, em sua maioria, confessionais e 
fi lantrópicas, sendo que algumas, como a Pastoral do Menor e a Fundação Dom João Bosco (FUNJOB), 
estão presentes em quase todos os mandatos. Também se encontram representadas associações leigas, 
como o Movimento de Luta por Creche, que reúne grande parte das creches fi lantrópicas e comunitárias 
existentes em Belo Horizonte. Torna-se importante destacar que várias destas entidades que têm tido 
presença constante no conselho, participaram dos processos de elaboração e de aprovação do ECA, o que 
indica uma continuidade da mobilização social ao longo do tempo. Nos primeiros mandatos, a maioria 
dos representantes governamentais eram os próprios secretários de governo; atualmente, são gestores de 
níveis diversos 8.

A principal instância do conselho é a plenária, que tem função deliberativa. O conselho é formado 
ainda pela diretoria, secretaria executiva e comissões de trabalho. A diretoria, composta por presidente, 
vice-presidente, secretário e tesoureiro, operacionaliza os encaminhamentos da plenária, junto ao Executivo 
municipal e junto aos outros órgãos do sistema de garantias, e a secretaria executiva, formada por uma 
equipe técnica e administrativa, realiza o trabalho de apoio a todas as instâncias.

As comissões de trabalho têm uma ampla atuação no conselho: propõem os encaminhamentos a 
serem tomados; produzem resoluções, projetos e planos de ação, que constituem os objetos de deliberação 
pela plenária; criam grupos de implementação de determinadas políticas e planos; elaboram diagnósticos 
e realizam trabalhos de fi scalização de entidades e de acompanhamento do Conselho Tutelar. Estas 
comissões são formadas por conselheiros e voluntários pertencentes às principais instituições componentes 
do sistema de garantias (entidades de atendimento não-governamentais e governamentais de diversas 

7  Três leis municipais regulamentaram a política municipal de atendimento aos direitos da criança e do adolescente ao longo da 
existência do CMDCA-BH, a Lei nº 5.969/91, que foi depois, sucessivamente, substituída, em 1992 (Lei nº 6.263) e em 2003 (Lei 
nº 8.502). O mandato 2001/2003, observado nesta pesquisa de campo, foi regulamentado pela Lei nº 6.263, que previa um conselho 
com 16 membros; a lei de 2003 altera para 20 membros.

8  No presente artigo não se enfocou questões relativas à composição do conselho e a qualidade da participação em termos de 
representação governamental e não governamental. Sobre  essa temática ver Avritzer, 2010.
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áreas, Ministério Público e Poder Judiciário, dentre outros). Atualmente, o conselho possui as seguintes 
comissões: Acompanhamento e Assessoria aos Conselhos Tutelares(CCT), Fundo Municipal dos Direitos 
da Criança(CFDCA), Registro de Entidades e Inscrição de Programas (CREIP), Políticas Sociais Básicas 
(PSB) e Medidas de Proteção Especial (MPE) e Medidas sócio-educativas(MSE). 

Estas comissões têm relevância fundamental na estrutura organizacional do conselho, pois 
atuam como instâncias de produção de conhecimento, construído a partir da prática e do debate entre 
os principais agentes que compõem o sistema de garantias no município e os conselheiros e técnicos da 
secretaria executiva do CMDCA-BH. Neste sentido, todos os entrevistados (RG1/CREIP; V 1/PPE)9 
indicam que as políticas públicas mais importantes do CMDCA-BH foram produzidas no âmbito dessas 
comissões e são unânimes quanto ao valor e a importância deste método participativo de trabalho, para a 
qualidade dos documentos produzidos.

3.1 O processo de elaboração e de avaliação de políticas pelo 

CMDCA-BH 

A atuação do CMDCA-BH no campo das políticas públicas para a infância e adolescência pode 
ser analisada a partir das 29 resoluções que o conselho elaborou entre 1994 e 2010 e que permanecem  
vigentes10.  No quadro 1 a seguir são apresentadas as resoluções classifi cadas por área e temas.

 QUADRO 1 - Resoluções do CMDCA-BH, por áreas

ÁREA/TEMA ESPECIFICAÇÃO
NÚMERO   DE 
RESOLUÇÕES

Política de atendi-
mento

Medidas de proteção especial  3
5

Medidas sócio-educativas 2

Registro de entidades e inscrição de programas; 
diretrizes para o funcionamento e regulação de 
vagas.

9

Conselho Tutelar
Processo de escolha e regimento interno dos 
conselhos tutelares.

2

Organização Interna
Escolha dos representantes da sociedade civil, 
regimento interno, comissões e grupos de tra-
balho.

7

9 As siglas classifi cam os entrevistados conforme: 1) representação: RG – governamental, RNG – não-governamental, V - membro 
voluntário de comissão, S - funcionário da secretaria executiva e 2) comissão na qual atuam; os nomes das comissões relativas às siglas 
estão no corpo do texto. Todas as entrevistas foram realizadas em 2003, com a exceção de uma entrevista que foi realizada em 2011 
para atualização de informações.

10 Também foram consideradas na análise resoluções que não estão mais em vigor, elaboradas em 1993 e 1994, por que servem como 
parâmetro para um acompanhamento do processo de atuação ao longo do tempo.
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ÁREA/TEMA ESPECIFICAÇÃO
NÚMERO   DE 
RESOLUÇÕES

Fundo da Infância e da 
adolescência (FMDCA)

Funcionamento, normas para captação, doação 
e aplicação dos recursos. 

4

Outras
Plano de ação do CMDCA-BH;
Propostas para a Lei Orçamentária Anual.

2

Total 29

Fonte: elaborado pela autora a partir de dados fornecidos pelo CMDCA-BH em 2011.

O maior número de resoluções, elaboradas pelo CMDCA-BH, foi sobre a política e as entidades 
de atendimento (incluindo as medidas de proteção, as medidas sócio-educativas e o registro de entidades e 
diretrizes para o funcionamento das mesmas), perfazendo 14 resoluções, seguido da organização Interna, 
com 7 resoluções, e o Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, com 4 resoluções. 

A análise detalhada do conteúdo das resoluções permite compreender como é amplo o escopo de 
atuação do conselho e quais são os desafi os e resultados dessa atuação ao longo do tempo. 

3.1.1 Regulamentação  e gestão dos recursos do Fundo Municipal da 

Infância e da Adolescência 

Os recursos do FMDCA são provenientes do orçamento, de doações e de multas decorrentes 
de violações aos diretos da criança, e a Secretaria Municipal de Assistência Social é quem controla a conta 
corrente, a liberação de recursos e a prestação de contas, pois o CMDCA-BH não tem personalidade 
jurídica. 

Ao conselho cabe, conforme  Lei Municipal 8502 de 2003, regulamentar o funcionamento do 
FMDCA, defi nir as prioridades, elaborando o plano de aplicação de recursos e monitorar a realização do 
orçamento do fundo. 

O que se constatou - a partir de uma análise comparativa das resoluções relativas ao FMDCA - foi 
que a percepção do conselho acerca da sua importância política como gestor do fundo foi sucessivamente 
se ampliando. Essas transformações podem ser agrupadas em três períodos distintos.

As primeiras resoluções, fi rmadas entre 1993 e 1996 tratavam de defi nir as prioridades e as formas 
de aplicação de recursos, em conformidade com as demandas e necessidades identifi cadas pelo próprio 
conselho.  No entanto, o que se percebe é que não há uma correlação entre a destinação de recursos 
e a política de atendimento no seu conjunto, a destinação focava-se mais em demandas específi cas das 
entidades. A Resolução 12/1994, por exemplo, defi ne a seguinte ordem de prioridade para a aplicação de 
recursos: “ 1º.) Atendimento de projetos de entidades (80%); 2º.) Capacitação de conselheiros municipais 
e tutelares, registro e cadastro de entidades, diagnóstico da situação da criança (10%); 3º. ) Atividades de 
divulgação do CMDCA, CT e ECA (10%).”
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No período posterior, de 1996 a 2002, constata-se uma restrição do conteúdo das resoluções, que 
passam a tratar quase que exclusivamente das doações de recursos ao fundo e da autorização das formas de 
dotação de recursos para entidades previamente escolhidas pelo próprio doador. 

A partir de 2003 (Resolução nº. 46), observa-se uma mudança importante, regulam-se não 
apenas as modalidades de doação (planejada pelo CMDCA, em parceria com o doador e direta entre 
doador e entidade), mas também se procura vincular as formas de aplicação à política de atendimento 
conforme as prioridades estabelecidas pelo conselho e também por legislação nacional, defi nida pelo 
CONANDA.  A resolução determina ainda que os recursos arrecadados se destinem aos programas 
consignados na lei orçamentária anual. O artigo 8º prevê que a receita global do FMDCA “será 
aplicada dentro da universalidade do Plano Municipal de Ações e da prioridade estabelecida no Plano 
de Aplicação de Recursos, aprovados pelo Plenário do Conselho”. Outras determinações importantes 
são as seguintes: a utilização de recursos priorizados nos planos municipais será objeto de edital 
publicado no Diário Ofi cial do Município; a execução dos projetos, programas e ações fi nanciados 
com recursos do FMDCA será avaliada pelo CMDCA-BH e nenhuma entidade receberá recursos se 
não estiver devidamente registrada. Duas determinações fi rmadas quanto ao controle dos recursos 
também devem ser mencionadas: a primeira é que o CMDCA-BH deve dar publicidade à aplicação 
dos recursos e demonstrativos contábeis do FMDCA, e a segunda é que o órgão municipal, responsável 
pela contabilidade, apresentará ao CMDCA os demonstrativos contábeis e o relatório analítico da 
execução e da movimentação fi nanceira.

Mas o que se constatou, acompanhando a gestão do CMDCA-BH (2001/2003), é que quase 
não se realizou ações de acompanhamento dos recursos. A comissão responsável pelo Fundo não se reuniu 
regularmente e nem elaborou planos de aplicação de recursos. O que se priorizava era a regulamentação das 
doações – prática que, se disseminada, poderia comprometer inteiramente a possibilidade de o CMDCA-
BH deliberar sobre recursos, considerando a política de atendimento no seu conjunto.11 

A partir de 2009, constatou-se um avanço qualitativo no papel do conselho como gestor da 
política e dos recursos. As resoluções passam a especifi car claramente o valor de recursos que devem ser 
aplicados de acordo com um plano de ação (Resolução 78/2010) e planos de prioridades (resoluções 
72/2009 e 79/2010), estabelecidos pelo CMDCA.

Esse avanço qualitativo, em termos de gestão do FMDCA, pode ser constatado na resolução mais 
recente relativa ao seu funcionamento - a Resolução 80/2010.  Alguns pontos importantes defi nidos são os 
seguintes: 1) associa claramente a gestão de recursos do FMDCA a um plano quadrienal de ação que trata 
do conjunto da política de atendimento e promoção de direitos; 2) estabelece a elaboração anual de planos 
de aplicação de recursos; e 3) determina o monitoramento e a avaliação da aplicação de recursos, bem como 

11 Na interpretação dos conselheiros, mencionada em entrevistas realizadas em 2003, os motivos que explicavam as limitações no campo 
da gestão e controle social de recursos eram os seguintes: 1) o Executivo municipal apresenta os relatórios fi nanceiros previstos, mas 
a forma como organiza e disponibiliza os dados é considerada de difícil compreensão; 2) os representantes governamentais da área 
fi nanceira no conselho não têm se empenhado no sentido de facilitar a interpretação dos dados orçamentários e o controle sob os 
recursos do fundo. No trabalho de campo, observou-se ainda que os conselheiros não têm se envolvido e nem se qualifi cado para 
exercer esta função de gestores plenos dos recursos do fundo.
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dos resultados dos projetos fi nanciados com recursos do FMDCA e estabelece práticas de controle e de 
divulgação dos recursos relativas tanto aos doadores como às entidades destinatárias.

Em termos de gestão de recursos, observou-se também que o Conselho ampliou muito a sua atuação 
em duas importantes frentes: a) na participação efetiva em termos de controle do Orçamento Criança com 
a criação do Grupo de Trabalho Orçamento da Criança e do Adolescente (GT OCA) e b) na proposição de 
sugestões para a Lei Orçamentária Municipal em todas as áreas nas quais a criança é contemplada.

A questão fundamental  que se coloca é qual será o grau de aceitação do governo municipal em 
relação a essa ampliação do papel do conselho na gestão de recursos e consequentemente de respostas em 
termos de fornecimento dos instrumentos para que o conselho exerça plenamente as funções relativas 
à gestão. Com a análise da documentação e via entrevista, o que se constatou é que, apesar do enorme 
esforço dos conselheiros e técnicos para se capacitarem e atuarem efetivamente no controle social dos 
orçamentos, relativos às políticas para a infância, a estrutura fornecida pelo governo municipal é 
insufi ciente.  As principais demandas do conselho para uma atuação adequada nesse campo orçamentário 
(pessoal especializado na temática orçamentária e funcionário para coordenar a secretaria executiva) ainda 
não obtiveram respostas satisfatórias por parte da Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, a qual 
o conselho está vinculado.

3.1.2  A política e as entidades de atendimento à criança e ao adolescente 

No campo das políticas públicas de atendimento à criança e ao adolescente, foram formuladas 
quatorze resoluções que podem ser agrupadas em três categorias: a) registro de entidades e diretrizes para o 
seu funcionamento, b) medidas de proteção especial e c) medidas socioeducativas.

Originalmente a atuação e as resoluções do conselho, relativas às entidades de atendimento, 
estavam centradas exclusivamente nos critérios para concessão do registro, o que se explica pelo fato de 
o mesmo servir como autorização para o funcionamento e requisito principal para o recebimento de 
recursos públicos provenientes do FMDCA. Com o decorrer do tempo, constata-se que as resoluções 
fi rmadas são mais amplas e detalhadas. De acordo com as mesmas, o registro deixa de ser apenas um 
instrumento de autorização de funcionamento e passa a ter o objetivo de integrar os programas das 
entidades não-governamentais à rede municipal de atendimento. Os documentos passam, portanto, a 
refl etir um ordenamento do atendimento em rede, com a defi nição clara das funções e responsabilidades 
de entidades não-governamentais e governamentais. Uma compreensão ampla sobre esta divisão de 
responsabilidades entre instituições governamentais e não-governamentais na rede de atendimento foi 
obtida com a elaboração de um catálogo, em 1999, onde se especifi cam todas as entidades existentes por 
regimes de atendimento previstos12 . 

Quanto às entidades, as resoluções também passam a defi nir critérios de qualidade que devem 
ser observados. Pode-se citar como exemplo a resolução relativa aos abrigos (resolução 31/97). No 

12 Das 665 entidades registradas no CMDCA-BH, 517 foram contempladas no catálogo. Existiam 102 programas governamentais, 405 
entidades não-governamentais com pareceres favoráveis e dez entidades em situação de registro. O catálogo indica que as entidades 
não-governamentais atuam predominantemente nos regimes de orientação e apoio familiar, apoio sócio-educativo em meio aberto, 
abrigo e colocação familiar. As entidades governamentais prevalecem nos regimes de liberdade assistida e de internação
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conjunto das diretrizes propostas na resolução sobre os abrigos enfatiza-se, além do apoio ao grupo 
familiar: a) o caráter provisório e excepcional da medida, evidente em diversos artigos que tratam 
da desinstitucionalização, desligamento e preservação dos vínculos familiares e comunitários; b) a 
necessidade do trabalho em parceria, defi nindo claramente as competências de instituições e entidades 
envolvidas; c) a preocupação com a socialização e a reintegração do abrigado, assegurando-lhe o acesso 
aos equipamentos externos ao abrigo: escolas e postos de saúde, dentre outros; d) o caráter educativo da 
medida, presente em vários artigos referentes à formulação da proposta pedagógica; e) a individualização 
e a personalização do atendimento.

A análise da atuação do CMDCA,  em relação às entidades, indica também que, ao longo do 
tempo, ocorre uma especialização e uma ampliação do conhecimento do conselho em relação às obrigações 
do poder público municipal. Por exemplo, na resolução 75/2010 o CMDCA indica diretrizes para a 
regulação e oferta de vagas, para o acolhimento familiar e institucional, que devem ser observadas pela 
Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social. 

Assim uma indagação importante é se os indicadores de qualidade e os relativos às condições de 
funcionamento, regulamentados pelo CMDCA, têm sido efetivamente utilizados como referência pelo 
poder público e pelo próprio conselho nas situações de fi scalização e de orientação das entidades e de seus 
programas de atendimento. Durante o trabalho de campo, observou-se que, nos processos de concessão de 
registro às entidades, estes critérios têm sido rigorosamente observados13. Mas o conselho carece de estrutura 
técnica e de pessoal sufi ciente para realizar um trabalho mais permanente e efi ciente de fi scalização. O 
provimento desta estrutura pela Secretaria Municipal Adjunta de Assistência Social, à qual o conselho está 
vinculado, tem sido considerado insufi ciente e precário.

Quanto às medidas sócio-educativas, a principal iniciativa do conselho foi a elaboração de uma 
política específi ca dirigida ao adolescente autor de ato infracional (Resolução n. º 045/2002). Os objetivos 
principais desta política são a defi nição clara das responsabilidades do governo municipal e do governo 
estadual, bem como dos modos de execução das medidas. O primeiro fi ca encarregado da gestão das 
medidas de prestação de serviços à comunidade e da liberdade assistida, e o segundo, das medidas sócio-
educativas de semiliberdade e de internação (em conformidade com uma resolução do Conselho Estadual 
de Direitos da Criança e do Adolescente). Embora a gestão das medidas de semiliberdade e internação 
sejam da competência do governo estadual, a resolução do CMDCA-BH estabelece determinações quanto 
à execução das mesmas. Os órgãos ou entidades delas encarregados devem apresentar um Plano Geral de 
Trabalho, especifi cando a política de pessoal, de modo a garantir a competência da equipe de trabalho, 
o projeto pedagógico, o projeto arquitetônico, os aspectos de segurança e os critérios de supervisão. A 
resolução determina ainda que as medidas de semiliberdade e de internação devem ser cumpridas em 
unidades com, respectivamente, 20 e 40 assistidos.

13  A comissão de registro de entidades, além de se encarregar dos procedimentos burocráticos para registro, orienta entidades que não 
estão atuando de acordo com os princípios do ECA e com as resoluções do CMDCA. Na pesquisa de campo, presenciou-se esta 
atividade, que consiste em receber as entidades, orientá-las sobre a elaboração de um projeto pedagógico com a especifi cação dos 
recursos, da proposta de trabalho e das metas, dentre outros itens. A comissão também se posiciona quando um registro deve ser 
negado ou suspenso, elaborando um parecer que é encaminhado à plenária, que tem a deliberação fi nal
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Também se determina que nenhum programa de execução de medida sócio-educativa poderá ser 
realizado sem a inscrição e aprovação no CMDCA-BH e que compete privativamente ao mesmo “autorizar 
a criação de unidades de atendimento ou a ampliação de vagas para o  cumprimento de quaisquer das 
medidas sócio-educativas previstas no Estatuto da Criança e do Adolescente (Resolução nº 45/02, art. 
34)”. Assim, percebe-se que a intenção do CMDCA-BH é manter algum tipo de controle sobre órgãos e 
entidades sob a jurisdição do governo estadual que atuam no município. 

Quanto às medidas sócio-educativas sob gestão municipal, prestação de serviços e liberdade 
assistida, a preocupação do conselho era defi nir formas regionalizadas de execução. Para tal se determina a 
criação de Núcleos de Atendimento Regionais. Nas defi nições relativas à liberdade assistida, o objetivo era 
prevenir o agravamento da situação do adolescente, inserindo-o na comunidade e na família de modo a 
evitar a determinação futura de medidas mais graves, como a semiliberdade e a internação.

Em 2010 o CMDCA aprovou uma importante resolução sobre medidas sócio-educativas14, 
relativa à “Construção do um Plano Municipal  de atendimento sócio-educativo em meio aberto”. Um dado 
relevante é que foram incluídos como participantes da elaboração plano, além das instituições do sistema 
de garantias, adolescentes autores de ato infracional, egressos e seus familiares. Esse plano é elaborado 
fundamentado em uma resolução do CONDANDA  que cria o Sistema Nacional de Atendimento Sócio-
educativo (SINASE).

Apesar da inexistência de uma avaliação ampla sobre o processo de implementação da política relativa 
ao adolescente autor de ato infracional, alguns resultados foram apontados por conselheiros e outros atores 
partícipes de instituições que compõem o sistema de garantia15. O principal êxito, no Estado de Minas Gerais, 
foi a desativação dos grandes centros de internação geridos pela FEBEM que agregavam num mesmo espaço 
crianças e adolescentes em situação de risco e adolescentes que cometiam atos infracionais e a implementação 
de abrigos (instituições de acolhimento), programas de liberdade assistida e centros de internação, específi cos 
para as distintas situações. Também se constata que os centros de internação paulatinamente têm implementado 
projetos educativos em seus espaços (educação formal e profi ssionalização), no entanto falta um diagnóstico 
adequado para avaliar as condições das instituições de internação.

Na perspectiva da Comissão de medidas sócio-educativas, um limite importante para a efetiva 
construção do Plano de medidas sócio-educativas é a não  realização de um diagnóstico sobre as instituições 
componentes do sistema de garantias. O conselho já elaborou orçamentos para o diagnóstico, mas tem 
esbarrado, por um lado, com a morosidade em termos da liberação de recursos e, por outro lado, na falta de 
pessoal especializado para a realização do mesmo. Recentemente o CMDCA-BH conseguiu chegar à etapa 
de contratação de especialistas para realizar parte do diagnóstico pretendido e os conselheiros esperam que 
o mesmo possa adequadamente subsidiar o plano. 

O trabalho do conselho no campo da política de atendimento denota de modo geral que as 
resoluções, políticas e planos de ação produzidos estão de acordo com os princípios do ECA, com a situação 

14  Esta resolução revoga a anterior ( nº 73) que trata do mesmo tema. 
15  Na pesquisa de campo de 2003, também foi possível constatar estes avanços, a partir do confronto das falas dos diversos atores, leitura 

de documentos e visita a alguns espaços de atendimento.
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da infância e da rede institucional do município, sendo, portanto, viáveis em termos de implementação. 
Essas características são decorrentes principalmente do extenso e fundamental trabalho de base, realizado 
nas comissões do conselho, que inclui desde a produção de conhecimentos até a articulação ampla de 
natureza técnica e política entre todas as instituições do sistema de garantias. Todas as resoluções relativas à 
política e às entidades de atendimento foram elaboradas recorrendo a esta ampla participação institucional. 
Considera-se que as políticas formuladas tratam de pontos cruciais relativos aos direitos de crianças e 
adolescentes, abarcando duas frentes fundamentais. Uma frente de natureza preventiva, ligada aos direitos 
sociais universais, com ênfase nos princípios de inserção comunitária e familiar. Outra frente de natureza 
compensatória para as situações de risco que aparecem nas políticas relativas aos espaços de atendimento e 
de acolhimento e ao cumprimento de medidas sócio-educativas. 

Cabe ainda colocar um importante confl ito político que pode comprometer o caráter deliberativo 
do conselho no campo da política pública. O vereador municipal, Leonardo Mattos (PV), propôs um 
projeto de lei que pretende vincular todo e qualquer  conselho municipal de direito à Câmara Municipal, 
cerceando inteiramente a autonomia dos mesmos, conforme matéria citada a seguir: 

Segundo Leonardo Mattos (PV), a proposta já tem apoio político dos principais líderes da 
Casa. ‘As questões políticas já estão resolvidas, agora precisamos fazer ajustes no conteúdo. 
Estou ouvindo os vereadores e colhendo sugestões’, declarou Mattos. O parlamentar 
propõe que os conselhos deliberem junto, com os vereadores, em reuniões extraordinárias, 
realizadas mensalmente. ‘Eles deliberariam sobre o que fosse previamente analisado pelos 
vereadores’. Mattos alega que os conselhos têm tomado decisões antagônicas às leis 
municipais. (GUSSEN, 2011, p. 7)

O mencionado projeto de lei foi proposto logo após o governo municipal ter criado uma secretaria 
que, segundo justifi cativa do executivo, visa ampliar a participação dos conselhos de direito na gestão 
municipal – a Secretaria Adjunta de Gestão Compartilhada. Assim é possível perceber um confl ito de 
postura entre o legislativo, que pretende cercear a autonomia dos conselhos, e o executivo, que pretende 
promover a participação, o que, consequentemente, contribuiria para legitimar o governo local junto à 
população.

4 Considerações finais

Para a formulação de conclusões mais amplas relativas ao  percurso de atuação do CMDCA-BH, 
no campo da formulação, implementação e avaliação das políticas públicas para a infância e adolescência, 
adota-se uma perspectiva temporal, considerando-se duas variáveis centrais: 

1) as capacidades e experiências acumuladas pelos conselhos, na interface com as outras instituições 
componentes do sistema de garantias, que se traduzem em conhecimento e produção de políticas públicas. 

2) a permeabilidade do poder público municipal, especialmente do executivo à participação 
popular, ou seja, a abertura de espaço e a provisão de condições para atuação. 

Ao longo de sua trajetória o conselho conseguiu estruturar-se para atuar como formulador e 
normatizador da política de atendimento no município, especialmente no campo das medidas de proteção, 
das medidas sócio-educativas e da orientação do trabalho das entidades de atendimento. Destaca-se 
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também o avanço do conselho no campo orçamentário. O conselho, além de deliberar sobre os recursos do 
FMDCA-BH e de controlar os gastos, passou a opinar sobre os recursos relativos à criança no âmbito da 
Lei Orçamentária Anual (LOA)  e do Orçamento Criança e Adolescente (OCA). 

Considera-se que esses avanços foram viabilizados especialmente pela capacidade do conselho em 
articular os atores centrais, responsáveis pelas políticas públicas para a infância no município: o governo 
municipal (poder executivo), a câmara municipal (poder legislativo), o poder judiciário (Juizado da 
Infância e Ministério Público) e as organizações não-governamentais (prestadoras de serviço) e os fóruns 
de discussão. No entanto, esse não foi um processo linear, houve períodos de êxito e de retrocesso, em 
termos de articulações institucionais. O exemplo mais ilustrativo é a relação entre o Conselho e a Câmara. 
No início da atuação do conselho em 1991, lembra uma conselheira, “tudo funcionava na base da cartinha 
do vereador”. Em 2003,  a Câmara aprovou uma lei municipal que regulamentou e legitimou o caráter 
deliberativo do conselho; e em 2011, apresenta um  projeto que, se aprovado, cerceará inteiramente o poder 
deliberativo desse. 

Quanto à relação com o executivo municipal, é possível identifi car fazes e faces distintas. Sabe-se 
que é pouco provável que governos forneçam instrumentos e criem condições para viabilizar um controle 
social do seu próprio desempenho. Mas  na trajetória do CMDCA-BH, consta-se que nos períodos em que 
o conselho estava mobilizado e atuante, avançou-se, por exemplo, em termos de uma gestão participativa 
dos recursos públicos. O poder executivo, por um lado, tem fornecido os balancetes orçamentários para que 
o conselho acompanhe e  controle a execução dos recursos do fundo, mas, por outro lado, não tem provido 
adequadamente o conselho em termos de pessoal especializado na área orçamentária.  Essa defi ciência tem 
sido compensada pela participação atual de alguns representantes governamentais com conhecimentos na área 
orçamentária e por atividades de capacitação promovidas pelo conselho (Comissão de Fundo e GT OCA).

Assim a conclusão mais ampla é que as possibilidades de atuação dos conselhos, no campo das 
políticas para a infância, são delineadas, por um lado, por condições técnicas - conhecimentos e práticas 
sociais produzidos no âmbito dos conselhos – e, por outro lado, por condições de natureza política que 
envolvem as relações e os confl itos entre os conselhos e as outras instituições componentes do sistema de 
garantias e da rede de atendimento. 

No plano analítico é importante destacar uma dimensão mais ampla que é a da natureza da 
relação entre Estado e Sociedade, em contextos democráticos. Nesses contextos  é fundamental refl etir 
sobre as formas possíveis e desejáveis de interação, de confronto e de construção de consensos entre essas 
duas instâncias. 
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Apresentação

O trabalho que aqui apresentamos trata da participação das entidades religiosas na política pública 
destinada a crianças e adolescentes em Juiz de Fora no período posterior à promulgação do Estatuto da 
Criança e do Adolescente, em 1990. A intervenção deste tipo de instituição no campo social em nosso país 
não é recente; pelo contrário, marcou a origem do atendimento nesta área atuando pelo viés da caridade e 
da benemerência.

Os anos 90 confi guraram no Brasil uma nova ordem em relação às políticas sociais repercutindo 
na área da infância e adolescência um novo trato com os sujeitos destinatários desta política, agora 
considerado, de direitos, e uma nova forma de fazer política. Lógica esta que opera na direção contrária 
à lógica caritativa e assistencialista vigente até então, o que não impede, todavia, a coexistência das velhas 
práticas com as novas numa superposição de modelos de intervenção no social.

A Constituição Federal de 1988 abriu caminho a essas transformações com o desenho de uma 
nova ordem social baseada na primazia da atuação do Estado na implementação das políticas, reforçando 
a sua efetivação como direito de cidadania e estabelecendo a descentralização político-administrativa e a 
participação popular como diretrizes democráticas de atuação.

Posteriormente a este período, leis específi cas referentes às políticas sociais foram implementadas 
corroborando com as diretrizes da Constituição e estabelecendo mecanismos de efetivação das mesmas. Na 
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inistrativa e a 
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s mesmas. Na 
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área da infância e adolescência destaca-se a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), 
através da Lei Federal nº 8069, de 13 de junho de 1990. 

O ECA tornou-se um marco nesta área, pois consolidou um efetivo amparo legal para a garantia 
dos direitos da parcela da população infanto-juvenil, revogou o antigo código, cuja base doutrinária 
fundamentava-se na Doutrina da Situação Irregular, e instituiu a Doutrina da Proteção Integral tornando-
se pilar para a defesa, proteção e viabilização do desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. 

Em relação à política de atendimento à infância e à adolescência, o Estatuto introduziu um 
importante conjunto de mudanças baseadas nas diretrizes da descentralização político-administrativa e 
da participação popular. Assim, institucionalizou a criação dos Conselhos de Direito nas três esferas de 
governo de participação democrática, com fi nalidade de discussão, formulação, implementação e controle 
das políticas na área, e os Conselhos tutelares, instâncias em nível municipal responsáveis por zelar pelo 
cumprimento dos direitos das crianças e dos adolescentes aplicando medidas de proteção às crianças e 
adolescentes ameaçados e/ou violados em seus direitos. 

No que diz respeito à atuação das organizações não governamentais, o Estatuto da Criança e do 
Adolescente reserva-lhes um papel estratégico ao incluí-las no bojo da política de atendimento. Em seu 
artigo 90, o ECA as responsabiliza pela manutenção das suas unidades, assim como pelo planejamento e 
execução de programas sócio-educativos e de proteção destinados a crianças e adolescentes demonstrando 
que as entidades não-governamentais são atores relevantes na implementação das políticas de proteção à 
infância e à adolescência. 

No entanto, a predominância desse tipo de entidade na prestação de serviços deve reforçar ainda 
mais a responsabilidade do Estado, em suas três instâncias, no cumprimento de seu papel de coordenar um 
sistema com vistas à efetiva implementação da política conforme preconizado no Estatuto, assim como na 
garantia do apoio técnico e fi nanceiro necessário às ações realizadas por elas.

É neste contexto de gestão compartilhada entre Estado e sociedade civil que se insere esta análise. 
Tendo como objeto as entidades religiosas de atendimento, busca-se, a partir da experiência de Juiz de Fora, 
contribuir para a leitura da política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente em Juiz de Fora 
através da preocupação com a natureza, objetivos e resultado da participação destas entidades analisando-
as a partir da adequação das mesmas aos princípios e diretrizes da política estabelecidos pelo Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Juiz de Fora (CMDCA/JF). 

Também se propõe verifi car a posição do Conselho de Direito quanto à política para a infância 
e adolescência desenvolvida no município, a relação estabelecida com o Poder Público e com as entidades 
religiosas de atendimento, principalmente quanto às irregularidades, considerando que, na época da realização 
da pesquisa, tais entidades representavam 39% das entidades de atendimento e destas, 45% não estavam 
registradas no CMDCA/JF1, quesito inicial para o funcionamento destas, conforme artigo 91 do ECA. 

O impasse, contudo, parece ser mais grave, pois, na contramão desse processo que fortaleceu as 
políticas como dever do Estado e direito do cidadão e imprimiu uma nova lógica de atuação com as mesmas, 

1  Pesquisa realizada em dezembro de 2005 e fevereiro de 2006 nas pastas de registro das entidades no CMDCA/JF e no Guia de 
Instituições e Serviços de Atendimento à Criança e ao Adolescente de Juiz de Fora realizado pela Associação Municipal de Apoio 
Comunitário – AMAC e Prefeitura de Juiz de Fora no ano de 2005.
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deu-se o ajuste neoliberal que abriu novo espaço ao retorno da fi lantropia em substituição à atuação do Estado. 
Segundo Burity (2000), este processo redefi niu o lugar do Estado na condução das políticas públicas e as 
relações entre o Estado e a sociedade, implicando em maiores oportunidades de ação social à margem da ação 
estatal recolocando na agenda a relevância das ações fi lantrópicas. Além disso, revalorizou a atuação religiosa 
no campo das políticas sociais, estimulando, inclusive, o seu crescimento, tendo em vista um “abrandamento 
da rejeição ou resistência à participação desses grupos no espaço público” (BURITY, 2000, p. 42). 

Deste modo, as políticas públicas para a criança e o adolescente instituídas nos anos 90, ao 
mesmo tempo em que se propõem promover proteção como um direito de cidadania, criando condições 
legais de efetivação de políticas sociais, abrem brecha a ações fi lantrópicas e caritativas, o que pareceria 
negar os direitos de cidadania numa complexa tensão entre o quadro legal e a realidade cotidiana das 
práticas sociais2.

Soma-se a esse aspecto conjuntural a herança de uma cultura política em nosso país que conformou 
e privilegiou relações patrimonialistas, clientelistas, de tutela e de favor entre o Estado e a sociedade civil, 
tão presentes nas práticas e concepções das políticas sociais, confl itando com uma cultura política baseada 
no direito, na cidadania e nas relações democráticas (SOARES, 2000; MESTRINER, 2005). 

Tendo em vista nosso objeto de estudo, é imprescindível considerar a cultura religiosa das 
entidades de atendimento, já que a atuação no social, além de estar na base doutrinária das religiões na qual 
as entidades se vinculam e não se restringindo a isso, coloca-se como um recurso de legitimação das mesmas 
na sociedade (LANDIM, 1993; QUIROGA, 2001).

Sendo assim, este trabalho orienta-se por uma grande questão: considerando as diversas formas de 
inserção das entidades na política de atendimento à infância e adolescência, será que as entidades religiosas 
voltadas ao atendimento a este público em Juiz de Fora se confi guram meramente como espaço de fi lantropia?

A existência de um crescente número de experiências locais de inserção de grupos religiosos nas 
ações sociais de enfrentamento à pobreza contrasta com o que efetivamente sabemos sobre eles, suas práticas e 
contribuição efetiva. Deste modo, revela-se imprescindível estudar tais contextos onde estes fatores confl uem 
contribuindo, desta maneira, aos gestores públicos e atores sociais nos desafi os da efetivação da cidadania. 

A Filantropia na Política de Atendimento à Infância e Adolescência no Brasil

A fi lantropia3 marcou a atuação privada no campo das políticas sociais voltadas à criança e 
ao adolescente em nosso país. Tradicionalmente, este campo foi dominado pela Igreja Católica, que, por 
intermédio das congregações religiosas, originou o quadro de organizações sociais no País em meados do século 

2  Sobre a contradição das políticas sociais nos anos 90 consultar Mota, 2000; Soares, 2000; Montaño, 2003; Behring; Boschetti, 
2007.

3  Consideramos fi lantropia a ação de doação de dinheiro, bens e/ou tempo em favor de instituições ou pessoas, com vistas ao bem-
comum. Neste campo, inserem-se diversas instituições, dentre as quais, as confessionais. Desse modo, a fi lantropia congrega e 
extrapola a ação meramente religiosa. A caridade, por sua vez, refere-se a um valor, sentimento (de compaixão) de ordem religiosa. 
Optou-se por usar a discussão sobre a fi lantropia para demarcar a ação privada no campo das políticas sociais voltadas à infância e 
adolescência, tendo em vista que este setor predominou no atendimento ao público infanto-juvenil.
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XVI e conformou os espaços de atuação na área até a metade do século XIX4. A Santa Casa de Misericórdia 
“foi o exemplo expressivo da ação social das ordens religiosas, sendo o atendimento predominante nesse 
período” (MESTRINER, 2005, p. 41), e constituiu-se em um “modelo abrangente de intervenção social que 
teve na caridade cristã, seu operador de legitimação, mas cuja estruturação e âmbito de ação extrapolaram em 
muito os limites de uma perspectiva religiosa ou assistencial” (QUIROGA, 2001, p. 46).

A partir de 1930 iniciou-se uma atuação efetiva do Estado brasileiro nas políticas sociais, num 
período de politização da questão social no país. Contudo, o maior investimento ocorreu nas áreas da 
previdência, saúde e educação, permanecendo a área assistencial relegada pelo Estado5. 

A intervenção do Estado nas políticas sociais não eliminou o papel do setor privado nessa 
área; ao contrário, através da criação de mecanismos de coordenação e fi scalização da fi lantropia6, que 
perduram nos dias atuais, o Estado reservou um papel importante às entidades sem fi ns lucrativos no 
campo das políticas públicas, principalmente na área assistencial (MESTRINER, 2005). Dessa forma, 
conformou-se a particularidade dada pelo Estado ao campo sócio-assistencial brasileiro: política 
transferida ao setor privado, com ênfase na atuação de instituições religiosas e realizada através de 
investimento público.

Em relação às políticas destinadas às crianças e adolescentes, prevaleceu a Política de Menorização 
(RIZZINI, 1997) estabelecida no período republicano, que, voltada à criança pobre, juridicamente chamada 
menor, conjugava assistência e repressão. O Código de Menores, instituído em 1927, foi o marco dessa 
política e regulamentou as ações dirigidas ao público infanto-juvenil até os anos 90. O Serviço de Assistência 
ao Menor (SAM), o Departamento Nacional da Criança (DNCr), a Legião Brasileira de Assistência (LBA) 
e a Fundação Nacional do Bem-estar do Menor (FUNABEM) foram órgãos componentes dessa estrutura, 
cujas atuações reforçaram práticas que conformam a cultura política brasileira e determinam os padrões de 
relação entre o Estado e a sociedade civil em nosso país: patrimonialismo, clientelismo, benesse, tutela e 
favor, primeiro-damismo e autoritarismo do Estado7.

Os anos 80 e 90 representaram um divisor de águas na área social no Brasil, uma vez que o 
processo de redemocratização do País desempenhou um importante papel na formatação legal dos direitos 
sociais. Na área da infância e adolescência várias iniciativas da sociedade civil e de movimentos de âmbito 
nacional se articularam na defesa de um sistema universal dos direitos e exerceram forte pressão sobre os 

4  Registram-se também, nesse intervalo de tempo, iniciativas na prestação de serviços sociais de Igrejas Protestantes em desenvolvimento 
no país, e de grupos menos visíveis, como Espíritas e Afro-brasileiros (LANDIM, 1993).

5  Importante sinalizar que a análise do atendimento à infância e a adolescência pretendida aqui está intimamente ligada à análise 
da política de assistência social. Afi nal, a área assistencial sempre se propôs a atender setores mais vulneráveis, nos quais crianças, 
adolescentes e suas famílias constituem-se públicos-alvo.

6  Aqui nos referimos às diversas formas criadas pelo Estado para benefi ciar as instituições fi lantrópicas: criação de organismos e 
instituições cuja função primordial era o repasse de verbas as entidades fi lantrópicas (na área da infância, por exemplo, destacam-se 
o SAM, a LBA e a FUNABEM); e a criação de leis que facilitavam convênios e parcerias público-privadas. Neste caso, citamos a 
Constituição Federal de 1934, que permitiu ao Estado o fi nanciamento de escolas da Igreja, seminários, hospitais, e outras atividades 
de instituições designadas como legalmente de “interesse coletivo” (CAMURÇA, 2001, p. 136); a Constituição Federal de 1946, que 
garantiu benefícios fi scais às instituições e o decreto obrigatório de registro geral das instituições no CNSS, em 1951, permitindo a 
certifi cação do caráter de “fi ns fi lantrópicos”, instrumento importante no acesso ao fundo público (MESTRINER, 2005).

7  A LBA, por exemplo, criada pela esposa do presidente Getúlio Vargas, em 1942, instituiu o primeiro-damismo, um dos elementos 
da cultura política brasileira. 
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resultados da Constituição de 1988. A partir de então, crianças e adolescentes foram considerados sujeitos 
de direitos; logo, cidadãos, com absoluta prioridade no atendimento, sendo dever da família, do Estado e 
da sociedade a garantia de concretização de seus direitos. 

Os dispositivos assegurados na Constituição foram regulamentados como Doutrina de Proteção 
Integral às crianças e aos adolescentes, que em oposição à Doutrina da Situação Irregular do antigo Código 
de Menores constitui-se na base do Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei Federal 8.069, promulgada 
em 13 de Julho de 1990.

As mudanças introduzidas pelo ECA, conforme já explanadas, substituíram o assistencialismo 
fi lantrópico por propostas de trabalhos sócio-educativos voltados à cidadania.

Esfera Pública e Redemocratização do Brasil: Experiência dos Conselhos 

de Direito

O processo de mobilização da sociedade civil em torno da redemocratização da sociedade brasileira 
que culminou na Constituição Federal de 1988 esboçou a tentativa de construção de uma esfera pública 
no país (RAICHELIS, 2005). Este processo de luta, juntamente com a participação dos sujeitos políticos, 
profi ssionais e de usuários, foi decisivo para a formatação legal dos direitos sociais no Brasil (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2007).

A nova Constituição fortaleceu a defesa da democracia com propostas de descentralização do 
poder, autonomia municipal e participação da sociedade civil. Nesse sentido, foram instituídos diversos 
mecanismos de participação na formulação e no controle da gestão das políticas públicas, nos quais se 
destacam os Conselhos de Direito8 (SOUZA FILHO, 2003; RAICHELIS, 2005).

Segundo Raichelis (2005) e Duriguetto (2005) os Conselhos de Direito representam um 
mecanismo para viabilizar a perspectiva publicista, isto é, reformular a noção de interesse público, bem 
como o papel e as responsabilidades estatais. Na área da assistência social, por exemplo, podem funcionar 
“como elemento indutor de nova cultura política no campo (...), área que por tradição, nunca foi publicizada” 
(RAICHELIS, 2005, p. 45, grifos da autora). 

No entanto, ainda que os Conselhos sejam um instrumento fundamental para a participação 
popular na formulação das políticas, a simples criação deste mecanismo não é sufi ciente para a garantia 
da gestão das políticas sociais como política pública (OLIVEIRA, 2005). Além disso, a heterogeneidade 
dos atores nesses espaços, bem como a heterogeneidade de concepções, práticas, experiências e propostas 
acumuladas geradoras de múltiplos interesses e demandas, nem sempre convergentes, desafi a o 
estabelecimento da agenda comum que deve orientar ações e decisões coletivas (RAICHELIS, 2005). 

Behring e Boschetti (2007) ressaltam a existência de outras difi culdades para a realização 
dos sentidos da participação e do desenvolvimento na direção acima apontada, que são: indicação de 
conselheiros por critérios discutíveis e particularistas, num controle inadmissível sobre a sociedade civil; 

8 Embora não se refi ra explicitamente à formação de Conselhos, é na Constituição que encontramos perspectiva de abertura de 
novos espaços de participação da sociedade civil na formulação e no controle das políticas públicas em diferentes níveis político-
administrativos no âmbito do Estado.
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capacitação dos conselheiros para o exercício do controle democrático; pouco investimento na infra-
estrutura de funcionamento dos Conselhos; necessidade de assessorias sobre questões específi cas, que 
geralmente esbarram na falta de recurso; e excessiva fragmentação e setorialização das políticas que impede 
a ocupação de espaços, principalmente por parte dos movimentos sociais e usuários.

Apesar da importância a ser atribuída à experiência atual dos Conselhos, é importante considerar 
que esta experiência é um processo em curso e em disputa com potencialidades democráticas e também 
práticas antidemocráticas (BEHRING; BOSCHETTI, 2007). Além disso, “não podem ser considerados 
como os únicos condutos de participação política. Nem é possível fazer dessas experiências exemplos 
modelares de uma nova sociedade civil ativa e organizada” (RAICHELIS, 2005, p. 273). Sendo assim, 
torna-se importante também considerar e reforçar “outros mecanismos de controle, como o ministério 
público, a imprensa, os conselhos de fi scalização das profi ssões e outros, mas, sobretudo, priorizar o 
fortalecimento dos movimentos sociais, tão necessários em período de ofensiva conservadora” (BEHRING; 
BOSCHETTI, 2007, p. 184).

No âmbito específi co das políticas de proteção à infância e adolescência, a partir da promulgação 
do Estatuto da Criança e do Adolescente, a questão da descentralização e controle social foram previstos 
em seus artigos 86 e 88. Os Conselhos de Direito devem participar efetivamente na formulação da política 
de atendimento, no controle das ações, além de tomar decisões fundamentais para garantia dos direitos de 
crianças e adolescentes.

Tendo em vista o perfi l histórico do atendimento à infância e adolescência tradicionalmente associado 
à fi lantropia, em geral de caráter confessional, a formação dos Conselhos de Direito adquire importância 
particular. No entanto, os esforços de participação da sociedade civil nos Conselhos, ainda que representem 
elementos importantes para a democratização da gestão pública, não necessariamente implicam em ampliação 
de inclusão de direitos (RAICHELIS, 2005), tornando-se espaço para a privatização da cidadania, quando não 
implicam na responsabilidade do Estado no controle, por exemplo, das entidades executoras dessa política.

Novas Velhas Práticas: anos 90 e Revalorização da Filantropia

As novas práticas desenhadas na Constituição Federal não representaram a anulação das velhas 
práticas no campo das políticas sociais, pois a própria Constituição reafi rmou vantagens à fi lantropia, “por 
meio de uma relação cartorial do Estado com as instituições, em que os certifi cados de utilidade pública e de 
fi ns fi lantrópicos funcionam como passaportes para acúmulo de vantagens” (MESTRINER, 2005, p. 23).

Além disso, na contramão do movimento que culminou na aprovação da Constituição Federal 
e suas leis complementares ocorreu o ajuste neoliberal no país com a proposta de desmonte do Estado e, 
portanto, de reforço do caráter privado das políticas sociais. 

As mudanças na esfera do Estado e de suas políticas levaram à emersão e ao retorno na arena 
pública de entidades da sociedade civil, que passaram a assumir a responsabilidade na execução das políticas 
sociais. Isso porque a questão social agrava-se cada vez mais e as ações do governo são insufi cientes para 
minimizá-las, caracterizando uma revalorização do campo da fi lantropia realizada com mobilização de 
recursos públicos e também empresariais (MOTA, 2000). Todavia, como afi rma Sposati (1995, p. 136), 
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“as manifestações pró-fi lantropia crescem e não signifi cam, em absoluto, redução de desigualdades sociais 
e econômicas”. 

Assim, neste cenário, vivencia-se uma transformação na cultura política, pois as estratégias 
descentralizadoras e participativas da sociedade civil são utilizadas como mecanismos substitutivos e 
não complementares às ações do Estado em relação às políticas sociais fazendo com que, ao invés de 
promoverem a cidadania, estimulem a fi lantropia (SOARES, 2000; MONTAÑO, 2003; MESTRINER, 
2005).

Sendo a questão social neste novo ideário compreendida como responsabilidade individual, numa 
perspectiva moralizante da pobreza, o Estado fez avançar com nova ênfase os paradigmas da solidariedade, da 
fi lantropia e da benemerência, reafi rmando os mecanismos históricos criados pelo Estado no fi nanciamento 
da fi lantropia, sem, no entanto, o efetivo controle social.

Com esta ‘nova velha’ lógica, as políticas públicas para a criança e o adolescente instituídas nos 
anos 90, ao mesmo tempo em que se propõem a promover proteção como direito de cidadania, criando 
condições legais de efetivação de políticas sociais, abrem espaço para o ressurgimento e a valorização de 
organizações voltadas para a fi lantropia, com práticas e valores tradicionais. Ao mesmo tempo em que 
incorporam instrumentos destinados a garantir a participação da sociedade civil na formulação e gestão, 
tal como o Conselho de Direito, permitem o crescimento da participação das entidades privadas, dentre as 
quais as religiosas, na execução dessa política. 

A política destinada à infância e adolescência em Juiz de Fora evidencia o cenário nacional, onde 
as organizações da fi lantropia tradicional, principalmente as confessionais, são enfatizadas pelo Estado, 
através de parcerias e convênios na atuação na questão social. Isto pode ser considerado um retorno à 
fi lantropia ou uma forma de envolvimento da sociedade civil. A resposta dependerá da natureza das relações 
entre entidades, Poder Público municipal e Conselho de Direito. 

Política de Atendimento dos Direitos da Criança e do Adolescente em 

Juiz de Fora: a Participação das Entidades Religiosas e a Relação com o 

CMDCA/JF9

O primeiro registro de atendimento às crianças e adolescentes em Juiz de Fora data de 1855, com 
a criação da Santa Casa de Misericórdia, embora o atendimento não fosse restrito a esse público. Mais tarde, 
registram-se também iniciativas de outros grupos religiosos, tais como os protestantes e espíritas. Em 1884 
foi instalada na Igreja Metodista Central uma Comissão de Ação Social, que oferecia assistência alimentar, 
material (distribuição de roupas, calçados, cobertores, material escolar e medicamentos), e serviço médico 
sem restrição de idade para o atendimento. Em 1890, destacou-se a criação do Instituto Educacional 
Granbery também da Igreja Metodista.

A presença da religião espírita no atendimento de crianças e adolescentes, iniciou-se no ano 
de 1901, através da criação do Centro Espírita União, Humildade e Caridade, que, além de assistência 

9  As informações contidas neste tópico sintetizam os principais resultados obtidos na pesquisa empírica que embasou a dissertação de 
mestrado.
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alimentar e material, serviço dentário e médico, assistência habitacional e pagamento de conta de 
energia, oferecia serviço de albergue a ‘menores’ (SILVEIRA, 1968). Em 1903, foi criado o Albergue 
dos pobres com o objetivo de amparo às viúvas; em 1919, o Abrigo João de Freitas para velhos 
desamparados e viúvas com fi lhos pequenos; e, em 1921, criou-se a Escola Primária João Lustosa, 
destinada a crianças pobres.

A atuação dessas religiões em atividades sócio-assistenciais representou uma atuação para além 
da simples caridade, já que foi imprescindível para a penetração, legitimidade e visibilidade na sociedade 
juiz-forana10. 

Até 1930, as ações dirigidas ao público infanto-juvenil no Município eram exclusivamente de 
caráter privado e com ênfase na atuação de instituições religiosas. As ações centravam-se nas atividades 
assistenciais e educacionais. A partir desse momento iniciou-se o investimento estatal na área, embora 
sua presença mais ativa ocorresse no período ditatorial, tendo na FEBEM sua marca de atuação. Notam-
se algumas tentativas esparsas na área de saúde, através dos Postos de Assistência Médica e Dentária 
da Divisão de Saúde e Assistência da Prefeitura. Em alguns postos eram disponibilizados assistência 
alimentar a lactentes e serviço de enfermagem, além dos serviços médicos e dentários, básicos a todas as 
unidades.

Prevaleceu, entretanto, a atuação fi lantrópica11 com incentivo estatal. O mecanismo de 
subsidiariedade foi enfatizado por meio da LBA, do Departamento Social do Menor12 e da FEBEM. 
No seu conjunto, a política destinada à infância e adolescência combinou assistência (oferecida pela 
sociedade civil) e repressão (do Estado). Assim, pode-se afi rmar que em Juiz de Fora essa política 
evidenciou o cenário nacional em que as organizações da fi lantropia tradicional, principalmente as 
confessionais, foram enfatizadas pelo Estado, através de parcerias e convênios, no enfrentamento da 
questão social. 

A partir dos anos 80, em virtude da conjuntura de redemocratização do país e de mobilização da 
sociedade civil, diversos encontros foram realizados no município na tentativa de formulação de diretrizes 
básicas para uma Política de Bem-Estar Social, em contraposição às práticas da FEBEM.

Em 1985 foi criada pelo Poder Público a Associação Comunitária de Apoio Comunitário 
(AMAC), órgão executor da política de assistência social no Município, que marcou a atenção à infância 

10  A inserção das religiões católica, espírita e protestante na cidade relacionou-se com o contexto sócio-político vivenciado por estas no 
mundo, no país e, principalmente, na cidade. O catolicismo, por exemplo, esteve imbricado ao surgimento da cidade, na devoção 
a Santo Antônio. No período de surgimento de outras religiões na cidade, o investimento em obras educacionais e assistenciais foi 
um recurso importante utilizado pela Igreja Católica para a manutenção de sua hegemonia (PEREIRA, 2003). Foi através da prática 
caritativa que o protestantismo, no caso, o movimento metodista e o espiritismo se inseriram na cidade, na busca de legitimidade, 
estabelecendo, inclusive, um ambiente de competição religiosa com a Igreja Católica, até então hegemônica na cidade (Camurça, 
2001). Para um aprofundamento do tema, ver TAVARES; CAMURÇA, 2003).

11  Das 416 instituições existentes na cidade em 1968, (incluindo obras sociais e assistenciais, serviços de saúde, educação, culturais, 
jurídico-sociais, previdência, casas recolhimento, cooperativas, sindicatos e SPMs) 62,3% eram privadas. Em relação aos serviços 
públicos, 75,2% relacionavam-se a atividades educacionais. (SILVEIRA, 1968).

12  O Departamento Social do Menor, criado em todo o Estado de Minas Gerais no ano de 1957, era um órgão diretamente subordinado 
à Secretaria do Interior, cuja fi nalidade era “coordenar, organizar, dirigir e executar a assistência e proteção aos menores transviados 
e abandonados, material e moralmente, visando sua integração na vida social” (SILVA, 1963, p. 1). Seu chefe era nomeado pelo 
governador do Estado e o Departamento era composto por um órgão técnico que dispunha dos serviços médicos, educacionais e 
sociais.
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e adolescência. Contudo, a relação dessa instituição com o Poder Executivo tem reforçado práticas 
características da cultura política conservadora do nosso país13.

A implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente trouxe mudanças signifi cativas para a 
política destinada ao público infanto-juvenil através da criação do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente, em 1992, dos Conselhos Tutelares, em 1995, e da realização das Conferências. 
A partir de então, novas demandas foram postas aos órgãos formuladores, executores e fi scalizadores da 
política de atendimento, exigindo um esforço de reordenamento destes, e de sensibilização, não somente 
destes órgãos, mas de toda a sociedade quanto às novas diretrizes demarcadas pelo ECA. 

Nesse contexto signifi cativo para a política da infância e adolescência no Município se inseriu 
a pesquisa empírica que embasou a dissertação. A análise da participação das entidades religiosas de 
atendimento na política destinada a crianças e adolescentes em Juiz de Fora exigiu-nos um esforço de 
compreensão do lugar social que tais entidades ocupavam nessa política, da relação que estabeleciam com 
o Poder Público e com o CMDCA/JF e também da contribuição ao campo dos direitos e da cidadania.

Assim, a pesquisa buscou analisar a relação das entidades religiosas com a política de atendimento 
dos direitos da criança e do adolescente no Município através da adequação destas aos princípios e diretrizes 
da política, em consonância ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e também da relação estabelecida 
com o CMDCA/JF, com o Poder Público Municipal no seu órgão gestor (Secretaria de Política Social – 
SPS) e ‘executor’ (AMAC), e com o próprio Estatuto.

Para tanto, foram realizadas entrevistas com dirigentes das entidades de atendimento14, com 
conselheiros de direito15 e com a coordenadora da Equipe de Monitoramento e Avaliação da SPS/Prefeitura 
de Juiz de Fora, órgão responsável pelo monitoramento das entidades registradas no CMDCA/JF16. 

13  Diferentemente das prefeituras brasileiras de médio e grande porte, a política de Assistência Social em Juiz de Fora não está alocada 
numa secretaria específi ca responsável por sua gestão, fi nanciamento, monitoramento e avaliação. É a AMAC, Associação Municipal 
de Apoio Comunitário, responsável pela execução da política de assistência social desenvolvida em Juiz de Fora. Embora não 
vinculada diretamente à administração municipal, na prática, ela se caracteriza como um órgão de governo, inclusive fi nanciada 
com recursos públicos, e seu superintendente (cargo máximo no organograma da instituição) indicado diretamente pelo prefeito 
(na época de realização da pesquisa era ocupado pela primeira-dama). A associação executa projetos e programas de âmbito federal e 
estadual, estabelecendo, inclusive, convênios e parcerias com outras entidades da sociedade civil para a execução destes. Ficam sob a 
responsabilidade da administração direta, através da Secretaria de Política Social (SPS), a promoção, implantação, e manutenção da 
política de Assistência Social por meio de fi nanciamento. É importante destacar que o que se coloca em discussão não é a qualidade 
e efi ciência dos serviços disponibilizados pela AMAC, haja vista que a associação dispõe de boa estrutura organizacional, uma rede 
ampla de serviços, grande quadro de profi ssionais, sendo, inclusive, o grande empregador de assistentes sociais no Município. O que 
está posto é a utilização patrimonialista dessa estrutura pelo poder executivo, como espaço de realização da política sócio-assistencial.

14  Nossa amostra foi composta de 30% das entidades religiosas de atendimento, ou seja, 14 entidades, conforme os seguintes critérios: 
entidades registradas e não registradas no CMDCA/JF, e entidades pertencentes a vinculações religiosas diversas de modo que 
abarcássemos todos os credos religiosos. 

15  Foram entrevistados 3 conselheiros de direito, dentre eles o presidente do Conselho, considerando o papel político desempenhado por 
este conselheiro como representante deste espaço. Complementando o procedimento metodológico optamos ainda pela observação 
participante no Conselho, num período de quatro meses, buscando apreender a dinâmica de funcionamento do mesmo e o jogo de 
correlação de forças nesse espaço, que supúnhamos ter um peso signifi cativo nas discussões e encaminhamentos à política pública 
voltada a criança e ao adolescente. Além da participação nas reuniões plenárias quinzenais, participamos também de dois eventos 
promovidos pelo CMDCA/JF.

16  A Equipe de Monitoramento e Avaliação (EMA), está alocada no Setor de Monitoramento, Avaliação e Convênios (SEMAC), da 
SPS. Cabe ao SEMAC monitorar e avaliar as instituições inscritas no CMAS e no CMDCA, através de levantamento dos aspectos 
físicos, humanos, administrativos e atendimento aos usuários, assim como realizar a emissão de pareceres técnicos das visitas a essas 
entidades para celebração de convênios. Cabe a EMA a realização das visitas efetuadas às instituições.
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A pesquisa com os dirigentes das entidades dividiu-se em dois momentos: o primeiro buscou 
verifi car a adequação das entidades aos critérios e indicadores de qualidade da política de atendimento dos 
direitos da criança e do adolescente estabelecidos pelo CMDCA/JF17; num segundo momento buscou-se 
apreender a motivação, os objetivos e os valores das entidades, com o intuito de perceber a infl uência do 
ideário religioso nas atividades desenvolvidas e também a percepção das entidades quanto ao Estatuto, 
ao CMDCA/JF e à Política Pública para a infância e adolescência em Juiz de Fora, além das relações 
estabelecidas com estes atores. 

A pesquisa empírica relacionada aos critérios e indicadores de qualidade da Política estruturou-
se em dois eixos: 1- Critérios Gerais e 2 - Critérios específi cos por regime de atendimento. A partir da 
organização e análise dos dados foi possível observar que as entidades apresentaram uma participação 
insatisfatória18 na política de atendimento dos direitos da criança e do adolescente, haja vista o não-
cumprimento dos critérios e indicadores de qualidade.

Verifi camos que, em sua maioria, as entidades não dispunham de uma equipe interdisciplinar 
necessária ao atendimento de qualidade, e nas entidades que a possuíam, em alguns casos, os vínculos de 
trabalho eram frágeis, comprometendo a qualidade do serviço.  

A utilização do trabalho voluntário pelas entidades foi signifi cativa. Em alguns casos, esse tipo 
de trabalho sustentou-se no ideário religioso da entidade, posto que a ação caritativa, inerente ao corpo 
doutrinário, apresentou-se como motivação dos voluntários. Em grande parte dos casos, a difi culdade 
fi nanceira da instituição e a consequente incapacidade de contratação de pessoal colocaram-se como 
justifi cativa para a utilização do voluntariado.

Constatamos que as atividades desenvolvidas para o segmento familiar foram pontuais, 
assistencialistas e mantiveram uma lógica de extensão do trabalho da igreja. No regime de Apoio Sócio-
educativo averiguamos que, além do não-cumprimento dos quesitos avaliados, as ações desenvolvidas nos 
Programas de iniciação, formação profi ssional ou colocação no mercado de trabalho, em sua maioria, 
foram descontínuas, com oferecimento de cursos e ofi cinas que não se apresentavam na perspectiva de 
profi ssionalização. Sendo assim, tais ações distanciavam-se de uma perspectiva cidadã.

Em relação aos recursos das entidades, grande parte das suas receitas derivou de doações dos 
próprios membros. Porém, outras ações foram acionadas, tais como realização de eventos, locação de 
imóveis, convênios e parcerias com ONGs e/ou com o Poder Público Federal e local, através da Secretaria 
de Política Social e da AMAC. 

17 Importante salientar que não utilizamos todos os critérios e indicadores de qualidade da política de atendimento à infância e 
adolescência em Juiz de Fora. Elencamos aqueles que mantinham referência com as indagações deste trabalho e, adensando com 
outras questões, elaboramos um questionário próprio de avaliação das entidades.

18 A avaliação da participação das entidades de atendimento em satisfatória ou insatisfatória considerou a seguinte metodologia: para 
cada eixo foram elaboradas categorias de análise com indicadores e descritores a serem observados. Utilizamos o termo adequado 
quando os descritores em análise foram atendidos, e inadequado quando ocorreu o contrário. Para cada indicador analisado utilizamos 
o termo satisfatório quando acima de 70% de seus descritores foram atendidos e apontamos como insatisfatório quando os descritores 
atendidos foram inferiores a 70%. A partir da defi nição dos indicadores em S, e I, seguimos a mesma lógica para qualifi car a 
categoria como satisfatória quando acima de 70% de seus indicadores foram atendidos, e insatisfatória quando estes indicadores foram 
inferiores a 70%. O mesmo procedimento foi utilizado para a classifi cação dos eixos e, posteriormente, a classifi cação da participação 
das entidades individualmente e no conjunto das entidades. Na pesquisa, constatou-se que apenas 50% das entidades religiosas de 
atendimento conseguiram preencher 70% dos quesitos avaliados nos dois eixos analíticos.
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A parceria com o Poder Executivo Municipal, através da AMAC, deu-se mediante a cessão de 
profi ssionais, recebimento de doações em alimentos, parcerias em assessoria nutricional e doações em 
cesta básica. Das entidades pesquisadas, 28% (4) possuíam este tipo de parceria. Importante registrar 
que a entidade que executava em parceria com a Prefeitura local o programa de distribuição de cesta 
básica19, quando solicitou a inscrição no Conselho Municipal de Assistência Social, foi visitada pela Equipe 
de Monitoramento e Avaliação da Secretaria de Política Social, que verifi cou um trabalho pautado na 
caridade20. Ainda assim, essa entidade continuava sendo acionada para execução do programa. 

A entidade que estabeleceu parceria através de recebimento de alimentos a conseguiu através 
de relações de vínculo pessoal e clientela com pessoas atuantes na Prefeitura. Desse modo, pudemos 
verifi car que o estabelecimento desses convênios e parcerias reforçou práticas clientelistas e de isenção de 
responsabilização da Prefeitura quanto à execução da política social, nos moldes de descentralização de tipo 
neoliberal, posto que inexistiu a contrapartida do controle social da entidade parceira. 

No tocante à participação das entidades no espaço do controle social da política de atendimento, 
percebemos um descrédito das entidades quanto à atuação do CMDCA/JF e um desconhecimento desse 
espaço. Observamos também que a maioria das entidades estabeleceu uma relação formal-utilitária com o 
Conselho de Direito: formal no cumprimento do registro da instituição para realização de parcerias que 
exigiam tal registro, e utilitária, já que concebiam o Conselho como fonte de acesso ao recurso público, o 
que de fato também é, mas não representa, sua função primordial. Das entidades registradas no CMDCA/
JF apenas uma participava da composição do Conselho, representada por seu dirigente, que atuava como 
conselheiro de direito, e outras duas participavam com frequência das reuniões plenárias. Constatamos 
então, que a participação das entidades no CMDCA/JF não se efetivava em participação política.

Como previsto na seleção da amostra da pesquisa, das entidades pesquisadas, 43% (6) não possuíam 
o registro no Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. No entanto, a ausência de registro 
não as impedia de serem acionadas para encaminhamentos, atendimentos e realização de parcerias com a 
Prefeitura, compondo, desta maneira, uma “rede não-ofi cial” de atendimento. Além disso, essas entidades não 
eram acompanhadas/monitoradas pelos órgãos competentes21. Desse modo, constatou-se uma fragilidade no 
controle social da política de atendimento à infância e adolescência em Juiz de Fora.

A relação das entidades com o Estatuto da Criança e do Adolescente também revelou dados 
surpreendentes e preocupantes. Apenas 50% das entidades o conheciam e o adotavam nas ações 
desenvolvidas, o que evidenciou que entidades registradas no CMDCA/JF também não conheciam o ECA. 
Desse modo, pudemos afi rmar que o registro das entidades no Conselho de Direito não representa garantia 
da implantação e efetivação do Estatuto.

19  Na época da pesquisa a AMAC desenvolvia o Programa de Cesta Básica do município de forma descentralizada nos bairros por meio 
de parcerias com as entidades. 

20  Segundo entrevista realizada com a coordenadora da Equipe de Monitoramento e Avaliação concedida no dia 02 de março de 2007.
21 O acompanhamento/monitoramento das entidades era realizado pela Equipe de Monitoramento e Avaliação da SPS e somente 

disponibilizado às entidades que possuíam convênio em espécie com a Prefeitura e às registradas no CMDCA e em situações 
específi cas (quando as entidades solicitavam registro no Conselho ou sua renovação, quando enviam projeto para captação de recurso 
no CMDCA via Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente ou quando havia denúncias de irregularidade das 
entidades).
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No que diz respeito ao desenvolvimento de atividades religiosas voltadas ao público infanto-
juvenil, os dirigentes das entidades apresentaram um discurso de respeito às religiões dos usuários, através de 
atividades que poderiam ser realizadas por todos, independentes da crença professada por eles. Entretanto, 
verifi camos, no decorrer das entrevistas, práticas diferentes do discurso, tais como o controle do usuário 
sobre a atividade prestada, atitudes proselitistas, e desenvolvimento de rituais muito particulares ao universo 
das religiões nas quais as entidades vinculavam-se.

Através da investigação dos motivos, valores e objetivos das entidades no atendimento ao 
público infanto-juvenil, procuramos averiguar se o ideário religioso mantinha relação com as inadequações 
apresentadas. Constatamos que essa relação foi pertinente, pois as entidades que apresentaram índices 
insatisfatórios foram as que, em suas respostas, afi rmaram ter o ideário religioso como motivação para 
o atendimento, a ajuda como objetivo da instituição (neste caso com um sentido proselitista), e valores 
cristãos, caritativos e morais como orientadores das ações da entidade, valores esses que reforçam a lógica 
fi lantrópica, contrária à perspectiva da cidadania.

Observamos também que as entidades que se desprenderam mais do ideário religioso, ou seja, que 
investiram na profi ssionalização dos funcionários, que possuíam uma estrutura organizacional mais defi nida 
(coordenação, equipe técnica, demais funcionários), e cujos membros tinham uma militância política, 
foram as que melhor se apresentaram diante do cumprimento das diretrizes da política, corroborando, 
assim, para uma atuação baseada na lógica do direito. Esse ‘desprendimento’ não impediu, contudo, que 
atividades religiosas continuassem sendo oferecidas pelas instituições.

Com respeito à pesquisa realizada com os conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da 
Criança e do Adolescente de Juiz de Fora, averiguamos, no tocante à Interlocução com o Poder Executivo 
local, que a relação era tensa, oscilante e confl ituosa, variando de acordo com as pessoas que ocupavam 
tanto um espaço quanto outro, e também com a compreensão que possuíam da política. 

Os conselheiros destacaram que o CMDCA/JF ainda não se apresentava como espaço articulador 
da política de atendimento à infância e adolescência no Município, principalmente pela relação desarticulada 
com os órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente e pela difi culdade de 
reconhecimento, respeito e valorização pelos órgãos públicos. 

Em relação à política para a infância e adolescência em Juiz de Fora os conselheiros destacaram a 
existência de uma boa estrutura composta por diversos serviços, programas e projetos. No entanto, apontaram 
como desafi os a insufi ciência de recurso fi nanceiro para a sua execução, a organização e comunicação da 
rede de atendimento e a aplicação das políticas de medidas sócio-educativas. Os conselheiros destacaram 
como avanço, em relação aos outros municípios mineiros, a instalação dos Conselhos de Direito e Tutelares, 
apesar de não representarem garantia da efetivação da política de atendimento à criança e ao adolescente. 

Quando abordamos as questões relativas às irregularidades das entidades religiosas, tal como a 
ausência de registro e o desconhecimento do Estatuto, as respostas dos conselheiros foram unânimes. Os 
entrevistados apontaram a logística e a infraestrutura do CMDCA/JF como obstáculos para a realização de 
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um trabalho mais direto com as entidades22. Destacaram a necessidade de investimentos do Poder Público 
na questão da infraestrutura do Conselho de Direito, principalmente em relação à assessoria técnica. Desta 
forma, a presença de profi ssionais da área fi xos no Conselho facilitaria o trabalho das comissões internas, 
tendo em vista a rotatividade de conselheiros decorrente ao processo de eleição destes23. 

Os conselheiros destacaram como estratégia de enfrentamento as irregularidades das entidades 
à realização de uma capacitação prevista no Plano de Ação do CMDCA/JF. Entretanto, observamos 
que essa ação estava direcionada à capacitação das entidades quanto a elaboração de projetos para o 
acesso ao Fundo Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Um dos conselheiros justifi cou 
a difi culdade de acompanhamento a todas as entidades, sobretudo das não registradas, devido à grande 
demanda. 

Aliás, verifi camos que o CMDCA/JF utilizava-se do FUMECAD como mecanismo de obtenção 
de legitimidade com as entidades, o que reforçava a concepção que estas possuíam do Conselho. Os 
conselheiros tinham dimensão desta contradição ressaltando que a busca das entidades pelo recurso fi nanceiro 
é um processo histórico e legítimo em nosso país, porém destacaram a necessidade de se compreender o 
fi nanciamento como uma questão de política pública e não somente de interesse privado de entidades, o 
que envolve mudança de paradigma de cultura.

Quando indagados sobre a relação entre a inadequação das entidades religiosas e o ideário 
religioso das mesmas, a opinião dos conselheiros divergiu. Para o presidente do Conselho esta relação 
é simbiótica, visto que as entidades religiosas operam na lógica da caridade, diferente da lógica da 
cidadania preconizada pela Constituição Federal de 1988 e endossada pelo ECA. Segundo ele, o 
ideário religioso, que constitui a visão de mundo da entidade, pode ser um fator de resistência à 
inadequação ao Estatuto. 

Para os demais conselheiros a questão da irregularidade não guarda relação com o ideário religioso 
visto que esta situação de inadequação não é exclusiva das entidades religiosas. Uma delas complementou 
que possuir um ideário é um ingrediente fundamental, mas não pode ser o único a guiar a instituição. 
Para ela, a inadequação das entidades mantém relação com a difi culdade de entender a importância das 
exigências do Conselho. 

No que diz respeito à compatibilidade do Estatuto da Criança e do Adolescente com o ideário 
religioso das entidades de atendimento, destacaram que a garantia de direitos não impede a convicção 
religiosa, devendo, no entanto, ser a premissa das organizações, pois o ECA sensibiliza e indica uma nova 
orientação para as entidades, extrapolando a questão da caridade. Entendem com isso que é possível uma 
compatibilidade entre o Estatuto e o ideário religioso. 

22  Cabe salientar que o Conselho de Direito não é órgão fi scalizador. Segundo o artigo 91 do Estatuto da Criança e do Adolescente, 
a fi scalização das entidades é competência dos Conselhos tutelares, do Ministério Público e do Judiciário. No entanto, o Conselho 
como o articulador da política de atendimento não pode ser omisso frente à realidade que se apresenta devendo exercer o controle 
sobre a atuação dessas entidades. 

23  Importante destacar que na época de realização da pesquisa o CMDCA/JF contava com a assessoria do Fórum DEDICA, entidade 
da sociedade civil.
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Considerações

Este trabalho se propôs a analisar a participação das entidades religiosas de atendimento na 
política pública destinada à infância e adolescência em Juiz de Fora/MG, pós anos 90, a partir da atuação 
do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente no exercício do controle social. 

No período pesquisado verifi camos que a política de atendimento dos direitos da criança e 
do adolescente em Juiz de Fora ainda enfrentava difi culdades para sua efetivação, conforme preconiza o 
Estatuto da Criança e do Adolescente. Talvez a maior delas estivesse relacionada ao exercício de diálogo 
entre os órgãos do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente, que consequentemente 
difi cultava o acompanhamento, a fi scalização e a própria execução da política. 

Constatamos que as entidades religiosas apresentaram uma participação insatisfatória na política 
de atendimento à criança e ao adolescente, haja vista o não cumprimento dos critérios e indicadores de 
qualidade desta política, sobretudo a inscrição no CMDCA/JF, quesito inicial para o funcionamento destas.

A pesquisa desenvolvida com os conselheiros do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e 
do Adolescente de Juiz de Fora confi rmou as questões levantadas com as entidades religiosas.

Verifi camos que o controle social da política de atendimento à infância e adolescência em Juiz 
de Fora não estava acontecendo, haja vista a inexistência de acompanhamento das entidades executoras, 
principalmente das que compunham a “rede não ofi cial” de atendimento, prejudicando a efetivação da política. 

Compreendemos que o enfrentamento das irregularidades das entidades religiosas (e não somente 
delas) extrapola o esforço de atuação do Conselho de Direito, posto que esbarra na cultura política brasileira 
que sempre valorizou a atuação privada sem a contrapartida de critérios públicos, e também estam na 
cultura religiosa das próprias entidades o que é reforçado pela conjuntura neoliberal que as coloca em 
evidência. 

Os desafi os apresentados na experiência de Juiz de Fora certamente são retratos da realidade 
experienciada cotidianamente nos diversos municípios em nosso país. Apesar dos seus 20 anos de existência, 
a implantação do Estatuto da Criança e do Adolescente ainda é um exercício em construção. Embora as 
difi culdades apresentadas envolvam mudança de paradigma de cultura, a fórmula está dada, e empreender 
esforços é preciso para fazer valer os direitos de nossas crianças e adolescentes. 
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À guisa de conclusão: considerações teóricas e 
políticas sobre os conselhos dos direitos 
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Democratização
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Rodrigo de Souza Filho

Introdução

Nosso objetivo é desenvolver uma análise que não seja redutível a duas posturas teóricas e prático-
políticas comumente evidenciadas no entendimento dos espaços conselhistas. Uma primeira que dota 
estes espaços de potencialidades para a expansão e ou aprimoramento da democracia dada pelos e nos 
elementos endógenos de que estes espaços são dotados, ou seja, sua confi guração participativa institucional 
(participação paritária) e suas atribuições inéditas de deliberação e fi scalização das políticas públicas setoriais 
na realidade brasileira. Uma segunda postura que, ao ater-se às difi culdades e obstáculos enfrentados pelos 
mesmos, tende a imputar-lhes uma perspectiva negativa, de que são construtos hegemonizados pelos 
interesses do capital conduzidos através do Estado e que teriam ocupado a centralidade das lutas e das 
organizações e movimentos sociais, reduzindo, enfraquecendo ou inibindo, portanto, o campo das lutas 
extrainstitucionais.

Nosso objetivo com este artigo que compõe a Coletânea ‘Conselhos dos Direitos: desafi os 
teóricos e práticos das experiências de democratização no campo da criança e do adolescente’ é oferecer 
uma contribuição que valorize a conquista da criação dos conselhos não per si, ou seja, não a partir 
dos elementos endógenos de sua novidade político-institucional na atuação nas políticas públicas, mas 
a relação do seu construto com a expansão dos processos de democratização no campo das organizações e 
movimentos da sociedade civil e no campo das políticas públicas estatais. Para tanto, é condição sine qua 
non entender os espaços conselhistas no contexto maior que os determina: a relação dos conselhos com 
os processos de participação, mobilização e organização das classes subalternas e as orientações político-
econômicas presentes no campo das políticas sociais (espaço de intervenção conselhista). Com esta 
perspectiva não caímos em posturas epistemológicas de conceber e entender a realidade social como uma 
coleção de partes, fragmentos ou ‘ordens institucionais’, cada uma das quais compreensível em si mesma 
e suscetível de se constituir num objeto de refl exão específi ca, isolada do contexto no qual está inserida. 
Acordamos com a defesa de que nenhum aspecto da realidade pode ser entendido à margem – ou com 
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independência – da totalidade1 na qual se constitui, da totalidade que o integra e na qual adquire seu 
signifi cado e função. 

É com este farol de análise e para a análise que os Conselhos de Direitos serão aqui tratados. 
Relacioná-los com processos de democratização, como o leitor verá nas páginas que se seguem, 
obrigatoriamente nos coloca na perspectiva da apreensão das categorias e determinações econômico-
políticas que engendram e na qual se desenvolvem estes espaços, a saber: concepção de Estado e sociedade 
civil, de democracia/democratização, de política social, e de projetos societários. 

 
1 Democratização e políticas sociais: lutas sociais e universalização e 

aprofundamento de direitos

Entendemos que, de forma geral, o processo de democratização da sociedade se efetiva a partir 
de processos de lutas sociais oriundos da dinâmica própria da sociedade civil, impactando, por um lado, 
a dinâmica das relações sociais e, por outro, o objetivo e a forma de intervenção estatal na sociedade. 
Somente a partir do entendimento desses processos sociais e das relações sociais daí decorrentes é possível 
compreender seus desdobramentos enquanto dinâmica que pode vir, ou não, a fortalecer a universalização 
e o aprofundamentos de direitos, enquanto componentes da expansão da emancipação política. 

A emancipação política, enquanto processo de realização de direitos (civis, políticos e sociais) 
no âmbito da sociedade burguesa, “de fato representa um grande progresso; não chega a ser a forma 
defi nitiva da emancipação humana em geral, mas constitui a forma defi nitiva da emancipação humana 
dentro da ordem mundial vigente até aqui” (MARX, 2010, p. 41). Na formulação marxiana, a emancipação 
política é a emancipação humana possível dentro da ordem do capital. Neste sentido, entendemos que 
Marx identifi ca a emancipação política como uma expressão limitada da emancipação humana. Assim, a 
emancipação política ao ser expressão da emancipação humana, mesmo sendo uma expressão limitada, se 
apresenta como uma das mediações que pode contribuir com processos orientados para “a restituição do 
mundo e das relações humanas aos próprios seres humanos” (IASI, 2011, p. 56), realizando “uma forma de 
sociabilidade na qual é o homem, e não forças estranhas, quem dirige – de modo consciente e planejado – 
o seu processo de autoconstrução social” (TONET, 2004, p. 136), ou seja, aquilo que Marx denomina de 
emancipação humana. 

A hipótese de interpretação aqui esboçada nos leva ao entendimento de que a expansão da 
emancipação política pode contribuir com a construção de uma sociedade efetivamente emancipada. Em 
outras palavras, esta perspectiva nos leva à concepção de que a emancipação política enquanto uma das 
mediações para a construção da emancipação humana se expressa como espaço societal particular que pode 
ser objeto de intervenção, com possibilidade de provocar tensionamentos na ordem estabelecida.

1  “Na realidade, totalidade não signifi ca todos os fatos. Totalidade signifi ca: realidade como um todo estruturado, dialético, no qual 
ou do qual um fato qualquer (classes de fatos, conjunto de fatos) pode vir a ser racionalmente compreendido. Acumular todos os 
fatos não signifi ca ainda conhecer a realidade; e todos os fatos (reunidos em seu conjunto) não constituem, ainda, a totalidade [...]. 
A  totalidade concreta não é um método para captar e exaurir todos os aspectos, caracteres, propriedades, relações e processos do real; 
é a teoria da realidade como totalidade concreta. [...] desta concepção da realidade decorrem certas conclusões metodológicas que se 
convertem em orientação heurística e princípio epistemológico para estudo, descrição, compreensão, ilustração e avaliação de certas 
seções tematizadas do real” (KOSIK, 1989, p. 35-6).
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Se esta interpretação parece plausível do ponto de vista lógico-dedutivo, a partir de uma leitura do 
texto marxiano, isto é insufi ciente para resolver a questão substantiva e efetiva: a expansão da emancipação 
política pode concretamente contribuir com a construção de uma sociedade emancipada? Se sim, em que 
termos e qual a sua materialidade?

Parece-nos que as respostas às questões levantadas encontram-se, do ponto de vista subjetivo, 
nas experiências de participação que, articuladas a processos de mobilização e organização das classes 
subalternas, indicam potencialidades para a construção de dinâmicas sociais que possam vir a contribuir com 
o desenvolvimento de ‘hábitos’, no sentido leniniano revisitado por Lukács (2008), que são fundamentais 
para o processo de democratização que venha a ‘penetrar realmente na vida material de todos os homens, 
desde a cotidianeidade até as questões decisivas da sociedade’ (LUKÁCS, 2008, p. 117), além de potencializar 
ações coletivas voltadas para a ampliação do atendimento dos interesses das classes subalternas. Do ponto 
de vista objetivo, as respostas às perguntas acima se encontram na análise do signifi cado das políticas sociais, 
como instrumento de materialização de direitos sociais (COUTINHO, 1997), em relação à dinâmica da 
produção e reprodução do capitalismo. Nesta dimensão, a partir da leitura da crítica da economia política, 
sugerimos ser o fundo público a determinação central a ser considerada. 

Cabe sublinhar que, em nenhum momento, esta concepção se confunde com as propostas 
que veem na democracia liberal a alternativa histórica insuperável ou com aquelas que entendem que a 
democracia formal/institucional é o caminho para a construção do socialismo.         

Assim, para refl etir sobre o processo de democratização em sua expressão relacionada aos processos 
de participação, mobilização e organização das classes subalternas e sua articulação com o desenvolvimento 
das políticas sociais no marco do capitalismo, faz-se necessário, em primeiro lugar, expressar nossa concepção 
sobre duas dimensões essenciais da sociedade: o Estado e a sociedade civil.

       

Estado e sociedade civil: determinações fundamentais

De acordo com a concepção hegeliana, o Estado no capitalismo possui uma dimensão vocacionada 
para o atendimento de diferentes interesses presentes na sociedade. E é a instância que Hegel chama de 
universal que possibilita a intervenção estatal buscando a  garantia do bem-estar do conjunto da sociedade, 
incluindo, assim, as classes sociais não dominantes.

Em resumo, Hegel atribui a tarefa de reconciliação entre classes antagônicas ao Estado  por não 
encontrar saída estrutural, objetiva e material para a realização da liberdade fora do sistema de produção 
de mercadorias, fundado na propriedade privada. Para Hegel, só a partir da propriedade privada é possível 
realizar a liberdade. No entanto, como ele mesmo analisa, o sistema baseado na propriedade privada leva 
a anarquia para a sociedade, produzindo desigualdades e miséria que, dessa forma, impedem a realização 
da liberdade para determinados grupos sociais. A partir dessa contradição, Hegel identifi ca no Estado a   
capacidade de enfrentar a contraditoriedade existente na sociedade, garantindo, por um lado, a manutenção 
do sistema produtor de mercadorias – fundamento da liberdade, pois baseado na propriedade privada – e, 
por outro lado, evitando o acirramento da anarquia, desigualdade e miséria produzidas por esse mesmo 
sistema, através da viabilização do interesse comum/universalidade. Então, como bem sinaliza Marcuse, para 
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Hegel, “só o Estado pode emancipar, embora não possa oferecer a verdade perfeita e a liberdade perfeita” 
(MARCUSE, 1978, p. 95). Nesse sentido, Hegel não pensa em superar as contradições da sociedade 
capitalista, mas sim controlá-las através da ‘dimensão universal’ do Estado. 

No entanto, o Estado, diferentemente do que Hegel pensava, não é ‘o’ momento da universalidade, 
que, em última instância, constitui a sociedade em sua verdade objetiva para a efetivação da liberdade em 
sua totalidade.

O jovem Marx, em 1843, demonstrou, dentro de seus limites teóricos (ainda não dominava a 
economia política e se encontrava preso ao materialismo feuerbachiano) e práticos (ainda não havia se 
inserido no movimento operário revolucionário) da época, a inversão hegeliana traduzida pelo ‘misticismo 
lógico’ com que Hegel altera de posição o predicado e o sujeito. Para Hegel, o universal é racional e se 
manifesta na família e na sociedade civil, através de um espírito que não é próprio nem da família nem da 
sociedade civil. A família e a sociedade civil “devem sua existência a outro espírito que não o seu próprio, 
são determinações estatuídas por um outro, e não autodeterminações” (MARX, 1978, p. 323). Ou seja, o 
Estado, para Hegel, não é o produto da família e da sociedade civil, mas, sim, o elemento que funda essa 
família e a sociedade civil; assim, os sujeitos, pois, são transformados em predicado.

Marx, de uma forma mais precisa, escreve, no Prefácio da obra Para a Crítica da Economia Política 
(1859), a real relação que se estabelece entre o Estado e a sociedade civil: 

relações jurídicas, tais como formas de Estado, não podem ser compreendidas nem a 
partir de si mesmas, nem a partir do assim chamado desenvolvimento geral do espírito 
humano, mas pelo contrário, elas se enraízam nas relações materiais de vida, cuja 
totalidade foi resumida por Hegel sob o nome de ‘sociedade civil’, seguindo os ingleses e 
franceses do século XVIII; mas que a anatomia da sociedade burguesa, deve ser procurada 
na Economia Política (MARX, 1996, p. 51).

          
Portanto, Marx desmistifi ca a concepção hegeliana, mostrando que o Estado, na verdade, deve ser 

analisado a partir da constituição da sociedade civil:

na produção social da própria vida, os homens contraem relações determinadas, necessárias 
e independentes de sua vontade, relações de produção estas que correspondem a uma 
etapa determinada de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais. A totalidade 
dessas relações de produção forma a estrutura econômica da sociedade, a base real sobre 
a qual se levanta uma superestrutura jurídica e política, e à qual correspondem formas 
sociais determinadas de consciência (MARX, 1996, p. 52).     

O Estado, dessa forma, não é a expressão da universalidade, mas sim a expressão das relações 
sociais de produção existentes na sociedade capitalista; portanto, uma “universalidade alienada”. No caso 
da sociedade capitalista, o Estado será estruturado tendo como base a relação de exploração estabelecida 
pelo capital. O Estado, assim, representa a dominação de classe presente na sociedade civil para garantir a 
manutenção e a reprodução das relações sociais estabelecidas pela ordem do capital. Nas palavras de Marx 
e de Engels (1998), o executivo do Estado confi gura-se como “um comitê para administrar os negócios 
coletivos da classe burguesa” (MARX; ENGELS, 1998, p. 7).
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Apesar dessa concepção restrita de Estado em Marx (COUTINHO, 1994), o autor d’O Capital, 
ao tratar criticamente a concepção hegeliana do Estado como universalidade, desenvolve uma argumentação 
que não descarta a “dimensão universal” presente no Estado capitalista. O que Marx aponta é que esta 
dimensão é limitada pela estrutura da sociedade civil e não se confi gura como essência do Estado.

No texto de 1843, quando Marx ressalta que Hegel foi quem melhor descreveu a aparência 
do Estado capitalista, ou seja, como o Estado capitalista apresenta-se para a sociedade e não o que ele é 
efetivamente, o autor, nesses termos, considera o caráter universal do Estado como aparência2. 

Para Marx, então, a dimensão universal do Estado não é falsa, pois compõe a estrutura estatal, na 
medida em que se confi gura como aparência do fenômeno3. Sendo mais preciso, essa “dimensão universal” 
diz respeito às ações do Estado que atendem a interesses das classes subalternas. Ou seja, o Estado não 
expressa o interesse geral nem está voltado para o bem comum, simplesmente ele também atua atendendo 
a determinados interesses das classes subalternas, na medida da necessidade de garantia da estrutura de 
dominação fundada na propriedade privada. Em outras palavras, em uma sociedade estruturada em classes 
sociais não há como haver interesse geral, pois os interesses estão vinculados às estruturas de classe.

Marx, ao fazer a análise crítica da Filosofi a do Direito, no que se refere ao poder governativo e à 
administração corporativa, explicita a antítese que Hegel estabelece entre “propriedade privada e interesses 
das esferas particulares frente ao interesse superior do Estado: contraposição entre propriedade privada e 
Estado” (MARX, 1978, p. 361). Analisa que a solução da antítese, apresentada por Hegel, nada mais é que 
“uma simples acomodação, um pacto, uma confi ssão do dualismo irredutível” (idem). Em outras palavras, 
Marx mostra que Estado não viabiliza interesse geral, no máximo ele promove uma acomodação entre 
interesses. Assim, na medida em que o Estado acomoda interesses, ele incorpora, também, interesses das 
camadas dominadas da sociedade.  

Neste sentido, se o momento determinante do Estado é a dominação de classe, essa dominação, ao 
se realizar, incorpora certos interesses das classes dominadas, que, obviamente, não impeçam a manutenção 
da dominação, expressando, assim, a dimensão de consenso também presente na ordem estatal.

Na tradição marxista, entretanto, será Gramsci, partindo da concepção marxiana da relação 
existente entre estrutura econômica e superestrutura, quem desenvolverá refl exões sobre o fenômeno estatal 
de forma mais consistente.     

Segundo o marxista italiano, o Estado, enquanto momento superestrutural da sociedade, é 
“todo o complexo de atividades práticas e teóricas com o qual a classe dirigente não só justifi ca e mantém 
seu domínio, mas consegue obter o consenso ativo dos governados” (GRAMSCI, 2000, p.331). Nesta 
concepção de Estado está implícita a noção de que ele é formado por “aparelhos privados de hegemonia” 

2 Segundo Marx, “não devemos censurar Hegel porque descreve o ser do Estado moderno tal e como é, mas sim por apresentar o que 
é como essência do Estado” (MARX, 1978, p. 375).

3  Lukács destaca, de forma enfática, a relação dialética existente entre aparência e essência, ressaltando sua unidade e distinção, 
necessárias para um estudo científi co. Nas palavras do autor, “trata-se, de uma parte, de arrancar os fenômenos de sua forma 
imediatamente dada, de encontrar as mediações pelas quais eles podem ser relacionados a seu núcleo e a sua essência e tomados em 
sua essência mesma, e, de outra parte, de alcançar a compreensão deste caráter fenomênico, desta aparência fenomênica, considerada 
como sua forma de aparição necessária (...) Esta dupla determinação, este reconhecimento e esta ultrapassagem simultâneos do ser 
imediato é precisamente a relação dialética” (LUKACS, 1981, p. 68).
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(associações, sindicatos, partidos, movimentos sociais, organizações profi ssionais, atividades culturais, meios 
de comunicação, sistema educacional, parlamentos, igrejas etc) e pelos ‘aparelhos repressivos do Estado’ 
(constituído pelas burocracias executiva, judicial e policial militar). Para Gramsci, os ‘aparelhos privados 
de hegemonia’ compõem o que ele denomina de ‘sociedade civil’.  Sociedade civil é uma das esferas sociais 
em que as classes organizam e defendem seus interesses, em que se confrontam projetos societários, na qual 
as classes e suas frações lutam para conservar ou conquistar hegemonia (MONTAÑO; DURIGUETTO, 
2010). É uma das arenas de disputa hegemônica travada por diferentes ‘aparelhos privados de hegemonia’, 
vinculados a diferentes projetos de sociedade, tendo a questão de classe como elemento central, na medida 
em que a sociedade civil expressa as contradições existentes na estrutura econômica da sociedade. Assim, 
grosso modo, têm-se aparelhos privados de hegemonia vinculados aos interesses, valores e ideologias do 
capital e aparelhos privados de hegemonia vinculados aos interesses, valores e ideologias do trabalho. 

A outra esfera que compõe a superestrutura é a ‘sociedade política’ (Estado-coerção), onde se 
encontram os aparelhos repressivos do Estado - materialidade própria desta esfera -, através dos quais se 
exerce ‘uma dominação fundada na coerção’, controlada pelas instituições burocráticas e policial-militares. 

Portanto, sociedade civil e sociedade política formam o Estado ampliado, ‘(...) neste sentido, 
poder-se-ia dizer que Estado = sociedade política + sociedade civil, isto é, hegemonia revestida de coerção’. 
(GRAMSCI, 2000, p. 244)

Essa perspectiva ‘ampliada’ de conceber o Estado propiciou, ao pensamento vinculado à tradição 
marxista, compreender de forma mais precisa a confi guração estatal das sociedades capitalistas desenvolvidas.

Como implicações da proposição ampliada do Estado, Gramsci distingue dois tipos de confi guração 
societal: ‘ocidental’ e ‘oriental’. Na sociedade ‘oriental’, a sociedade política é tudo e a sociedade civil é 
frágil, não há equilíbrio entre essas duas dimensões. Por outro lado, a sociedade ‘ocidental’ confi gura-se por 
ter um equilíbrio entre a sociedade civil e a sociedade política. 

Esta percepção de Gramsci sobre diferentes tipos de sociedade o levou a defi nir estratégias 
revolucionárias diferenciadas para o ‘Ocidente’ e ‘Oriente’.

A ‘guerra de movimento’, caracterizada pelo assalto ao Estado realizado pelos agentes 
revolucionários, com o objetivo de tomar o poder central e implementar uma nova ordem, era uma 
estratégia que só poderia ser utilizada em sociedades que possuíam um polo de poder centralizado e nas 
quais sua sociedade civil fosse frágil. Portanto, era uma estratégia revolucionária para o ‘Oriente’.

Segundo Gramsci, nas sociedades capitalistas avançadas, a sociedade civil apresenta-se com 
autonomia relativa, tanto funcional quanto material, em relação à sociedade política (Estado-coerção, ou 
Estado em sentido restrito). Por isso, numa sociedade ‘ocidentalizada’,  onde sociedade civil e sociedade 
política estão em equilíbrio de forças, o poder é exercido através da coerção e do consenso. Portanto, a 
estratégia revolucionária tem que incorporar a necessidade de disputar a hegemonia, que se refere tanto 
ao processo em que uma classe torna-se dirigente, quanto à direção que uma classe no poder exerce sobre 
o conjunto da sociedade. A hegemonia (que não se confunde com mera dominação) expressa a direção e 
o consenso ideológico (de concepção de mundo) que uma classe consegue obter dos grupos próximos e 
aliados. Ou seja, constituir-se como classe hegemônica signifi ca construir e organizar interesses comuns e 
“tornar-se protagonista das reivindicações de outros estratos sociais (...)” (GRUPPI, 1991, p. 59). 
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Neste sentido, a sociedade civil transforma-se no espaço privilegiado para o desenvolvimento da 
disputa pelo poder. Pois neste espaço estão presentes os aparelhos privados de hegemonia, base material 
através da qual se processa a disputa hegemônica.

‘Guerra de posição’ é o nome empregado por Gramsci para defi nir essa estratégia que propõe, 
antes da tomada do poder de Estado, a obtenção da hegemonia das classes subalternas - através da disputa 
na sociedade civil -, visando à conquista progressiva de uma unidade político-ideológica – de uma direção 
de classe - para constituir um novo ‘bloco histórico’,4 o qual, inicialmente, altera a correlação de forças 
na sociedade e termina por impor a ascensão de uma nova classe ao poder (COUTINHO, 1989). A 
construção desta contra-hegemonia requer, assim, a busca do consenso dos grupos sociais aliados, alargando 
e articulando seus interesses e necessidades na busca da superação dos seus limites corporativos.

Poulantzas (1985) parte da concepção ampliada de Estado em Gramsci, buscando superar 
dialeticamente algumas proposições do autor italiano. De forma sucinta, podemos considerar que a maior 
contribuição de Poulantzas (1985), nesse sentido, é o aprofundamento que ele promove do conceito 
gramsciano de sociedade política, ou Estado em sentido estrito, e, por consequência, da defi nição dos 
espaços para o desenvolvimento da disputa hegemônica.

O autor defi ne o Estado como “uma relação, mais exatamente como a condensação material de uma 
relação de forças entre classes e frações de classes, tal como ele expressa de maneira sempre específi ca no seio do 
Estado” (POULANTZAS, 1985, p. 147). Esta “condensação material de forças”, ou seja, o Estado, “representa, 
organiza o interesse político a longo prazo do bloco no poder composto de várias frações de classe burguesas (...) 
constitui, portanto, a unidade política das classes dominantes” (POULANTZAS, 1985, p. 145).  

Esta conceituação busca, como o próprio autor afi rma, evitar o dilema do Estado concebido 
como coisa-instrumento e o Estado-sujeito. Em outras palavras, esta concepção rompe, ao mesmo tempo, 
com a visão do Estado enquanto bloco monolítico da classe dominante, sem qualquer autonomia; assim 
como aquela que o concebe como um ente neutro, “acima” das classes e orientado pela racionalidade da 
burocracia e elites políticas que possuem como missão dirimir os confl itos de classe5.

A concepção poulantziana advém do entendimento de que, enquanto “condensação material de 
uma relação de forças entre classes e frações de classe”, o Estado, ou melhor, a política de Estado não está 
determinada, seja pela classe ou fração de classe dominante, seja pela burocracia. Ela “deve ser considerada 
como o resultante das contradições de classe inseridas na própria estrutura do Estado” (POULANTZAS, 
1985, p. 152). Em outras palavras, a política de classe é atravessada e constituída pelas contradições existentes 
entre as frações da classe dominante e entre esta e a classe dominada. Como nos esclarece o autor, o Estado 
expressa tanto a relação entre as frações das classes dominantes quanto entre estas e as classes dominadas. 
No entanto, “não é mediante aparelhos que concentram um poder próprio das classes dominadas que elas 

4  O conceito de ‘bloco histórico’ defi ne uma ordem social em que a classe dominante na esfera econômica detém também a dominação 
(sociedade política) e a hegemonia (sociedade civil) sobre o conjunto da sociedade. É necessário esclarecermos, em acordo com 
Guimarães (1998, p. 265-266) que o campo teórico de Gramsci combina ‘guerra de posição’ e ‘guerra de movimento’, com 
esta última assumindo ‘uma função mais tática na sociedade moderna’. “Assim, em Gramsci, a concepção de revolução em sua 
dimensão de violência está radicalmente subordinada a sua dimensão diretiva (...). Pois o processo de construção da hegemonia (...) 
intrinsecamente deprime o momento de pura força no processo de transformação”.

5  Essas concepções de Estado são típicas do marxismo estruturalista e do liberalismo.
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se constituem no Estado, mas no essencial sob focos de oposição às classes dominantes” (POULANTZAS, 
1985, p. 164). Portanto, a política de Estado não apresenta apenas os interesses dos dominantes; ela 
incorpora, também, certos interesses dos dominados até o limite da manutenção da dominação. 

Neste sentido, Poulantzas nos apresenta uma sociedade política muito mais complexa e dialética 
que em Gramsci. O Estado, em sentido estrito, passa a ser considerado, também, como um ‘campo 
estratégico’ para a disputa hegemônica. Pois, como o próprio autor nos adverte:

Muito mais com que um corpo de funcionários e de pessoal de Estado unitário e 
cimentado em torno de uma vontade política unívoca, lida-se com feudos, clãs, diferentes 
facções, em suma, com uma multidão de micropolíticas diversifi cadas. Essas por coerente 
que possam parecer consideradas isoladamente, não são menos contraditórias entre si, 
consistindo a política do Estado no essencial na resultante de seu entrechoque e não 
na aplicação - mais ou menos perfeita - de um esboço global de objetivos do Estado 
(POULANTZAS, 1985, p. 156).

A partir dessas concepções de Estado e sociedade civil, desenvolveremos a seguir nossa perspectiva 
sobre o processo de democratização. 

Democracia em processo histórico: uma conquista dos trabalhadores

A democracia moderna não pode ser compreendida sem as ideias da tradição democrático-
socialista e das lutas da classe trabalhadora (LOSURDO, 1992, p. 3). Os direitos políticos e sociais foram 
sendo progressivamente impostos aos regimes liberais e à classe burguesa pela luta dos trabalhadores (pela 
extensão do sufrágio universal, pela fi xação legal da jornada de trabalho, pela criação de sindicatos e pela 
formação de partidos políticos de massa). A incorporação desses direitos − que resultam de demandas de 
natureza democrática – é que dá forma ao universo dos regimes liberal-democráticos hoje existentes. Para 
Borón (2007, p. 29), a maneira mais precisa de denominar as democracias hoje ‘realmente existentes’ é 
como ‘capitalismos democráticos’. 

Conforme aponta Netto (1990, p. 72), o sistema capitalista tem produzido e pode conviver 
com distintos regimes políticos, desde que sejam compatíveis com a estrutura econômica e os interesses 
capitalistas. Assim, a democracia é aceita e promovida pelos grupos hegemônicos, desde que permita a 
manutenção dos interesses do capital, legitimando as estruturas dominantes. 

Dessa forma, a ordem capitalista tem produzido regimes políticos diversos, compatíveis com 
sua dinâmica e com a estratégia da classe hegemônica a partir das necessidades econômicas e das lutas de 
classes dos diferentes períodos. Sendo que o regime político, claramente condicionado por determinações 
econômicas, “nunca foi uma simples função das variáveis econômicas: resultou sempre da mediação política 
[...] engendrada pela concorrência de múltiplas contradições, confl itos e lutas daquelas variáveis” (NETTO, 
1990, p. 74).

Isso exige ao sistema capitalista, e à (fração de) classe hegemônica, controlar e limitar o 
desenvolvimento ilimitado da democracia e do protagonismo popular nas decisões sistêmicas. Ou seja, 
conforme Netto, “a estrutura econômica que lhes é própria [aos regimes políticos democráticos] põe à 
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democracia um limite absoluto” (NETTO, 1990) que impeça transformar a igualdade formal em igualdade 
real − que impeça que os trabalhadores passem a controlar os meios de produção e as decisões sistêmicas. 
Assim, continua Netto: “isto signifi ca que quando a democracia política se torna obstáculo para a 
manutenção (ou reconversão) do sistema, os seus benefi ciários [a fração de classe hegemônica] articulam 
respostas restauradoras e/ou reacionárias” (NETTO, 1990, p. 78).

Esse fato, com inúmeros exemplos históricos, mostra uma relação claramente instrumental da 
democracia em relação ao capitalismo. Como vimos, ora ela é aceita e promovida (formal e limitadamente) 
desde que permita a reprodução das relações sociais, a acumulação ampliada de capital, a manutenção 
da hegemonia e da propriedade privada, ora é combatida e substituída pela autocracia (ditadura) ou 
bonapartismo (o chamado ‘populismo’), quando seu desenvolvimento ameaça a ordem. A ofensiva neoliberal 
contra a ampliação dos direitos sociais instituídos nos Estados de Bem-Estar é também uma resposta 
política restritiva à ampliação da democracia. É essa ofensiva “que permitiu ao neoliberalismo converter-se 
em concepção ideal do pensamento anti-democrático contemporâneo” (NETTO, 1995, p. 194-5).

        

A democracia na tradição marxista: a necessária distinção entre 

democracia-método e democracia substantiva

Na tradição marxista opera-se uma clara diferenciação de dois níveis da democracia: a democracia 
formal-institucional (ou democracia método) e a democracia substantiva (ou democracia condição social).

A democracia formal-institucional remete ao conjunto de mecanismos institucionais que permitem 
a liberdade e os direitos civis, políticos e sociais: direitos de ir-e-vir; de organização e greve; de desobediência 
civil; de livre expressão; o sufrágio universal e o direito a ser eleito em representação dos seus pares; os direitos 
trabalhistas, que regulam/limitam a exploração e a desigual relação entre capital e trabalho; os serviços e 
as políticas sociais (universais, constitutivas de direito de cidadania). São nos processos da ‘democracia-
método’ que se torna possível a organização político-social das classes e grupos sociais interessados na 
superação da estrutura política capitalista.

A democracia substantiva amplia, para além de instituições formais, a democracia, visando um 
ordenamento societário que consolida a socialização do poder político e da riqueza socialmente produzida. 
Aqui, o fi m é o de uma sociedade sem exploração nem opressão, sem alienação, uma sociedade de livres 
produtores associados, na qual o trabalho não se submeta ao controle do capital. 

A democracia formal-institucional é um instrumento, um momento (necessário, porém insufi ciente) 
na construção da democracia substantiva. Se a democracia formal é o limite da ordem burguesa, ela é um 
caminho para a democracia substantiva numa sociedade socialista. A democracia formal surge, assim, como 
uma das mediações que contribui para viabilizar a organização da classe trabalhadora para a tomada do 
poder, a partir do qual pode transformar a estrutura econômica de forma a criar as condições da democracia 
substantiva.  

É no contexto das mudanças operadas nas esferas da economia e da política, sobretudo a partir da 
segunda metade do século XIX, que a temática da democracia − apesar de já estar presente nas preocupações 
marxianas (ver TEXIER, 2005) − torna-se recorrente no âmbito da tradição marxista. No interior dessa 
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tradição, a questão da democracia é posta na pauta das estratégias de transição socialista (ver COUTINHO, 
1994).

Para o marxista húngaro Georg Lukács (2008), a democracia deve ser entendida como um processo 
de democratização, que se expressa numa crescente socialização da participação política das classes subalternas 
direcionada para a construção de transformações nas esferas políticas e econômicas que apontem para 
a socialização do poder. Nessa perspectiva, a plena realização da democracia implica a superação da ordem 
social capitalista e a construção de uma ordem social socialista. Rosa Luxemburgo capta exatamente essa 
concepção de democracia ao dizer que: “Jamais fomos [os marxistas] idólatras da democracia “formal”, 
mas isso quer dizer apenas o seguinte: sempre distinguimos entre o núcleo duro de desigualdade e servidão 
recoberto pelo suave invólucro da igualdade e da liberdade formais, mas não para rejeitar essas últimas, e 
sim para incitar a classe operária a não se contentar com elas e tomar o poder político a fi m de preencher esse 
invólucro com um conteúdo social novo” (LUXEMBURGO apud COUTINHO, 1984, p. 65).

De acordo com Coutinho (1984), a democracia não pode ser vista como um elemento tático, 
mas sim como ‘conteúdo estratégico’ da revolução. Ou seja, afi rma o vínculo indissolúvel entre democracia e 
socialismo. Defende assim, a democratização como valor universal, já que o que tem valor universal não são as 
formas concretas que a democracia adquire em determinados contextos históricos — formas essas sempre 
modifi cáveis, sempre renováveis, sempre passíveis de aprofundamento —, mas o que tem valor universal 
é esse processo de democratização, que se expressa essencialmente numa crescente socialização da participação 
política (COUTINHO, 2000, p. 129).

Para Netto (1990, p. 82-95), ao operar a já mencionada distinção entre “democracia-método” e 
“democracia-condição social”, “a democracia-método, possível no marco do sistema capitalista, surge como 
um pressuposto que viabiliza a organização do proletariado para a tomada do poder, a partir do qual a classe 
operária pode transformar a estrutura econômica de forma a criar as condições da democracia-condição 
social” (NETTO, 1990, p. 95)6. Nessa distinção temos uma chave para entendermos os objetivos, processos 
e formas de luta a curto, médio e longo prazo.

A noção de hegemonia (que para as classes subalternas seria uma contra-hegemonia) tal como a formulara 
o marxista italiano Antônio Gramsci assume relevância central nas estratégias e táticas da democratização. O 
conceito se refere tanto ao processo em que uma classe torna-se dirigente, quanto à direção que uma classe 
no poder exerce sobre o conjunto da sociedade. A conquista progressiva de uma unidade político-ideológica 
– de uma direção de classe – requer a busca do consenso dos grupos sociais, alargando e articulando seus 
interesses e necessidades na busca da superação dos seus limites corporativos. Estamos nos referindo, aqui, 
aos processos de formação de uma contra-hegemonia; pois hegemonia signifi ca o predomínio ideológico das 
classes dominantes sobre as classes subalternas na sociedade civil. Para Gramsci, a constituição de uma contra-
hegemonia das classes subalternas requer uma intensa “preparação ideológica das massas”, uma construção de 
uma nova concepção de mundo, de uma nova forma de pensar (“reforma intelectual e moral”). 

6  Fica nítido que a proposição de Netto não se identifi ca, em nenhum aspecto, com a visão tática sobre a democracia. Apenas abre a 
possibilidade histórica de numa sociedade sem classes (sem exploração, onde as riquezas produzidas socialmente são usufruídas por 
todos e o poder esteja efetivamente socializado) poder gerar uma nova forma e conteúdo de gestão societária, radicalmente diferente 
daquilo que hoje vislumbramos como imaginável a partir das experiências democráticas existentes.
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A construção do consenso é, para Gramsci, a busca das aspirações e das demandas que estão 
dispersas no largo arco das classes subalternas; é saber direcioná-las em um programa e direção política 
concretos e em uma perspectiva universal. Signifi ca saber convencer, persuadir, ganhar adesão pelo 
envolvimento ativo, propositivo e não pela manipulação e passividade. 

Desse modo, a própria ação (contra) hegemônica exige, como seu pressuposto material-
organizativo, uma práxis política consciente, coletiva e articulada das classes subalternas no campo da 
sociedade civil. Como afi rma Coutinho (2000, p. 26), há uma “dimensão nitidamente política” no conceito 
gramsciano de sociedade civil, revelando sua “articulação dialética com a luta pela hegemonia e a conquista 
do poder por parte das classes subalternas”.

Uma real e consequente luta pela democratização das relações sociais, das decisões macro e locais, 
exige, portanto, uma luta defi nida, mesmo que não exclusivamente por projetos de classe e articulada com 
a totalidade das lutas sociais, visando à supressão das estruturas opressoras, da exploração, da propriedade 
privada, sustentadores da hegemonia da classe dominante.

É com este entendimento de democratização que vamos, nos itens seguintes, analisar e 
problematizar a contribuição dos espaços institucionais no âmbito estatal no campo das políticas públicas na 
realidade brasileira como constitutivos de processos de democratização. 

Capitalismo, política econômica e política social 

As políticas sociais surgem no mundo capitalista, a partir da segunda revolução industrial (último 
quartel do século XIX), como estratégia de intervenção contínua, sistemática e estruturada do Estado na 
área social, consequência da refuncionalização operada pelo Estado para responder à fase monopólica do 
capitalismo.

A fase conhecida como ‘capitalismo monopolista’ caracteriza-se por ser uma etapa do capitalismo 
onde ocorre a tendência à monopolização dos mercados para obtenção de super-lucros. Cartéis, oligopólios, 
trustes e ‘acordos de cavalheiros’ passam a ser as estratégias dos capitalistas para forçarem a elevação de preços 
e reduzirem os processos de concorrência, visando a produção de super-lucros. Além dessa estratégia, esse 
período é marcado pelo aumento da produtividade advindo das inovações tecnológicas e da organização 
do trabalho. 

Esse arranjo econômico-produtivo produz nova dinâmica às crises estruturais do capitalismo, 
gerada pela combinação de desemprego, devido à economia de ‘trabalho vivo’, alta produção de bens, como 
consequência da introdução de novas tecnologias, e queda da taxa média de lucro. Essa situação transcorre 
num quadro político em que a classe trabalhadora consolidou seu patamar de organização, desencadeando 
lutas sociais seja com o objetivo de superar os limites do capital, seja como perspectiva de alcançar melhoria 
das condições de vida dos trabalhadores dentro da ordem burguesa. 

Ao longo dessa primeira fase do capitalismo monopolista (fi nal do século XIX até a primeira 
metade do século XX), realiza-se e é consolidada a refuncionalização do Estado, que até então estruturava-
se como ‘vigilante noturno’, resguardando vida, propriedade e liberdade. O Estado, a partir de então, passa 
a assumir as seguintes funções, de acordo com a formulação de Mandel (1982): 1) criar as condições gerais 
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de produção (investe em infraestrutura, assume empresas com difi culdades, subsidia o setor produtivo...); 
2) reprimir qualquer ameaça das classes dominadas ou de frações das classes dominantes em relação à 
ordem estabelecida; e 3) integrar as classes dominadas - neste caso, a intervenção na área social, através das 
políticas sociais é emblemática. É particularmente em relação a essa ação estatal que agora nos deteremos.

O formato e o conteúdo das políticas sociais que serão implementadas dependerão da correlação 
de forças sociais existentes em cada sociedade em determinado contexto histórico. Portanto, o nível de 
organização da classe trabalhadora, mediada pelo grau de desenvolvimento de cada formação econômico-
social, irá infl uenciar, sobremaneira, na constituição das políticas sociais e na confi guração estatal que será 
estruturada. Mandel (1982, 338) destaca a ampliação da legislação social, vinculando-a, por um lado, à 
necessidade de salvaguardar a dominação do capital, frente ao crescimento da ‘luta de classe do proletariado’; 
e, por outro lado, visando garantir a reprodução geral capitalista, assegurando a reprodução física da força 
de trabalho. 

Dessa forma, no marco do capitalismo monopolista, as políticas sociais, a partir de seu objetivo 
imediato de garantir a reprodução da força de trabalho, atuam em determinadas expressões da ‘questão 
social’7 como forma de construir uma base ampla de legitimidade e consenso social, através do atendimento 
concreto de demandas e necessidades da classe trabalhadora. No entanto, elas encontram-se intrinsecamente 
relacionadas às políticas econômicas como estratégia de intervenção do Estado, visando a realização da lógica 
monopólica de maximização dos lucros pelo controle dos mercados. A forma e o conteúdo das políticas econômicas 
e sociais, por conseguinte, dependerão dos processos de lutas sociais concretas que produzirão a morfologia do 
Estado interventor e de sua política social, num determinado contexto histórico (Netto, 1992).

A mediação objetiva que estabelece a relação entre a orientação da política econômica e a confi guração 
da política social é realizada através do fundo público. O cenário de expansão das políticas sociais determina, 
assim, “uma redistribuição considerável do valor socialmente criado em favor do orçamento público, que 
tinha de absorver uma percentagem cada vez maior de rendimentos sociais a fi m de proporcionar uma base 
material adequada à escala ampliada do Estado do capital monopolista” (MANDEL, 1982, p. 339).

O processo de expansão do fundo público gerou, na interpretação precisa de Oliveira (1998), a 
constituição de uma esfera pública em torno do orçamento do Estado, produzindo mais um espaço onde 
se realiza a luta de classes. As disputas tanto no campo da arrecadação quanto na defi nição dos gastos 
públicos expressam as lutas entre as classes e frações de classes na sociedade. Obviamente, a existência 
dessas lutas não retira o caráter objetivo da necessidade estrutural do fundo público para a reprodução 
ampliada do capital no quadro do capitalismo monopolista. Contudo, as ações das classes, neste processo, 
podem produzir, em determinadas conjunturas, uma retração da exploração. Neste cenário, “a fração do 
trabalho não pago, fonte da mais-valia, se reduz socialmente” (OLIVEIRA, 1998, p.26). Entendemos 

7  “Questão social”, conforme destaca Iamamoto, é o “[... ] conjunto das expressões das desigualdades sociais engendradas na sociedade 
capitalista madura, impensáveis sem a intermediação do Estado. Tem sua gênese no caráter coletivo da produção, contraposto à 
apropriação privada da própria atividade humana - o trabalho -, das condições necessárias à sua realização, assim como de seus frutos 
[...]. A questão social expressa portanto disparidades econômicas, políticas e culturais das classes sociais, mediatizadas por relações de 
gênero, características étnico-raciais e formações regionais, colocando em causa as relações entre amplos segmentos da sociedade civil 
e o poder estatal” (Iamamoto, 2001: 16-17). Mas a questão social também tem uma dimensão fundamentalmente política: representa 
também a luta dos trabalhadores, por meio de pressões ao Estado e ao patronato, de um conjunto de demandas que vão desde ao 
acesso a direitos quanto à apropriação da riqueza socialmente produzida. Para um mapeamento das determinações teóricas e históricas 
da categoria “questão social” no marco da tradição marxista, ver, também, Netto (2001).    
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que se encontra nesta possibilidade a mediação objetiva entre a emancipação política e a emancipação 
humana, indicada anteriormente8. 

Assim, se por um lado o Estado interventor e a política social apresentam-se como funcionais ao 
capital, por outro eles também atendem a interesses da classe trabalhadora. Esse movimento contraditório 
processa o limite e a possibilidade da ação política junto ao Estado, no aspecto geral, e à política social, 
especifi camente. Em outras palavras, o Estado, em sua dimensão de gestor de políticas sociais, não se confi gura 
como o centro das lutas para a transformação da sociedade; no entanto, é um espaço importante para 
acumulação de conquistas dos trabalhadores, através da ampliação e aprofundamento de direitos. Portanto, 
para refl etir sobre as políticas sociais é necessário ter clareza dessa relação de limite e possibilidade estrutural.

Em decorrência, o aspecto mais imediato que expressa o limite e a possibilidade da intervenção junto à 
política social diz respeito à sua relação com a política econômica. Nesse sentido, para um enfrentamento das 
expressões da ‘questão social’ que venha a atender de forma mais ampla os interesses da classe trabalhadora, 
exige-se uma política econômica também com este objetivo. Portanto, uma política econômica que reforça 
as desigualdades sociais, que não potencializa o enfrentamento das iniquidades sociais determina as (im)
possibilidades de construção de uma política social voltada para os interesses das classes subalternas. 
Nesses termos, as políticas sociais públicas, por mais que sejam orientadas para a efetivação de objetivos 
democráticos9, não viabilizarão um enfrentamento mais amplo das expressões da ‘questão social’. O que 
determina, por sua vez, a (im)possibilidade de debitarmos às políticas públicas sociais os condicionantes 
necessários à reversão do quadro de desigualdade e pauperismo.   

Assim posta, uma política social voltada para o atendimento das necessidades das classes 
subalternas exige uma política econômica que privilegie as demandas pela universalização e aprofundamento 
de direitos, se se pretende que seu desenvolvimento obtenha êxitos na redução da desigualdade. De outra 
forma, a política social enfrentará entraves estruturais vinculados à política econômica, não viabilizando a 
expansão de direitos sociais, apenas agindo compensatoriamente, independentemente de sua confi guração 
institucional.

Essas características mostram as articulações necessárias que devem existir entre a política social 
e a política econômica, no marco do capitalismo, para produzir ampliação e universalização de direitos. 

Nesses termos, e considerando a perspectiva da democratização como caminho para a 
construção socialista, como caminho para a construção de uma efetiva democracia substantiva/condição-
social, a política social como instrumento de materialização dos direitos sociais assume, portanto, um 
caráter tático-estratégico de luta social e política, num movimento que, por um lado, fortalece a luta 

8  A hipótese da mediação objetiva entre a emancipação política e a emancipação humana se manifestar na dinâmica do fundo público 
tem sido tema de estudo e pesquisa coordenado pelo Prof. Rodrigo de Souza Filho, membro do Grupo de Pesquisa Serviço Social, 
Movimentos Sociais e Políticas Públicas da Faculdade de Serviço Social/UFJF, e encontra-se em fase de desenvolvimento. A análise 
de Iasi (2011, p. 185) corrobora com a hipótese mencionada na medida em que o autor afi rma que “os direitos sociais acabam 
por se chocar com a desigualdade fundante e necessária à acumulação capitalista, a desigualdade entre o capitalista e o trabalhador 
assalariado e, mais que isso, se localiza na distribuição da riqueza entre o fundo de acumulação privada e a riqueza pública destinada 
a fi nanciar as políticas sociais estruturas garantidoras de direitos sociais”. 

9  Para efeito desse trabalho estaremos qualifi cando como democrática a política social de ‘padrão institucional, redistributivista’. É o 
padrão que se orienta pelo universalismo de direitos, a ampliação e a garantia, por parte do Estado, da proteção e da promoção social, 
através da organicidade das políticas sociais de caráter público. 
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mediata anticapitalista e, por outro lado, possibilita o atendimento imediato das necessidades das classes 
subalternas10.

Portanto, a perspectiva de luta e de construção de políticas sociais pode ter como orientação 
o processo de democratização, vinculado a um projeto de sociedade da classe trabalhadora. É neste 
entendimento da política social como disputa do fundo público que está uma das mediações entre 
emancipação política e humana e, por conseguinte, a contribuição da política social para fomentar e induzir 
processos de democratização de horizonte anticapitalista.  

Sintetizando, poderíamos dizer que a premissa que norteia nossa concepção considera que a 
sociedade capitalista nunca permitirá a ‘emancipação humana’. No entanto, as políticas sociais, situadas na 
esfera da ‘emancipação política’, podem ser efetivadas num duplo sentido: acumular mudanças para uma 
radical transformação societária e possibilitar melhorias imediatas na condição de vida das classes subalternas.

A conjuntura atual das políticas sociais

No Brasil, os princípios constitucionais relativos à criação de um sistema de proteção social 
pública universalista e da criação de espaços institucionais democráticos no âmbito das políticas públicas 
setoriais deram-se em concomitância ao contexto de crise e de rearranjo mundial do capitalismo a partir 
dos fi nais da década de 70: a passagem para um novo padrão de acumulação (a chamada acumulação 
fl exível) e para um novo regime de regulação social (as políticas estatais deveriam seguir as políticas de ajuste 
neoliberais impostas pelos organismos internacionais). A nova agenda política nacional inaugurada em 
1988 não poderia ser implementada – dada a nossa condição de país de capitalismo periférico e dependente 
- face a um pensamento único mundial que enunciava uma política de ajuste dominada por temas como 
refl uxo do Estado e primazia do mercado, desregulamentação e privatização, redução dos fundos públicos 
para o fi nanciamento das políticas sociais - e a consequente substituição da universalidade pelo binômio 
focalização/assistencialização –; enfi m, uma agenda que só podia ser conduzida contra as conquistas de 
1988 (DURIGUETTO, 2007).

A partir dos anos de 1990 e, de forma mais consistente, de 1994, o governo brasileiro (governos 
Collor de Mello e FHC, respectivamente) assume como orientação para as políticas econômicas e 
sociais os ditames neoliberais fundados na lógica proposta pelo Consenso de Washington (estabilização 
monetária, abertura comercial e privatização) e nos preceitos de um ‘social-liberalismo’ que não se distingue 
concretamente das experiências neoliberais de redução do Estado na área social. 

A conjuntura hegemônica do governo FHC apresentou, portanto, um modelo econômico e 
social (ajuste neoliberal que aposta numa política econômica ortodoxo-monetarista, supervalorizando a 
estabilização e o controle infl acionário e a redução do papel do Estado na área social) incompatível com a 
universalização e aprofundamento de direitos sociais (FIORI, 1995; SOARES, 2001).

10  Navarro corrobora com essa concepção ao afi rmar que: “As reformas gerais baseadas em políticas de redistribuição de recursos entre 
o capital e o trabalho fortalecem as classes trabalhadoras e as massas populares em sua luta diária contra o capital. Essas reformas 
guardam uma lógica que confl ita com a lógica do capitalismo e com os interesses do capital” (NAVARRO, 1993, p. 195).
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Nesse quadro, as estratégias de focalização - via programas de combate à pobreza - e descentralização/
apelo à solidariedade voluntária contribuíram, como sinalizam Laurell (1995) e Soares (2000) para a 
manutenção de mecanismos clientelistas na área social. Nesse quadro político instaurado, a sociedade 
brasileira elege Lula para a Presidência da República em 2002, e o reelege em 2006. A eleição de Lula 
signifi cava, para a maioria daqueles que votaram nele, uma possibilidade de ruptura com o neoliberalismo 
e uma esperança de expansão dos direitos sociais. Porém, o que se verifi cou foi a manutenção, no geral, 
da política econômica e social do governo Cardoso (GONÇALVES; FILGUEIRAS, 2007; DRUCK; 
FILGUEIRAS, 2007).

Por meio das metas de infl ação, do ajuste fi scal permanente e do câmbio fl utuante, o Brasil passou 
durante o governo Lula, devido ao contexto internacional favorável, por mudanças no desempenho da 
economia com melhora da situação das contas externas. O crescimento dos superávits na balança comercial, 
mesmo com o mercado interno medíocre, possibilitou ao governo Lula a manutenção do modelo econômico 
do governo FHC, conservando suas características fundamentais (GONÇALVES; FILGUEIRAS, 2007).

Como destacaram Gonçalves e Filgueiras (2007), com a consolidação do neoliberalismo no Brasil 
a estrutura industrial sofreu um retrocesso impulsionado pela abertura comercial, pelas privatizações e pelo 
processo de desnacionalização da economia. Nesse sentido, devido à presença dominante de produtos intensivos 
em recursos naturais e pelo baixo conteúdo tecnológico dos produtos industrializados, as exportações do país 
passaram por um processo de reprimarização que diminuiu o dinamismo industrial do Brasil.

A análise dos gastos públicos, no período 2001/2005, não deixa dúvidas sobre a manutenção 
da lógica neoliberal do governo Lula: a) manutenção do gasto com pessoal, educação e previdência dos 
servidores em relação ao PIB (2,3%, 0,2%, 2,2%, respectivamente); b) redução das despesas correntes e 
investimento (em 0,4p.p e 0,3p.p); c) crescimento dos gastos com programas sociais e previdência (0,7p.p 
e 1,1p.p); d) elevação do superávit primário em 1,05 p.p. (ALMEIDA; GIAMBIAGI; PESSOA, 2006). 

Além disso, os superávits obtidos no governo Lula vieram acompanhados por uma elevação 
regressiva da carga tributária que, por sua vez, vem aumentando sucessivamente desde a adoção do Plano 
Real e, sobretudo, após o acordo com o FMI visando promover um ajuste fi scal permanente. 

Isso signifi ca que há “uma brutal transferência de renda do conjunto da sociedade para o 
capital fi nanceiro e os rentistas” (DRUCK; FILGUEIRAS, 2007, p. 29). Em 2006, os serviços da dívida 
consumiram 34,1% do orçamento federal, enquanto a previdência consumiu 26,6% e a assistência social, 
apenas 2,7% (BEHRING, 2007). 

Em relação ao PIB, entre 2008 e 2009 a dívida pública chegou a aumentar R$191,7 bilhões, 
marcando um crescimento em 5,62% do PIB, que saltou de 37,34% em dezembro de 2008 para 42,96% 
no fi nal de 2009. A previdência contou com uma variação de 8,6% do PIB para 9,3%, entre os anos de 
2008 e 2009, respectivamente. Já a política de assistência social passou por uma evolução no orçamento 
da União ao longo do período 2005-2009, representando uma evolução de 15,8 a 33,3 bilhões de reais, 
correspondendo a uma evolução de 0,7% do PIB em 2005 para 1,1% em 2009 (BRASIL, 2010).

Nesse sentido, assinalou Druck e Filgueiras (2007, p. 30) que os gastos sociais que têm maior 
capacidade de impacto no combate às desigualdades e à pobreza, como saúde, educação, habitação e 
saneamento, perdem participação relativa no orçamento social. 
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Por outro lado, os gastos com a política de assistência social revelam a consolidação  da tendência 
de tal constituir-se predominantemente nos programas de transferência de renda. A política social do 
governo Lula, tal como sua política econômica, é também de natureza neoliberal, coerente com o modelo 
econômico vigente e serve de instrumento poderoso de manipulação política de uma parcela signifi cativa 
da sociedade brasileira, ao mesmo tempo em que permite um discurso ‘Políticamente correto’ (DRUCK; 
FILGUEIRAS, 2007, p. 32).

As consequências desse quadro  são o baixo crescimento econômico e a continuidade da concentração 
de renda e riqueza (apesar de alguma distribuição, proporcionada principalmente pelo aumento real do 
salário mínimo e pela infl uência dos programas sociais que proporcionaram um crescimento da renda 
mensal do trabalhador de 20% em cinco anos). Essa situação impede a possibilidade de existência da ‘porta 
de saída’ para a pobreza, visto que a política de assistência social garante direitos socioassistenciais, mas ela 
não é possível de construir saídas estruturais para a condição de pobreza. 

Nesse quadro, efetiva-se a tendência à privatização e assistencialização das políticas sociais, já 
esboçada por Mota (1995), no início da década de 1990, e atualizada para a conjuntura atual (MOTA, 2008).

Esse processo de assistencialização da proteção social brasileira é, então, determinado pela tendência 
à expansão da política de assistência social, se tornando a principal política de proteção social brasileira, ao 
passo de um processo de restrição e orientação privatizante das políticas de saúde, previdência e educação.

Esse quadro revela as derrotas que as classes subalternas obtiveram nestas duas últimas décadas e 
que se expressaram, também, na disputa em torno do fundo público, tanto na ponta da tributação quanto 
na da defi nição dos gastos públicos (cf. SALVADOR, 2010).

O que tratamos nos itens anteriores – determinações da esfera estatal, do processo de democratização 
e das políticas sociais - confi gura a perspectiva teórico-metodológica aqui defendida para uma apreensão e 
prospecção dos espaços conselhistas que possa evitar aquelas duas posturas que esboçamos na introdução 
deste artigo: a voluntarista (politicista) e a fatalista (determinista). Ao contrário da primeira postura, não 
podemos estabelecer uma relação direta entre o funcionamento dos conselhos e a garantia de direitos, nem 
subestimar o papel do Estado (e, portanto, da política econômica, da disputa pelo fundo público), em 
relação ao processo de implementação de tais políticas11. E ao contrário da segunda postura, não podemos 
desconsiderar os espaços conselhistas para o fortalecimento do processo de democratização no Brasil. É na 
direção de contribuir com esta apreensão dos conselhos que se orienta o conteúdo das linhas que se seguem. 

Conselhos de Direitos: breve síntese do debate teórico-conceitual 

hegemônico   

 No decorrer da década de 80, o Brasil foi palco de um intenso processo de revitalização das 
organizações e manifestações das classes subalternas no campo da sociedade civil. Especialmente, a partir da 

11  Esta relação fi ca explícita quando consideramos, por exemplo, que o problema de não avançarmos nas políticas sociais está no fato de 
os conselhos não funcionarem devidamente por falta de competência política e técnica de seus membros. O fato de os conselheiros 
não terem capacidade técnica e política afeta as políticas sociais, mas esse não é o fator determinante de não existir políticas sociais 
garantidoras de direitos.
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segunda metade dos anos 80, demandas por direitos de cidadania e de participação nos canais institucionais, 
que abrigam direta ou indiretamente as políticas públicas, passaram a ser comumente evidenciadas como o 
eixo da luta das organizações e movimentos sociais pela ampliação da democracia.  

 A Constituição Federal de 1988, e suas regulamentações posteriores, responderam a esses anseios 
democráticos da sociedade, ao materializar legalmente a responsabilidade estatal no desenvolvimento e 
consolidação dos direitos sociais através da criação de um sistema integrado de proteção social. Relevante, 
também, foi a criação de mecanismos institucionais de proposição e fi scalização social no campo das 
políticas sociais públicas, que teve forma nos conselhos gestores de políticas públicas setoriais. 

No entanto, como vimos anteriormente, devido às macrodeterminações constitutivas da dinâmica 
do capitalismo contemporâneo, a década de 1990 apresentou uma conjuntura antagônica à implementação 
do projeto democrático de constituição de políticas sociais públicas e universais e de criação de espaços 
institucionais democráticos previstos na Constituição Federal de 1988 e em suas leis orgânicas (Lei Orgânica 
da Saúde, Lei Orgânica da Assistência Social e Estatuto da Criança e do Adolescente). 

É no contexto daquelas macrodeterminações que são enunciados e criados os espaços conselhistas 
no campo das políticas sociais na realidade brasileira. A funcionalidade destes espaços, sua natureza, atribuições 
e ação política se desenvolveram e se desenvolvem nos marcos das imposições econômicas e políticas dessa agenda.  

 Se este é o movimento da realidade em que se desenvolveu e se desenvolve as ações e as agendas 
dos conselhos, também a partir deste movimento se edifi caram construtos teórico-políticos acerca da 
relevância desses espaços para o enfrentamento desta realidade destituidora de direitos. Tais construtos têm 
se caracterizado, na sua grande maioria, pelo acentuado destaque à contribuição dos conselhos para a inserção 
de elementos democratizantes nas relações entre Estado e sociedade mediadas pelas políticas e direitos sociais.

 Os conselhos foram saudados como espaços que poderiam contribuir para o questionamento 
e superação do “padrão centralizador, autoritário e excludente que vem marcando a relação entre as 
agências estatais e os benefi ciários das políticas públicas (enfatizando a necessidade de democratização do 
processo) [...]”. (TATAGIBA, 2002, p. 47) A avaliação deste instrumento também passou a estar centrada 
na possibilidade de superar a tradição patrimonialista da gestão do Estado e do acesso clientelístico aos 
recursos públicos, ao propiciar o papel de fi scalização e controle dos cidadãos organizados no campo das 
políticas sociais, “o que poderia imprimir uma lógica mais democrática na defi nição da prioridade na 
alocação dos recursos públicos”.

 Ou seja, verifi ca-se um consenso tanto no campo das prospecções analíticas quanto da 
intervenção sócio-política, que os conselhos seriam espaços institucionais de tipo ‘novo’, podendo viabilizar 
a participação popular na esfera da institucionalidade estatal para inscrever conquistas e direitos e contribuir 
para a continuidade do processo de criação de uma cultura democrática, baseada na participação e no 
controle da coisa pública. Esse espaço participativo constituiria um dos novos canais institucionais de 
interlocução e publicização de interesses e demandas entre sociedade e Estado, contribuindo para a criação 
de uma esfera pública não-estatal ( cf. TELLES, 1994; BENEVIDES, 1994; DAGNINO, 2000). 

 Nesta esfera, as ações conselhistas contribuiriam na criação de ações de interlocução pública 
pautada na visibilidade - a publicização das informações que orientam as decisões políticas; o controle social 
- participação da sociedade civil na formulação e revisão das decisões pactuadas; a representação de interesses 
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coletivos – constituição de sujeitos sociais ativos que representariam demandas coletivas; a democratização –
formação de acordos a partir do confronto de interesses; a cultura pública – enfrentamento do autoritarismo 
social e da apropriação do público pelo privado (RAICHELIS, 1998, p. 40-41)12.  

 Não obstante as várias constatações analíticas de que as experiências conselhistas não possam ser 
nem supervalorizadas nem subvalorizadas (cf BRAVO, 2001, 2006), as dimensões sociopolíticas atribuídas 
aos conselhos, tais como ampliação da democracia - seu fortalecimento pela ampliação da participação 
popular –, da cidadania - proliferação de uma cultura pública de direitos –, da esfera pública – ampliação de 
espaços de negociação entre Estado e sociedade –, assumem acentuado destaque. Há um consenso analítico 
e prático-político de que os conselhos constituem espaços que podem potencializar práticas democráticas 
de ampliação, controle e fi scalização popular das políticas sociais, bem como a ampliação de direitos.   

 Dessa forma, a temática e o espaço conselhista vêm sendo tratados como uma nova e importante 
expressão organizativa e participativa das organizações populares no campo da sociedade civil, associando-os 
às ideias de expansão da democracia e da cidadania e como meios de enfrentamento da desigualdade social.

Conselhos: natureza, atribuições e problematizações  

Os Conselhos gestores de políticas públicas setoriais são espaços de composição numérica paritária 
entre Estado e sociedade civil, de natureza deliberativa, com competência legal para atuar na formulação de 
políticas e na fi scalização da sua execução13. No que se refere à sua composição, os assentos governamentais 
são em geral ocupados por agentes públicos que possuem cargos de gestão, por responsáveis pelas áreas das 
políticas ou áreas afi ns. Os conselheiros da sociedade civil são compostos por representantes dos usuários, 
entidades prestadoras de serviços e trabalhadores da área14 (TATAGIBA, 2002, p. 54-55). 

A caracterização do funcionamento dos conselhos gestores é muito heterogênea, pois está 
diretamente vinculada às especifi cidades próprias dos contextos em que operam15. Entretanto, análises 

12  As noções de cidadania, democracia, democratização e esfera pública são aqui apresentadas com o conteúdo em que aparecem 
comumente no debate dos conselhos. Não é nosso objetivo aqui tratar analiticamente o tratamento destas temáticas nesta literatura e 
suas relações com projetos societários. Um balanço crítico destas concepções no debate nacional pode ser encontrado em Duriguetto 
(2007).

13  Os conselhos são obrigatórios por lei federal em diversas políticas sociais específi cas como saúde, educação, criança e adolescente, 
assistência social e trabalho. Também são criados conselhos por políticas regulamentadas tanto no plano estadual quanto municipal, 
em que se encontram diversas outras temáticas, como transporte, habitação, meio ambiente, ligados à questão de gênero, raça etc. 
(SANTOS JR; RIBEIRO; AZEVEDO, 2004, p. 21).

14  Os mecanismos de escolha desses representantes podem ser por assembleia com a participação de diferentes atores e organizações 
sociais; fóruns setoriais de políticas públicas; ou indicações de categorias profi ssionais e segmentos sociais. Conselhos de saúde 
apresentam uma composição tripartite entre usuários, prestadores de serviços, profi ssionais de saúde e governo.

15 A efetividade da natureza, composição e atribuição dos conselhos - regulamentados por lei – toma forma variável, como defendem 
Santos Jr, Ribeiro e Azevedo (2004, p. 52), em dois aspectos: o perfi l político dos agentes públicos - tanto  dirigentes como técnicos que 
interagem com os conselhos – e o perfi l do tecido associativo da sociedade civil -  organização dos segmentos sociais e sua representação 
social. Para os autores, “a dinâmica política e administrativa dos municípios sempre será o mais forte condicionamento no funcionamento 
desses canais, tendo em vista a centralidade do papel exercido pelo Executivo municipal, o que resulta nas signifi cativas diferenças entre 
os municípios [...]” Nessa direção, é oportuna a afi rmação de: “Constatamos que os municípios brasileiros diferem muito no que 
respeita à constituição dos espaços conselhistas. Não só o grau de associativismo da população é bastante diferenciado entre as regiões, e 
mesmo no interior das cidades, como também há diferenças signifi cativas entre os padrões de relação entre o poder público e os espaços 
conselhistas. Em consequência, são muito distintas as possibilidades de constituição dos conselhos em razão dos diversos contextos sociais 
– heterogêneos e diversifi cados – que caracterizam a realidade brasileira” (idem, p. 18).
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produzidas pelos militantes de movimentos populares e pesquisadores acadêmicos do tema - que se focam 
nas experiências empíricas16 – têm revelado constatações recorrentes de um conjunto de questões que 
respondem pelos défi cits, limites e difi culdades de seu funcionamento. Em termos de funcionamento, 
os limites mais signifi cativos parecem se situar na relação que o Estado estabelece com os conselhos e no 
campo organizativo das representações da sociedade civil.

Os Conselhos estão localizados dentro da estrutura político-administrativa estatal e são geralmente 
alocados junto às Secretarias de governo responsáveis pela defi nição e execução das políticas sociais. O 
Estado é responsável pela provisão de espaço físico e condições de infraestrutura para o funcionamento dos 
Conselhos. Estes apresentam, portanto, um alto grau de dependência da máquina pública, seja no que se 
refere aos recursos materiais e humanos necessários para o desenvolvimento das atividades, seja no que diz 
respeito à sua estrutura de funcionamento.   

No âmbito estatal, são recorrentes as constatações da prevalência histórica de uma cultura 
política patrimonialista, autoritária e clientelista, que no espaço conselhista aparece pelas mediações dos 
vetos governamentais e mecanismos de obstrução e inviabilização das deliberações dos conselhos, na 
manipulação das informações, na imposição de um discurso tecnocrático, na cooptação dos conselheiros 
não-governamentais com artifícios clientelistas, na falta de recursos para o funcionamento dos conselhos 
etc17. 

No âmbito da sociedade civil, o conteúdo das questões centra-se na tradição das organizações e 
movimentos sociais existentes nos espaços de operação dos conselhos18.       

É em relação aos elementos que problematizam a participação da sociedade civil na dinâmica 
conselhista que nos ateremos. A questão que se coloca é como vem sendo elaborada e apreendida a 
participação da sociedade civil no campo conselhista – suas difi culdades e dilemas – e quais os desafi os 
que esta participação deve enfrentar para contribuir no processo de democratização tanto do campo da 
sociedade civil (fortalecendo os interesses e agendas de demandas das classes subalternas) quanto da esfera 
estatal ao que tange sua intervenção nas políticas públicas sociais.      

A participação da sociedade civil nos Conselhos é inserida em uma normatividade institucional 
com regulamentação legal. Como ressalta Dagnino (2002, p. 294), o contexto de ativação dos movimentos 
e organizações da sociedade civil que portavam a defesa da criação dos conselhos na segunda metade da 
década de 1980 favoreceu a formação de um campo de forças favorável à sua normatividade posterior19. 

16 Grande parte das avaliações realizadas tem se limitado a estudos de caso, na maioria das vezes circunscrito à experiência dos conselhos 
em uma determinada política setorial ou então em determinado recorte geográfi co.

17  É muito pouco presente refl exões que articulam essas limitações ao caráter de classe do Estado, ao processo de desenvolvimento das 
políticas sociais no capitalismo e à hegemonia da política neoliberal na realidade nacional pós anos 90. 

18 Como explicita Pontual (2008, p. 18) “os estudos dos conselhos realizados [...] mostraram que o perfi l do conselho se modifi ca de 
forma signifi cativa em função do perfi l dos conselheiros da sociedade civil e do governo”. O autor se refere aos estudos realizados por 
Ana Cláudia Teixeira e Luciana Tatagiba, em 2007,  sobre o papel e modo de atuação dos conselhos de Saúde, Criança e Adolescente, 
Assistência Social e Habitação, na cidade de São Paulo, no período de 2004 a 2006 (Cf. Cadernos do Observatório de Políticas Públicas, 
números 28 a 31, Polis - PUC/SP). 

19  Em nossa interpretação, a orientação política hegemônica que inspirou a luta pela constituição dos conselhos, enquanto espaços 
de participação institucional no campo das políticas sociais, estava baseada na concepção neocorporativa de arranjo institucional, 
vinculada à proposta de Estado de Bem-Estar presente no contexto dos anos 1980, a qual ganhou materialidade formal na Constituição 
Federal de 1988 (SOUZA FILHO, 1999). Desse modo, cabe registrar nosso entendimento de que mesmo na década de 1980 não 
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Entretanto, a autora pondera que “essa correlação de forças está longe de se reproduzir nos contextos 
localizados e nos momentos em que se dá a instalação dos Conselhos nos vários municípios e estados e 
inclusive no nível federal”. Nesta assertiva, afi rma que a maioria dos processos de criação dos Conselhos 
não encontra um campo mobilizatório e organizativo que lhe dê densidade ídeo-política, o que certamente 
constitui-se como fator determinante para a sua existência enquanto mera exigência legal, constituindo-se 
como “meras estruturas governamentais adicionais”20 (DAGNINO, 2002, p. 294).

Esta constatação nos remete à problematização da participação paritária. A participação nos 
conselhos se compõe entre setores da sociedade civil e do Estado. Uma primeira refl exão no campo da paridade 
é que sob o termo sociedade civil ou setor não-governamental abriga-se, como vimos anteriormente, um 
conjunto diferenciado de formas organizativas e de distintos projetos políticos como ONGs, instituições 
fi lantrópicas, organizações sindicais, empresariais, etc. Esse campo heterogêneo ganha contornos específi cos 
na esfera conselhista, particularmente nos confl itos de interesses em relação a objetivos e signifi cados das 
políticas e serviços públicos, demandas, formas de encaminhamento de suas reivindicações etc.   

Isto é ainda mais evidente quando constatamos a diversidade de interesses existentes no mesmo 
campo de representação (como no da sociedade civil), composta pelos usuários, entidades prestadoras de 
serviço ou trabalhadores da área. Como esclarece Santos (2004), esse formato de representação procura 
incorporar a diversidade de interesses sociais vinculados a uma determinada política setorial ou a um 
segmento populacional. Nestas representações como, por exemplo, a dos usuários, podem estar presentes 
diferentes interesses dos segmentos populacionais que representam e que são expressos por diferentes tipos 
associativos (associações de moradores; movimentos de defesa dos direitos da mulher, do idoso, da criança 
e adolescente etc; ongs, entidades fi lantrópicas etc).       

Os motivos e interesses que levam à participação deste heterogêneo universo organizativo nos 
espaços conselhistas também são variados, como os de buscar recursos para suas organizações entidades, 
ou demandar por um serviço pontual21, ou então, de forma menos frequente, atuar na perspectiva da 
democratização, destacada anteriormente. 

Essas diferenças ídeo-políticas no campo não-governamental tendem a tornar a paridade uma 
questão meramente numérica, uma vez que difi culta ou impossibilita a formação de alianças em torno da 
defesa de projetos e propostas comuns, orientadas para o fortalecimento do processo de democratização.  

era hegemônica, no campo progressista, a concepção de conselhos na perspectiva de democratização apresentada neste artigo. Assim, 
para a grande parte dos movimentos sociais da época, os conselhos foram pensados no âmbito circunscrito da emancipação política 
e não como campo de possibilidades de mediação para o fortalecimento de processos de democratização. Ainda hoje, nos setores 
progressistas, o pensamento hegemônico sobre os conselhos restringe a refl exão e a ação estratégica, neste espaço institucional, 
exclusivamente à dimensão política da emancipação. Com isso não queremos dizer que os conselhos não se confi guram, de fato, 
como arranjos neocorporativos, mas sim que a orientação que conduziu a formulação desta proposta bem como as subseqüentes 
intervenções progressistas no espaço dos conselhos foram e estão sendo pautadas por um horizonte subordinado à ordem do capital.

20  Também nesta direção se insere a ponderação de Santos Jr, Ribeiro e Azevedo (2004, p. 51) : “O maior risco decorrente destes 
limites é a transformação dos conselhos em estrututuras burocráticas formais, subordinadas às rotinas administrativas das secretarias 
municipais, no sentido de responder aos prodcedimentos de aprovação de contratos e prestação de contas exigidos nos convênios 
estabelecidos com os programas estaduais e federais.

21  É importante esclarecer que esta característica interventiva não é própria dos espaços conselhistas. O universo das instituições, 
organizações e entidades atuantes na realidade brasileira no campo das demandas por serviços e políticas públicas é fortemente 
caracterizado por ações fragmentadas, setorializadas e por demandas de caráter pontual, emergencial e compensatório (Cf. 
DAGNINO, 2002, p. 299). 
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Se pensarmos a paridade ao que tange às relações entre os dois campos de representação 
– o governamental e o não-governamental –, também encontraremos elementos que difi cultam ou 
impossibilitam a existência de uma relação simétrica entre ambos. Esta constatação está, por exemplo, no 
descompasso da igualdade nas condições de acesso a informações, na possibilidade de formação e capacitação 
e na disponibilidade de tempo (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000). No entanto, esta constatação não pode 
obscurecer o fato de que encontram-se, também, no campo governamental expressões de projetos políticos 
distintos. Neste sentido, inclusive, podem ser verifi cados projetos políticos mais progressistas em alguns 
setores governamentais que no campo não-governamental.   

O espaço conselhista também tem-se caracterizado por uma descolagem das representações  - 
governamentais e não-governamentais – dos que representam. Identifi ca-se que os posicionamentos e 
propostas explicitados não são resultado de deliberações coletivas - seja da discussão dos primeiros com as 
agências estatais envolvidas, seja da discussão dos segundos com as organizações e sujeitos que representam. 
A distância dos governamentais em relação às entidades e aos órgãos da administração pública responsável 
pela execução das políticas muitas vezes decorre da pouca importância conferida aos conselhos, que se refl ete 
nos altos índices de ausência dos conselheiros e da grande rotatividade e pela escolha de representantes pouco 
preparados e com pouco poder de decisão. Em muitos casos, esses representantes são indicados e escolhidos 
obedecendo a outros critérios que não o conhecimento, o compromisso e o poder efetivo de decisão acerca da 
temática em questão. Assim, questões relativas à capacitação, informação, qualifi cação também são presentes 
nos conselheiros governamentais, apesar de atingirem de forma mais aguda os não-governamentais.

Já a pouca relação dos não-governamentais com suas bases produz uma baixa visibilidade dos 
conselhos e uma representação conselhista despida da defesa de projetos e demandas criados coletivamente. 
Este isolamento reduz o fortalecimento das entidades, organizações e movimentos, e, por consequência, 
revela a baixa capacidade de mobilização e legitimidade do conselheiro nas disputas intraconselho.

Uma outra implicação da pouca articulação dos conselheiros não-governamentais com os sujeitos 
e organizações que representam é a difi culdade destes conselheiros explicitarem os confl itos de interesses 
nos espaços conselhistas. A baixa capacidade de mobilização acaba difi cultando a sustentação, por parte dos 
conselheiros, de uma tática de confronto nestes espaços, podendo limitar-se a uma atuação setorializada, 
localista e fragmentada22. São os espaços de organização extrainstitucional que podem promover a 
mobilização social e a pressão sobre os conselhos para reforçar o poder de seus representantes nas disputas 
e confl itos de interesses existentes. 

Dessa forma, quanto mais qualifi cadas as discussões desenvolvidas nestes espaços, maior a 
capacidade de representantes não-governamentais em propor e intervir com qualidade nas políticas públicas.

Como também ressaltamos, tanto entre os diversos segmentos que representam a sociedade 
civil como entre esta e os representantes governamentais existem assimetrias com relação às informações e 
conhecimentos necessários para uma participação mais consequente nos espaços conselhistas.  

22  “Ou seja, se , por um lado, as defi ciências na comunicação dos conselheiros com suas bases se traduzem na conformação de públicos 
fracos no processo deliberativo no interior dos conselhos, por outro, essas fi ssuras na comunicação diminem a força dos conselhos 
enquanto públicos que disputam numa esfera pública mais ampla Sem capilaridade social, os conselhos são levados ao isolamento e 
à debilidade” (TATAGIBA, 2002, p. 66).
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Essa constatação é fortemente identifi cada na função deliberativa dos conselhos. Os conselhos 
têm incidido mais nos aspectos de implementação e fi scalização das políticas (alguns mais afetos à 
normatização das ações e convênios, outros a uma avaliação da qualidade dos serviços) do que aos 
relativos à sua elaboração (discussão do conteúdo dos programas e ações governamentais), proposição e 
deliberação23. A pouca efetividade da ação deliberativa é também evidenciada no que se refere aos aspectos 
orçamentários dos programas e das políticas. Constata-se uma baixa incidência dos conselhos tanto em 
relação às discussões relativas às previsões orçamentárias quanto aos recursos dos Fundos Públicos24. A 
centralidade desta discussão na determinação das possibilidades e limites de criação de políticas e serviços 
tem relação direta com a função deliberativa dos conselhos. 

É importante elucidar que esta baixa incidência dos conselhos na discussão orçamentária - 
além de ser o ponto que afeta mais objetivamente, como vimos, a dinâmica da ordem e, portanto, ser, 
estruturalmente, o mais difícil de interferir – ocorre tanto devido ao não repasse destas informações pelos 
governos quanto à difi culdade dos conselheiros da sociedade civil de lidarem com tal tipo de informação. 
“A ausência e/ou precariedade dos mecanismos de transparência em relação às questões orçamentárias 
somada ao despreparo da maioria dos setores da sociedade civil em relação ao tema faz do orçamento 
um grande instrumento de manipulação de interesses e limitação ao efetivo poder de deliberação dos 
conselhos” (PONTUAL, 2008, p. 15).

     

Conselhos de Direitos: Premissas Analíticas  

As prerrogativas legais da função dos conselhos no campo das políticas depende, para sua 
efetividade, de questões de diferentes ordens. Uma primeira é a confi guração da política econômica e seus 
impactos na política social, como visto anteriormente. O poder de decisão do conselho na proposição 
de políticas só é efetivo se são dadas as condições orçamentárias para a sua execução. E o conselho exerce 
essa função propositiva e melhora a efi cácia das políticas se são colocadas em discussão o seu conteúdo, 
objetivos, estratégias e prioridades (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000).

Tratar deste campo particular da dinâmica político-operativa dos espaços conselhistas é tratar das 
características ídeo-políticas, demandas, formas de mobilização e de luta dos movimentos e organizações que 
representam os interesses das classes subalternas no campo da sociedade civil. É deste e neste campo que as 
representações conselhistas não-governamentais são produzidas. Conhecer os conselheiros é conhecer suas 
organizações, os interesses que representam. A efetividade da dinâmica político-operativa do conselho está 
relacionada com a densidade ídeo-política dos movimentos e organizações e de quem as representa nos conselhos. 

É recorrente nas análises a afi rmação de que as funções legais atribuídas aos conselhos tendem 
a serem mais operacionalizadas quando são criados em um processo de mobilização e organização dos 
segmentos alvo das políticas de que trata o conselho (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000).

23  Como afi rma Pontual (2008, p. 16) [...] “quando o governo coloca na pauta de discussão dos conselhos temas sobre programas e 
políticas estes são trazidos quase sempre circunscritos á questões referentes á sua execução e implementação e muito raramente os 
conselhos têm oportunidade de discutir programas e políticas na sua etapa de elaboração. 

24 Cabe aos conselhos gestores a administração dos fundos orçamentários das políticas que eles se atém. É por meio destes fundos que é 
dado o repasse dos recursos federais para estados e municípios e destes para as entidades prestadoras de serviços.
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Mobilização e organização tanto para indicar as representações, fundamentalmente não-
governamentais, como também para envolver os sujeitos demandantes e alvo das políticas e serviços, pela 
publicização das ações conselhistas como na abertura de canais de interlocução com esses segmentos25. 
Este processo pode possibilitar aos conselheiros da sociedade civil assumirem uma função de mediação 
de interesses coletivos e não de interesses particulares e corporativistas de suas organizações e segmentos 
representados, o que difi culta a negociação e construção de consensos. Função para a qual é necessária 
também a existência de procedimentos de transparência na apresentação de informações e nas prestações de 
contas assim como investimentos em ações formativas nos representantes da sociedade civil como também 
nos governamentais. 

A função de mediação dos interesses coletivos dos segmentos sociais atendidos pelas políticas 
setoriais é potencializada se os conselheiros visualizam os conselhos também como espaços de ‘recomposição 
da totalidade da política social’. Como afi rma Teixeira (2000, p. 45), “os Conselhos deveriam ter esta tarefa, 
que transcende a política específi ca e setorial”26. 

A lógica da fragmentação e da setorialização das políticas - característica central das políticas 
sociais no capitalismo monopolista (cf. NETTO, 1991) – é também levada aos processos de formação 
das demandas dos movimentos sociais, que tendem a circunscrevê-las no horizonte das políticas setoriais 
(movimentos de luta pela moradia, pela saúde, pela educação, que acabam confi nando suas ações e demandas 
nos espaços conselhistas e nos limites do que é posto como factível pelo Estado). O mesmo é visibilizado 
no incentivo à formação de identidades particularistas (criação dos conselhos em função do gênero, etnia, 
geração, entre outros). 

Um dos caminhos perspectivados para enfrentar esta fragmentação e  setorialização  é a criação de 
fóruns de articulação entre os diferentes conselhos para fazer discussões integradas das políticas27, defi nição 
coletiva de demandas, propostas e socialização de informações bem como integrar a estes fóruns o conjunto 
dos  sujeitos que são alvo das políticas setoriais (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000).  Esta prospectiva pode 
fomentar e induzir, nestes sujeitos, a geração de ações coletivas de expressão e mobilização para que os 
conselhos se transformem em arenas de luta de defesa e proposição de serviços e políticas de qualidade. É 
nesta direção que Teixeira (2000, p. 108) afi rma: “O fortalecimento da sociedade civil, portanto, ocorre 
quando suas demandas, processadas pelos conselhos e outros mecanismos e espaços, tornam-se políticas 
públicas que orientam as ações governamentais e quando a regulação que cabe ao Estado não mais se 
faz sem que a representação social a discuta e formule proposições”. Para tanto a criação de espaços e 
formas de articulação entre os conselhos parece ser um importante caminho nesta perspectiva de integração 

25 Na constatação de Santos (2002, p.154-155) “os conselhos ainda são frágeis na incorporação dos segmentos populares. Não existe um 
projeto claro de fomento à participação popular pelos conselhos, tanto na publicização de suas ações para o conjunto da sociedade 
como na abertura de canais de interlocução com esses segmentos”.

26  É nessa direção que se insere a constatação de Santos Jr, Ribeiro e Azevedo (2004 , p. 51): “De fato, contata-se que a maior parte 
dos conselhos não possui uma agenda política de médio e longo prazo capaz de instituir uma pauta de discussão mais estratégica para 
a gestão das políticas sociais [...], da mesma forma, fora algumas experiências isoladas de criiação de órgãos de articulação como as 
coordenadorias municipais de conselho, ainda são nítidas as lacunas referentes ao tratamento integrado das políticas sociais”.

27  Como, por exemplo, construir uma agenda comun em torno de campanhas que possam alterar o rumo das políticas: auditoria da 
divida, redução da meta do superávit primário, direcionamento do fundo público para a aplicação em políticas sociais.
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das políticas. Como também afi rma Raichelis (2000, p. 46): “Uma grande tarefa é pensar estratégias de 
integração e articulação entre os conselhos, criar agendas comuns e fóruns mais amplos que contribuam 
para superar a segmentação das políticas sociais”. 

Estes espaços mais amplos fortalecem a integração e reduzem a fragmentação da ação dos 
conselheiros nos diferentes espaços institucionais conselhistas (muitos conselheiros participam em mais de 
um conselho), que por sua vez também fragmentam  a apreensão do conjunto das políticas e da intervenção 
coletiva nos seus espaços de formulação e proposição.

Os conselhos de direitos e sua relação com o processo de 

democratização

Pelo conjunto de problematizações que elucidam os limites dos espaços conselhistas, o qual 
tratamos nas páginas anteriores, tem-se desenvolvido refl exões de que o investimento dos movimentos 
e organizações sociais na segunda metade dos anos 80 na participação em arenas institucionais  - cuja 
força maior são os espaços conselhistas – reduziu a capacidade das mobilizações coletivas no campo extra-
institucional. Defendemos que estas problematizações, menos do que conduzirem a um descrédito destes 
espaços, apontam em direção à necessidade de aperfeiçoá-los e consolidá-los no sentido de que atuem no 
conjunto de atribuições a eles legalmente postas. A contribuição maior destes espaços para o processo de 
democratização da esfera estatal – mediada aqui pela universalização e qualidade das políticas sociais - está 
ancorada na ampliação do seu potencial político sustentado na articulação destes espaços institucionais 
com as lutas mais amplas dos movimentos e organizações das classes subalternas.

É esta articulação que substantiva o conteúdo político destes espaços em sua relação com a 
democratização, é ela que possibilita ampliar o entendimento da relação conselho-democracia pela simples 
formalização de espaços de participação no campo das políticas. 

Relacionar conselhos com processos de democratização é investir na criação e fortalecimento 
de espaços extrainstitucionais de organizações, movimentos e lutas que possam exercer pressão nas arenas 
conselhistas em prol da defesa dos projetos e demandas advindas ‘dos de baixo’. Como afi rma Dagnino 
(2002, p. 300), 

[...] os espaços de formulação de políticas constituem uma das multiplas arenas em que 
se trava a disputa hegemônica, numa guerra de posições onde ações pontuais, de menor 
escopo e signifi cado mais imediato, podem vir a se acumular molecularmewnte na direção 
de minar a odem social desigual e signifi car a expansão gradual de um projeto hegemônico 
alternativo, se, evidentemente, esse projeto for capaz de manter um vínculo orgânico em 
relação a essas ações pontuais, conferindo-lhes uma articulação e direção próprias.

 
Combinar a capacidade de proposição com a mobilização e o protesto é condição para ampliar a 

força de incidência das organizações sociais sobre as políticas públicas28. É esta articulação que substantiva 

28  [...] “espaços de formulação de políticas que contam com a participação da sociedade civil não apenas são inerentemente marcados pelo 
confl ito como representam um avanço democrático precisamente na medida em que publicizam o confl ito e oferecem procedimentos 
e espaço para que ele seja tratado legitimamente” (DAGNINO, 2002, p.300).
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a contribuição conselhista para a democratização. Como nos esclarece Netto (2004, p.20), os espaços 
conselhistas, se apartados de uma dinâmica político-organizativa que os transcenda, terão sua funcionalidade 
minimizada. Para dar densidade e potencialidade política aos espaços e à funcionalidade dos conselhos, 
o autor nos convoca à tarefa de combinar a resistência nesses espaços com um pesado investimento na 
organização política das classes subalternas.

  Uma outra contribuição dos conselhos para a democratização é em relação à atuação estatal 
nas políticas. O exercício da participação institucional de diferentes segmentos que compõem o campo da 
representação da sociedade civil bem como de agentes públicos tem contribuído para a redução, mesmo 
que ainda frágil, de comportamentos e ações do Estado no campo das políticas, como o clientelismo, o 
patrimonialismo, a corrupção e o autoritarismo. Como processos em permanente construção, estas arenas 
possibilitam, por exemplo, o exercício da exigência de transparência das informações da questão fi nanceiro-
orçamentária, a fi scalização dos gastos e questionamento de sua legitimidade através de mecanismos 
judiciais (representação junto ao Ministério Público, Ação Civil Pública) ou político-administrativos 
(denuncia junto ao tribunal de contas, aos meios de comunicação etc.) dos critérios de criação de serviços 
e políticas, das prioridades e fi scalização das ações etc. Elementos que contribuem para o fortalecimento de 
uma tendência contrária à privatização dos espaços e dos assuntos públicos e de formas mais democráticas 
de gestão pública nas políticas.

Nessa direção, o espaço dos conselhos é apreendido como uma das instâncias sociopolíticas 
possibilitadoras do desenvolvimento de processos de lutas de defesa de direitos e políticas, de promoção da 
fi scalização das ações estatais no campo das políticas, de articulação entre forças sociais convergentes, da 
denúncia e publicização da redução de direitos e do fi nanciamento público para as políticas e os serviços 
sociais e do desenvolvimento de ações que extrapolem o espaço restrito da institucionalidade estatal 
(principalmente através da articulação dos conselhos com os movimentos sociais). A importância dessas 
ações para o enfrentamento da mercantilização, da focalização, da assistencialização e da moralização das 
refrações da questão social nos tempos de hoje é inconteste. 

É com estas duas dimensões – a do âmbito dos processos organizativos e mobilizatórios das classes 
subalternas na sociedade civil e a do âmbito das políticas públicas setoriais estatais – que situamos o signifi cado 
político-estratégico dos conselhos para o processo de democratização social e política no Brasil. O desafi o que nos 
é colocado de forma urgente é fazê-los funcionar com esse conteúdo político-estratégico. Pois é com este 
conteúdo político-estratégico que eles têm a possibilidade de se constituírem em um dos espaços em que se 
disputa, nos termos gramscianos, a luta contra-hegemônica. 

Sintetizando, o espaço conselhista aqui evocado refere-se à possibilidade e à capacidade da 
sociedade civil de participar (lutar por determinado projeto social) do processo de formulação, deliberação 
e fi scalização das políticas públicas, numa perspectiva de democratização da vida social. Portanto, não 
estamos nos referindo aos conselhos no sentido de contribuir somente ‘tecnicamente’ na elaboração, 
execução e avaliação de programas e projeto. A intervenção nos conselhos deve ser vista, em última análise, 
como instrumento de luta por um projeto democratizador de sociedade.
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Conselhos de 
Direitos da Criança e 

do Adolescente, produção 
acadêmica e políticas 

públicas: por uma concertação 
das agendas

                                          Benedito Rodrigues dos Santos

Introdução: as agendas da produção acadêmica e da formulação de 

políticas públicas para infância e adolescência  

Qual seria o potencial dessa produção de conhecimento por intermédio de teses e dissertações 
sobre conselhos de direitos subsidiar processos de formulação, monitoramento e avaliação de políticas 
sociais públicas para crianças e adolescentes? Que diálogos ou pontes são possíveis de se construir entre 
a produção acadêmica de conhecimento e a produção de políticas sociais para infância e adolescência? A 
realização deste balanço parece-nos uma boa forma de encerrar este livro.  

Tem-se de um lado o perfi l da literatura acadêmica de teses e dissertações discutida no Cap. 
X desta obra: a grande maioria dessas pesquisas é  constituída de dissertações de mestrado acadêmico, 
predominantemente produzida em instituições da Região Sudeste do país, nos campos do Serviço Social, 
Ciências Sociais, Direito, Educação e Psicologia, focada principalmente em temáticas referentes à gestão 
política dos conselhos de direitos como democracia participativa e gestão de políticas, poder decisório dos 
conselhos, descentralização das políticas para infância e controle social.    

De outro lado, tem-se o processo de formulação de políticas para infância e adolescência em curso 
em muitos conselhos de direitos, destacadamente no Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
adolescente, que assumiu, juntamente com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, 
a liderança do processo de formulação da Política Nacional e do Plano Decenal de Promoção, Proteção e 
Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. A seguir algumas das diretrizes e objetivos estratégicos 
aprovados pelo Conanda em abril de 2011. 

Capítulo

13

da República, 
ão, Proteção e 
os estratégicos
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Diretriz 01 - Promoção da cultura do respeito e da garantia dos direitos humanos de crianças 
e adolescentes no âmbito da família, da sociedade e do Estado, consideradas as condições de pessoas 
com defi ciência e as diversidades de gênero, orientação sexual, cultural, étnico-racial, religiosa, 
geracional, territorial, de nacionalidade e de opção política.

Diretriz 02 - Universalização do acesso a políticas públicas de qualidade que garantam os 
direitos humanos de crianças, adolescentes e suas famílias e contemplem a superação das desigualdades, 
afi rmação da diversidade com promoção da equidade e inclusão social.

Diretriz 05 – Universalização, em igualdade de condições, do acesso de crianças e adolescentes 
aos sistemas de justiça e segurança pública para a efetivação dos seus direitos.

Diretriz 07 – Fortalecimento de espaços democráticos de participação e controle social, 
priorizando os conselhos de direitos da criança e do adolescente e assegurando seu caráter paritário, 
deliberativo, controlador e a natureza vinculante de suas decisões.

Objetivo Estratégico 7.1 – Universalizar os Conselhos de Direitos da Criança e do Adolescente, 
qualifi cando suas atribuições de formular, acompanhar e avaliar as políticas públicas para crianças e 
adolescentes e de mobilizar a sociedade.

Objetivo Estratégico 7.2 – Apoiar a participação da sociedade civil organizada em fóruns, 
movimentos, comitês e redes, bem como sua articulação nacional e internacional para a incidência e 
controle social das políticas de direitos humanos de crianças e adolescentes e dos compromissos multilaterais 
assumidos

Diretriz 09 – Efetivação da prioridade absoluta no ciclo e na execução orçamentária das 
três esferas de governo para a Política Nacional e Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes, garantindo que não haja cortes orçamentários. 

Objetivo Estratégico 9.1 - Dotar a política dos direitos humanos de crianças e adolescentes de 
recursos sufi cientes e constantes para implementação das ações do Plano Decenal, com plena execução 
orçamentária.

Objetivo Estratégico 9.2 –  Estabelecer e implementar mecanismos de cofi nanciamento e de 
repasse de recursos do Fundo da Infância e adolescência entre as três esferas de governo, na modalidade 
Fundo a Fundo, para as prioridades estabelecidas pelo plano decenal, de acordo com os parâmetros legais 
e normativos do Conanda.

Diretriz 10 – Qualifi cação permanente de profi ssionais para atuarem na rede de promoção, 
proteção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes.

Objetivo Estratégico 10.1 – Formular e Implementar uma política de formação continuada, 
segundo diretrizes estabelecidas pelo Conanda, para atuação dos operadores do sistema de garantias de 
direitos, que leve em conta a diversidade regional, cultural e étnico-racial.

Diretriz 11 – Aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos de monitoramento e avaliação 
da Política e do Plano Decenal de Direitos Humanos de Crianças e Adolescentes, facilitado pela 
articulação de sistemas de informação. 

Objetivo Estratégico 11.1 –  Desenvolver metodologias e criar mecanismos institucionais de 
monitoramento e avaliação da política Nacional e do Plano Decenal dos Direitos Humanos de Crianças e 
Adolescentes e do seu respectivo orçamento. 
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Objetivo Estratégico 11.2 – Universalizar o Sistema de Informação para Infância e adolescência - 
Sipia, mediante a coresponsabilidade do poder público, em articulação com outras bases de dados nacionais 
sobre crianças e adolescentes. 

Diretriz 12 – Produção de conhecimentos sobre a infância e a adolescência, aplicada ao 
processo de formulação de políticas públicas. 

Objetivo Estratégico 12.1 – Fomentar pesquisas no campo da promoção, proteção e defesa dos 
direitos humanos de crianças e adolescentes, com a difusão pública de seus resultados.

Objetivo Estratégico 12.2 - Identifi car, apoiar e difundir práticas inovadoras no campo da 
promoção, proteção e defesa dos direitos humanos de crianças e adolescentes, visando o intercâmbio de 
experiências para o aperfeiçoamento de políticas públicas.

Objetivo Estratégico 12.3 - Promover o intercâmbio científi co, nacional e internacional, entre as 
instituições de ensino, pesquisa e extensão nos temas relativos a crianças e adolescentes.  

Subjacente as estas diretrizes e objetivos estratégicos encontra-se uma agenda de futuro: a 
universalização do acesso a políticas públicas, integralização das políticas para infância e adolescência, 
universalização do acesso à justiça, o fortalecimento dos espaços democráticos de participação e 
controle, priorizando os conselhos de direitos, efetividade da prioridade absoluta no ciclo e na execução 
orçamentária, qualifi cação permanente de profi ssionais, aperfeiçoamento de mecanismos e instrumentos 
de monitoramento e avaliação de políticas sociais, produção de conhecimento aplicada ao processo 
de formulação de políticas sociais. Dentre essas prioridades dois grandes desafi os: a integralização das 
políticas para infância e adolescência e a criação de mecanismos de monitoramento e avaliação de 
políticas públicas. 

O objetivo deste capítulo é justamente examinar o potencial dessa literatura produzida na forma 
de teses e dissertações contribuir para o fortalecimento dos conselhos de direitos na sua missão de formular, 
monitorar e avaliar políticas sociais. O que vem se tornando uma agenda prioritária da rede de conselhos 
de direitos da criança e do adolescente.  

Análise de situação nas teses e dissertações sobre os conselhos de 

direitos da criança e do adolescente: um retrato distorcido da realidade 

brasileira  

Emerge da análise do conjunto de dados sobre teses e dissertações disponíveis no Portal Capes, 
e mesmo nas teses e dissertações que conseguimos acessar para esta pesquisa, uma realidade preocupante e 
desalentadora em relação à atuação dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. 

A avaliação de um grande conjunto de estudiosos do tema dos conselhos gestores foi claramente 
expressa na constatação de Tatagiba (2002, p. 98-100), pesquisadora bastante referida no campo, afi rma: 
“uma das conclusões mais gerais a que foi possível chegar é que os conselhos apresentam, no cenário 
atual, uma baixa capacidade propositiva, exercendo um reduzido poder de infl uências sobre o processo de 
defi nição de políticas públicas”.  
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No caso dos conselhos dos direitos da criança e do adolescente pouco foram as pesquisas 
que lograram ver aspectos positivos na atuação dos conselhos. Pra Pra (1994) pesquisou conselhos de 
direitos da criança e do adolescente de vários municípios do RS e concluiu “que os conselhos são viáveis 
política e administrativamente, como forma de participação e representação política e de construção da 
cidadania” (Resumo Portal Capes). Kocourek  (2006) fez um estudo de caso do Conselho Municipal de 
Carazinho, no Estado do Rio Grande do Sul (RS), e, “numa síntese provisória”, seu estudo concluiu que 
“o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Carazinho pode constituir-se num 
espaço de construção de cidadania através da participação popular na medida em que possibilite uma ‘ação 
cidadã’ capaz de implementar práticas de uma cultura de participação popular [que sejam] desenvolvidas 
no interior dos próprios Conselhos”. (Resumo Portal Capes)

Ainda na perspectiva de ver o potencial dos conselhos de direitos, a conclusão de vários estudos de 
casos é que eles são uma promessa ainda não realizada, um potencial ainda não concretizado. Melim (2006) 
estudou o Conselho Municipal de Vitória, Espírito Santo, e concluiu que este 

ainda não conseguiu cumprir, de maneira ampla, a ‘promessa’ de democratização e de 
maior participação popular no debate em torno das políticas sociais voltadas para as 
crianças e adolescentes do município. Tem sido desafi o para o Conselho a consolidação 
da democracia e da participação na elaboração da política, a efetiva autonomia dos 
conselheiros e das entidades da sociedade civil, a presença dos usuários no processo 
decisório, a representação de interesses coletivos e consequentemente a formulação de 
políticas sociais universais e garantidoras de direitos (Resumo Portal Capes). 

Gonzalez (2000) fez uma pesquisa comparativa entre o Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
o Conselho Nacional de Assistência Social (CNAS) e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (CONANDA) na perspectiva de analisar sua contribuição para a transformação da democracia 
no Brasil, concluindo que esses conselhos vêm cumprindo “um papel dos conselhos na construção dos 
pressupostos sociais da democracia participativa”, mas que modifi cações são necessárias para que esses 
conselhos possam ser instrumentos efetivos de uma democracia participativa (Resumo Portal da CAPES). 

Outros pesquisadores como os abaixo mencionados apontam uma visão menos otimista ou menos 
‘salvacionista’ dos conselhos de direitos da criança e do adolescente no sentido de concluir que estes não 
ampliam o estado Brasileiro e nem tampouco contribuem para sua democratização. Santos (2000) estudou 
a atuação do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente do Distrital DF, em 1999, e concluiu 
que o funcionamento do Conselho nesse ano “apresentou uma série de fatores que corroboram a hipótese 
de que esse canal criado para incrementar a participação da sociedade civil na formulação e controle de 
políticas públicas, tende ainda a ser mais fi gurativo do que realmente efetivo” (Resumo Portal Capes). 
Quermes (2000) realizou uma das poucas pesquisas sobre o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e 
do Adolescente e sua conclusão é a de que este Conselho não só não ampliou e democratizou o estado como 
se tornou seu ‘comparsa’. 

Os resultados mostram que o processo da paridade não se efetivou à medida que as 
decisões do conselho não são operacionalizadas pelo governo. Esta ação desqualifi ca o 
conselho frente a sociedade e burocracia estatal. A experiência do Conanda não representa 
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ampliação e democratização do Estado brasileiro. Por outro lado, esta experiência chancela 
um processo político de pouco compromisso do governo com as políticas sociais, mas que 
se fundamenta como avanço, como um legítimo processo democrático. A Sociedade Civil 
está servindo de “comparsa” em um processo no qual o governo não se sente pressionado 
pelo Conanda, órgão deliberador e controlador e a Sociedade Civil pouca articulada, 
sobrevive com migalhas advindas dos cofres públicos para manter suas atividades e se 
auto-sustentar. Este processo continua ratifi cando a cidadania tutelada, agora, com 
assentimento da sociedade organizada (Resumo Portal Capes).  

    
Anhucci (2008) chega a conclusões parecidas sobre o Conselho Municipal de Londrina, Paraná: 

“A partir dos resultados desta pesquisa, pode-se afi rmar que, sem tradição e cultura 
política de participação, o CMDCA de Londrina tem encontrado obstáculos no exercício 
de sua co-responsabilidade na gestão da coisa pública. Embora haja uma legislação 
avançada e progressista que garante a participação e o controle social, a população não 
tem se apropriado desses instrumentos. Prova disso é que têm prevalecido, no espaço 
do conselho, posturas autoritárias e clientelistas no trato da coisa pública. Constatou-se 
ainda que os conselheiros têm tido difi culdades em garantir que suas ações representem 
decisões, em especial aqueles que têm por responsabilidade representar a sociedade civil. 
Para fragilizar a consolidação da democracia e dos espaços coletivos de luta pelo interesse 
comum, a ideologia neoliberal vem desmobilizar e prejudicar a organização social em 
espaços públicos. Assim, torna-se fundamental que os atores sociais e políticos apropriem-
se de espaços democráticos, consolidando os Conselhos de Direitos, de modo a orientar o 
Estado e a sociedade na direção dos interesses coletivos” (Resumo Portal Capes). 

      
Sem querer colocar sob suspeitas as conclusões dessas pesquisas, algumas questões se nos colocam: 

seriam as conclusões generalizáveis para todos os conselhos do país? Qual realidade está sendo retratada 
por essas pesquisas? Ou esta é a realidade de quantos conselhos de direitos? Seriam essas conclusões 
generalizáveis para todos os outros aspectos de cada um dos conselhos pesquisados ou somente para as 
dimensões estudadas? 

Em que pese o fato de estas pesquisas estarem contribuindo para compor uma análise de situação 
dos conselhos no país, creio que, devido à metodologia utilizada baseada em estudo de caso e a falta 
de análises mais globalizadas, podem estar construindo um retrato distorcido da realidade desses órgãos 
colegiados de democracia participativa.   

Em realidade, a questão mais profunda, parte deste negativismo acadêmico pode ser de natureza 
epistemológica: referente ao modelo de ciência empregado por essas pesquisas. Constata-se nesses estudos 
uma tensão entre um modelo weberiano do parâmetro ideal de análise e a empatia com o objeto, empatia 
esta que para muitos pesquisadores vai para além da relação acadêmica, se constituindo mesmo em uma 
relação de militância. Assim, na maioria desses estudos, os seus autores, oscilando entre a empatia com objeto 
e o modelo ideal Weberiano de análise acadêmica, terminam por centrar-se nos problemas e difi culdades 
de funcionamento/cumprimento do papel, os quais ocupam a quase totalidade das páginas de análise dos 
dados empíricos. 

Depois de demonstrar a inoperância ou inefetividade desses instrumentos, os autores reservam 
as conclusões para esboçarem uma mensagem mais animadora, mas ainda assim afi rmadas na forma no 
tom dos ‘desafi os’ a serem superados pelos conselhos, ou na alegação de que estes se constituem uma 
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‘promessa’ a ser cumprida. Neste contexto de conselhos como ‘potenciais’ instrumentos situados no campo 
das ‘possibilidades’ de democratização do estado, nem mesmo aqueles estudos que indicaram a existência 
de uma melhor performance dos conselhos de direitos como é o caso das pesquisas que arguiram em favor 
da ‘função pedagógica’ dos conselhos de direitos apresentaram evidências contundentes na defesa dos seus 
argumentos. A falta de substancialidade nos argumentos favoráveis aos conselhos termina por dar à essas 
mensagens um ‘tom’ salvacionista, uma vez que estas exigem crença dos leitores.  Por esse caminho, com 
evidências tão reduzidas e insufi cientes sobre a viabilidade desses conselhos, essas mensagens terminam por 
se constituírem numa retórica discursiva insufi ciente para  contrapor o discurso hegemônico, e de certa 
forma senso comum, da inutilidade dos conselhos de direitos da criança e do adolescente.   Perspectiva 
esta que termina, em última instância, reforçando, não intencionalmente, a proposta neoliberal de estado 
reduzido.

Análises de cunho mais sociológico oferecem uma perspectiva diferenciada daquelas apresentadas 
nos estudos de caso. Os dados coletados não deixam dúvida que uma quantidade de conselhos de direitos 
da criança e do adolescente, difícil de ser estimada, vem participando do processo de formulação de políticas 
para infância e adolescência no país. As evidências são várias: 

i. Segundo dados da Pesquisa Conhecendo a Realidade, a maior prioridade dos conselhos dos 
conselhos municipais, identifi cada por 59% dos respondentes da amostra, é com relação à 
criação e apoio de entidades, projetos e ações para atendimento de crianças e adolescentes. 
Informa ainda a Pesquisa que “apenas” 20% dos conselhos de direitos contam com 
diagnóstico documentado sobre a situação da criança e do adolescente, e para outros 35% 
dos conselhos esse diagnóstico estava em fase de Planejamento. A existência de planos 
de ação sistematizados em forma de documento foi registrada por 23% dos conselhos 
municipais de direitos; outros 16% declararam possuir planos de ação não formalizados, 
e 31% afi rmaram que seus planos de ação estavam em fase de elaboração. 

ii. O Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA) aprovou, 
com a participação dos conselhos estaduais e municipais dos direitos da criança e do 
adolescente, no início da década de 2010, um conjunto de planos para proteção especial 
de crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou violados. Foram eles: Plano 
Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes (2000); 
Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (2004); Sistema Nacional de 
Atendimento Socioeducativo – Sinase (2005); e Plano Nacional de Convivência Familiar 
e Comunitária (2006).

iii. Um grande conjunto dos conselheiros vem participando das conferências municipais, 
estaduais e nacionais dos direitos da criança e do adolescente.1 A 8ª Conferência, realizada 
em dezembro de 2009, aprovou as diretrizes da Política Nacional e do Plano Decenal 
de Promoção, Proteção e Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente. Ademais, 
centenas de conselhos/conselheiros participaram da consulta pública do anteprojeto de 
Política e de Plano Decenal realizada no segundo semestre de 2010.   

 
Essa breve sociologia dos conselhos de direitos evidencia um dado importante: embora uma 

parcela dos conselhos esteja sim participando do processo de formulação de políticas para infância e 
adolescência, esta não tem sido a prioridade número um para um conjunto muito grande de conselhos.
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Direções que podem contribuir para o fortalecimento dos

conselhos de direitos  

Cremos que o foco de análise dos conselhos de direitos da criança e do adolescente deve mudar 
dos gaps entre um modelo idealizado e a realidade, para buscar conhecer o que estes órgãos estão ‘realmente’ 
fazendo. Cinco autores caminharam nesta perspectiva: Silva (2000), Damasceno (2006),  Ahnen (2001), 
Frota (2004) e Tatagiba (2007). 

Silva (2000), no seu estudo sobre nove conselhos municipais do Vale do Itajaí, no Estado de 
Santa Catarina, com base nos atos de decisão desses conselhos, para os quais ela classifi cou os tópicos 
deliberados em agendas: temática, articuladora, decisória e controladora. Ela constatou que os conselhos de 
direitos apresentam ênfases diferentes para cada uma dessas agendas. A agenda temática possui forte ênfase 
na fase de implementação de programas de proteção especial e as demais agendas ocupam pouco tempo 
do cotidiano desses conselhos. A agenda controladora está sendo vivenciada de modo incipiente. Veja a 
conclusão nas palavras da autora (os grifos são nossos):     

Ao reconstruirmos a agenda temática encontramos referência à assistência social, educação, 
saúde, prática de ato infacional, violência, exploração sexual, negligência e discriminação 
contra crianças e adolescentes, cultura, esporte e lazer, justiça e habitação. Constatamos 
que as ações e discussões da agenda temática giraram em torno da preocupação com 
o reconhecimento da realidade, da ocorrência de transferência de responsabilidade, da 
denúncia de não oferta e de oferta irregular de serviços e de indicativos de proposição 
de política pública. Ao reconstruirmos a agenda articuladora percebemos que as ações 
de articulação ocorreram com ênfase no âmbito local, com tímidas iniciativas que o 
ultrapassaram. Quanto à agenda decisória, apenas uma parcela dos conselhos fi zeram 
uso das resoluções e o processo decisório teve como eixo central a agenda administrativa. 
Por último, a agenda controladora mostrou que o controle das ações na área da infância 
foi vivenciado de modo incipiente, indicando a urgência de fortalecermos os mecanismos 
de gestão participativa das políticas públicas (Resumo Portal da Capes).

Damasceno (2006) estudou o Conselho Municipal Natividade, Rio de Janeiro, numa perspectiva 
mais de longo prazo e demonstrou que a boa e a má perfomance de um conselho podem ser circunscritas 
à gestão pesquisada. A perspectiva mais longitudinal demonstra que esses resultados podem se alternar na 
trajetória de um mesmo conselho em razão da fragilidade institucional desses órgãos colegiados: “O estudo 
mostra que o conselho analisado viveu duas fases: apogeu e decadência. (...)” (Portal Capes)  

Ahnen (2001) pesquisou sobre as possibilidades ou habilidades da sociedade civil atuar como 
uma contraposição ao poder do estado por meio da participação no processo de formulação de políticas 
públicas nos conselhos de direitos da criança e do adolescente. O autor estudou oito conselhos de direitos: 
os conselhos estaduais do Pernambuco, Bahia, Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul e os conselhos municipais 
das respectivas capitais desses estados. Sua principal conclusão foi que a “sociedade civil foi bem sucedida 
nos seus esforços em alguns casos, mas não em outros” (p. 40). Segundo ele, o “impacto da sociedade 
civil sobre o estado é muito maior onde forças políticas que chegaram ao poder são mais abertas a uma 
maior e mais ativa participação da sociedade civil na governança” (p. 15).  Contudo, afi rma ele, em alguns 
casos, as estratégias empregadas pelos membros da sociedade civil, mapeadas pela sua pesquisa, ajudaram a 
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sociedade civil a superar as barreiras de executivos não-cooperativos (p. 16). Ao que fi cou demonstrado pelo 
autor a disposição do executivo em aceitar o conselho como legítimo na arena de formulação de políticas 
públicas e vital para o sucesso das iniciativas do conselho de direitos.  

Frota (2004, 2011) analisou o papel do Conselho Municipal de Direitos da Criança e do 
Adolescente de Belo Horizonte no campo da formulação e da avaliação de políticas públicas para a infância, 
desde sua fundação em 1993 até 20102. Ela constatou que: 

Ao longo de sua trajetória o conselho conseguiu estruturar-se para atuar como formulador 
e normatizador da política de atendimento no município, especialmente no campo 
das medidas de proteção, das medidas sócio-educativas e da orientação do trabalho 
das entidades de atendimento. Destaca-se também o avanço do conselho no campo 
orçamentário. O conselho, além de deliberar sobre os recursos do FMDCA-BH e de 
controlar os gastos, passou a opinar sobre os recursos relativos à criança no âmbito da Lei 
Orçamentária Anual (LOA) e do Orçamento Criança e Adolescente (OCA, 2011). 

Segundo Frota, duas variáveis foram centrais para esse desempenho: a experiência acumulada 
pelos conselhos/conselheiros em formulação de políticas públicas e a pré-disposição do poder público 
municipal (executivo) em reconhecer a legitimidade do conselho de direitos. A autora atribui os avanços à 
capacidade do conselho em articular os atores centrais responsáveis pelas políticas públicas para a infância 
no município: o governo municipal, a câmara municipal, o juizado da infância e o ministério público, as 
organizações não-governamentais prestadoras de serviços e os fóruns de debates. Contudo, Frota alerta 
que durante o processo não linear, “houve períodos de êxito e de retrocesso, em termos de articulações 
institucionais” (2011).  A conclusão mais ampla a que chegou a autora é que, nas suas palavras, 

as possibilidades de atuação dos conselhos, no campo das políticas para a infância, 
são delineadas, por um lado, por condições técnicas - conhecimentos e práticas sociais 
produzidos no âmbito dos conselhos e, por outro lado, por condições de natureza 
política que envolvem as relações e os confl itos entre o conselhos e as outras instituições 
componentes do sistema de garantias e da rede de atendimento (2011).

     
Tatagiba (2007) analisou a atuação do Conselho Municipal da Cidade de São Paulo, no período entre 

2004-2006 circunscrito dentro da trajetória de existência do conselho, buscando compreender “os diferentes 
níveis de incidência dos conselhos nas diferentes fases da política pública”, para além da dicotomia delibera/
não-delibera (p. 14).  A pesquisadora tomou por base a classifi cação das fases da política como propostas por 
Draibe (1998): a) o processo de formulação de políticas públicas envolve: i) identifi cação de uma questão 
a ser resolvida, a partir de um diagnóstico; ii) a formulação de um plano de ação para o enfrentamento do 
problema; iii) estabelecimento de prioridades dentro desse plano de ação. b) A implementação das políticas 
públicas, a qual inclui: i) estabelecimento de sistema gerencial decisório; ii) de processos de divulgação; iii) 
de seleção de benefi ciários; iv) de capacitação dos agentes; e vi) de mecanismos operacionais. Desta forma, 
segundo a autora, os níveis de incidência dos conselhos podem variar nas diferentes fases da política, ou 
mesmo restringir-se a um dos subprocessos no interior de cada uma das fases. Assim, 
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O conselho pode ter um nível de incidência forte na fase de planejamento e fraco na 
fase de implementação, ou vice-versa; pode concentrar sua ação na última fase, com um 
controle social ex post; ou pode ainda não ter qualquer infl uência nos ciclos de produção 
da política. Para avaliar o tipo de incidência do conselho sobre a política é fundamental 
conhecer o seu desenho institucional, no qual são defi nidas as expectativas em relação a 
essa incidência (por exemplo, há conselhos cuja atribuição legal é unicamente acompanhar 
a execução de determinada ação no interior de um programa) e a trajetória política do 
conselho, no decorrer da qual o mesmo assume para si o desempenho de certas funções 
que podem ou não coincidir com o que está previsto na sua defi nição legal (p. 17) . 

     Tatagiba (2007) concluiu que, no caso do CMDCA de São Paulo, 

Conselho exerce maior infl uência na etapa de implementação da política, e mesmo nesse 
caso, sua incidência está concentrada nos subprocessos que envolvem a seleção e capacitação 
de agentes implementadores e ou benefi ciários, e o fi nanciamento das atividades-fi m. Isso 
equivale a dizer que a atuação do CMDCA concentra-se na produção de decisões que 
visam facilitar e racionalizar o processo de execução da política pública. Já as decisões que 
antecedem a implementação da política – constituição da agenda, defi nição dos interesses, 
identifi cação de alternativas, defi nição de metas, objetivos, recursos e estratégias de ação 
(Perez, 1998) – passam por fora do Conselho (p. 71 ).

A autora alerta para o processo de “burocratização” do conselho, observada tanto na linguagem 
quanto na lógica de ação.  Este fator pode contribuir nas explicações da difi culdade dos conselhos assumirem 
um papel mais propositivo e inovador, mesmo na fase de implementação das políticas onde reside o seu 
forte. 

Os “achados” dos pesquisadores acima mencionados pode nos ajudar a compreender os percentuais 
aparentemente muito baixos de conselhos que, segundo a pesquisa Conhecendo a Realidade, priorizam a 
elaboração de diagnósticos e de planos de ação, dois elementos da fase de elaboração de políticas públicas. 
Uma leitura pessimista poderia nos levar a avaliar que o maior percentual dos conselhos está priorizando 
aspectos da produção de políticas que não são da sua competência (implementação) e deixando a sua 
missão precípua para lugares bastante inferiores no ranking das prioridades (formulação – planejamento). 
Ademais, poder-se-ia agregar que, após 21 anos de ECA, o percentual de conselhos de direitos com seus 
diagnósticos realizados e planos de ação implementados é extremamente pequeno em comparação com a 
quantidade de conselhos existentes no país. 

Já  uma leitura de cunho mais otimista, ou realista, eu diria, a qual se insere numa análise mais 
histórica e contextualizada, pode até mesmo signifi car esses 20% como um avanço histórico, considerando 
que partiu-se de uma base mínima de participação da sociedade no processo de formulação de políticas 
e que, no contexto neoliberal do estado mínimo, avanços milimétricos podem signifi car mais, uma vez 
que operam em situação de adversidade, do que grandes avanços em momentos extremamente favoráveis. 
Mesmo o dado de que 35% dos conselhos de direitos haviam declarado que os diagnósticos estavam em 
fase de planejamento pode ser visto como positivo, uma vez que pode indicar uma tendência crescente com 
a formulação de políticas nas inúmeras preocupações dos conselhos.  

Há  de se considerar também que os conselhos de direitos estão têm muitas outras atribuições para 
além da formulação, monitoramento e avaliação de políticas sociais. Santos (2011) chama atenção para o 
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que denomina de um dos problemas mais “estruturais” dos conselhos de direitos, que o descompasso entre 
atribuições e natureza institucional desses órgãos. O número de atribuições e competências é extremamente 
grande para um órgão de natureza colegiada composta por funcionários do estado que atuam em outros 
órgãos e membros da sociedade civil que atuam em regime de voluntariado. Veja uma síntese das atribuições/
competências dos conselhos de direitos da criança e do adolescente. 

• Acompanhar e participar do processo de elaboração da legislação municipal, estadual e na-
cional relacionada à infância e adolescência.

• Formular a política dos direitos da criança e do adolescente, incluindo aqui o estabelecimento 
de prioridades, a aprovação de planos específi cos e a infl uência no reordenamento institu-
cional necessário à consecução dessa política.

• Incidir sobre a elaboração do fi nanciamento das políticas sociais públicas visando garantir o 
princípio da prioridade absoluta para crianças e adolescentes, incluindo o exercício da advo-
cacia dos seus interesses na elaboração e aprovação do orçamento público e gestão dos fundos 
dos direitos da criança e do adolescente. 

• Registrar os programas governamentais e não governamentais da política de promoção, pro-
teção, defesa e atendimento aos direitos da criança.

• Acompanhar e avaliar as ações governamentais e não governamentais, destinadas ao atendi-
mento dos direitos da criança e do adolescente.

• Coordenar o processo de escolha do conselho tutelar.
• Promover, de forma contínua, atividades de divulgação do Estatuto da Criança e do Adoles-

cente.
• Mobilizar a opinião pública no sentido da indispensável participação dos diversos segmentos 

da sociedade. (ECA, Inciso VI: art.88) (SANTOS et al, 2009).
• E no caso dos conselhos estaduais e nacional fortalecer a rede de conselhos de direitos e tute-

lares articulada aos demais órgãos do sistema de garantia de direitos.
• E ainda, no caso do Conanda, realizar a defesa jurídico social (social advocacy) por meio 

da sua atuação como um órgão consultivo e de apoio no encaminhamento de denúncias de 
violações massivas aos direitos da criança e do adolescente bem como de confl itos com os 
sistemas de conselhos de direitos e tutelares (XI). 

A consecução de todas essas atribuições demandaria instâncias decisórias e fl uxos de decisão 
contínuos ao invés de assembleias periódicas, conselheiros com dedicação de tempo integral ao invés de 
representantes de órgãos governamentais com tempo limitado e membros da sociedade civil voluntários 
de tempo parcial, e corpo técnico em número apropriado e devidamente qualifi cado para as funções. Ao 
contrário dessas condições desejadas, segundo a pesquisa Conhecendo a Realidade (CEATS-FIA/Conanda, 
2007), em 65% dos conselhos municipais as assembleias ocorrem mensalmente e em 11% estas acontecem 
bimestralmente. A periodicidade das reuniões não seria um problema se os conselheiros devotassem tempo 
extrarreunião para as atividades dos conselhos. Mas ao que tudo indica não é bem a realidade: falta de 
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tempo é o maior problema apontado pelos conselheiros, dos dois segmentos que compõem o conselho. Em 
69% dos conselhos estudados, o número médio de horas dedicadas às atividades dos conselhos era de até 
5 horas por mês.    

O número de conselhos que possui equipe técnica é pequeno. O tamanho dessas equipes, quando 
existentes, é bastante reduzido.  Embora possa parecer impressionante que 54% dos conselhos participantes 
da pesquisa contem com equipe de pessoal de apoio, em 91% dos conselhos essa equipe é cedida por outras 
pastas. Alguns conselhos (3%) declararam que o pessoal de apoio era remunerado com recursos do Fundo 
Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente. Vale notar que estamos falando de equipe de apoio e 
não de equipe técnica para assessorar os conselheiros.  

Embora um percentual alto de conselheiros de direitos possa contar com espaço para atuar 
(83%), ainda existem 17% dos conselhos que não possuem nem ao menos um espaço para atuar. E dentre 
aqueles que possuem algum espaço, muitas vezes esse espaço não é exclusivo e o tamanho e as condições 
de privacidade foram considerados ruins ou regulares por 43% e 52% dos conselhos de direitos. Quanto 
aos equipamentos disponíveis, 47% dos conselhos não possuem armários ou estantes; 20% dos conselhos 
não possuem os textos legais como o Estatuto da Criança e do Adolescente para embasar sua prática. Cerca 
de 49% dos conselhos não dispõem de computadores e 54%, de linha telefônica fi xa. Quase a metade dos 
conselhos não possui acesso direito à internet (56%); e, dentre os que possuem, 13% é internet discada.  

Este modelo de conselhos tem muito poucas chances de ser efetivo para a consecução de todos os 
seus objetivos. Se as soluções propostas representarem algum nível de solução efetiva, estas seriam apenas 
parciais. Auad (2007) contesta a falta de equidade entre o fato dos conselheiros de direitos do segmento 
governamental serem remunerados por serem funcionários do estado e os da sociedade civil deverem contar 
apenas com o fato de que é um “serviço público relevante”. Mas a contar com o número de horas – média 
de 5 horas por mês --  dedicada pelos conselheiros da porção governamental nos conselhos de direitos, essa 
medida poderia corrigir uma injustiça, mas não representaria uma solução para intensa demandas sobre 
os conselhos de direitos. Tampouco resolveria o problema completamente um incremento nas equipes 
técnicas, pois os mecanismos decisórios dos conselhos difícilmente teriam condições de processar as 
demandas decorrentes de tantas atribuições. 

A estratégia encontrada, consciente ou não, vem sendo a priorização das atribuições dos conselhos 
que são executadas. Além dos 59% que afi rmaram estar priorizando a criação e o apoio a entidades, projetos 
e ações de atendimento de crianças e adolescentes, 28% dos conselhos afi rmaram estar priorizando a criação 
e regulamentação dos fundos dos direitos da criança e do adolescente e 23% dos conselhos afi rmaram que 
sua prioridade vem sendo e tem sido o apoio aos conselhos tutelares.  Ainda que defi nição de prioridade não 
signifi ca exclusão de outras ações, sabe-se que muitos conselhos municipais estão consumidos pela chamada 
agenda-meio (administrativo/burocrático) e não agenda fi nalística (atividades relacionadas à formulação de 
políticas). Ainda que a estratégia da priorização seja muito acertada avalio que seria necessário redefi nir as 
competências e o formato dos conselhos.

A direção assumida por esses estudos pode pautar epistemológica e metodologicamente novos 
estudos. Algumas das lições aprendidas:  
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a. Constatou-se uma ênfase nos estudos sobre os conselhos de direitos como estratégia de am-
pliação, de concretização da democracia participativa e de instrumento de controle social. 
Contudo, poucos desses estudos reconheceram que não se pode atribuir aos conselhos de 
direitos o papel de sozinhos democratizarem o estado. Eles são parte de uma estratégia mais 
ampla de participação social. Uma discussão a ser feita é exatamente o que está acontecendo 
com a participação social no sentido amplo e incluir neste bojo a participação nos conselhos.  

b. Nesta mesma direção, muito da discussão sobre democratização do estado,  controle social e 
descentralização foi realizado como se essas categorias estivessem operando num vácuo de in-
tencionalidade, desconectadas de uma fi nalidade. Muitos desses estudos não levaram em con-
sideração para que democratizar e controlar o estado.   A fi nalidade, no campo da infância e 
adolescência, é aumentar a efi ciência do estado na garantia de direitos da criança e do adoles-
cente, particularmente no que afeta os conselhos de direitos, na formulação e implementação 
de políticas, particularmente contribuindo na universalização dessas políticas. Desta forma, 
em última instância, o que deve ser estudado é se o estado vem melhorando o seu processo 
de produção de políticas para infância e adolescência. Muitos estudos deixaram de considerar 
essa fi nalidade na avaliação que fi zeram do desempenho dos conselhos de direitos da criança 
e do adolescente.  

c. Faz-se necessário evitar generalizantes baseados em estudo de casos.  Desta forma, quando a 
opção for o estudo de somente um conselho de direitos, é ideal que esta pesquisa seja realizada 
com um recorte temporal mais longo de tempo. Ou quando a opção recair sobre um recorte 
temporal muito curto, que o estudo leve em consideração a trajetória histórica do próprio 
Conselho e o estudo de questões semelhantes em outros conselhos gestores congêneres.

d. Quando a opção metodológica for por estudo-de-caso, quando realizado este deve ser an-
corado e numa sociologia ou demografi a que globalize ou coloque o estudo individualizado 
num contexto mais global do país. Ou ainda estudos de casos não mais despojados de sua 
pretensões de conclusões generalizantes. 

e. Os estudos que realizaram pesquisas em um número maior de conselhos de direitos, ou entre 
conselhos de direitos e outros conselhos gestores, ganharam com ampliação do escopo do 
estudo oferecido pela perspectiva comparativa. 

f. Em caso da opção recair sobre o exame de uma dada tendência ou problema, que esta seja 
examinada em número maior de conselhos de direitos. E que seja ancorada numa leitura mais 
balanceada dos problemas e acertos.

g. Dentro dessa mesma lógica, que o estudo de uma só das competências dos conselhos de direitos 
seja realizado em relação ao conjunto de competências e atribuições de um mesmo conselho. 

h. Os estudos longitudinais se mostram um grande recurso metodológico para colocar os 
conselhos em perspectiva histórica, captar as várias dinâmicas e os momentos de sucesso e 
insucessos. 
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Por uma concertação de agendas entre produção acadêmica e formulação 

de políticas para infância e adolescência no país. 

A implementação da Política Nacional e do Plano Decenal num país continental como Brasil e 
sem tradição de formular políticas integrais para infância e juventude é um grande desafi o que oferece uma 
agenda de pesquisas para produção acadêmica. Não signifi ca que a defi nição da agenda de pesquisa sobre 
a temática seja subordinada ou condicionada pelo processo de formulação de políticas sociais, mas que 
existe uma concertação de agendas entre a produção acadêmica e a formulação de políticas para infância 
e adolescência, a qual inclui a revisão do modelo de conselhos de direitos e do seu fortalecimento como 
espaços de concertação entre governo e sociedade civil.   

Para o desenvolvimento de políticas nacionais é de fundamental importância o foco nas chamadas 
“boas práticas”, sejam estas sobre experiência de participação de crianças e adolescentes na formulação de 
políticas sociais, uma experiência bem sucedida de formulação, monitoramento e avaliação dos conselhos. 
A esta ênfase nas boas práticas pode-se mudar o foco da perspectiva diagnóstica para a prognóstica. 

Na perspectiva de implantação dos conselhos de direitos nos municípios onde estes ainda não 
existem poderiam servir de subsídios estudos comparando processos de implantação conselho de direitos e 
outros conselhos gestores. Também a realização de estudos avaliando as difi culdades dos municípios onde 
estes ainda não existem.

A composição dos conselhos de direitos abre muitas possibilidades de pesquisas como, por exemplo, 
a análise dos processos de escolha dos membros da sociedade civil, os acordos e alianças estabelecidos no 
processo decisório, infl uência do status da representação no processo de produção de políticas públicas  

O funcionamento dos conselhos de direitos é um campo fértil, pois podem gerar pesquisas como 
alguns conselhos de direitos que lograram um melhor desempenho nas decisões da agenda temática ou 
articuladora ou ainda controladora, como o que foi categorizado por Silva (2000). A gestão dos conselhos 
é uma outra área de grande desafi o nunca incluída nos cursos de formação.  

A capacitação dos conselheiros de direitos tem sido pouco estudada pelas pesquisas acadêmicas. 
O que funciona e o que não funciona? Quais são os modelos mais efi cazes? Como garantir mecanismos 
de capacitação continuada? Qual a avaliação que se faz de programas de formação continuada? Como 
mensurar o impacto dos eventos de capacitação na vida dos conselheiros, nas políticas públicas e na vida 
das crianças e adolescentes? Qual tem sido este impacto.  Considerado o enorme turnover, onde estariam os 
conhecimentos adquiridos pelos conselheiros sendo reciclados e empregados em outras áreas, quando estes 
imigram para outras áreas de trabalho?

O processo de formulação de políticas públicas é  atribuição/papel estruturante na vida dos 
conselhos de direitos e deve ser objeto de mais pesquisas. Mesmo a nossa leitura dialética entre avanços 
e desafi os não consegue responder, por falta de dados empíricos, o quanto de políticas para infância e 
adolescência um dado município traçou e o percentual dessas políticas traçadas sobre o qual os conselhos 
de direitos tiveram alguma incidência. Quais foram as estratégias utilizadas pelos conselhos de direitos que 
lograram uma boa incidência na fase de planejamento de políticas?  

A integralização de políticas para infância e adolescência é  vital para a solução de muitos dos 
problemas sofridos pelas crianças e adolescentes deste país. A ação de integralizar as políticas para infância 
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e adolescência possivelmente não aparece explicitamente como atribuição dos conselhos municipais, no 
entanto esta é uma decorrência do princípio da proteção integral à criança e ao adolescente. Assim, formular 
a política de “atendimento aos direitos da criança e do adolescente”, como preconiza o ECA, signifi ca 
formular uma política de proteção integral da criança e do adolescente.   

Contudo, dados empíricos demonstram uma clara realidade: a maior incidência dos conselhos, 
da maneira peculiar acima mencionada, é  sobre as chamadas medidas de proteção especial.   Segundo 
a pesquisa Bons Conselhos, a maior prioridade dos CMDCAs é para criação e apoio a entidades de 
atendimento a crianças e adolescentes nas áreas do atendimento sócio-familiar, atendimento a crianças 
vítimas de exploração e abuso sexual, e prevenção e atendimento a crianças e adolescentes usuários de 
drogas e álcool. É de conhecimento recorrente entre formuladores de políticas para infância e adolescência 
que muitos conselhos municipais vêm investindo, para além das prioridades mencionadas, na erradicação 
do trabalho infantil, e nas estratégias de implementação das medidas socioeducativas para adolescentes em 
confl ito com a lei.

Os avanços registrados na atuação do Conanda desde sua existência foram todos  na direção 
da aprovação de  planos de proteção especial de crianças e adolescentes com seus direitos ameaçados ou 
violados. Foram eles, em ordem cronológica, o Plano Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra 
Crianças e Adolescentes (2000) o Plano Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (2004) o Sistema 
Nacional de Atendimento Socioeducativo – Sinase (2005) e o Plano Nacional de Convivência Familiar e 
Comunitária (2006). 

O que mais preocupa nessa ênfase da implementação das medidas de proteção é que esta ação 
vem sendo realizada de maneira descontextualizada de uma política integral de promoção e proteção 
dos direitos da criança e do adolescente.  É justamente no campo das medidas de proteção especial de 
crianças em situação de vulnerabilidade social que a desarticulação entre políticas econômicas e sociais 
foi mais duramente registrada. Em que pese o crescimento das políticas sociais de saúde, educação e 
assistência social, os conselhos de direitos, devido à herança menorista, comportaram-se mais como 
perpetuadores dessa tradição, na medida em que se focaram mais na chamada proteção especial do 
que nos garantidores de políticas de proteção integral, em detrimento dos avanços conceituais – na sua 
concepção como “políticas de direitos humanos de crianças e adolescentes” –, como se elas pudessem ter 
existência em si mesmas. 

Não se resolve o problema da violência sexual, para citar um campo no qual se verifi cou grandes 
avanços, com ênfase quase que exclusiva na “proteção”  de crianças e adolescentes vitimizados, sem uma 
política de responsabilização dos autores de violência e o estancamento da chamada “demanda”  por sexo 
com crianças e adolescentes. É preciso fazer com que as políticas sociais básicas incidam sobre as raízes 
estruturais do problema. Na falta de uma perspectiva mais holística de proteção integral, os planos nacionais 
até então traçados vêm sendo concebidos mais como planos temáticos do que como planos estratégicos 
de uma política mais ampla de promoção, proteção e defesa dos direitos da criança e do adolescente. 
Repetindo, ocorre muita ênfase na proteção especial desarticulada da proteção integral, sem planos de 
enfrentamento de violências cruciais, como a violência doméstica e a mortalidade por causas externas, e 
com pouca incidência sobre as causas estruturais dos problemas (SANTOS, 2011).
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Nesse sentido vale a pena analisar a experiência desenvolvida pelo governo federal na implementação 
da Política e do Plano Decenal. 

A integralização das políticas para infância e adolescência requer por sua vez uma articulação 
horizontal entre os conselhos de direitos e outros conselhos setores das políticas setoriais e também vertical 
entre os conselhos municipais e estaduais. O modelo de rede, que contrapôs a perspectiva sistêmica da 
Política Nacional de Bem Estar do Menor, apresenta também suas necessidades de aprimoramento. É a 
lógica da autonomia dos conselhos, da sua concorrência normativa e a complementaridade, esta falhando 
sobretudo no quesito complementaridade. Não pode ser descartada a ideia mesma da necessidade de 
estabelecimento de um pacto entre conselhos de direitos e conselhos gestores de políticas setoriais.  Pesquisas 
explorando as diversas possibilidades de contribuir para uma melhor articulação entre os conselhos com 
certeza serão muito bem vindas. 

Sabendo que as intervenções no Ciclo de Planejamento e Orçamentação não são para amadores, 
os esforços dos conselhos de direitos nesta matéria no sentido de infl uenciar a destinação orçamentária 
deverão ser saudados pelos conselhos de direitos. 

Finalmente as pesquisas sobre monitoramento e avaliação de políticas devem alcançar outro 
patamar para além da constatação de sua incipiência. Existem conselhos de direitos que lograram uma boa 
performance neste quesito? Quais foram as estratégias utilizadas. Como avaliar os processos de formulação 
de políticas anteriores ao ECA e agora na sua vigência? Ou, ainda, existe uma maior produção de políticas 
para infância e adolescência hoje do que na fase das duas décadas que antecederam a vigência do Estatuto 
da Criança e do Adolescente?

Como demonstramos acima, existe uma tendência dos estudos e do próprio estado em identifi car 
os problemas dos conselhos de direitos como sendo decorrente da participação da sociedade civil. Esta é, 
contudo, uma maneira simplifi cada de realizar um debate que é hipercomplexa.  

No caso específi co da formulação de políticas, a baixa incidência dos conselhos de direitos tem 
sido debitada na conta da inexperiência da sociedade civil.  Contudo, a considerar que só nessa primeira 
década do século XXI o Governo Federal está elaborando uma Política Nacional e um Plano Decenal para 
infância e adolescência, pode-se dizer que o governo/estado também não havia desenvolvido experiência 
em formulação  de políticas integrais ou integralizadoras para infância e adolescência por séculos. Que a 
sociedade civil não tenha experiência é obvio e menos grave do que o governo/estado não ter experiência. 
A sociedade civil só vem sendo parte desse processo por menos de duas décadas e só pode aprender pela 
própria experiência ou por transferência da competência do próprio aparelho de estado.

Voltamos a uma questão central: não estariam estes estudos de casos na maneira como vêm sendo 
desenvolvidos em que pese a boa intenção causando mais prejuízo do que ajudando?   Creio que estes 
contribuíram para povoar o imaginário social da inoperância desses conselhos que afeta profundamente 
autoimagem institucional desses novos arranjos institucionais. 

Uma agenda concertada entre produção acadêmica e produção de políticas sociais pode contribuir 
defi nitivamente para uma revisitação e aprimoramento do modelo de conselhos de direitos no país. 
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