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Introdução

Os conselhos de políticas públicas são os principais mecanismos de participação social no país, nos

três níveis da federação. São órgãos colegiados que viabilizam a influência da sociedade civil nas políticas

públicas, bem como o controle social sobre a ação governamental. Os conselhos - articulados a outras formas

de participação social como as conferências, os orçamentos participativos, as mesas de diálogo e outras - são

formas pelas quais se concretizou a previsão constitucional de participação da sociedade civil nos assuntos

públicos (Romão, 2015). Tomando por base o ano de 1988, Gurza Lavalle e Barone (2015) mostram que a

evolução geral da criação de conselhos nos municípios brasileiros responde a três padrões diferentes. Em

primeiro lugar, temos conselhos praticamente universalizados no país, em áreas consideradas estratégicas

pela Constituição de 1988 e com marco legal e indução federal. Isto ocorre nos setores da saúde (Lei

8142/1990 e demais normas), dos direitos da criança e do adolescente (Lei 8069/1990 e demais normas), na

educação (Lei 9424/1996, Lei 14113/2020) e na assistência social (Lei 8742/1993). O segundo padrão é o de

conselhos criados a partir do final dos anos 1990, mas de modo desigual e que não conseguiram atingir

patamares próximos à universalização. Neste padrão, os autores incluem os conselhos de cultura, habitação,

direitos do idoso e meio ambiente. Não há mecanismos fortes de indução, ao contrário do padrão anterior,

como a transferência de recursos federais condicionada pela criação e funcionamento destes conselhos.

Comparativamente, tratam-se de políticas menos estruturadas que as anteriores. O terceiro padrão traz uma

expansão baixa e desigual no território brasileiro e corresponde à maior parte dos conselhos. São políticas

como direitos humanos, esporte, juventude, direitos da pessoa com deficiência, LGBT, direitos da mulher,
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promoção da igualdade racial, política urbana, segurança e transporte. Estes conselhos ocorrem sobretudo em

municípios com maior IDH e se caracterizam por abrigar políticas transversais e sem mecanismos de indução

advindos do governo federal. De fato, as experiências de participação e controle social promovidas pelos

conselhos guardam forte diversidade, consideradas as especificidades dos setores de políticas públicas.

Porém, de maneira geral, na última década, a literatura se ressentiu de que o cumprimento das expectativas

democratizantes das quais os conselhos gestores são portadores não vinha sendo concretizada (Almeida,

Tatagiba, 2012). As autoras identificam o seguinte paradoxo: “o baixo poder relativo dos conselhos vis-à-vis

sua força como modelo de participação” e sugerem que é preciso fomentar mudanças na prática dos

conselhos, reservando mais espaço para o exercício da política - no sentido do conflito e da negociação - em

lugar da burocracia da gestão. Assim, a agenda de pesquisa que se coloca se relaciona a verificar as conexões

dos conselhos com seu entorno, com as instituições, movimentos e organizações. Diz respeito também à

hipótese de que o potencial dos conselhos em pautar a administração pública se conecta à sua capacidade - e

de seus membros - de angariar apoios na sociedade civil e na sociedade política, sem desconsiderar as muitas

interações possíveis entre os conselhos entre si. Este ambiente da participação social pode ser analisado de

maneira vertical, no próprio segmento da política, nos níveis da federação. Mas também pode - e este é o

nosso caso - ser escrutinado de maneira horizontal, no mesmo nível federativo. Mais que isso, ao se buscar

conhecer o potencial político dos conselhos e de seus membros, deve-se considerar o mesmo ambiente

político-institucional e político-societal. Deste modo, este projeto se articula a uma agenda de pesquisa que

visa compreender o potencial de fortalecimento da intervenção pública dos conselhos, considerando para isso

o seu entorno político-institucional e político-societal. Para isso, consideramos alguns elementos-chave: a) a

capacidade de autofinanciamento dos conselhos, sua relação com fundos constitucionais ou

infraconstitucionais, ou eventuais recursos orçamentários determinados pelo Legislativo; b) as capacidades

estatais (Pires e Gomide, 2016) que sustentam as atividades dos conselhos e dos órgãos públicos vitais para a

consecução de seus objetivos; c) o potencial dos conselhos em provocar e gerar experiências inovadoras de

articulação entre setores de governo, promovendo transversalidade e intersetorialidade nas políticas públicas;

e d) os mecanismos de interação, comunicação e mobilização dos conselhos para com a sociedade,

considerando a representatividade da composição dos conselhos em determinado ambiente político-societal.

Vale salientarmos que o presente projeto se situa em um momento político de ataque aos conselhos nacionais

de políticas públicas, a partir de diversas medidas do governo federal. Entre elas, a mais impactante foi a

edição do Decreto 9759/2019, por meio do qual a maioria dos conselhos nacionais foi extinta e depois foi

recriada com mudanças substantivas em suas funções originais, expressiva diminuição da representação da

sociedade civil e controle sobre quais organizações societárias seriam admitidas nos conselhos (Bezerra,

Rodrigues, Romão, 2021). Não temos conhecimento, ainda, de trabalhos que tenham analisado eventuais

impactos do Decreto e seus reflexos nos conselhos estaduais e municipais. Portanto, este projeto também se

desenvolverá tendo este contexto como uma questão de fundo.
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Metodologia

Inicialmente, realizamos uma revisão bibliográfica sobre a literatura que articula a atuação em

conselhos com a sua força de representação. Com relação à pesquisa empírica, foi obtida a base de dados

primários da pesquisa, a princípio pelo site da prefeitura de Campinas. Identificamos a frequência das

entidades na representação da sociedade civil nos conselhos de Campinas. Em seguida, buscamos contato

com tais entidades e, por meio de entrevistas semi-estruturadas que estão ocorrendo, tentamos compreender

quais os motivos de sua atuação nos conselhos e como isso pode fazer parte de uma estratégia de inserção

nos debates políticos da cidade.

Resultados e discussões

Até o presente momento, foram identificadas as entidades representativas que destacam-se nos

conselhos pelo número de cadeiras que ocupam. Percebe-se que entidades profissionais - como a OAB, por

exemplo - possuem maior espaço e abertura para integrar os conselhos. A tabela a seguir apresenta as

entidades que ocupam cadeiras em mais de dois conselhos municipais.

Entidade Representativa Nº de
conselhos em
que ocupa
cadeiras

Categoria

OAB – Ordem dos Advogados do Brasil 7 Outro (entidade
profissional)

Sindicato Rural de Campinas 4 Sindicato

Centro Das Indústrias Do Estado De São Paulo –
CIESP

4 Outro

Secovi – Sindicato das Empresas de Compra, Venda,
Locação e Administração de Imóveis Residenciais,
Comerciais e Mistos do Estado de São Paulo 3

Sindicato

AMATER – Cooperativa Trabalho Assessoria Técnica
Extensão Rural e Meio Ambiente

3 Cooperativa
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Associação Resgate o Cambuí 3 Associação

Conselho regional de psicologia 3 Conselho

Terreiro da Vó Benedita do Congo 3 Outro
(entidade religiosa)

Os resultados obtidos demonstram que associações de proteção aos animais e meio-ambiente,

sindicatos patronais - nenhum sindicato de trabalhadores destacou-se entre as entidades mais frequentes - e

entidades voltadas à profissões específicas são mais frequentes nos conselhos. Instituições religiosas também

sobressaíram-se, religiões de matriz afro-brasileira

mobilizam-se por pautas de combate ao racismo, cultura e

direito das mulheres, enquanto religiões cristãs voltam-se

para o assistencialismo. Este gráfico ilustra a composição

dos conselhos em funcionamento como um todo. A

categoria “outros” engloba entidades profissionais (OAB,

conselho de psicologia), entidades religiosas ou

organizações empresariais. É perceptível que as entidades

representativas notórias nesta pesquisa possuem algum

nível de organização mais complexo, a falta de coletivos com algum nível de informalidade revela a

necessidade de estratégias para adentrar os espaços institucionais que são os Conselhos Municipais.

Conclusões

Os conselhos municipais são espaços fundamentais para a participação da sociedade civil nas

decisões sobre políticas públicas. Dada sua importância, são disputados por diferentes setores da sociedade,

inclusive dentre as próprias entidades representativas que possuem diversas orientações políticas e projetos

de governo. A pesquisa encontra-se em processo de realização das entrevistas, portanto, os resultados são

inconclusivos. Devido a essa dificuldade em avançar como esperado, não observou-se por completo os

motivos que levam as entidades a ocuparem os conselhos municipais, nem as dificuldades e limitações que

estas encontram nas relações e negociações em conselhos. No entanto, pela forma como estão dispostas as

entidades representativas nos conselhos, percebe-se que a participação de entidades populares ou sindicatos
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de trabalhadores não é expressiva a ponto de ocupar cadeiras em muitos conselhos. As associações lideram,

sobretudo as de amparo aos animais e de proteção do meio ambiente. A presença da OAB (Ordem dos

Advogados do Brasil) é dispersa nos mais variados segmentos de conselhos municipais.

Nota-se, portanto, que as entidades representativas possuem limitações em sua atuação nos conselhos

municipais de Campinas, ainda que possam ocupar espaços e articular-se para reivindicar suas pautas e

demandas específicas. Entidades com maior organização burocrática possuem maior possibilidade de

articulação para adentrar os conselhos municipais na cidade.
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