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RESUMO 
 
No presente trabalho, buscaremos realizar um estudo sobre os 
conselhos de direitos da criança e do adolescente, desde sua 
origem - resultado de intensas reivindicações da sociedade civil 
organizada na década de 1980 - até o presente momento, onde 
presenciamos o avanço do projeto neoliberal, o sucateamento 
dos setores públicos e a ausência e/ou redução da participação 
democrática que possa trazer ganhos significativos para a 
população em tela. Tentaremos trazer para a discussão, os 
avanços oriundos dos conselhos, mas também os seus limites 
no interior da sociedade capitalista.  
 
Palavras-chave: Participação popular. Criança e adolescente. 
 
ABSTRACT 
 
On this paper, we are going to conduct a study youth rights 
councils since its origin - result of a huge demand of organized 
civil society in the 1980s - to nowadays, where we witness the 
advance of neoliberal project, the public sector damage and/or 
the decrease of democratic envolvement which can bring 
significant results to society. We will bring to discussion not only 
the advances coming from the councils but also its limits on the 
capitalist society. 
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1) INTRODUÇÃO:  

Com as conquistas resultantes da Constituição de 1988, ocorreu a intensificação 

da participação popular na gestão das políticas públicas. Os conselhos e as conferências 

entraram em cena representando um espaço privilegiado para a participação da sociedade 

civil no que concerne à elaboração, implementação e fiscalização das ações 

governamentais e intensificarem o fortalecimento da relação entre Estado e Sociedade. 

         Os conselhos buscam a participação popular, a democracia, a ampliação da 

cidadania e a universalização dos direitos. Porém, para que esses órgãos funcionem 

conforme apregoado na legislação, é preciso que a sociedade civil participe dessa esfera e 

que se imponha diante das situações que indiquem sua intervenção, assim como, seus 

representantes (os conselheiros) criem canais constantes de interlocução com os 

segmentos representados – no caso estudado, crianças e adolescentes – e que as suas 

intervenções sejam pautadas na defesa de interesses coletivos.  

         Faremos mediações do objeto estudado com o conceito de sociedade civil de 

acordo com autores clássicos do século XIX e também, dos autores da atual conjuntura. 

Tentaremos trazer para a discussão, os avanços resultantes dos conselhos, mas também os 

seus limites no interior da sociedade capitalista.  

2) CONCEITO DE ESTADO E SOCIEDADE CIVIL: 

                    Para iniciar o nosso estudo sobre a participação da sociedade civil no interior 

dos conselhos de direitos da criança e do adolescente, optamos por trazer primeiramente, 

algumas considerações sobre os conceitos de Estado e Sociedade Civil, advindos de 

diferentes autores. Sampaio e Frederico (2009) sinalizam que em Hegel, o movimento geral 

da vida social, a família representa a figura inicial, a primeira aparição do Espírito 

comunitário, da vontade geral do grupo. Nesse começo, o Espírito do povo não conseguiu 

alcançar a consciência de sua própria identidade, o que levou Hegel a definir a família como 

“Espírito imediato natural” do povo. Poderíamos compreendê-la como um termo genérico, 

prenhe de significações e de consequências ainda não reveladas.  

       A sociedade civil instaura-se na fase seguinte desse mesmo processo, como 

manifestação nova e oposta do mesmo ser, da mesma ideia, do mesmo sujeito. Surge como 

negação do momento precedente. “O Espírito agora, sai fora de si, aliena-se, rompe sua 

conexão interna inconsciente e expõe à luz suas diferenças, suas particularidades 

constitutivas, isto é, os interesses específicos de seus membros individuais e particulares, 

até então envolvidos nos laços familiares do amor”. (Sampaio e Frederico, 2009, p: 31) 

       Para Marx (2001), há uma contradição entre sociedade política e sociedade civil: 

na sociedade política, o homem é um ser comunitário, e na sociedade civil é mero indivíduo 



 

 
                   

privado, tratando os outros homens como meios, aviltando-se a si mesmo em seu meio e 

tornando-se joguete de poderes estranhos. Para este autor, o cidadão aparece como 

escravo do homem egoísta, pois quem é considerado como homem verdadeiro e autêntico é 

o homem burguês, não o cidadão, este aparece como homem abstrato.  

        Já em Engels (1987), encontramos uma explicação ímpar sobre os conflitos 

entre as duas classes existentes no interior da sociedade capitalista. Para ele, a forma mais 

elevada do Estado é a república democrática. Nos diz que a mesma é uma necessidade 

inevitável devido às modernas relações sociais. Acredita que essa é a única forma de 

Estado onde poderá acontecer a última luta decisiva entre proletariado e burguesia.  

       Carnoy (2013) nos traz pontos relevantes sobre a concepção do Estado em 

Marx e Engels. Ele nos mostra que as relações do Estado são baseadas nas relações de 

produção e não no desenvolvimento das mentes humanas. No “Manifesto do Partido 

Comunista”, Marx e Engels referem que: 

As relações jurídicas, assim como as formas do Estado, não podem ser tomadas por 
si mesmas nem do chamado desenvolvimento geral da mente humana, mas têm 
suas raízes nas condições materiais de vida, em sua totalidade, relações estas que 
Hegel combinava sob o nome de “sociedade civil”. Cheguei também à conclusão de 
que a anatomia da sociedade civil deve ser procurada na economia política (...) Na 
produção social da vida, os homens entram em relações determinadas, necessárias, 
e independentes de sua vontade, relações de produção que correspondem a um 
grau determinado de desenvolvimento de suas forças produtivas materiais (...) Não é 
a consciência dos homens que determina sua forma de ser mas, ao contrário, é sua 
forma de ser social que determina sua consciência. (Marx-Engels,1998). 

        Na citação acima, percebemos distinções entre os dois autores, visto que Marx, 

diferentemente de Hegel, afirma que a sociedade é quem forma o Estado. Para Marx e 

Engels, “a sociedade civil é entendida como um conjunto das relações econômicas e são 

estas relações, a anatomia da sociedade civil que explica o surgimento do Estado, seu 

caráter, suas leis, sua forma etc”. (Gruppi, 1983, p: 27).  

       Nas reflexões de Coutinho (1985), ele explica que para Hegel, a sociedade civil 

representaria os interesses particulares dos indivíduos e do Estado, este como 

representante do interesse universal. Carnoy (2013) observou também, que em Hegel, o 

bem comum seria garantido pelo Estado, não obstante, as competições e os interesses 

individuais. Marx refuta a concepção de “Estado curador da sociedade”. A partir da 

concepção da sociedade capitalista em Marx, como uma sociedade de classes, firma-se o 

pensamento de que o “Estado é a expressão política dessa dominação” e mais além, pois 

para Marx, o “Estado é um instrumento essencial de dominação de classes na sociedade 

capitalista. Ele não está acima dos conflitos de classes, mas profundamente envolvido 

neles”. (p: 69) 

      Gruppi (1983) refere que nas obras de Marx são apresentados argumentos que 

confirmam o Estado como agente que favorece a dominação pela classe dominante em que 



 

 
                   

“o executivo do Estado moderno não é mais do que um comitê para gerenciar os negócios 

comuns de toda a burguesia”. Contudo, Marx defende a expansão da democracia como 

forma de refrear o poder do executivo. Gruppi (1983) concluiu que não existiu uma teoria 

marxista orgânica sobre o Estado, mas sim apontamentos, reflexões e exemplos 

referenciados no Estado capitalista burguês.   

        Em relação à abordagem gramsciana, ocorre a defesa da noção de Estado 

Ampliado, por meio da socialização da política. O Estado para Gramsci, resultaria da 

compreensão de “elementos políticos e sociais; da força das instituições e da liberdade dos 

organismos privados; da inter-relação entre estrutura e superestrutura; da compenetração 

do aparelho estatal com a sociedade civil organizada”. (Semeraro, 1999, p: 75). 

        A sociedade civil para Gramsci é “formada pelo conjunto das organizações 

responsáveis pela elaboração e/ou difusão das ideologias, compreendendo o sistema 

escolar, as igrejas, os partidos políticos, os sindicatos, as organizações profissionais, a 

organização material da cultura, etc”. (Coutinho, 2006, p. 35). Gramsci havia percebido uma 

nova esfera do ser social inserido na sociedade civil, o mundo das auto-organizações, do 

que ele chamou de aparelhos privados de hegemonia. “São os partidos de massa, os 

sindicatos, as diferentes associações, os movimentos sociais etc., tudo aquilo que resulta de 

uma crescente 'socialização da política', ou seja, do ingresso na esfera pública de um 

número cada vez maior de novos sujeitos políticos individuais e coletivos”. 

        Para Gramsci, a sociedade civil não pertence à estrutura, mas à superestrutura. 

Para este autor, o Estado não representa somente a função repressiva, mas também 

representa a hegemonia burguesa na superestrutura. Por isso, ele atribuiu ao Estado um 

significado “ampliado”, de perpetuação das classes.  

Assim, a sociedade civil é considerada por Marx como o conjunto da estrutura 
econômica e social de um determinado período histórico. Em Gramsci, encontramos 
uma ampliação dessa interpretação, na medida em que procura mostrar que a 
sociedade civil é o espaço onde se organizam os conflitos e as contradições. Nele a 
sociedade civil é um momento da superestrutura ideológico-política e não, como em 
Marx, da base real. Essas esferas, contudo, não são independentes, pois estrutura e 
superestrutura se relacionam dialeticamente. Tal relação é a chave do marxismo 
gramsciano. (Simionatto, 1995, p: 70). 

                     

                    Ressaltamos que o Estado “restrito” de Marx está relacionado ao modo de 

desenvolvimento dos modos de produção e a formação econômico-social capitalista do seu 

tempo histórico, com ênfase em uma conjuntura com pouca participação política. Já Gramsci 

viveu em outro contexto histórico e geográfico, permeado por uma conjuntura de 

questionamentos à crise do Estado liberal, fortalecimento do capitalismo e aumento da 

socialização da política. A partir desta socialização, Gramsci elaborou sua teoria “ampliada” 

do Estado. Portanto, ele não rompe com as concepções teóricas desenvolvidas sobre essa 

temática no âmbito do marxismo, mas busca, através de um movimento dialético de 



 

 
                   

‘superação/renovação’, reinterpretar as novas configurações do capitalismo no seu período 

histórico.  

                   Gramsci assinala duas esferas no interior da superestrutura: a “sociedade 

política” e a “sociedade civil”. Em conjunto, ambas formam o Estado em sentido amplo, isto 

é, formam uma hegemonia pela coerção. Todavia, Coutinho (2003) aponta que há um longo 

caminho para se percorrer no que se refere à socialização da política, para que ocorra um 

efetivo protagonismo de massas, no qual aconteça verdadeiramente à consolidação da 

sociedade civil como protagonista da esfera pública.  

                   Cita que a chamada “Nova República” foi produto das pressões populares “de 

baixo” e das operações transformistas “pelo alto” e que há dois caminhos possíveis: a 

construção de uma moderna “democracia real de massas” aberta para o socialismo ou a 

restauração do “velho liberalismo elitismo e excludente”, que consiste numa forma 

“moderna” do liberal-corporativismo.  

                    Gramsci - uma das maiores referências para o pensamento democrático - até 

hoje continua iluminando a democracia por meio de uma dialética histórica, onde permeiam 

a sociedade como um todo e as classes subalternas. A democracia não se constituiria 

somente a partir de uma liberdade formal, mas de uma liberdade com capacidade para 

afirmar e garantir a igualdade material, onde as classes subalternas possam ter acesso aos 

bens construídos socialmente, como o do poder político democrático. 

                    No artigo “As armadilhas da recente notoriedade da sociedade civil no Brasil”, 

Freire (2006) insere a discussão sobre a origem do termo sociedade civil na América Latina 

e no Brasil, e nos mostra suas alterações conceituais no decorrer da história. A autora refere 

que este conceito permeia inúmeras discussões, principalmente nos últimos 20 anos, pois 

encontramos um cenário de queda da ditadura militar, cenário onde a sociedade civil deu-se 

como força motriz, aparecendo como estratégia e alternativa aos regimes ditatoriais. A 

sociedade civil representando uma reconstrução dos vínculos sociais, impulsionando a auto-

organização da vida social frente ao Estado autoritário.  

                   Quando falamos em expansão da democracia, podemos mencionar que esta 

pode tornar-se um instrumento em favor da burguesia. Tais instrumentos podem apresentar 

uma falsa ilusão da participação da classe popular, como os conselhos de direitos, e podem 

se transformar na detenção do poder pela classe dominada.  

3) OS CONSELHOS DE DIREITOS COMO ESPAÇO DEMOCRÁTICO:  

 
       O presente tópico irá abordar sobre as esferas públicas destinadas ao 

atendimento da criança e do adolescente por meio da participação popular: Os Conselhos 

de Direitos - nacional, estadual e municipal. Tais instrumentos possuem como objetivo a 



 

 
                   

implementação de suas atribuições contidas na Constituição de 1988 e no Estatuto da 

Criança e do Adolescente e reafirmam a importância da sociedade civil, impondo assim, 

uma dinâmica democrática.  

      Durante a ditadura militar no Brasil, a população passou a reivindicar um regime 

democrático e o fim da opressão. Entraram em cena movimentos sociais, ONG’s, sindicatos 

e outros segmentos populares, buscando uma redemocratização do país. O auge da 

participação popular iniciou-se na década de 1970 perdurando até a década de 1980, onde 

ocorreu a aprovação da Constituição de 1988, representando um marco na construção dos 

interesses das classes populares. 

As questões ligadas à participação e à representação são importantes no contexto 
da discussão dos Conselhos, pois eles se constituem legalmente como espaços de 
democracia participativa e meios para ampliar a participação cidadã, conforme 
estabeleceu a Constituição de 1988, ao mesmo tempo em que utilizam da 
representação para que sua organização seja possível. A participação é um dos 
princípios da vida democrática e a democracia só se completa se houver 
democratização da participação. Pode-se dizer, genericamente, que quanto maior o 
grau de participação dos cidadãos maior o grau de democracia existente. (Brenner, 
2006, p.35) 

                     O Conselho Tutelar ao lado dos Conselhos de Direitos, constituem-se como um 

conjunto de instrumentos de implementação do Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Contudo, centralizaremos nossos estudos apenas nos Conselhos de Direitos. Os Conselhos 

possuem um papel fiscalizador e protetivo em relação aos direitos da criança e do 

adolescente. O esforço pelo aprofundamento do processo democrático, eliminando o 

clientelismo e o autoritarismo, motivou a criação desta nova modalidade política: os 

conselhos de direitos para crianças e adolescentes. 

                      Conforme o Art. 88, inciso 2: “Os Conselhos de direitos são 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.” (Estatuto da Criança e do Adolescente). A participação popular é muito 

importante para o controle social, principalmente quando se trata do direcionamento das 

verbas públicas para a infância e adolescência em nosso país. Os Conselhos de Direitos 

foram desenvolvidos para que diagnosticassem as demandas dessa população, 

elaborassem propostas de políticas públicas, encaminhassem tais propostas aos órgãos 

responsáveis por sua implementação e fiscalizassem sua execução.  

       De acordo com Bravo (2007), a participação social é entendida como a gestão 

nas políticas por meio do planejamento e fiscalização, desenvolvidos pela sociedade civil 

organizada em órgãos e serviços do Estado, responsáveis pela elaboração e gestão das 

políticas públicas. Sierra (2002) acrescenta que os conselhos representam inovações 

institucionais: 

Os Conselhos constituem inovações institucionais que alteram as formas de 
representação política, pois contam com a participação de representantes do 



 

 
                   

governo e da sociedade civil na elaboração da política para criança e adolescentes. 
A expectativa é de que os Conselhos de Direitos consigam impor uma dinâmica 
democrática, capaz de romper com as práticas clientelísticas, funcionando com 
transparência, desburocratizando a política para crianças e adolescentes. (p: 2) 

       A constituição dos Conselhos se dá de forma paritária, ou seja, com igual 

número de representantes da sociedade civil e do governo para que haja equilíbrio de forças 

na tomada de decisões. Esses Conselhos são órgãos não jurisdicionais, de caráter 

deliberativo, porém não executivo, e que têm função de controle das políticas sociais. Os 

Conselhos atuam em três níveis: Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA); Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CEDCA); Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (CONANDA). 

            Dentre as competências administrativas do CMDCA destacam-se a coordenação 

do processo de escolha dos conselheiros tutelares do município de seu funcionamento, 

gestão do Fundo Municipal para a Infância e Adolescência, registrar as entidades de 

atendimento à criança e adolescente, elaborar o orçamento do Fundo Municipal, dentre 

outras funções.  

             O CEDCA é formado nos mesmos moldes do CMDCA, portanto em uma 

perspectiva mais ampla, pois suas ações são direcionadas para o Estado. Compete a seus 

membros acompanhar e avaliar programas sócio-educativos e de proteção integral. Os 

conselhos estaduais recebem uma parcela maior do Fundo Estadual da Criança e do 

Adolescente para o desenvolvimento de projetos, por ter uma abrangência mais ampla e o 

CONANDA é responsável pela formulação de políticas públicas e pela decisão sobre a 

aplicação de recursos destinados ao cumprimento do Estatuto da Criança e do Adolescente.       

            Bravo (2007) refere que os conselhos devem ser visualizados como locus do 

fazer político, como espaço contraditório, como uma nova modalidade de participação, ou 

seja, a construção de uma cultura alicerçada nos pilares da democracia participativa e na 

possibilidade de construção da democracia de massas. Brenner (2006) acrescenta que a 

democratização do Estado só é possível na medida em que governantes e cidadãos 

estabeleçam relações capazes de alterar a correlação de forças entre governo e sociedade 

tornando-os equivalentes na tomada de decisões. Assim, nem mesmo o fato de os 

Conselhos serem deliberativos, garante a isonomia entre estas duas instâncias, ainda que 

ajude. 

       O funcionamento dos Conselhos tem sinalizado que o novo arranjo institucional 

não está sendo suficiente para romper com as práticas clientelistas. Ao analisarmos o seu 

funcionamento nos deparamos com problemas relacionados primeiramente a necessidade 

de estruturação das ações do que com a reprodução do clientelismo. Portanto, a 



 

 
                   

credibilidade dos conselhos não está ligada somente à questão das mudanças nas práticas 

políticas (cooptação, clientelismo), mas também à capacidade de trabalho e de produção. 

4) LIMITES DOS CONSELHOS: AVANÇO PRA QUEM? 

       No artigo: “As armadilhas da recente notoriedade da sociedade civil no Brasil”, 

Freire (2006) ressalta que embora o primeiro sintoma de atribuição de relevância à 

sociedade civil destaque a questão da participação, a mesma não alcança a definição das 

grandes decisões macropolíticas nem o desenho de projetos que ultrapassem as 

abordagens focalistas. Por meio das características assistencialistas expandidas pelo 

contato com as ONGs, ocorreu uma redução do conceito de sociedade civil. Esta foi 

reduzida automaticamente às ONGs.  

As imprecisões conceituais contidas na recente notoriedade da sociedade civil 
evidenciam que, sob o impacto das mudanças decorrentes da implementação das 
políticas de cunho neoliberal, o debate acerca do campo da sociedade civil, os 
atores que o constituem e as relações que a atravessam têm apresentado uma 
dinâmica cuja velocidade e complexidade coloca desafios significativos aos seus 
protagonistas e àqueles que se empenham na sua análise. (Freire, 2006, p: 86) 
 

        A autora cita Gramsci ao analisar a importância das orientações que guiam o 

conceito de “sociedade civil”, em curso no mundo e no Brasil, referindo “a sociedade civil 

como lugar de grande importância política onde as classes subalternas são chamadas a 

desenvolver as suas convicções e a lutar para um novo projeto hegemônico que poderá 

levar à gestão democrática e popular do poder”. (Gramsci apud Freire, 2006, p: 94)  

      Com o avanço do projeto neoliberal no Brasil, na década de 1990, entra em cena 

um Estado mínimo com retração dos direitos sociais, por meio do encolhimento de suas 

responsabilidades e, consequentemente, sua transferência para a sociedade civil. Este 

momento é marcado pela disputa de dois diferentes projetos políticos e também uma 

disputa entre significados diferentes para conceitos aparentemente comuns, como 

sociedade civil, participação, cidadania, democracia. Instaura-se um momento de tensão no 

que diz respeito ao avanço democrático brasileiro. 

       Conforme exposto nas considerações acima, aonde destacamos o processo de 

luta pela democratização, principalmente referente à década de 1980, sinalizando seus 

avanços para a sociedade civil, salientamos agora o processo inverso, em consequência da 

retração do Estado que repercutiu diretamente nestes órgãos representativos da população.   

       Nos conselhos, manifestam-se a diversidade de opiniões, as diferentes visões 

políticas e as relações de poder que se estabelecem no seu interior, entre negociações dos 

representantes do governo e da sociedade civil. Consequentemente, os conselhos são 

espaços de negociações perpassados por tensões e disputa de interesses entre os diversos 

atores envolvidos. Em meio à diversidade de interesses, os conselheiros podem reforçar ou 



 

 
                   

reproduzir atitudes autoritárias e/ou conservadoras, repercutindo negativamente na 

qualidade das ações direcionadas para o público que está sendo representado, neste caso, 

o infanto-juvenil. Também podem estar defendendo interesses individuais ou corporativos e 

não interesses coletivos.  

       Os Conselheiros precisam ter acesso a informações e conhecimento das 

legislações pertinentes, como o Estatuto da Criança e do Adolescente para que possam 

desenvolver suas ações com ética e qualidade. Faz-se necessário a realização de cursos de 

capacitação para os conselheiros visando uma intervenção mais qualificada e comprometida 

com o público alvo. A escolha dos conselheiros deve ser definida de forma democrática e a 

interlocução entre estes, representantes do poder público e sociedade em geral, deve ser 

permanente, com trocas de conhecimento e diálogo, para que consigam proporcionar 

clareza e comprometimento nas decisões.   

Os Conselhos de Direitos sofrem de um esvaziamento e de uma retração que diz 
respeito à participação popular efetiva. Considera-se que a trajetória da construção 
de cidadania no Brasil assegurou práticas associadas à passividade da população, o 
que, num movimento mais geral, manteve o esvaziamento deste fórum de 
discussão. Assim sendo, só uma discussão criteriosa, pautada em vivências 
profissionais e na preocupação reflexiva em relação aos desdobramentos teóricos e 
práticos do Estatuto da Criança e Adolescente permitiu-nos compreender a forma 
pela qual chegamos ao atual estágio da falta de participação popular. (Arruda e 
Kocourek, 2008) 

 
       Os conselheiros possuem um compromisso com a cidadania e com a 

democracia, além de representarem a totalidade da população em tela, na medida em que 

absorvem a relevância social de sua função. A construção da cidadania é um processo que 

envolve a todos e os conselheiros se tornam co-responsáveis pelo processo que 

desenvolvem. Salientamos a necessidade de uma formação continuada para os 

conselheiros, a fim de orientá-los sobre os princípios éticos e democráticos, além de um 

aprofundamento e conhecimento crítico sobre as legislações pertinentes.  

        Arruda e Kocourek (2008) chamam atenção para a ausência das crianças e dos 

adolescentes no interior destes órgãos: “É preciso pensar numa mobilização ampla no 

sentido de garantir a inserção desta temática nos livros didáticos utilizados nas escolas 

públicas e privadas. A intenção é que as crianças e adolescentes conheçam o teor da lei 

para o exercício do protagonismo juvenil”.  

5) CONCLUSÃO: 

      A partir do Estatuto da Criança e do Adolescente, (Lei n°8069/90) a família, o 

Estado e a sociedade foram responsabilizados em relação à garantia dos direitos da criança 

e do adolescente. O estabelecimento da Doutrina de Proteção Integral representa um 

movimento de ruptura com uma organização clientelista-repressiva do Estado e da 

sociedade. É com base nessa doutrina que o Estatuto volta-se indiscriminadamente à 



 

 
                   

proteção de todas as crianças e jovens deste país, porém sua efetivação ainda não tem sido 

cumprida conforme a Lei. Nosso país ainda possui crianças e adolescentes que não foram 

alcançados pelas legislações e cujos direitos fundamentais são violados. 

       O Estatuto aprovou ainda a participação popular na formulação, deliberação, 

execução e fiscalização da política de atendimento dos direitos da criança e adolescente, 

através dos segmentos organizados da sociedade civil, ao criar os Conselhos de Direitos - 

âmbitos municipal, estadual e nacional - e o Conselho Tutelar. O primeiro, órgãos de gestão 

participativa, deliberativos e controladores da política de atendimento, e o segundo, órgão 

autônomo, de representação popular e zelador dos direitos fundamentais da criança e do 

adolescente. 

        A mobilização popular da década de 1980 foi primordial para a ampliação dos 

espaços de participação democrática. Os avanços no campo dos direitos sociais, 

reafirmados na promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil em 1988, 

foram o resultado das intensas mobilizações da sociedade civil. A “Constituição Cidadã” 

trouxe inovações relevantes ao construir cenários de participação popular na formulação, 

gestão e controle das políticas sociais, como a participação por meio dos conselhos 

deliberativos.   

       Na década de 1990, presenciamos o surgimento de diferentes conselhos, em 

âmbito nacional, estadual e municipal, em áreas como a saúde, assistência social, infância e 

adolescência, dentre outros. Por meio desses conselhos, o Estado e a sociedade civil 

garantem participação democrática e igualitária na definição das diversas políticas públicas.   

Essa nova forma de gestão da política pública, por meio da interlocução da 
sociedade com o poder público, faz com que se alterem as relações entre o Estado 
e a sociedade civil, uma vez que possibilita a construção de uma esfera pública na 
definição e implementação das políticas sociais. A constituição da esfera pública faz 
parte do processo de democratização da sociedade e se expressa pela inserção dos 
interesses das maiorias nos processos de decisões políticas (Raichelis, 2000). 

         Porém, para que esses espaços consigam fortalecer a cidadania e a 

participação popular, torna-se necessário que os seus representantes pautem suas 

intervenções visando à defesa dos interesses coletivos e não individuais e para que isso 

seja possível, precisam contemplar também a participação dos cidadãos no interior dos 

conselhos. Torna-se imprescindível que os conselheiros também qualifiquem suas 

intervenções nesses espaços. “Para que isso ocorra, os representantes da sociedade civil 

precisam ter a capacidade de influir, o que significa ter informações, ter opiniões, condições 

e instrumentos para se constituírem em sujeitos da ação e não meros complementos dela”. 

(Oliveira, 1999, p: 47)  

         O esvaziamento da participação popular demonstra ainda a dificuldade de 

diálogo e a falta de um debate consistente entre sociedade civil e os conselhos. Por parte do 



 

 
                   

Estado, podemos constatar posicionamentos que desconsideram a questão social como 

prioritária. A sociedade se mantém passiva, sem cobrar mudanças e o cumprimento das 

políticas e enquanto isso, os Conselhos mantêm uma visão fragmentada e, muitas vezes, 

autoritária sobre as crianças e os adolescentes. 

         A sociedade civil não pode deixar seus interesses serem abatidos. Precisa 

retomar o seu protagonismo dos anos 80, por meio de sua participação crítica e ativa e 

lutando para que as atribuições dos conselhos sejam de fato concretizadas. Para que ocorra 

a superação dos limites dos conselhos apontados acima, é preciso que ocorra 

conscientização por parte da sociedade civil e que esta compreenda a sua participação 

como de extrema relevância no interior destes órgãos. Nas esferas vigentes (nacional, 

estadual e municipal) devem ocorrer a divulgação dos conselhos, para que a população 

possa conhecer o seu direito e o seu dever em participar nos poderes deliberativos.    

       Concluímos ser de extrema relevância para a sociedade brasileira, o avanço da 

participação da sociedade civil na gestão das políticas públicas, no interior dos conselhos 

por meio do poder deliberativo e o controle da população sobre esse processo. Com a 

introdução da sociedade civil nestas instâncias, efetivamos conquistas para a democracia.    
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