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Resumo: O artigo visa explanar, a importância da participação social na efetivação de políticas 
públicas, compreendendo o processo de criação e legitimação dos conselhos, como sendo o 
lócus da integração entre a sociedade civil e o poder público. Entendendo que o espaço do 
Conselho legitima a política pública, uma vez que dá visibilidade as demandas sociais dos 
cidadãos e, consequentemente as insere na agenda pública, permitindo, deste modo a 
construção de intervenções governamentais de maneira cooperativa entre o Estado e a 
sociedade civil. 

Palavras-chave: Gestão Democrática; Conselhos Gestores, Participação Social. 
 
Abstract: The article aims to explain the importance of social participation in the 
implementation of public policies, including the process of creation and legitimation of councils, 
as the locus of integration between civil society and public power. Understanding that the 
Council space legitimizes public policy, since it gives visibility to the social demands of citizens 
and, consequently, inserts them in the public agenda, thus allowing the construction of 
governmental interventions in a cooperative way between the State and civil society. 
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1 INTRODUÇÃO 

O intuito deste artigo é compreender qual a importância da participação 

social para a consolidação das políticas públicas, enquanto garantidora de 

direitos a população, pelo viés dos Conselhos Municipais e como este Órgão 

materializa a participação social e o seu poder decisório, conforme previsto na 

Constituição Federal (CF) de 1988.  

Entendendo, deste modo os Conselhos Municipais como uma instância 

de deliberação e fiscalização privilegiada, considerando sua composição 

paritária entre sociedade civil e poder público na construção e efetivação das 

políticas públicas. Uma vez que os Conselhos Gestores passaram a ser 

obrigatórios em todos os níveis de governo e representando uma das 

condições para o repasse de recursos da esfera federal para os estados e 

municípios, garantindo assim o controle social dos recursos públicos. 
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2 CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988 E A DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 Ao transcorrer dos anos a sociedade passou a perceber a necessidade 

de participar de maneira mais efetiva das decisões do Estado e, então 

sobreveio à exigência pelo direito de ser parte do processo decisório no que se 

refere à construção de políticas públicas2.  

 Percebendo que políticas públicas, de acordo com Saraiva (2006, p. 28) 

“Trata-se de um fluxo de decisões públicas, orientado a manter o equilíbrio 

social ou a introduzir desequilíbrios destinados a modificar a realidade”. 

Portanto, políticas públicas podem ser consideradas estratégias de 

intervenção, almejadas pelos sujeitos que participam do seu processo de 

construção/decisão e de aplicabilidade na realidade que se apresenta, logo, 

‘fazer’ política pública requer, como base do seu processo de implantação, a 

participação da população. 

Carvalho (1998) descreve que no Brasil durante o processo Constituinte 

viveu-se um período de efervescência, em que insurge nas reivindicações dos 

movimentos sociais, a ideia de “participação”. O movimento pela efetivação da 

participação popular a partir deste processo e que ganhou ainda mais força na 

década de 90, ampliou e clarificou nos movimentos sociais a reivindicação de 

participar da construção e reconstrução dos direitos e da gestão da sociedade.  

Raichelis (2000) ao analisar este cenário pelo qual o país estava 

passando: o aumento significativo dos movimentos sociais; o movimento da 

constituinte; o cenário internacional – vivia-se nas décadas de 80 e 90 um 

incentivo\implantação das políticas neoliberais (enxugamento do Estado3 e 

ampliação do Mercado) - pontua que: 

                                                           
2
 Já na década de 1920 começou a se ter maior efervescência dos movimentos sociais no 

Brasil (da busca por melhores condições de trabalho e de vida pela população). “As Leis 
Sociais, que representam a parte mais importante dessa regulamentação, se colocam na 
ordem do dia a partir do momento em que as terríveis condições de existência do proletariado 
ficam definitivamente retratadas para a sociedade brasileira por meio dos grandes movimentos 
sociais desencadeados para a conquista de uma cidadania social. [...] O desdobramento da 
questão social é também a questão de formação da classe operária e de sua entrada no 
cenário político, da necessidade de seu reconhecimento pelo Estado e, portanto, da 
implementação de políticas que de alguma forma levem em consideração seus interesses”. 
(IAMAMOTO; CARVALHO, 2014, P. 134, 135).  
3
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pretensão de controle social (Bonavides, 2000). No Estado Democrático, o poder constituinte 
insere-se dialeticamente no sistema das fontes de direito, não apenas como um momento 



 
Enquanto no Brasil estávamos aprovando uma Constituição que 
incorpora mecanismos democratizadores e descentralizadores das 
políticas sociais, que amplia direitos sociais, fortalecendo a 
responsabilidade social do Estado, os modelos de Estado Social 
entram em crise no plano internacional, tanto os Estados de Bem 
Estar Social quanto o Estado Socialista. E deste processo emerge 
uma crise mais ampla, que desemboca no chamado projeto neoliberal 
e nas propostas de redução do estado e do seu papel social. Isto vai 
ter um impacto muito grande na nossa experiência de 
democratização das políticas sociais. (RAICHELIS, 2000, P. 41). 

 

 Este movimento, da reinvindicação do direito a participar, culminou no 

entendimento de que “Todo poder emana do povo, que o exerce indiretamente, 

através de seus representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 

Constituição” (ARTIGO 1°, CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988). A CF de 

1988 prevê a participação direta dos cidadãos por meio dos denominados 

institutos de democracia direta ou semidireta como, por exemplo, os Conselhos 

em suas instâncias: municipal; estadual e federal, que representam uma forma 

concreta de fomento a participação social.  

 De acordo com Rocha (2009) a CF de 1988, ao garantir, dentre os seus 

princípios e diretrizes, “A participação da população por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos 

os níveis” (Art. 204, INCISO II), estabeleceu, no processo de elaboração e 

implementação das políticas públicas a participação social, enquanto eixo 

essencial na gestão e no controle das ações do governo. Depreende-se, 

portanto que em seguida a sua promulgação, o desafio que se apresenta é a 

regulamentação dos princípios constitucionais com o intuito de concretizar a 

participação popular.  

 Realizando uma análise de toda esta estrutura que se busca efetivar, 

tem-se que a gestão pública democrática permite o ingresso dos cidadãos nos 

processos decisórios no campo da sociedade política (ROCHA, 2009). Que 

                                                                                                                                                                          
constitutivo, puramente inicial da legitimidade constitucional, mas como fonte continuamente 
geradora de direitos. Esse movimento expressa-se pela descentralização das decisões, das 
políticas públicas e dos gastos sociais, pelas autonomias de gestão e participação da 
sociedade civil; [...]” (SIMÕES, 2012, P. 93). Lembrando que o Governo é ou deveria ser “[...] a 
soma organizada dos representantes do Estado, executando funções específicas que este 
propõe realizar para cumprir expressa e refletidamente os fins estatais que a Constituição 
Federal, estadual ou lei orgânica instituem. É a corporificação concreta e operacional do 
Estado, em sua ação política, seu funcionamento, uma entidade objetiva que se refere aos 
agentes públicos, incumbidos da responsabilidade de realizar aqueles fins.” (SIMÕES, 2012, P. 
47 – 48).  

 



 

vem de encontro ao que Raichelis (2000, p. 42, apud, ROCHA, 2009, p. 09) 

descreve ao analisar todos estes mecanismos de inserção da sociedade civil 

na agenda pública, visto que “Permite a participação da sociedade civil 

organizada na formulação e na revisão das regras que conduzem as 

negociações e arbitragem sobre os interesses em jogo, além do 

acompanhamento da implementação das decisões”. 

 Assim sendo, estes novos espaços públicos se apresentam como 

instrumentos de discussão e deliberação de políticas sociais e públicas 

eficazes, o que se configura para além de um sistema e/ou mecanismo de 

inovação na forma de gestão do Estado, mas que também busca através deste 

processo a inserção cada vez mais ampla da sociedade civil, fomentando o 

controle social e a fiscalização da atuação do Estado. 

 

2.1 CONSELHOS GESTORES E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 

 Os Conselhos de políticas públicas surgiram posterior a promulgação da 

CF de 1988, se configurando como uma nova estratégia de participação 

popular, representando um marco na criação e execução de um sistema 

descentralizado e participativo, no âmbito das politicas públicas. E se 

consolidam como instrumentos de expressão e participação social, instituídos 

por força de lei.  

 Desta forma, depreende-se que os Conselhos geram uma inovação na 

institucionalidade púbica, pois de acordo com Gohn (2011) eles instituem uma 

nova esfera pública não estatal, o que significa dizer que a partir disto surge um 

novo modelo4 de relação entre a Sociedade e o Estado, já que possibilitam e 

                                                           
4 Entendendo que a implantação da Democracia consentiu a participação da sociedade civil de 

maneira ativa nos processos decisórios do Estado. Visto que com a CF de 1988 temos o marco 

principal de criação de um sistema descentralizado e participativo na gestão das políticas 

sociais, tendo os Conselhos Municipais como lócus desse sistema participativo. De acordo com 

Neves (2005): [...] a participação social e coletiva corre risco ao enfrentar práticas políticas que 

colocam obstáculos ao processo de construção democrática, em especial nos contextos em 

que a prática clientelista é forte tendência, pois ocorre ai um processo de despolitização da 

participação. Nesse aspecto é que acreditamos que a participação pode-se caracterizar como 

assistencialista e negociada no fortalecimento de uma cultura menos democrática e voltada 

para interesses individuais onde o clientelismo tem forte presença nos diferentes contextos 

locais. (P. 07, apud, SEOANE, 2013, P. 44). Partindo, deste pressuposto é necessário assegurar 

a participação dos cidadãos, pessoas com direitos e deveres que nutram real interesse com a 



 

estimulam a participação de segmentos sociais no processo de formulação de 

políticas sociais e viabilizam a população o acesso aos espaços em que se 

deliberam as decisões políticas.  

 Os referidos Órgãos (conselhos) podem ser classificados de acordo com 

a função que exercem as quais podem ser de fiscalização, de mobilização, de 

deliberação ou de consultoria, a saber: 

 

A função fiscalizadora dos conselhos pressupõe o 
acompanhamento e o controle dos atos praticados pelos 
governantes. A função mobilizadora refere-se ao estímulo à 
participação popular na gestão pública e às contribuições para a 
formulação e disseminação de estratégias de informação para a 
sociedade sobre as políticas públicas. A função deliberativa, por sua 
vez, refere-se à prerrogativa dos conselhos de decidir sobre as 
estratégias utilizadas nas políticas públicas de sua competência, 
enquanto a função consultiva relaciona-se à emissão de opiniões e 
sugestões sobre assuntos que lhes são correlatos (CARTILHA OLHO 
VIVO – CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA, 2012, P. 21, grifo 
nosso). 

 

Salientamos que a legislação brasileira prevê a criação e manutenção de 

inúmeros Conselhos de políticas públicas, alguns com abrangência nacional e 

outros com atuação restrita a estados e municípios, de acordo com as 

demandas apresentadas.  

Com base na Cartilha Olho Vivo (2012) depreende-se que a criação de 

Conselhos e o provimento das condições indispensáveis para o seu 

funcionamento, consiste em categorias obrigatórias para que estados e 

municípios possam receber recursos do Governo Federal para o 

desenvolvimento de seus serviços, programas e projetos. Deste modo, no que 

se refere aos municípios, os Conselhos foram instituídos para auxiliar a 

Prefeitura na tarefa de empregar de maneira satisfatória o dinheiro público5. 

                                                                                                                                                                          
temática tratada e, principalmente que almejem em sua amplitude serem participantes da 

gestão pública da política e dos encargos sociais advindos desta participação. 

5
 “Mesmo sem participar dos conselhos, cada cidadão ou grupo de cidadãos, isoladamente ou 

em conjunto com entidades ou organizações da sociedade civil, pode ser fiscal das contas 
públicas. Cada um desses atores sociais pode, por exemplo, verificar se o município, o Distrito 
Federal, o estado e a União realizaram, na prática, as obras das escolas conforme previsto ou 
se os valores das notas fiscais e valores das compras e obras realizadas são compatíveis com 
os preços de mercado. No caso dos municípios, por exemplo, a Constituição Federal assegura, 
no § 3.º do artigo 31, que suas contas ficarão à disposição de qualquer contribuinte para exame 
e apreciação durante 60 dias, anualmente, sendo possível o questionamento da legitimidade 
das contas nos termos da lei. O cidadão também tem o direito de ter acesso aos processos de 



 

De acordo com Gohn (2001, p. 7) os Conselhos são “Canais de 

participação que articulam representantes da população e membros do poder 

público estatal em práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos”, se 

configurando como um dos pilares da democracia6 direta e participativa. Uma 

vez que a “Participação comunitária e participação popular cedem lugar a duas 

novas denominações: participação cidadã e participação social” (GOHN, 2001, 

p. 56).  Todo este mecanismo de inserção de fato da participação social7 

na agenda pública, fazendo menção aos escritos de Rocha (2009) requer 

estratégias para implementar mudanças não apenas no regime político, mas 

igualmente na gestão das políticas públicas, com o objetivo de ir além de 

particularidades autoritárias e paternalistas do modelo brasileiro de intervenção 

estatal.  

 Considerando que no âmbito das políticas públicas no Brasil estas foram 

marcadas pela fragmentação e desarticulação institucional. Tal situação 

colocava e em muitas ocasiões coloca em xeque a efetivação das políticas 

                                                                                                                                                                          
compras e ao conteúdo dos contratos celebrados pela Administração Pública, podendo 
acompanhar, por exemplo, a sessão pública de julgamento de propostas em uma licitação” 
(CARTILHA OLHO VIVO – CONTROLE SOCIAL E CIDADANIA, 2012, P. 24). 
6
 “A democracia evita a tirania; garante aos cidadãos direitos essenciais; liberdade geral; 

autodeterminação; autonomia moral; desenvolvimento humano; proteção dos interesses 
pessoais essenciais; igualdade política; busca pela paz; e prosperidade” (DAHL, 2001, P. 58). 
7 Para Silva; Jaccoud e Beghin (2005) existem três enunciados que explicam as proporções que 

a participação passa a ter no âmbito dos direitos sociais, da proteção social e, por conseguinte 

da democratização das Instituições que lhes correspondem, a saber: “a) a participação social 

promove transparência na deliberação e visibilidade das ações, democratizando o sistema 

decisório; b) a participação social permite maior expressão e visibilidade das demandas sociais, 

provocando um avanço na promoção da igualdade e da equidade nas políticas públicas; e c) a 

sociedade, por meio de inúmeros movimentos e formas de associativismo, permeia as ações 

estatais na defesa e alargamento de direitos, demanda ações e é capaz de executá-las no 

interesse público” (P. 375). Portanto, a participação social possui um papel relevante tanto no 

que se refere “[...] à expressão de demandas como em relação à democratização da gestão e 

da execução das políticas sociais” (SILVA; JACCOUD E BEGHIN, 2005, P. 375).  Destarte, a 

obrigatoriedade legislacional de o Conselho ser composto paritariamente entre Governo e 

Sociedade Civil, pressupõe: “Pensar o Conselho Paritário como “lócus” do fazer político, é 

pensá-lo como espaço contraditório. Como uma nova modalidade de participação. Diz respeito 

a um formato de exercício democrático que questiona, tanto a tradição elitista do fazer 

político no âmbito da sociedade quanto sugere repensar as práticas de precária experiência 

democrática, predominantes na sociedade civil” (CAMPOS e MACIEL, 1997, p. 150, apud, 

SEOANE, 2013, P. 45).  

 



 

públicas, visto que a forma como são conduzidas em muitos casos bloqueiam o 

trabalho e, às vezes, até o inviabilizam no que diz respeito à coordenação, com 

implicações para a eficiência, eficácia e efetividade das políticas públicas na 

sociedade.  

Na participação cidadã, conforme Gohn (2001) subentende-se que o 

conceito de participação cidadã encontra-se fundamentado na universalização 

dos direitos sociais, visando à ampliação da cidadania e juntamente a isto 

procurasse construir uma nova compreensão acerca do papel e do caráter do 

Estado, numa lógica que visualiza e dialoga sobre a definição das prioridades 

nas políticas públicas, tendo como base um debate também público.  Com isto, 

a participação se efetiva como uma intervenção social periódica e projetada, já 

que comtempla um processo de formulação e implementação de políticas 

públicas.  

Destarte, este novo desenho institucional que se apresenta no viés da 

descentralização e com a propagação da participação como eixos centrais do 

processo de democratização da gestão pública brasileira, teceu os Conselhos 

Gestores como sendo instâncias de mediação entre o governo e a sociedade 

civil, o que possibilita a população sentir-se pertencente aos processos 

decisórios das políticas públicas, nas três esferas administrativas do Estado. 

Assim sendo, pode-se compreender que este mecanismo de 

participação social também gera um ‘desconforto’ em relação ao governo, já 

que na medida em que o Conselho efetiva suas ações, torna-se cada vez mais 

corresponsável na defesa dos processos de cunho participativo e obviamente 

na implantação de serviços públicos efetivos e eficazes. De acordo com 

Raichellis (2000): 

 

O que incomoda os governos na questão dos Conselhos não é a sua 
existência, mas exatamente a natureza das suas atribuições, o fato 
de terem um caráter deliberativo garantido legalmente, pois os 
procedimentos são muitas vezes mais demorados e abertos ao 
debate e conflitos de posições por terem que passar pela aprovação 
dos Conselhos. Os recursos do orçamento e os fundos de 
financiamento para as áreas da Assistência Social, da Saúde, da 
Criança e Adolescente são obrigatoriamente submetidos à aprovação 
dos conselhos. (P.43).  

 



 

Ressalta-se que nestes Conselhos os cidadãos não apenas participam 

do processo de tomada de decisões da Administração Pública, mas, 

igualmente, do processo de fiscalização e de controle dos gastos públicos, 

assim como da avaliação dos resultados obtidos pela atuação governamental, 

de acordo com a Cartilha Olho Vivo (2012).  

É preciso ter a compreensão de que todo este processo encontra-se 

permeado de incongruências, porém é necessário perceber que as 

contradições também podem gerar a construção de atuações positivas e 

fortalecidas no âmbito das políticas públicas. Assim sendo, é necessário que os 

conselheiros sejam capacitados para desempenharem suas funções 

adequadamente e, mais uma vez, ressalta-se a importância dos conselheiros 

terem a percepção de que tais situações que geram debate e disputas 

precisam ser observadas como algo positivo e que poderá ser utilizado para a 

efetivação da participação social e implantação e/ou implementação da política 

pública, por meio de Serviços; Programas e Projetos, visando à garantia e 

ampliação de direitos e, por conseguinte a efetivação do controle social. 

 

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

No transcorrer dos anos, em especial após a promulgação da CF de 

1988 pode-se depreender que temos vivenciado uma ampliação e propagação 

de ações e práticas que estimulam a participação social, movimento este que 

conta com o engajamento direto dos cidadãos nos atos da Administração 

Pública, com o intuito de inserir na agenda pública as demandas de interesse 

coletivo. E pode-se dizer que é no âmbito municipal que essas práticas se 

materializam de maneira direta e intensificada, uma vez que é no território de 

moradia do sujeito que se enfrenta os maiores problemas e/ou dificuldades no 

que se refere ao acesso a serviços públicos de qualidade e que de fato 

assegurem direitos a população. 

Neste sentido, os Conselhos Municipais se apresentam como espaços 

essenciais para concretização dessa participação social, bem como, para a 

efetivação da cidadania. Portanto, é possível inferir que é por meio dos 

Conselhos que a população consegue de fato colocar em pauta suas 

demandas e lutarem pela efetivação dos seus direitos. E para tanto, é 



 

imprescindível que a população tenha conhecimento tanto dos seus direitos 

quanto deveres, para que então de maneira conjunta com o Poder Público seja 

co-gestora das políticas públicas. É preciso salientar que uma atuação ativa 

dos representantes da sociedade civil nos Conselhos significa exercitar a 

cidadania, pois tal atuação consolida a democracia, já que uma atuação 

comprometida como conselheiro(a) possibilita a intervenção na realidade 

vivenciada pelos diversos segmentos sociais e, consequentemente pode 

resultar na transformação da situação apresentada e, por fim assegurar direitos 

sociais, políticos e civis.  

O diálogo entre os conselheiros, tanto da sociedade civil quanto do 

poder público, precisa ser constante, a interlocução entre os membros do 

Conselho propiciará a troca de conhecimentos, de modo que favorece a 

objetividade e legitimidade das decisões. É primordial que os conselheiros 

reflitam sobre a prática desenvolvida no âmbito do Conselho, para que ocorra a 

fomentação de uma participação efetiva, com discussões conscientes e 

críticas, gerando transparência nas decisões e que o posicionamento dos 

membros durante as reuniões seja democrático.  

Por fim, pontua-se que ainda que se tenham limitações e algumas 

dificuldades a serem enfrentadas pelos Conselhos, não podemos olvidar a 

contribuição deste Órgão para a ampliação da cidadania no Brasil e que, 

portanto, requer a atuação do Estado na sua efetivação de maneira plena e 

contínua.  
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