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Resumo: O objetivo deste trabalho é dialogar a respeito dos limites e possibilidades da 
participação no Conselho da Assistência Social de Maringá na perspectiva de 
democratização da gestão da política pública de Assistência Social. Fundamentada 
teoricamente sobre esta modalidade de representação, que tem como princípio a inclusão 
política, participação da sociedade civil organizada, ampliando desta forma, não só os 
espaços, mas também os atores sociais envolvidos, estando os sujeitos envolvidos mais 
próximos e conectados com os que representam, porém não substitui a forma autorizada 
sob forma de eleição, mas reconhecendo como um novo espaço democrático de 
participação. As questões apresentadas têm como tarefa contribuir para despertar a análise 
quanto a democratização do Estado e da sociedade, no âmbito da formulação, deliberação e 
implementação da política pública de assistência social no município, apesar de reconhecer 
que o curto prazo para sua realização limitou o aprofundamento da pesquisa. 
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Abstract: The objective of this work is to discuss the limits and possibilities of participation in 
the Social Assistance Council of Maringá in the perspective of democratization of the 
management of public policy of Social Assistance. Based theoretically on this modality of 
representation, which has the principle of political inclusion, participation of organized civil 
society, thus expanding not only the spaces, but also the social actors involved, the subjects 
involved being closer and connected with those they represent, but does not replace the 
authorized form in the form of election, but recognizing as a new democratic space of 
participation. The questions presented have the task of contributing to the analysis of the 
democratization of the State and of society, in the context of the formulation, deliberation and 
implementation of the public policy of social assistance in the municipality, although 
recognizing that the short term for its accomplishment has limited the deepening the 
research. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Este trabalho resultou de uma investigação a respeito dos limites e possibilidades 

da participação nos conselhos na perspectiva de democratizar a gestão das políticas 

públicas. Por meio desta modalidade de representação, que tem como princípio a inclusão 

política, promover uma pesquisa aos conselheiros municipais da assistência social de 

Maringá, governamentais e não governamentais, para analisar se essa perspectiva é 

possível ou utópica. 

A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa foi prioritariamente 

qualitativa de caráter exploratório. Alguns procedimentos metodológicos foram delimitados, 

para abarcar os objetivos desta pesquisa. Elaborado questionário, enviado por correio 

eletrônico e entregue em mãos na plenária do conselho do mês de junho de 2016. Desse 

modo, os questionários foram devolvidos pelos conselheiros sem identificação dos mesmos 

e segundo sua disponibilidade de tempo, estabelecido um prazo máximo de quinze dias 

para o retorno. 

Segundo Chizzotti (2005, p. 79) a pesquisa qualitativa “parte do fundamento de que 

há uma relação dinâmica entre o mundo real e o sujeito”. Por isso, a pesquisa qualitativa 

requer a interação entre o pesquisador e os sujeitos pesquisados, uma vez que a relação 

destes com objeto estão repletos de significados. 

O primeiro passo exigiu uma revisão bibliográfica de literaturas existentes para 

identificar o referencial teórico elaborado por autores que apresentam os temas presentes 

nesta pesquisa, sendo os movimentos e lutas sociais, a participação social após a 

Constituição Federal de 1988, como resposta à participação social.  

Na sequência foi realizada a pesquisa de campo, em que há aproximação do 

pesquisador com os sujeitos. A entrevista utilizada foi a semiestruturada. De acordo com 

Minayo (2004) a este tipo de entrevista selecionado, possibilita o entrevistado a discorrer 

sobre o tema proposto, uma vez que é composta por questões abertas que propiciam o 

diálogo direcionado com os sujeitos do universo da pesquisa, o qual é composto dos 

seguintes sujeitos: conforme a Lei nº. 8958/2011, que dispõe sobre a Conferência Municipal 

de Assistência Social, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Fundo Municipal de 

Assistência Social, participaram da pesquisa todos os 26 conselheiros titulares, sendo 13 

conselheiros governamentais e 13 não governamentais. 



 

3 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

 A análise de conteúdo que objetivou “compreender criticamente o sentido das 

comunicações, seu conteúdo manifesto ou latente, as significações explícitas ou ocultas” 

(CHIZZOTTI, 2005, p. 98). Este processo foi importante para destacar as principais 

questões discutidas no questionário, bem como para conhecer a realidade e a conjuntura 

que envolve os aspectos intrínsecos e extrínsecos ao objeto da pesquisa. 

Neste sentido, Abreu (2002, p. 135) apresenta que: 

A solidariedade e a colaboração intraclasses subalternas, bem como 
a mobilização, a capacitação e a organização das mesmas classes 
apresentam-se como elementos constitutivos de um novo princípio 
educativo – base de uma pedagogia emancipatória – na medida em 
que, em condições históricas determinadas, contribuem para 
subverter a maneira de pensar e agir, isto é, a ordem intelectual 
moral estabelecida pelo capital, e plasmam novas subjetividades e 
condutas coletivas indicativas de uma nova cultura. 

 

Por isso, cada vez mais se faz presente a necessidade de se articular de maneira 

profunda, em uma dinâmica de transformação das relações sociais que seja crítica ao 

contexto, que se vincule ao processo de resistência à ordem dominante, em busca da 

promoção da cidadania e a democracia, relevância desta discussão para o processo 

democrático das políticas públicas. 

Nessa nova cultura participativa, os documentos oficiais brasileiros, asseguram o 

direito à participação no processo de tomada de decisões e acompanhamento das políticas 

públicas. Para tanto, se faz necessário promover a capacitação e está intimamente ligada à 

educação do seu povo. 

Com base no exposto, só ocorrerão mudanças e a (trans)formação: 

Quando o indivíduo-cidadão, sabendo-se que ele está condicionado 
pelo meio, pelas estruturas e processos sociais, pela ação dos outros 
indivíduos-cidadãos, consegue criar uma história pessoal, unir 
subjetividade e objetividade, dar um sentido ao conjunto de 
experiências da sua vida, combater os poderes e domínios que lhe 
afetam, integrar o vivido, o percebido e o imaginado, ele se 
transforma num sujeito. Ou seja, alguém dotado de autonomia e 
liberdade, com capacidade de fazer escolhas (WANDERLEY, 2000, 
p.162). 

Conforme as palavras do autor é preciso que a educação seja vista como fator 

fundamental no processo de formação do indivíduo, ou seja, só será possível uma decisão e 

participação por parte da população a partir do momento em que este público conhecer a 

importância da cidadania, da educação e a influência que as mesmas possuem na 

sociedade. 
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Ainda, segundo essa perspectiva, Lüchmann (2011, p. 143) uma sociedade 

democrática fundamentalmente pode ser estabelecida por meio de  

[...] sua capacidade de defender as demandas dos grupos mais 
vulneráveis e excluídos; seja pelo caráter pedagógico no sentido de 
promoção de processos de educação política (de confiança, 
cooperação e espírito público); por denunciar relações, ou ainda 
promover e ocupar os espaços de cogestão de políticas públicas. 

 

Diante do exposto, os conselhos setoriais, incorporam a possibilidade de 

instrumentalizar a sociedade na perspectiva de construção e controle de políticas públicas, 

envolvendo diversos atores sociais, que podemos definir como os interlocutores dos 

interesses coletivos, considerando sua representatividade e legitimidade no processo de 

participação social, de ocupação de espaços democráticos de discussão e efetivação de 

políticas públicas com efetividade, ou seja, atendimento às necessidades da população e 

fiscalização permanente da aplicação dos recursos públicos. 

Os conselhos se deparam com um grande desafio: o de combater os interesses 

políticos e o de garantir direitos da sociedade. Esta questão é um ponto de interrogação 

constante para todos os conselheiros, que refletem minuciosamente sua representatividade 

e/ou debates nos conselhos, pois sem querer, o mesmo acaba por mediar o canal de 

comunicação entre estes, fato que outorga falhas e pouca representatividade coletiva.  

 Para Raichelis (1992, p. 273) a implantação dos conselhos em diferentes setores, 

nos vários níveis de atuação: nacional, estadual e municipal, trata de um “modelo” de 

participação da sociedade civil na gestão pública “forjado pela dinâmica das lutas sociais 

das últimas décadas, que busca redefinir os laços entre o espaço institucional e as práticas 

societárias” (RAICHELIS, 1992, p. 273). Pois, a autora ainda afirma: 

 [...] apesar da importância a serem atribuída à experiência atual dos 
conselhos, esses espaços não podem ser considerados como os 
únicos condutos de participação política. Nem é possível fazer 
dessas experiências exemplos modelares de uma sociedade civil 
ativa e organizada. Certamente, a nova dinâmica social submete à 
tensão as formas de representação política existentes, no quadro da 
desarticulação dos movimentos populares e de enfraquecimento das 
organizações sindicais, em meio à crise social e econômica. Ao 
mesmo tempo, revela outro estágio de inserção dos movimentos 
sociais na institucionalidade democrática. A abertura de novos canais 
de participação, fruto da luta e da conquista de diferentes 
movimentos coletivos. (RAICHELIS, 1992, p. 273-274). 

 

Diante da exposição da autora, se confirma que os conselhos são grandes 

instrumentos, mas não únicos, de cultivar uma nova concepção de participação social, 
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estabelecendo uma postura e posicionamento de representação diante da atuação em um 

espaço riquíssimo de demandas sociais, as quais são de sua competência intervir na defesa 

dos direitos e de sua garantia efetiva, assim, os conselhos podem ser considerados os eixos 

que articulam as políticas. 

 

1.1 Análise da pesquisa 

Dos vinte e seis questionários emitidos, obtive retorno da pesquisa de dezoito 

conselheiros, podemos considerar uma boa amostra, por se tratar da opinião de 69% do 

Conselho Municipal de Assistência Social, nos quais onze são da sociedade civil e sete 

representantes governamentais (seis de secretarias municipais e um da Universidade 

Estadual de Maringá). 

A participação da sociedade civil nos conselhos, é fundamental para definir e em 

todo processo da gestão das políticas públicas, tornando-se elemento fundamental para a 

democratização das esferas governamentais, porém não se trata de que esteja de fato 

garantido por meio deste espaço aberto a novos atores sociais quem possuem 

representatividade e legitimidade para exercer tomadas de decisões e controle social. 

Vejamos alguns mapeamentos que podemos visualizar nesta pesquisa. Quanto ao 

processo de seleção para participação nos conselhos, dos sete representantes 

governamentais, seis informaram que foi indicado pela secretaria que representa e foi 

indicado com base no perfil profissional, já os representantes não governamentais, três 

informaram que foi indicado por seus dirigentes, três por submeteram a eleição de 

representantes de usuários, um representante de classe de trabalhadores do SUAS, um 

conselheiro justificou que a Instituição indicou por capacidade técnica e disponibilidade de 

tempo e apenas um não explicou a questão. 

Infelizmente, não consigo identificar por meio das respostas, a organicidade dos 

valores para seleção de representação nos conselhos, ao que tudo indica, sua grande 

maioria não estabelece critérios para indicação de uma cadeira no conselho da assistência 

social no âmbito municipal. 

Uma questão que chamou atenção trata-se do fluxo de conselheiros, pois 33% dos 

conselheiros declaram que foi referenciado no conselho substituindo outro representante e 

67% eleitos na conferência municipal de assistência social, levando em consideração que a 

última conferência foi realizada em julho do ano de 2015, o decreto de composição, sob o 

número 1345/2015, datado em 13 de agosto de 2015, em menos de um ano já tivemos 

reposição de conselheiros. Porém, destaco que não foi questionado e os conselheiros não 

justificaram o motivo da substituição dos conselheiros anteriores. 
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Podemos observar que 44% são novos conselheiros, ou seja, nunca participaram do 

conselho municipal da assistência social anteriormente e 44% estão na gestão pela segunda 

vez consecutiva e, 12% já participaram de três gestões interruptamente, devido ao 

regimento interno deste conselho, não permitir mais dos que duas gestões sequencialmente 

como representantes, sejam de ordem governamental ou da sociedade civil. Destes, 50% 

declaram que ao ingressar no conselho, não tinha nenhum conhecimento anterior sobre o 

papel do conselheiro(a) e do Conselho, 44% já tinha conhecimento a respeito e 6% sabia o 

básico sobre o conselho. Porém, após suas nomeações como conselheiro 90% declaram 

terem recebido capacitação a respeito e de forma satisfatória, somente um conselheiro 

informou que recebeu capacitação, porém foi insuficiente e um não participou de 

capacitação (acredito que tenha sido conselheiro que substituiu outro conselheiro). 

Ao serem questionados sobre quais assuntos gostariam de obter capacitação, 

podemos destacar as seguintes respostas: quatro solicitaram sobre legislações pertinentes, 

três sobre controle social, dois sobre o Sistema Único da Assistência Social, um sobre 

financiamento da política de assistência social, um sobre a função dos conselhos, um sobre 

prestação de contas das Organizações da Sociedade Civil – OSC, um sobre direitos sociais, 

um gostaria de conhecer mais as entidades prestadoras de serviços e seis não 

responderam a questão – não justificando, se não responderam por não haver necessidade 

de capacitação. 

A respeito do poder de decisão do conselho sobre a Política de Assistência Social, a 

grande maioria – 61% estão parcialmente satisfatório, 39% estão totalmente satisfeito e 

nenhum conselheiro(a) declarou insatisfeito. Podemos concluir que o conselho, pela 

avaliação dos conselheiros (as), está cumprindo seu papel quanto à gestão da política 

pública na qual se propôs participar. 

Ao discutir sobre o reconhecimento quanto ator social na participação da gestão da 

política pública de assistência social, os conselheiros(as) 89% argumentaram positivamente 

ao questionamento e apenas 11% informaram que parcialmente, sob as seguintes 

justificativas: 

 “É importante para o exercício da cidadania no meio social”. 

 “Colocando a minha opinião e em conjunto com as demais, ainda aprendendo”. 

 “A atuação no Conselho, pode-se intervir de maneira direta, na gestão das 
políticas públicas, executando ações de cobranças, tanto de prestação de 
serviços, transparência e implementação Políticas Públicas”. 

 “Por trazer a minha vivência do terceiro setor”. 

 “Porque eu acredito que a transparência e a melhora só se darão através da 
participação”. 
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 “Contribuindo par que os direitos dos usuários sejam esclarecidos”. 

 “Após a capacitação temos condições de participação”. 

 “Porque busquei, participo com interesse e empenho para que aconteça a 
verdadeira prática de uma política pública de assistência social”. 

 “Ao participar de um conselho de Direito automaticamente você se torna um ator 
participativo”. 

 “Porque todas as plenárias tomaram decisões que de certa forma interfere na 
vida dos nossos munícipes”. 

 “Porque posso tomar decisões que antes não podia”. 

 “Intervindo nas decisões políticas”. 

 “Busco ser atuante, contudo sei que sempre é possível ser mais participativo e 
buscar ser de fato um ator social de mudança”. 

 “Devido à participação assídua na Comissão de Inscrição e Cadastro”. 

 “Fazendo parte dessa construção social, a significância deste conselho terá outro 
olhar”. 

 “Percebo o quanto o conselho e os conselheiros tem importância no processo de 
gestão da política pública de assistência social”. 

 “Em parte, dada a minha condição de suplência na representação. Isso me 
permite acompanhar as discussões, debatê-las com o titular na representação, 
em situações pontuais”. 

 “Não totalmente, pois não consigo conciliar carga horária de trabalho e 
demandas do conselho, necessidade de estudo e participação nas reuniões”. 

 

Pelas argumentações, destacamos que os(as) dois conselheiros(as), que 

ponderaram a respeito de forma parcial sobre compreender-se atores sociais, justificaram 

situações individualizadas, porém não por falta de protagonismo na atuação do conselho. Ao 

serem questionados(as) sobre como estão contribuindo para o avanço do conselho, 

destacamos2: 

 “Contribuo participando das discussões das comissões e com outras instâncias 
que também participam das reuniões”. 

 “Estudando e me aprofundando nas demandas e propostas”. 

 “Na condição de conselheiro suplente, minha participação tem sido muito 
pequena”. 

 “Creio que a área de formação – Serviço Social – contribui para tal, além da 
participação assídua na comissão temática”. 

 “Busco contribuir sendo atuante e participativa. Para isso, busco estudar e me 
informar dos assuntos e legislações pertinentes à atuação do conselho”. 

 “Participando da comissão de políticas públicas e das plenárias”. 

                                                 
2 Somente respondeu somente sim um conselheiro, os demais argumentaram a respeito, 
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 “Participando das reuniões de comissões, divulgando as demais entidades as 
pautas do conselho e trazendo novos assuntos para pautar nas reuniões”. 

 “Participando das reuniões, das discussões, realizando visitas, entre outros”. 

 “Tenho participado: comissões, conferência, congressos e visitas aos 
prestadores de serviços de assistência social”. 

 “Procuro dar opiniões e participar da melhor maneira possível”. 

 “Participação nas comissões”. 

 “Com as minhas participações e as propostas trazidas e defendidas”. 

 “Com minha participação assídua nas reuniões”. 

 “Através das discussões em que participo”. 

 “Participando das decisões e votando nas plenárias”. 

 “Participando das reuniões”. 

 “Participando das comissões e reuniões”. 

 

Sem dúvida, por meio do conselho, a sociedade sente-se representada com essa 

nova forma de atuação política, porém não podemos assegurar que os impactos quanto 

suas participações na formulação de políticas públicas, pois as justificativas apontaram pela 

presença, mas não foram esclarecedoras quanto a forma que se dá a participação. Na fala 

da maioria dos conselheiros(as), há dificuldade em verificar um desempenho nessa 

perspectiva e que ultrapasse os limites das reuniões. 

Fato bastante surpreendente, é que 50% dos(as) conselheiros já trouxeram 

demandas para serem incluídas na pauta de discussões do conselho e 50% nunca 

apresentaram nenhuma demanda. Esta, sem dúvida é uma questão a ser estudada, 

conforme Lüchmann (2011, p. 145) destaca sobre a atuação política nas relações de 

participação “a representação conselhista [...] colocam na agenda desses atores coletivos, 

uma nova responsabilidade marcada pela dimensão da representatividade perante outros 

atores e com o Estado na formulação de políticas públicas que afetarão públicos mais 

amplos”. 

Portanto, a sugestão de demandas pertinentes às demandas do território, da 

sociedade como um todo e das próprias instituições nas quais representam, deveria sem em 

sua plenitude, dessa forma, acredito instaurar de fato repertórios de ação política de forma 

democrática e participativa. 

Referente à discussão com a base na qual representa, sobre as demandas 

apresentadas nos conselhos, 61% afirmaram que debatem com os órgãos, instituições na 

qual representam, 33% informaram que não debatem e 6% eventualmente discutem. Dentre 

os comentários, destacamos: 
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 “As demandas apresentadas nos conselhos aparecem na rotina do dia a dia, ou 
são extraídas das discussões do grupo de gestão da própria entidade ou dos 
grupos de trabalhos que reúnem representantes de diversas entidades do 
terceiro setor em Maringá”. 

 “A pauta é discutida no órgão em que represento”. 

 “Sempre que considero importante, levo as demandas trazidas pelo conselho 
para a gerência e colegas a qual represento”. 

 “A todo o momento divido com a equipe o que foi discutido nas comissões e 
plenárias para poder estar mais próximos dos servidores”. 

 

O que mais surpreendeu é que dos 33% que não discutem com suas bases, que 

somam um total de seis conselheiros(as), cinco deles, são representantes governamentais. 

A maioria, portanto, declaram discutir com suas bases a respeito das demandas, mas não é 

possível visualizar em suas respostas se recebem orientações quanto ao posicionamento 

diante das discussões de plenárias e comissões, tanto dos representantes governamentais, 

como não governamentais. 

Ao serem questionados só acreditam que o conselho é um espaço possível na 

perspectiva de democratizar a gestão das políticas públicas, surgiram as seguintes 

justificativas3: 

“À medida que o conselheiro exerça o seu papel de representante da entidade e dos 
usuários dos mesmos, que representa o conselho”. 

 “Mais união com os outros conselhos e usuários”. 

 “Porém o vínculo a uma instituição pública burocratiza e engessa algumas 
decisões/deliberações no conselho”. 

 “Pois permite aos cidadãos opinar sobre a política, sobre os processos de gestão 
e interferir na tomada de decisão”. 

 “Aqui é onde se expressa à vontade da população usuário do Serviço Social”. 

 “É possível com a participação das entidades não governamentais e usuários”. 

 “Por ser formado de várias pessoas que buscam o mesmo interesse em causa da 
Lei”. 

 “Eu acho um espaço democrático, contribui para muita coisa de interesse do 
conselho”. 

 “Temos condições de dialogar”. 

 “Porque permite a participação, questionamento (críticas) – Assembleia do 
conselho, nos bairros [...]”. 

 “Com a discussão as demandas são colocadas e discutidas entre todos os 
setores e políticas”. 

 “Porque contém representantes de vários setores da sociedade”. 

                                                 
3 Apenas um não respondeu a questão, os demais foram unânimes em responder afirmativamente 
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 “Especialmente devido à participação de inúmeras instituições e órgãos e, em 
especial, dos usuários dos serviços das políticas”. 

 “Porque ele é uma das ferramentas de controle que a sociedade tem para 
contribuir com a gestão pública na utilização dos recursos públicos”. 

 “Desde que todos saibam o poder do conselho”. 

 “Acredito que o conselho é um espaço fundamental para a democratização da 
gestão da política pública, pois os atores envolvidos representam todos os atores 
das políticas públicas e devem estar ali com um propósito em comum, não 
olhando somente para o interesse daqueles que representam”. 

 “Pois quando há diferentes atores sociais envolvidos, é possível construir de 
forma democrática as políticas públicas”. 

 

Pode-se constatar que, na prática, os conselheiros(as) reconheceram que através do 

conselho instaura-se um espaço de democrático de políticas públicas, espaço este, 

valorizado por seus representantes, mas certamente esta instância não esgota as 

estratégias para ampliação da participação social e defesa de garantia de políticas públicas, 

no caso especificamente do conselho entrevistado, da política de assistência social. 

E, por último, para completar a questão apresentada anteriormente, os(as) 

conselheiros(as) poderiam destacar quais avanços seriam necessários para evoluir na 

perspectiva de democratização da gestão das políticas públicas e, um conselheiro alegou 

não responder no momento e os demais fizeram as seguintes sugestões: 

 “Divulgação do papel do conselho”. 

 “O principal avanço deve se dar na participação popular, ou seja, dos usuários da 
política, pois verificamos ainda uma pequena participação destes atores sociais, 
ainda é insignificante a parcela de usuários das políticas que conhecem o papel 
do conselho e a importância da participação. Acredito que quando os usuários se 
apoderarem deste meio de participação social, teremos avanços extremamente 
significativos”. 

 “Todas as decisões da SASC sejam tomadas por resolução do COMAS”. 

 “Maior compreensão por parte dos gestores públicos sobre a importância da 
participação dos conselhos de políticas e maior divulgação para a sociedade em 
geral sobre o papel do conselho”. 

 “Promover ainda a participação popular, promovendo debates mais próximos à 
realidade dos usuários das políticas públicas”. 

 “Acho que está bem assim”. 

 “Uma participação e ampla divulgação do conselho e que as discussões sejam 
finalizadas”. 

 “Continuar com as reuniões do conselho descentralizadas e motivas/estimular a 
participação da população”. 

 “Deve ser mais divulgado sobre o conselho, para que a maioria da população 
tome conhecimento do seu funcionamento e tudo o que é oferecido”. 
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 “Precisamos de mais compreensão do gestor da sociedade para termos boas 
políticas públicas”. 

 “Os avanços que eu vejo que segura o desenvolvimento é a burocracia”. 

 “Maior participação dos usuários”. 

 “O estudo avançado dos indicadores sociais”. 

 “É necessário maior empenho do setor público na disponibilização de verbas 
para atender a demanda”. 

 “Concretizar a vigilância socioassistencial e democratizar a informação (não 
somente do ponto de vista do acesso, mas, também, do ponto de vista da 
facilidade de sua compreensão) para que todos os agentes, independentemente 
de seu nível de instrução, possam tomar decisões empiricamente 
fundamentadas”. 

 “Maior divulgação do conselho, efetivação do papel do conselho como 
deliberativo, independente de influências políticas”. 

 “Maior participação popular, mais divulgação da função dos conselhos”. 

 

Apesar, da insuficiência de um aprofundamento nos questionamentos, para que 

pudéssemos responder a problematização ora apresentada, esta pesquisa suscita questões 

fundamentais para análise da representação e consolidação da esfera pública democrática 

no âmbito da política de assistência social, mas fica evidente que a sociedade entende 

como conquista, a participação em conselho, mas que a informação, divulgação, 

comunicação, tanto aos próprios conselheiros, bem como extensivo à sociedade, pode-se 

constituir não somente o “consentimento popular”, mas a legitimação dos sujeitos da 

sociedade no que tange deliberações que influenciam diretamente na constituição de 

políticas públicas em defesa de seus direitos. 

2. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Discutir sobre a legitimidade dos atores sociais e a esfera pública deliberativa dos 

conselhos, sendo de certa forma legitimada por meio das Legislações como a Constituição 

Federal e Lei Orgânica, representam alternativa possível para ampliação da prática 

democrática e tomada de decisões aos processos públicos de monitoramento.  

Porém, vale destacar, que há muito que ser construído neste sentido, pois a 

necessidade de rompimento com o conservadorismo e práticas tradicionais isoladas dos 

conselhos que ainda se fazem presentes, deve ser promovida a construção cidadã de 

direitos individuais e coletivos que assegurem condições mínimas e emergenciais para não 

frear o desenvolvimento das pessoas e contra a permanência do capital e controle social, 

por meio da instrumentalização e capacitação dos seus participantes. 
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A sociedade organizada se depara com um grande desafio, o de combater os 

interesses políticos e defesa dos direitos e interesses coletivos, mas para tanto, se faz 

necessário refletir sobre a representatividade dos conselheiros, que sejam asseguradas 

nestas instâncias a luta para o aperfeiçoamento das políticas públicas, que sejam 

estabelecidas interface entre elas, o caminho da construção de ações integradas entre as 

diversas políticas públicas para o enfrentamento da questão social pois se trata dos mesmos 

cidadãos, num mesmo território. 

Desse modo, considerando a atual conjuntura das políticas públicas, que está 

concebida no ideário neoliberal, frente a emergência de sua garantia na totalidade como 

política social fundamental para o pleno desenvolvimento das capacidades intelectuais da 

pessoa humana, precisamos compreender os meandros que envolvem a efetivação de 

direitos sociais e luta contra as desigualdades sociais, bem como, os entraves que estão 

intrinsecamente ligados a efetivação dos conselhos em busca do aperfeiçoamento das 

políticas públicas. 

Assim, podemos verificar na pesquisa, que a participação social ainda é deficiente, 

requerendo investimento tanto na capacitação, quanto na sua legitimação, para que de fato 

estas instâncias sejam espaços de representatividade da sociedade, de fórum de 

organização da sociedade civil de interferência nas decisões e gestão das políticas públicas. 

Baseada nesta discussão, acredito que os conselhos setoriais, sendo pluralistas e 

responsáveis pela formulação, deliberação e controle social das políticas públicas, é 

possível materializar a mobilização e intervir na defesa dos direitos, podendo ser 

considerados os eixos que articulam as políticas para o atendimento dos indivíduos em sua 

totalidade. 
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