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RESUMO 
 
 
Partindo da problemática de que os Conselhos Gestores de Políticas Públicas são 
mecanismos que viabilizam a participação cidadã na condução das políticas públicas 
existentes em uma democracia participativa, o presente trabalho busca responder se 
a forma como o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, no interior do 
Estado do Ceará, tem se estruturado e vem desempenhando suas funções tem 
possibilitado que o mesmo sirva de instrumento para prática da democracia 
participativa e do desenvolvimento da cidadania no contexto das políticas públicas de 
educação. Nesse sentido, o objetivo desta dissertação consistiu em verificar se no 
Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, existem as condições 
necessárias para que a participação política cidadã e democrática ocorra na condução 
das políticas educacionais a nível municipal. Diante do contexto contemporâneo onde 
um dos principais instrumentos de atuação estatal assenta na elaboração e 
implementação de políticas públicas visando a satisfação de direitos fundamentais 
constitucionalmente assegurados, refletir sobre a participação dos cidadãos no 
planejamento e controle dessas políticas torna-se fundamental. Desse modo, a 
temática trabalhada neste trabalho torna-se relevante para aprofundar as discussões 
acerca das políticas públicas num contexto democrático participativo pautado na 
promoção de uma cidadania que englobe direitos políticos, civis e sociais, vinculando-
se à linha de pesquisa Políticas Públicas de Inclusão Social. Para tanto, foi realizado 
estudo bibliográfico acerca da cidadania, investigando seu surgimento, evolução 
histórica e classificações apresentadas pela doutrina especializada. De modo 
análogo, deu-se prosseguimento com a apresentação das principais teorias que buscam investigar a democracia desde seu surgimento na Grécia até sua 
consolidação e expansão a partir da configuração do Estado Moderno. Prossegue 
ainda com análise sobre a participação política e suas relações com a cidadania e a 
democracia para então estabelecer conexões entre esses assuntos e os Conselhos 
Gestores de Políticas Públicas. Após a apresentação do surgimento, das 
características e das atribuições dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas, 
buscou-se demonstrar como estes podem representar mecanismo de participação 
política a partir da promoção da cidadania e da democracia participativa. Por fim, são 
apresentados os resultados do estudo de caso realizado, a partir da adoção de um 
viés dedutivo de pesquisa, por meio de análise de textos normativos e documentos 
referentes ao Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte-CE, como 
também com a realização de entrevistas aos seus conselheiros, onde se percebeu 
existirem condições estruturais e funcionais em grande parte compatíveis com a 
hipótese de que os Conselhos Gestores de Políticas Públicas possibilitam a 
participação política por parte do cidadão na condução das políticas públicas que lhe 
afetam, sendo mais um mecanismo de participação viável para a construção de uma 
democracia participativa. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Cidadania Ativa e Plena. Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas. Conselho Municipal de Educação. Democracia Participativa. Participação 
Política. 
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ABSTRACT 
 
Assuming the problematic that the Public Policy Management Councils are 
mechanisms that make viable the citizen participation in the conduct of public politics 
existents in a participative democracy, the present work searches to respond if the way 
like the Municipal Education Council of Juazeiro do Norte, in the interior of the State of 
Ceará, has been structured and comes performing their duties, also enables that the 
Council serves as practice instrument of participative democracy and in the 
development of the citizenship in the context of educational public politics. In this way, 
the objective of this thesis consists in verify if the Municipal Education Council of 
Juazeiro do Norte, exist the necessary condition for the citizen  and democratic politic 
participation occurs in the conduction of the educational politics in a municipal level.  
Against the contemporary background where one of the mainly instruments of state 
actuation it rests in the elaboration and implementation of public politics aiming the 
elaboration and implementation of public politics aiming fundamental and constitutional 
right’s satisfaction, reflect about the citizen participation on the planning and control of 
those public politics becomes fundamental. In that way, the thematic of this work 
becomes relevant to deepen the discussions about the public politics in a participative 
democracy context based on the promotion of a citizenship that encompass political 
rights, civilians and social ones, bound to the line of research Public Politics of Social 
Inclusion. Therefore, it was realized a bibliographic study about citizenship, 
investigating it’s begin, historical evolution and classifications presented by the 
specialized doctrine. In an analogue way, followed up with the presentation of the main 
theories which seek to investigate democracy from its inception in Greece until its 
consolidation and expansion from the configuration of the Modern State. Goes on with 
the analyses of the public participation and its relations with the citizenship and 
democracy to establish connections between those themes and the Public Policy 
Management Councils. After the presentation of the emergence, the characteristics 
and assignments of the Public Policy Management Councils, it was searched to 
demonstrate how those could represent mechanisms of politic participation starting 
from the promotion of citizenship and participative democracy finally, the results of the 
case, from the adoption of a deductive research, through the analysis of normative 
texts and documents concerning the Council Municipal Education in Juazeiro do Norte 
– CE, as well with As well as with interviews with its directors, where it was noticed that 
there were structural and functional conditions largely compatible with the hypothesis 
that the Public Policy Management Councils make possible the public participation on 
the part of the citizen in the conduct of the public policies that affects, being another 
viable participation mechanism for the construction of a participatory democracy. 
 
KEYWORDS: Full and Active Citizenship. Municipal Council of Education. 
Participative Democracy.  Politic Participation. Public Policy Management Councils.  
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INTRODUÇÃO 
 

Fruto do processo de redemocratização do país após anos de Regime Militar, 
a Constituição Federal de 1988 apresenta em diversos dispositivos normativos a 
previsão da participação popular no direcionamento das políticas públicas 
governamentais. 

Esta participação popular está em consonância com a proposta de constituição 
de um Estado Democrático de Direito que congrega mecanismos de democracia direta 
e representativa, tendo como um de seus fundamentos a cidadania. 

Nesse contexto, a partir da década de 90 no Brasil começam a surgir os 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas como estratégia para concretizar os 
ditames democráticos da participação popular dos cidadãos nas decisões políticas 
que afetam a sociedade, em especial em setores como saúde, educação e assistência 
social. Surgidos inicialmente em âmbito federal, os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas também estão presentes na esfera estadual e municipal. 

Entretanto, a mera existência desses Conselhos não assegura a sua 
capacidade de viabilizar a democracia e a cidadania. Fatores que podem abalar o 
efetivo funcionamento desses conselhos dizem respeito à sua composição, à 
estruturação material, ao baixo censo cívico da sociedade brasileira, ao cumprimento 
de suas decisões pelo poder público, entre outros. 

 Portanto, cabe questionar e investigar a qualidade da participação exercida 
pelos membros desses Conselhos, os quais nem sempre estão capacitados para 
exercer a cidadania deliberativa no âmbito das políticas públicas. 

Neste sentido, é preciso que aqueles que compõem os conselhos gestores de 
políticas públicas dominem conceitos básicos relativos à área de atuação do conselho, 
entendam de políticas públicas, de instrumentos de gestão e mecanismos de exercício 
da cidadania, portanto, devem possuir um papel ativo como membros representativos 
da sociedade, deixando de lado interesses privados em prol dos interesses da sua 
comunidade local. 

Com base na definição dos objetivos e funções a serem desempenhadas pelos 
Conselhos na condução das Políticas Públicas, este trabalho partiu da hipótese geral 
de que os Conselhos Gestores de Políticas Públicas são mecanismos para 
consolidação da democracia participativa e da promoção da cidadania ativa e plena 
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ao proporcionar a participação política cidadã na discussão sobre planejamento, 
implementação e controle das Políticas Públicas governamentais. 

O problema que norteou a realização deste trabalho foi indagar se a forma 
como o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte tem se estruturado e 
vem desempenhando suas funções tem possibilitado que o mesmo sirva de 
instrumento para prática da democracia participativa e do desenvolvimento da 
cidadania no contexto das políticas públicas de educação. 

Partindo desta problemática foi estabelecido como objetivo da pesquisa 
verificar se no Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, no interior do 
Estado do Ceará, existem as condições necessárias para que a participação política 
cidadã e democrática ocorra na condução das políticas educacionais municipais. 

Foi realizado recorte espacial no município de Juazeiro do Norte, Estado do 
Ceará, tendo em vista que esta dissertação é fruto de uma parceria interinstitucional 
realizada pela Universidade Regional do Cariri – URCA e a Universidade de Santa 
Cruz do Sul – UNISC, visando contribuir para difusão do conhecimento acadêmico 
sobre a área de estudo do Programa de Pós-graduação em Direito da UNISC. Desse 
modo, sendo a mestranda residente no município de Juazeiro do Norte-CE, onde a 
URCA possui campus, justifica-se a escolha do referido município como locus de 
investigação. 

Quanto à definição do Conselho Municipal de Educação, esta se deu devido ao 
fato de que a educação é considerada um dos focos principais de atuação das 
políticas públicas atuais, sendo imprescindível para o desenvolvimento da sociedade. 
Também se aponta como justificativa da escolha deste Conselho setorial a vinculação 
da orientanda com a educação, já que desde os estágios da graduação (em 2011) a 
mesma atua na área educacional em nível médio e superior. 

Visando atingir o objetivo geral de identificar se o Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte tem conseguido se constituir como espaço para o 
exercício da cidadania e da participação política democrática, inicialmente foi 
realizada pesquisa de cunho bibliográfico para estabelecimento dos marcos teóricos-
conceituais que subsidiariam as reflexões almejadas. 

Sendo assim, no primeiro capítulo consta a apresentação de análise realizada 
acerca da cidadania a partir de seu surgimento na Idade Antiga (Grécia e Roma), 
passando pela Idade Média e a Idade Moderna (destacando-se a importância da 
Revolução Americana e da Revolução Francesa), para depois estabelecer 
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ponderações sobre a cidadania na contemporaneidade. A abordagem histórica em 
torno da cidadania foi também direcionada ao contexto brasileiro como forma de 
auxiliar na compreensão da cidadania no país. 

Ainda com relação à cidadania, buscou-se identificar seus principais conceitos 
e tipos para que fosse possível identificar qual espécie de cidadania mais se aproxima 
da proposta dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas. 

No segundo capítulo estão sistematizados os resultados de leituras realizadas 
de obras consagradas que discutem o tema da Democracia. Após estabelecer uma 
análise histórica do surgimento e evolução da noção de democracia e buscar delinear 
suas características definidoras, o capítulo apresenta diversos tipos de democracia 
identificados ao longo do estudo bibliográfico.  

O marco teórico acerca da democracia possibilitou refletir sobre em que 
proposta de democracia os Conselhos Gestores de Políticas Públicas se inserem e 
com que objetivos eles são criados. 

O terceiro capítulo discute a participação política, em especial na sua relação 
indissociável com a cidadania e a democracia. Em seguida são apresentadas 
informações sobre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas no que se refere ao 
seu surgimento, previsão normativa, características e funções, para, então, relacioná-
los com a temática da cidadania, democracia e participação política.  

Baseando-se nas discussões anteriores que possibilitaram a formulação da 
premissa de que os Conselhos Gestores de Políticas Públicas se vinculam a uma 
proposta de democracia participativa ao representar espaço para participação política 
e o exercício de uma cidadania ativa e plena, o quarto e último capítulo deste trabalho 
tem como finalidade apresentar os resultados de pesquisa realizada no Conselho 
Municipal de Educação de Juazeiro do Norte. 

Em uma abordagem dedutiva, partindo da premissa acima apresentada, foi 
realizado estudo de caso buscando investigar se o Conselho Municipal de Educação 
de Juazeiro do Norte de fato se constitui como instrumento para o desenvolvimento 
da cidadania ativa e plena e da participação política democrática nas políticas públicas 
de educação do município. 

Para tanto, foram utilizadas técnicas de pesquisa consistentes em análise 
documental de atas das reuniões ocorridas no período compreendido entre 01 de 
outubro de 2015 e 31 de outubro de 2016 e dos diários oficiais do município publicados 
também nesse lapso temporal. 
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Foi empreendida ainda análise das normas municipais que previam a criação 
do Conselho Municipal de Educação, assim como da sua Lei instituidora e do seu 
Regimento Interno, organizando as informações nelas constantes no sentido de 
sistematizar as características principais do referido Conselho. 

Visando complementar as informações colhidas através da pesquisa 
documental e da análise normativa, foram realizadas entrevistas com membros do 
Conselho Municipal de Educação, tendo sido obtido, previamente, parecer do Comitê 
de Ética em Pesquisa da Universidade Regional do Cariri liberando o contato direto 
com o público entrevistado. 

Observa-se, portanto, que foram analisados aspectos concernentes ao 
desenho institucional, às regras e aos procedimentos que estruturam e definem o 
funcionamento do Conselho Municipal em análise considerando esses fatores como 
importantes para determinação da capacidade do mesmo em atingir suas finalidades. 

Os dados colhidos apontaram no sentido de que o Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte foi instituído com base em normas que seguem as 
diretrizes apontadas como fundamentais para que os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas desempenhem um papel de fortalecimento da democracia participativa e da 
cidadania, tais como: atribuições consultivas, normativas, deliberativas e de controle, 
caráter paritário, forma de escolha e mandato de seus membros, entre outras 
apontadas ao longo da análise realizada. 

No que se refere a forma de funcionamento, o Conselho Municipal de Educação 
de Juazeiro do Norte tem se mostrado atuante, apesar de poderem ser apontadas 
fragilidades concernentes à abrangência dos temas discutidos, à quantidade de 
membros ativos e atuantes no Conselho e à precariedade de condições estruturais 
para realização das atividades. 

Tornou-se possível concluir, diante do estudo de caso empreendido, que o 
Conselho Municipal em análise corrobora a premissa de que os Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas são instrumentos viáveis a serem adotados em uma democracia 
participativa para promoção da participação cidadã ativa e plena. 

Frente ao contexto contemporâneo onde um dos principais instrumentos de 
atuação estatal consiste na elaboração e implementação de políticas públicas visando 
a satisfação de direitos fundamentais constitucionalmente assegurados, refletir sobre 
a participação dos cidadãos no planejamento e controle dessas políticas torna-se 
fundamental. 
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Com a ampliação das funções do Estado na governabilidade da vida em 
sociedade, as políticas públicas têm sido motivo de debate em diferentes áreas do 
saber, dentre elas na ciência jurídica. Ao mesmo tempo, a promoção da democracia 
e o fortalecimento da cidadania requerem uma maior participação da sociedade na 
esfera pública.  

Destaca-se também que o âmbito da municipalização tem sido incentivado 
desde a Constituição Federal de 1988, de modo que é no município que se pode 
construir e executar políticas públicas mais compatíveis com os anseios e demandas 
das comunidades locais, formando verdadeiros territórios de cidadania e 
desenvolvimento com a efetiva participação da sociedade.  

Demonstrar como os Conselhos Municipais podem servir de instrumento para 
ações deste tipo, contribui para ressaltar sua importância e a necessidade de 
incentivá-los a desempenhar de modo efetivo e eficaz os objetivos que possuem. 

 Diante disto, a temática trabalhada neste trabalho torna-se relevante para 
aprofundar as discussões acerca das políticas públicas num contexto democrático 
participativo pautado na promoção de uma cidadania que englobe direitos políticos, 
civis e sociais. 

De modo mais específico, acredita-se que a pesquisa aqui proposta auxiliará 
na compreensão da realidade local sobre a concretização dos objetivos almejados 
pelos Conselho Municipal investigado, possibilitando reflexões acerca de suas 
fragilidades e fortalezas, dilemas e desafios, assim como apontando possíveis 
alternativas para seu aperfeiçoamento no que se refere ao papel da sociedade civil na 
gestão democrática. 

Esta dissertação encontra-se, portando, vinculada à linha de pesquisa Políticas 
Públicas de Inclusão Social do Programa de Pós-Graduação em Direito da UNISC à 
medida que reflete sobre a participação política cidadã na atual democracia brasileira, 
onde as políticas públicas têm ganhado notoriedade como instrumento de atuação 
estatal para promoção dos direitos sociais.  

O tema objeto de estudo nesta dissertação também encontra pertinência com 
a área temática de investigação do orientador Clovis Gorczevski tendo em vista que 
este possui pesquisas e publicações acerca dos temas da participação política, da 
cidadania e das políticas públicas, conduzindo a reflexões sobre a participação política 
como condição da cidadania, tendo suas ideias, inclusive, sido largamente utilizadas 
para subsidiar as inferências realizadas ao longo deste estudo. 
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Reconhece-se que o estudo aqui realizado possui suas limitações quanto à 
abrangência de análise focada na realidade do Conselho de Educação de Juazeiro do 
Norte, assim como quanto ao recorte temporal realizado (01 de outubro de 2015 a 31 
de outubro de 2016) e quanto aos métodos de estudo adotados (análise documental, 
normativa e entrevistas). 

Entretanto, defende-se que os resultados alcançados e as reflexões 
provenientes da análise dos mesmos podem contribuir para aprofundamento do 
debate acerca dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas, apontando fortalezas e 
fragilidades a serem consideradas na formulação de propostas para seu 
fortalecimento ou readequação como mecanismo da democracia participativa 
brasileira para viabilizar a participação política dos cidadãos na gestão das políticas 
públicas. 
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1 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL ACERCA DA CIDADANIA 
 
Visando alcançar o objetivo central desta dissertação, qual seja, refletir e 

investigar acerca dos conselhos gestores de políticas públicas como instrumento de 
promoção da cidadania e da democracia a partir da análise do Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte-CE, cumpri iniciar abordando a temática da cidadania, 
buscando estabelecer sua conceituação ao longo de sua evolução histórica e a 
variação de seu significado até os dias atuais. É este o objetivo deste percurso inicial. 

  
1.1 Surgimento do Conceito de Cidadania e sua Evolução Histórica 

 
A cidadania não é, contudo, uma concepção abstrata, mas uma prática cotidiana. Ser 

cidadão não é simplesmente conhecer, mas, sim, viver. (PINSKY,1998, p. 96) 
 
No âmbito das ciências humanas ou sociais é comum encontrar situações em 

que ocorre extrema ampliação conceitual de termos utilizados para designar 
fenômenos incialmente restritos. Tal amplitude terminológica acaba por esvaziar ou 
confundir a essência de tais conceitos, imprimindo uma dificuldade na apreensão do 
real significado a ser transmitido com aquele código linguístico. Como exemplos de 
termos que sofreram este fenômeno de ampliação de significado tem-se “cultura”, 
“direito”, “povo” e, também, “cidadania”. 

O termo cidadania, o qual se analisa nesse momento, já assumiu vários 
significados ao longo de seu desenvolvimento, a depender do momento histórico e do 
contexto cultural que se considera, sendo empregado para nomear diferentes 
situações envolvendo sempre a ideia de relação entre os homens e entre estes e o 
Estado. (HEATER, 2007; MORAIS, NASCIMENTO, 2010; GORCZEVSKI, MARTIN, 
2011). 

Numa análise etimológica, tem-se que a palavra cidadania deriva do latim e 
refere-se ao indivíduo que habita ou pertence a uma cidade (civitas), portanto a 
expressão cidadania induz diretamente a ideia de cidade, de um núcleo urbano, de 
uma comunidade politicamente organizada, mas não se restringe a isso, conforme 
observa Gorczevski e Martin (2011, p. 21) 

[...] etimologicamente poderíamos dizer que cidadão é aquele que habita a 
cidade. Mas ainda na Grécia a expressão significava muito mais. Como 
escreveu Aristóteles: cidadão não é cidadão porque vive na cidade, afinal os 
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estrangeiros e os escravos também ali vivem;  tampouco são cidadãos 
aqueles que compartilham de um mesmo sistema legal, de levar ou ser 
conduzido diante do tribunal, pois residentes estrangeiros não possuem 
completamente esses direitos, sendo obrigados a apresentar um patrono, um 
cidadão responsável por eles; [...] Cidadão, em sentido estrito, a respeito do 
qual não se possa apresentar nenhuma exceção, é unicamente aquele que 
tem o poder de tomar parte na administração deliberativa ou judicial da 
cidade.  

Neste sentido, convém apresentar e debater as diferentes concepções de 
cidadania, apresentado em que sentido este termo será utilizado neste trabalho. Inicia-
se esse empreendimento remontando-se às origens do surgimento da noção de 
cidadania. 

É recorrente encontrarmos nas obras de estudiosos do tema que a cidadania 
tem sua origem na Grécia Antiga. Para Heater (2007) foi na cidade grega de esparta, 
onde diante da necessidade de criar uma elite militar para manutenção e controle de 
territórios conquistados, que os militares começaram a ostentar um status de 
cidadãos, mesmo que ainda de forma inconsciente. Seriam característica de um 
cidadão espartano, segundo o referido autor: 

Las reformas mencionadas hicieron nacer um estilo ciudadano dotado de 
varias facetas entrelazadas que resultabas – todas ellas – esenciales para el 
modo de cidadania espartiata, y que son las siguientes: principio de igualdad, 
posesión de una fraccion de terreno publico, dependência econômica del 
trabajo de los hilotas, um estricto régimen de educaniíon y entrenamiento, 
celebración de banquetes comunes, realizacion del sevicio militar, el atributo 
de virtude cívica y, finalmente, participación em el gobierno del estado. 
(HEATER, 2007, p.22).  Entretanto, apesar de em Esparta verificar-se o início de uma cidadania, não 

há escritos esclarecedores sobre esta época, já que se priorizava o serviço militar ao 
invés da formação intelectual. Será, então, a cidade grega de Atenas, no século IV 
antes de Cristo, que se tomará como marco da consolidação da ideia de cidadania, 
principalmente a partir das contribuições de pensadores como Platão e Aristóteles.  

Aristóteles parte da concepção de que o homem é um animal político, desse 
modo, mesmo quando não se necessita da ajuda mútua, ele procurará a convivência 
dos demais como uma condição de sua própria natureza. É o fato associativo humano 
que suscita a necessidade de se pensar a própria organização e gestão da vida social 
fazendo emergir o Estado, o governo e, portanto, a cidadania. 

Em suas ideias Aritóteles identifica duas formas de participação: a política e a 
judicial, “es decir, el ciudadano debe utilizar el debate para la elaboración de políticas 
y leyes, y llevar a cabo juicios para que esses leyes sean operativas.”. (HEATER, 
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2007, p.40), para ele, uma boa constituição regida por cidadãos virtuosos operaria em 
benefício de todos, sendo que esses cidadãos dever atuar diretamente na condução 
da política. 

Para que fosse possível este exercício direto da cidadania, tão característico 
das cidade-estado gregas, insta observar que se tratava de uma população pequena 
e localizada em espaço geográfico restrito em comparação com os padrões atuais.   

La participación directa en los asuntos de la ciudad, que es el principio latente 
en las definiciones de Aristóteles, presupone un estado pequeño, punto este 
sobre el incide constantemente. Para Aristóteles no es suficiente que exista 
um reducido numero de ciudadanos <<mandar y dejarse mandar>> sea uma 
posibilidad práctica, sino que el estado debe ser también de dimensiones 
modestas geográficamente hablando. Los ciudadanos dében conocerse los 
unos a los otros y vivir juntos como uma comunidade perfectamente 
cohesionada. Sólo entonces podrán saber qué es lo mejor para todos ellos y 
emitir juicios justos. (HEATER, 2007, p.41)  Na Cidade-Estado grega de Atenas, aqueles que ostentavam o status de 

cidadão controlavam o sistema judicial dos tribunais atuando como jurados, além de 
comporem o conselho e a assembleia que tomava as decisões políticas.  

La Asamblea há sido siempre considerada el núcleo y la personificación de 
la ciudadanía democrática de Atenas. Con su presencia, cada ciudadano 
tenia el derecho y la posibilidad – la responsabilidade, en realidade – de 
determinar la vida de la polis, dado que los asuntos que se trataban eran de 
todo tipo, desde importantes temas de alta política hasta minucias de la 
administración publica. (HEATER, 2007, p.57-58)  Entretanto, a cidadania grega, apesar de baseada numa ideia de igualdade 

entre os cidadãos, era bastante restrita. Em Atenas, por exemplo, o direito de 
participar ativamente da vida da cidade era facultado aos varões adultos, ou seja, 
homens livres cujos progenitores também haviam sido cidadãos, desse modo, ficavam 
excluídos da cidadania diversas classes de habitantes da polis. (GORCZEVSKI, 
MARTIN, 2011).  

a democracia ateniense nunca foi absolutamente includente: dizia respeito 
apenas aos cidadãos masculinos e excluía de qualquer forma de participação 
política, as mulheres, os imigrantes e os escravos. Em contrapartida, no 
âmbito restrito dos cidadãos, representou uma experiência notável de 
participação direta no poder de todas as camadas sociais, 
independentemente da riqueza ou posição social. (GUARINELLO, 2003, 
p.40)  Uma das condições impostas para que alguém fosse considerado cidadão na 

Grécia, seja na cidade-estado de Esparta ou Atenas, era a titularidade de bens. Ser 
proprietário era condição prévia para ser cidadão, “um hombre sin propriedades 
careceria de tempo libre para involucrarse em asuntos de índole pública y, además, 
la probabilidade de sucumbir a um suborno era menor si se contaba con bienes 
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propios.”. (HEATER, 2007, p.136). A propriedade era símbolo de virtude, conforme 
propagava Aristóteles em suas reflexões.  

Pode-se afirmar, portanto, que a cidadania está relacionada à vida coletiva na 
cidade e diz respeito à capacidade dos homens de exercerem direitos e deveres 
perante esta. É importante ressaltar que na cidadania grega a esfera pública da 
cidadania (a busca pelo bem comum coletivo) se sobrepõe à esfera privada da vida 
particular. “Viver numa relação de iguais como a da pólis significava, portanto, que 
tudo era decidido mediante palavras e persuasão, sem violência. Eis o espirito da 
democracia.” (COVRE, 2002, p.16-17). 

Em que pese a maior parte dos autores tradicionalmente identificarem o 
surgimento da cidadania na Grécia Clássica, há aqueles que buscam a origem da 
mesma em períodos anteriores à história grega. Neste sentido, Gorczevski e Martin 
(2011, p. 30-31), por exemplo, apontam que a cidadania seria anterior, inclusive, às 
primeiras comunidades sedentárias, isto é, muito antes de surgirem aldeias, vilas ou 
cidades: 

Efetivamente, ao julgar pelos achados paleontológicos, pode-se afirmar que 
os mais primitivos homens já compunham pequenos grupos sociais, comendo 
frutos, sementes, raízes, insetos, pequenos vertebrados e, ocasionalmente, 
unindo forças para abater predadores maiores; compartilhavam o mesmo 
espaço em grutas, cavernas ou em esconderijos naturais. Embora ali não 
habitassem - a condição de coletores/caçadores os impedia de fixarem-se - 
a estes centros o homem paleolítico constantemente regressava e não 
apenas porque esses locais lhe trouxessem vantagens naturais, como 
segurança e esconderijo, mas movido por forças espirituais e até 
sobrenaturais, porque era nesses locais onde também deixavam seus 
mortos, os primeiros a possuírem um local permanente. Da união de várias 
famílias, buscando atender às necessidades comuns, surge a aldeia - o 
embrião da cidade – uma associação primária que cria o vizinho, a via pública, 
o oratório comum; que vai necessitar de uma moralidade organizada, de um 
governo e de um direito. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.30-31).  Também Pinsky (2003) apresenta a ideia de que há vestígios de uma prática 

de cidadania antecedente à civilização grega, a qual ele chama de pré-história da 
cidadania. Para ele, essa consistiu no sentimento de pertencimento e identidade 
desenvolvidos pelas doutrinações religiosas que serviram de base para as principais 
religiões contemporâneas (cristianismo, islamismo e judaísmo).   

Em que pese esta observação, é indiscutível a importância e influência da 
cidadania grega, constituindo um marco na história da civilização ocidental. Ao praticar 
de modo organizado a cidadania e ao refletir sobre a mesma, os cidadãos gregos 
deixaram um legado que serviu de inspiração para as noções posteriores de 
cidadania. 
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A origem da cidadania romana é mais obscura que a da Grécia, pois não há 
registro histórico de um grande legislador ou filósofo que narrasse esse processo. 
Fala-se em cidadania em Roma mais especificamente a partir do período republicano, 
onde os plebeus empreenderam lutas e reivindicações por direitos até então 
conferidos apenas aos patrícios. 

A luta pelos direitos civis dos plebeus foi o grande motor das transformações 
históricas a partir da república, por dois séculos (V e VI a. C). Parte da plebe 
urbana conseguiu acumular riquezas pelo artesanato e pelo comércio, sem 
que pudesse gozar de igualdades de direitos em relação aos patrícios. Os 
plebeus urbanos preocupavam-se, portanto, com os direitos políticos e 
sociais: queriam ocupar cargos no Senado e até mesmo casar-se com 
patrícios, o que lhes era vedado. (FUNARI, 2003, p.52).  Em 494 a.C., o povo (plebe) conseguiu que fosse instituído o Tribunado da 

Plebe, com poderes inclusive de veto às decisões dos patrícios. Além disso, os 
plebeus realizavam os concílios da plebe, reuniões onde discutiam e decidiam 
questões de seus interesses, eis a origem da palavra plebiscitos.  

Também em Roma, a exemplo do que acontecia na Grécia, a expressão 
cidadão indicava não unicamente o habitante da cidade, ela significava mais: ela 
indicava a situação política da pessoa e seus direitos em relação ao Estado. Cidadão 
significava ser Romano, homem e livre, portanto com direitos do Estado e deveres 
para com ele. Contudo, a condição de cidadão em Roma era mais flexível do que a 
grega, sendo que os romanos criaram, inclusive, graus variados de cidadania. 

A incorporação de novos territórios pelo Império Romano acabou gerando 
dificuldades na gestão do estado, o que atingia a questão da cidadania, demandando 
que esta se ampliasse. Assim, Roma propôs vários acordos com os povos 
conquistados onde lhes oferecia a cidadania romana.  

En el año 338 Roma invento uma nueva fórmula: un tipo de cidadania de 
segunda clase o semiciudadanía [...]. Entre los años 340 y 338 Roma libró 
una  cruenta guerra contra sus vecinos del Lacio y la Campania, la llamada 
Guerra Latina. Concluida la contenda, las poblaciones latinas que habían 
participado reccibieron distinto tratamiento, aunque los ciudadanos de siete 
de ellas conseguieron un nuevo estatus: el llamado civitas sine suffragio, 
expresión latina que quiere decir <<ciudadanía sin voto>> (y, por tanto, sin la 
posibilidad de convertirse em magistrado romano). Se trataba de un plan 
inteligente que otorgaba a la institución de ciudadanía romana la máxima 
flexibilidad. La raís del acuerdo era la aceptación de que la ciudadanía tenía 
dos caras, la pública y la privada: la primera, o el derecho al voto, les fue 
retirada; la segunda, representada en derechos tales como comerciar en 
idênticas condiciones con un romano, o casarse con un romano, sí les fue 
concedida. Y, por supuesto, seguia siendo posible, como certamente ocurriría 
con el tempo, que los civitas sine suffragio, ya indivíduos, ya comunidades 
enteras, alcanzaran la ciudadanía plena. (HEATER, 2007, p.67-68).  
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De fato, a cidadania romana interferia na esfera privada e pública do cidadão, 
pois além de possibilitar agir em juízo, servir nas legiões, votar nos membros das 
assembleias e para todos os cargos políticos, ser candidato e gerar o dever de pagar 
tributos, a cidadania permitia também “contrair matrimônio com membro de família 
cidadã e praticar comércio com outros cidadãos.”.  (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, 
p.41). Mas por quer ser cidadão romano era tão importante? Porque a cidadania 
congregava uma série de direitos valiosos e “permitia al individuo vivir bajo la 
orientación y protección del derecho romano, lo cual afectaba tanto a su vida pública 
como privada [...] Ser ciudadano romano conllevaba toda uma serie de obligaciones y 
derechos.”. (HEATER, 2007, p.63).   

Ser cidadão romano era um status importante nesse período histórico, trazendo 
reflexões para além das fronteiras da cidade de Roma. Com a expansão de Roma, 
tornou-se mais difícil participar das assembleias, mas o título de cidadão romano 
possuía muito valor. De acordo com Heater (2007, p. 64) 

[...] a medida que la ciudadanía se extendía por otras províncias más allá de 
Italia, sobre todo durante la época imperial, los ciudadanos tenían derecho a 
protección contra la autoridade de un gobernador provincial. Por ejemplo, si 
un ciudadano era acusado de algún delito, podia reclamar su derecho de ser 
juzgado em Roma.  Observa-se que em Roma, assim como em Atenas, o status de cidadão estava 

estritamente relacionado com a ideia de liberdade, masculinidade e propriedade, 
assim, “Somente quem possuía o status libertatis poderia adquirir o status civitatis, eis 
que aquele era condição sine qua non para esse.”. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, 
p.40-41). Ficava excluído, portanto, do direito de cidadania os escravos, além dos 
estrangeiros e das mulheres. 

Com a queda do Império Romano e o advento da Idade Média, a cidadania 
sofreu drásticas modificações. Ao passo que nos períodos greco-romano o conceito 
de cidadania era um elemento fundamental do governo “En la europa medieval la 
ciudadanía tenía una importância relativamente marginal, exceptuando, claro está, las 
ciudades-estado italianas.”. (HEATER, 2007, p.82).   

Tal se deu em especial porque o conceito de Estado como ente abstrato 
existente na Grécia e em Roma havia desaparecido, dando espaço para o 
estabelecimento do sistema feudal, onde o rei governava, os súditos obedeciam e os 
senhores feudais dominavam os vassalos. 

Na sociedade feudal, o status era a marca distintiva de classe e a medida de 
desigualdade. Não havia nenhum código uniforme de direitos e deveres com 
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os quais todos os homens – nobres e plebeus, livres e servos – eram 
investidos em virtude da sua participação na sociedade. Não havia, nesse 
sentido, nenhum princípio sobre a igualdade dos cidadãos para contrastar 
com o princípio da desigualdade de classes. (MARSHALL, 1967, p.64).  No medievo, a noção de cidadania sofre grande restrição. Sendo o sistema 

feudal altamente compartimentalizado na ideia de feudos e na existência do poder real 
e da Igreja Católica, era compreensível que o sujeito não se reconhece enquanto 
cidadão, ou seja, enquanto ser dotado de direitos perante o Estado. Sobre a cidadania 
neste período nos fala Heater (2007, p.81) que  

En lo que atañe al desempeño de la función ciudadana y como se 
contemplaba este concepto, la Edad Media destaca por três aspectos 
fundamentales. El primero era la relación entre la ciudadanía y la primacía 
omnipresente del cristianismo, la cual no se discutia, pues era, además, 
incuestionable. Em segundo lugar, la idea clássica de ciudadanía nunca llegó 
a perderse del todo; de hecho, resucitaría con gran fuerza gracias al enorme 
onterés suscitado por Aristóteles. Em tercer lugar, durante el meievo la 
ciudadanía suponía, em la práctica, um pribilegio en una ciudad o población, 
pero no en un estado.  Não obstante a isso, nas cidades medievais podia-se encontrar vivo um 

sentimento de cidadania, mas em nível estritamente local. Com o progressivo 
crescimento das cidades medievais devido em grande parte ao comércio, começa a 
surgir uma demanda pela proteção e reconhecimento de direito básicos à população, 
retomando-se a noção de cidadania como algo a ser conquistado.  

Em los siglos XII y XIII ya existía una floreciente vida urbana de la que 
disfrutaba y que, por entonces, ya estaba completamente consolidada, esto 
es, un sentido de comunidade y de liberdad. Para referirse al primero de estos 
rasgos, la palabra utilizada era <<comuna>>. Debemos recordar que las 
ciudades no estaban muy pobladas, pues contaban tan sólo con unos pocos 
miles de habitantes (exceptuando Londres y París). (HEATER, 2007, p.92).  Na visão de Gorczevski e Martin (2011, p. 45) no período feudal o fenômeno 

do cristianismo também acabou por resgatar um pouco uma essência da ideia da 
cidadania ao propiciar aos seus fiéis o sentimento de pertencimento a uma 
comunidade. 

Quando a igreja começou a desenvolver sua estrutura administrativa, 
concedeu aos bispos uma autoridade considerável. Esses se instalaram em 
cidades romanas, que a igreja denominava dioceses. Como consequência 
coincidiam as administrações civis e eclesiástica. Com a queda do império 
romano, portanto das autoridades civis e militares, a igreja estava em 
situação ideal para assumir o controle e a liderança política, além da espiritual 
que já detinha, congregando tanto os habitantes das aldeias como os da zona 
rural em uma comunidade com clara identidade. Nesses primeiros tempos 
era a igreja a responsável pelos registros civis, pela educação, pela 
orientação cívica e espiritual. O sentido de cidadania - ainda que não com 
este nome - volta a existir. Cidadão é o homem cristão ligado/subordinado a 
uma diocese. (GORCZEVSKI; MARTIN, 2011, p.45).  
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Entretanto, apenas com o advento da sociedade capitalista (a partir do séc. XV) 
e a progressiva ascensão burguesa, é que o exercício da cidadania vai se desligando 
da Igreja, laicizando-se e ganhando novos contornos durante o período moderno. 

Com a intensificação do comércio e o crescimento das cidades, o sistema 
feudal começa a enfraquecer à medida que o poder monárquico se fortalece. Chega 
ao fim o feudalismo e tem-se o surgimento dos Estados nacionais, entretanto, não se 
verifica uma alteração na sociedade, a qual continua rigidamente dividida em 
estamentos.  

Nesse período, em toda Europa, mas especialmente na França, a situação é 
catastrófica: fome, miséria, direitos diferenciados, insensibilidade, 
desigualdade e ganância. Tudo isso gera uma grande insatisfação popular. 
Sérios questionamentos são levantados sobre as diferenças sociais e os 
privilégios. Revoltas e Declarações de Direitos são as consequências 
naturais. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.46).  É somente por volta do século XVII, na Inglaterra, na França e nas colônias 

norte-americanas que as ideias iluministas mais se enraízam e inicia-se a falar de 
direitos do cidadão. 

Na transição europeia entre o período feudal e a idade moderna (séculos XV a 
XVIII), o renascimento (séc. XII e XIII) proporcionou uma releitura dos pensadores 
gregos e fez surgir novas ideias referentes aos direitos do homem e sua relação com 
o Estado. Mas foi primeiro em terras Americanas que a cidadania moderna se 
materializou. 

 No século XVIII as treze colônias inglesas do continente americano, 
insurgindo-se contra as políticas cada vez mais austeras da coroa britânica, em 
especial com relação à tributação, realizam um movimento pró-independência que 
ficou denominado por Revolução Americana. 

Por meio da união das treze colônias a independência foi conquistada e um 
novo país foi fundado, mas a independência dos Estados Unidos da América trouxe 
implicações políticas que repercutiram em todo o ocidente.  

Tras su vitoriosa lucha contra el control imperial británico, las trece colônias 
americanas se transformaron, una vez ratificada la Constitución (1789), em 
los nuevos Estados Unidos de América. Dos años más tarde se añadieron a 
este documentos diez enmiendas, conocidas conjuntamente como Bill of 
Rights, destinadas a aclarar y constatar los derechos de los estadunidenses. 
Los súbditos británico se habían metamorfoseado, pues, en ciudadanos 
estadounidenses. (HEATER, 2007, p.135).  O país recém-criado não queria seguir os passos monárquicos de seu 

colonizador. A manutenção da própria independência, inclusive, dependia da 
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capacidade das trezes ex-colônias se manterem unidas, fazendo-se necessária a 
criação de um mecanismo de coesão harmônica entre eles. Surge, portanto, a ideia 
de Estado Federado e Republicano. Estas formas de Estado e de Governo 
possibilitaram a disseminação de um conceito de liberdade e de cidadania 
compatíveis com os ideais liberais que já apareciam em escritos de pensadores 
europeus como Montesquieu (1689-1755), Sieyés (1748-1836) e Rousseau (1712-
1778). 

A construção dos conceitos de liberdade e de cidadania norte-americanos 
teve várias origens: as condições específicas da colonização, o discurso 
religioso, a influência de outros pensadores e a luta contra a Inglaterra. A 
legislação do novo país traz a marca de desconfiança do Estado e reforça a 
crença no indivíduo. Todas as expressões da Bill of Rights indicam um 
mecanismo de defesa contra o Estado e contra a interferência estatal na vida 
do cidadão. (KARNAL, 2003, p.145).  O recém-criado país americano também adotou a ideia de divisão de poderes 

equilibrados entre si – Executivo, Legislativo e Judiciário – proposta por Montesquieu, 
além do sistema presidencialista e uma Constituição escrita com princípios de 
liberdade muito sólidos. “Porém, o orgulho americano do seu sistema e a admiração 
do mundo pelo mesmo ocultavam um dado importante. A cidadania e a liberdade 
criadas com a independência e a Constituição estavam extremamente limitadas”, 
(KARNAL, 2003, p.143) mantendo-se a escravidão e excluindo as mulheres dos 
direitos de cidadania. 

Contudo, com a Revolução Americana, o conceito de cidadania que tão 
timidamente era encontrado na Idade Média, é retomado com todo vigor, mas em uma 
nova roupagem, dessa vez com base em uma visão liberal, onde o indivíduo é o centro 
de análise, representando a cidadania um elemento de limitação do Estado em face 
da liberdade individual. 

A Revolução Americana foi pioneira na formulação dos direitos humanos. 
Pela primeira vez, um povo fundamenta sua aspiração à independência nos 
princípios da cidadania, ou seja, coloca como finalidade primordial do Estado 
a preservação das liberdades dos integrantes do povo, elevados à condição 
de sujeitos políticos. (SINGER, 2003, p.201).  Os ideais de liberdade e cidadania consubstanciados na Constituição dos 

Estados Unidos da América serviu de inspiração para todo o restante do continente 
americano como também para um dos aliados pela luta da independência Americana: 
a França.  
 



23  

Entre os séculos XVI e XVIII, uma nova classe social começa a despontar em 
tamanho e importância no contexto europeu: a burguesia. Com o incremento do 
comércio e da produção e com o crescimento dos centros urbanos, comerciantes, 
banqueiros, e proprietários de meios de produção começam a formar uma classe 
social cada vez mais rica. Entretanto, devido ao regime monárquico existente nesse 
período, a burguesia, em que pese seu poder econômico, não desfrutava de poder 
político, subjugando-se à vontade do Monarca. 

Com o fim da idade média, os reis assumiram o poder político em prejuízo 
dos senhores feudais, que acabaram por ser apenas caudatários da 
monarquia. Esta, pouco a pouco tornou-se absoluta, cujo exemplo mais 
famoso e ostensivo foi a monarquia Luís XIV. “O Estado sou eu”, dizia ele 
com toda razão. (ODÁLIA, 2003, p.163).  Com o passar do tempo e o desenvolvimento do mercantilismo, esta situação 

foi tornando-se insustentável. Desfraldando a bandeira do jusnaturalismo de que todo 
indivíduo possui direitos inerentes ao estado de natureza e a bandeira do 
contratualismo de que o Estado seria uma criação derivada de um pacto social, a 
burguesia, insurgindo e aliando-se à classe operária, inicia movimento contra o Estado 
absolutista e a favor do estabelecimento de direitos limitadores da ação estatal e 
eliminadores dos privilégios da monarquia. 

A Revolução Americana em muito contribuiu para o fortalecimento deste 
movimento que culminou em 1789 e ficou conhecido como Revolução Francesa, cujos 
efeitos transcenderam as fronteiras da França e da própria Europa. 

Com a ascensão da burguesia e o estabelecimento do Estado Moderno, 
instaurou-se uma noção de cidadania liberal que, a exemplo da americana, significava 
o direito do cidadão participar das decisões políticas de sua nação e ser titular de 
direitos e obrigações perante a mesma. Segundo Odália, são os lemas da Revolução 
Francesa – igualdade, fraternidade e liberdade – “que vão sintetizar a natureza do 
novo cidadão e essas as palavras de ordem dos que se amotinaram contra as 
opressões das quais a séculos padeciam.”. (ODÁLIA, 2003, p.163) 

   Em que pese os pensadores da época remontarem à noção grega de 
cidadania para fundamentar suas posições sobre como esta deveria ser, o fizeram a 
seu modo e em outro contexto social, o que resultou em uma concepção de cidadania 
diferente da do período antigo. (GUARINELLO, 2003, p.45-46). Segundo Vieira (2013, 
p. 30) 
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Em relação à cidadania antiga, a cidadania moderna sofreu uma dupla 
transformação. Por baixo, ampliou-se e estendeu-se ao conjunto dos 
membros de uma mesma nação. Por cima, contudo, estreitou-se, pois a 
decisão política foi transferida aos eleitos e representantes.  Desse modo, na cidadania moderna a relação do indivíduo não é com outro 

indivíduo (como no modelo feudal, monárquico ou tirânico), nem com um grupo (como 
ocorre com a ideia de nação), mas com a ideia de Estado.  A identidade cívica se 
consagra nos direitos outorgados pelo Estado aos cidadãos individuais e nas 
obrigações que estes devem cumprir para com aquele. (HEATER, 2007). 
 Fruto da Revolução Francesa, a Declaração dos Direitos do Homem e do 
Cidadão de 1789 demonstra os ideais que cercaram esta época e refletiram na 
concepção moderna de cidadania. Pretendendo-se universal, a declaração apregoa 
que todo os homens nascem e são livres e iguais em direitos e que a finalidade de 
toda associação política é a conservação dos direitos naturais e imprescritíveis do 
homem (liberdade, propriedade, segurança e resistência à opressão). 
 A Declaração de Direitos do Homem e do Cidadão também defende que os 
limites aos direitos naturais do homem só podem ser dados pela lei, sendo que todo 
cidadão a ela está vinculada. Apresenta, ainda direitos políticos do cidadão como o 
de concorrer, pessoalmente ou através de mandatários, para a elaboração das leis e 
para empregos públicos. Reforça os direitos civis de liberdade de opinião e livre 
comunicação. Mas também lembra que o cidadão possui deveres para com o Estado 
no que se refere à contribuição para manutenção da força pública e custeio das 
despesas de administração. Para Odália (2003, p.164) 

Tanto quanto a Americana, a Revolução Francesa tem como apogeu a 
Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. O primeiro traço que 
distingue a declaração francesa da americana é o fato de a primeira pretender 
ser universal, isto é, uma declaração dos direitos civis dos homens, repetimos 
e enfatizamos, sem qualquer tipo de distinção, pertençam não importa a que 
país, a que povo, a que etnia.  

 Pode-se afirmar, portanto, que no período moderno da história ocidental a 
cidadania ganha novo fôlego. O Estado Nacional moderno tem como pressuposto de 
existência e validade a própria ideia de cidadão, o qual passa a ser não apenas 
receptor das decisões políticas, mas fundamento das mesmas. 
 Cidadania, portanto, é conferida àqueles indivíduos que, vinculados ao Estado 
pela lei (vínculo de nacionalidade), passa a ter direitos relativos à manutenção de sua 
liberdade face a esse Estado, de igualdade face aos demais indivíduos e o poder de 
participar e influir nas questões políticas. 
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 Observa-se, porém, que a cidadania moderna do século XVIII e XIX, a exemplo 
do que ocorria na Grécia e em Roma, mostrava-se restrita no que se refere aos 
atributos para ser considerado cidadão. De modo geral, as mulheres, os escravos e 
os estrangeiros eram excluídos do rol de cidadãos tanto na América quanto na Europa. 
Apenas no século XX, com a adoção do sufrágio universal por várias nações, é que a 
cidadania tem se alargado para abarcar outros grupos sociais. 

Veja-se que é comum que as constituições modernas tenham definido a 
cidadania a partir da especificação dos diferentes direitos e obrigações da 
população, dividindo-a, por exemplo, entre os nacionais, os naturalizados e 
os estrangeiros. O número e a extensão de tais direitos variam na história e 
contexto de cada país, tanto que algumas conquistas foram motivo de lutas 
constantes através do tempo. Assim, por exemplo, as primeiras constituições 
do ocidente excluíram as mulheres do gozo do direito político de votar e 
serem votadas e impuseram uma idade limite a seu exercício até mesmo para 
os homens; outras constituições estabeleceram restrições distintas ao voto, 
como, por exemplo, a posse de um mínimo de renda ou terras, chamada de 
“voto censitário”, ou ainda um certo grau de instrução, como condição 
necessária ao exercício desse direito político. (LEAL, 2001, p.182-183). 

O resgate histórico até aqui realizado, permite perceber que a cidadania tal 
como se concebe hoje é fruto de um longo processo de construção que partindo da 
Grécia, passando por Roma e florescendo em Revoluções que instituíram o Estado 
Moderno, ainda está em desenvolvimento. Neste sentido, continua-se as reflexões 
sobre a cidadania no panorama social contemporâneo, visado demonstrar que em que 
pese a noção moderna de cidadão ainda ser muito forte, vislumbram-se novos 
caminhos para a cidadania. 
 
1.2 A Cidadania na Contemporaneidade 

 
Contemporaneamente o termo cidadania tem virado uma espécie de modismo, 

caindo no gosto popular e servindo para denominar diferentes relações e sujeitos.  
Há algum tempo o tema cidadania passou a ser mais ventilado no mundo 
contemporâneo, inclusive no Brasil. Ele aparece na fala de quem detém o 
poder político (políticos, capitalistas etc.), na produção intelectual e nos meios 
de comunicação (rádio, jornal, TV), e também junto as camadas mais 
desprivilegiadas da população. (COVRE, 2002, p.7). 

 De fato, após pressões e manifestações sociais, contemporaneamente a 
cidadania tem atingindo cada vez parcelas maiores da população, dotando com status 
de cidadão grupos sociais geralmente marginalizados (mulheres, negros, não-
proprietários), os quais passaram a ter o direito de ter alguns direitos civis protegidos, 
exercer direitos políticos e usufruir de prestações sociais estatais.  
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Entretanto, percebe-se que de modo geral a ideia de cidadão continua 
vinculada à noção de nacionalidade, conforme estabelecido nos séculos XVIII e XIX. 
Convém recordar que o Estado Moderno, buscando afirmar-se e obter a lealdade de 
seus súditos, criou a ideia jurídica de nacionalidade; com isso surge uma identidade 
superior ao indivíduo que é a nação. A cidadania passava, então, a ser vinculada ao 
status de nacional. 

Como já discutido, o conceito de cidadania, que em sua essência comum 
representa o direito a ter direitos, desenvolveu-se no interior do Estado, 
circunscrito a suas fronteiras. A cidadania era uma luta política nacional, e o 
cidadão que dela surgia era também nacional. Dessa forma, a cidadania 
moderna se desenvolveu na medida em que as pessoas passavam a se sentir 
parte de uma Nação e de um Estado. (MORAIS; NASCIMENTO, 2010, p.18). 
 Sendo assim, o direito a ter direitos, traço característico essencial da noção de 

cidadania, ainda estaria no contexto contemporâneo restrito aos nacionais de um 
determinado Estado. Contudo, com o processo de globalização vivenciado no século 
XX, esta realidade tem-se mostrado incipiente, conforme colocam Gorczevski e Martin 
(2011, p.64-65). 

Mais especificamente, são os movimentos migratórios associados ao 
fenômeno globalizador os que de uma forma mais intensa desafiam os 
pressupostos básicos da concepção clássica de cidadania: a nacionalidade e 
a homogeneidade étnica, cultural e religiosa. A ruptura do mito da 
homogeneidade no Estado-nação, que nos conduz a uma era de “diferenças 
entrelaçadas”, onde se exige uma vigência plena do direito de igualdade com 
o reconhecimento das diferenças e da diversidade cultural, bem como o 
questionamento do tradicional vínculo nacionalidade-cidadania.  
 O desenvolvimento do capitalismo e da industrialização proporcionaram o 

crescimento econômico e tecnológico, os quais implicaram em um processo de 
disseminação a nível global de informações, pessoas e mercadorias que tem sido 
denominado de globalização. Houve uma reconfiguração na noção de tempo e 
espaço. Nunca o globo terrestre esteve tão conectado.  

Este entrelaçamento proveniente do processo de globalização econômica, 
social e tecnológica, também tem geral a necessidade de uma globalização política, 
onde organismos internacionais são criados visando congregar interesses comuns de 
diferentes Estados e acabam por influir em suas políticas internas e externas, 
impactando, inclusive, na própria noção de soberania estatal. (MORAIS; 
NASCIMENTO, 2010).  

[...] cabe lembrar que os problemas que afetam a humanidade e o planeta 
atravessam fronteiras e tornam-se globais com o processo de globalização 
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que se acelera nesse final de século XX. Questões como produção, comércio, 
capital financeiro, migrações, pobreza, danos ambientais, desemprego, 
informatização, telecomunicações, enfim, as grandes questões econômicas 
sociais, ecológicas e políticas deixaram de ser apenas nacionais, tornaram-
se transnacionais. É nesse contexto que nasce hoje o conceito de cidadão do 
mundo, de cidadania planetária, que vem sendo paulatinamente construída 
pela sociedade civil de todos os países, em contraposição ao poder político 
do estado e ao poder econômico do mercado. (VIEIRA, 2013, p.32) 

Desse modo, portanto, o fator globalização da sociedade contemporânea tem 
impactado na relação entre cidadania e nacionalidade. Numa visão mais 
conservadora a cidadania estaria restrita ao conceito da nação, ou seja, somente os 
nacionais de um determinado país (seja por filiação ou por origem) podem ser 
considerados cidadãos, o que deixa de fora do conceito de cidadania os imigrantes e 
estrangeiros residentes no Estado.  

De um ponto de vista mais progressista, entende-se que se faz necessário 
ampliar a noção de cidadania para além da fronteira dos Estados-nação. Decorrente 
de uma maior consciência do valor da democracia e de sua adoção como modelo de 
governo por um número cada vez maior de países, a defesa de uma cidadania 
desvinculada da noção de cidadania tem aumentado. (HEATER, 2007). 

Recentes concepções mais democráticas procuram dissociar completamente 
a cidadania da nacionalidade. A cidadania teria, assim, uma dimensão 
puramente jurídica e política, afastando-se da dimensão cultural existente em 
cada nacionalidade. A cidadania teria uma proteção transnacional, como os 
Direitos Humanos. Por esta concepção, seria possível pertencer a uma 
comunidade política e ter participação independente da questão de 
nacionalidade. (VIEIRA, 2013, p.31-32). 
  Morais e Nascimento falam de uma cidadania cosmopolita ou mundial, a qual 

“emerge lentamente na sociedade civil organizada em torno de interesses públicos. A 
partir daí surge a ideia de terceiro setor, movimentos sociais ou organizações não 
governamentais.”. (MORAIS; NASCIMENTO, 2010, p.32). 

A intensificação do fenômeno migratório decorrente da globalização e, mais 
recentemente no século XX motivada também por busca de refúgio de situações tem 
conflito, tem colocado em pauta esta temática, já que negar o status de cidadão a um 
estrangeiro tem se mostrado incompatível com os Direitos Humanos. 

Temos, pois, a obrigação de consolidar e aperfeiçoar este legado para as 
próximas gerações: de se entender a cidadania não mais como algo 
homogêneo, uniforme e restrito a um território; a utopia é pela cidadania 
universal e multicultural. É visível que a concepção de uma nova cidadania 
está brotando. Ela não se opõe a ideia clássica de cidadania como defesa de 
direitos individuais e coletivos [...]. Mas não se centra mais na ideia de que o 
Estado é o grande e único responsável pela felicidade dos seus cidadãos. 
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Cada um deve fazer sua parte e todos devem participar. (GORCZEVSKI, 
MARTIN, 2011, p.110). 

 
Outro fator relacionado à cidadania que tem se apresentado 

contemporaneamente é que, mesmo já sendo debatida há séculos e reconhecida 
legalmente por diversos Estados, o exercício efetivo da cidadania não está garantido. 

Percebe-se que desenvolver e amadurecer a cidadania leva tempo, chegando 
Pedro Demo a afirmar que “A qualidade da cidadania não se obtém com pressa ou 
alarde, mas plantando com insistência e sistematização” (DEMO, 2001, p.83). Se em 
países onde a noção do homem como cidadão é mais antiga como os Estados Unidos 
da América ainda não tem conseguido consolidar uma prática de direitos cidadãos 
justa e equilibrada, em países como o Brasil, por exemplo, que passaram 
recentemente por governos autoritários, a prática dos direitos cívicos ainda é bastante 
limitada. 

Uno de los problemas relacionados com la ciudadanía y com los derechos a 
ella associados radica en la dificultad de que éstos se implanten con 
consistencia em la cultura sociopolítica de un estado en un corto período de 
tiempo. Incluso países con una larga tradición liberal, entre los que podemos 
incluir los Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Suiza y los Países Bajos, 
han necessitado de muchas geraciones para alcanzar sus actuales niveles 
de vida cívica, cotas que, especialmente en el complejo campo de los 
derechos sociales, aún distan de ser las ideales. También necesitan su tempo 
para desarrollarse la creencia en el valor de la ciudadanía y el deseo de 
hacerlo una realidade, un proceso que, además, es susceptible de sufrir 
recaídas periódicas. (HEATER, 2007, p.214). 

 Outra questão importante para democracia contemporânea diz respeito ao 
tratamento dispensado pelos Estados às minorias1 que o compõem. Um exemplo é a 
questão feminina. Apesar de a origem da cidadania, como já apontado no resgate 
histórico realizado, datar mais de três mil anos, as mulheres só vieram a receber o 
status de cidadã no século passado, sendo que alguns Estados mais conservadores 
ainda limitam seus direitos cívicos. 

A exclusão ou limitação do exercício da cidadania por parte das mulheres e de 
outras minorias está também relacionada à ideia desenvolvida desde a Grécia de que 
ser cidadão corresponde a ser proprietário, sendo que as propriedades estavam 
geralmente concentradas em mãos masculinas (HEATER, 2007). 

                                                           
1 Utiliza-se aqui o termo minoria não no seu viés quantitativo, mas qualitativo no sentido de grupo social 
oprimido ou marginalizado socialmente. 



29  

Portanto, representa desafio para os Estados da atualidade congregar a 
cidadania às diferenças culturais, promovendo a igualdade entre os cidadãos sem 
esmagar suas particularidades enquanto grupos particulares. Uma alternativa seria 
estender a cidadania para além dos mecanismos tradicionais de participação, 
consubstanciando “não apenas um novo formato para a democracia contemporânea, 
como também aponta[ndo] para uma reconfiguração das práticas políticas. (MORAIS; 
NASCIMENTO, 2010, p.69). 

Pode-se afirmar que no contexto contemporâneo de valorização e propagação 
dos Direitos Humanos, a noção de cidadania passa a ser elevada a Direito Humano 
do indivíduo, estando relacionada à capacidade de concretização do princípio da 
Dignidade da Pessoa Humana. Já que 

Podemos afirmar que ser cidadão significa ter direitos e deveres, ser súdito e 
ser soberano. Tal situação está descrita na Carta de Direitos da Organização 
das Nações Unidas (ONU), de 1948, que tem suas primeiras matrizes 
marcantes nas cartas de Direito dos Estados Unidos (1776) e da Revolução 
Francesa (1798). Sua proposta mais funda de cidadania é a de que todos os 
homens são iguais ainda que perante a lei, sem discriminação de raça, credo 
ou cor. E ainda: a todos cabem o domínio sobre seu corpo e sua vida, o 
acesso a um salário condizente para promover a própria vida, o direito à 
educação, à saúde, à habitação, ao lazer. E mais: é direito de todos poder 
expressar-se livremente, militar em partidos políticos e sindicatos, fomentar 
movimentos sociais, lutar por seus valores. Enfim, o direito de ter uma vida 
digna, de ser homem. (COVRE, 2002, p.9) 
 A incorporação da cidadania como Direito do Homem em diversas constituições 

nacionais e declarações de direitos tem mostrado que “só as leis não constroem a 
cidadania, mas é importante que os homens comuns, os trabalhadores, se apropriem 
também do espaço para a construção de leis favoráveis à extensão da cidadania.”. 
(COVRE, 2002, p.29). 

É neste sentido que a compreensão do que seja a cidadania e o que ela implica 
importa neste trabalho. Em uma sociedade complexa e heterogênia como a 
vivenciada atualmente, a noção de cidadania, ou seja, de possuir direitos e deveres 
frete ao Estado e aos demais indivíduos, relaciona-se à gestão do próprio estado e, 
portanto, da vida coletiva. 

Discutir o papel dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas perpassa, neste 
sentido, a compreensão de que aqueles que deles participam são cidadãos que, ao 
deles participarem, estão exercendo sua cidadania. 
 
1.3 Breve Histórico da Cidadania no Brasil 
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Após analisar o desenvolvimento da cidadania numa perspectiva histórica 

ocidental, convém focar nossa investigação a âmbito nacional, já que cada Estado 
possui uma trajetória específica com relação à cidadania. Compreender como a ideia 
de cidadania nasceu e se desenvolveu no decorrer da construção do Brasil enquanto 
nação, ajuda a refletir de modo mais aprofundado sobre seu significado atual e a 
projetar como ela poderá vir a ser. 

Interessante obra que trata de modo minucioso da cidadania no Brasil é a do 
historiador José Murilo de Carvalho. Em seu livro “Cidadania no Brasil: o longo 
caminho” o autor apresenta um estudo desde o Brasil colônia até o desvelar do século 
XXI sobre os meandros e variações do exercício da cidadania no contexto brasileiro. 
Seguiremos aqui a ordem por ele proposta. 

No Brasil Imperial (1822-1889), tem-se que, ao se tornar independente, o Brasil 
não havia desenvolvido um senso cívico. A população que aqui residia era em sua 
esmagadora maioria analfabeta, escravocrata e latifundiária. A implantação de um 
Estado absolutista com o advento da independência também contribuiu para este 
cenário.  

Chegou-se ao fim do período colonial com a grande maioria da população 
excluída dos direitos civis e políticos e sem a existência de um sentido de 
nacionalidade. No máximo, havia alguns centros urbanos dotados de uma 
população políticamente mais aguerrida e algum sentimento de identidade 
regional.  (CARVALHO, 2015, p.31)  O próprio fenômeno da independência nacional, ao contrário do que aconteceu 

nos Estados Unidos da América, por exemplo, não foi fruto de uma revolução cidadã, 
onde os colonizados se organizaram para lutar ativamente pela mesma. Verifica-se 
que a independência brasileira foi fruto de uma negociação entre as elites da colônia, 
de Portugal e da Inglaterra, não representando significativos impactos em termos de 
cidadania. 

Escravidão, grandes propriedades e falta de educação superior no país não 
constituíam ambiente favorável à formação de futuros cidadãos. Em contraste 
com a Espanha, Portugal não permitia a criação de universidades em suas 
colônias. Os brasileiros somente puderam ter direito a curso superior, após a 
chegada da Corte em 1808. A independência do Brasil, em 1822, não se 
realizou com a participação efetiva da população. Ademais, manteve a 
escravidão, o que evidencia grandes limitações aos direitos civis. (MORAIS, 
NASCIMENTO, 2010, p.22). 

 Após a independência em 1822, a primeira constituição brasileira surgiu em 
1824 de forma outorgada, organizando o país enquanto monarquia, instituindo a 
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existência de quatro poderes: Executivo, Judiciário, Legislativo e Moderador (sendo 
este exercido pelo imperador).  

Sob influência das constituições europeias que lhe precederam, a Constituição 
de 1824 tinha cunho liberal, estabeleceu direitos políticos consistentes no direito de 
voto a todos os homens a partir de 25 anos de idade e com renda mínima de cem mil-
réis. “Todos os cidadãos qualificados eram obrigados a votar. As mulheres não 
votavam, e os escravos, naturalmente, não eram considerados cidadãos.”. 
(CARVALHO, 2015, p.35).  

Além da participação eleitoral, houve, após a independência, outras formas 
de envolvimento dos cidadãos com o Estado. A mais importante era o serviço 
do júri. Pertencer ao corpo de jurados era participar diretamente do Poder 
Judiciário. Essa participação tinha alcance menor, pois exigia alfabetização. 
(CARVALHO, 2015, p.42).  Depreende-se, portanto, que no período histórico compreendido entre a 

independência e o império, a cidadania no Brasil dava seus passos iniciais, ainda 
muito tímidos, ao reconhecer direitos políticos a uma parte da população. José Murilo 
de Carvalho ressalta que a abolição da escravidão em 1888 também foi um avanço. 

Em 1889 o Brasil passa da Monarquia para a República com a promessa de 
consolidação de um governo exercido por seus cidadãos, abolindo os privilégios 
monárquicos. Em 1891 foi promulgada uma nova Constituição, a qual, no que se 
refere aos direitos políticos “eliminou apenas a exigência da renda de 200 mil-réis[...]. 
A principal barreira ao voto, a exclusão dos analfabetos, foi mantida. Continuavam 
também a não votar as mulheres, os mendigos, os soldados, os membros das ordens 
religiosas.”. (CARVALHO, 2015, p.45). 

Mesmo com a escravidão já abolida e uma forma federativa de Estado – que 
em tese possibilita a descentralização do poder –, na primeira república brasileira a 
cidadania ainda era bastante tímida. Os reflexos de uma sociedade escravocrata, 
oligárquica e privatista impediam o exercício efetivo de direitos civis e políticos, menos 
ainda dos sociais. De acordo com Morais e Nascimento (2010, p.22). 

Do ponto de vista da representação política, a proclamação da república, em 
1889, não significou grandes mudanças, e a primeira república (1889-1930) 
ficou conhecida como república dos coronéis. Nesse paraíso de oligarquias, 
as práticas eleitorais fraudulentas não podiam desaparecer.    

Os grandes latifúndios monocultores auxiliavam na concentração do poder por 
parte dos coronéis, os quais exerciam o controle em âmbito local da população, de 
acordo com Carvalho (2015, p.61). 



32  

O coronelismo não era apenas um obstáculo ao livre exercício dos direitos 
políticos. Ou melhor, ele impedia a participação política porque antes negava 
os direitos civis. Nas fazendas, imperava a lei do coronel, criada por ele, 
executada por ele. Seus trabalhadores e dependentes não eram cidadãos do 
Estado brasileiro, eram súditos dele.  

 Portanto, neste período o a cidadania estava limitada pelo coronelismo, não 
havia povo organizado politicamente, nem sentimento nacional consolidado, “A 
população não tinha lugar no sistema político, seja no império, seja na república, e a 
cidadania nas três dimensões, civil, política e social, ainda permanecia velada.”. 
(MORAIS; NASCIMENTO, 2010, p.23). 

No curto período denominado de segunda república (1930-1937), tem-se no 
Brasil um sensível avanço da cidadania, pelo menos no aspecto normativo, pois em 
1934 houve a promulgação da terceira Constituição Brasileira, a qual apresentava um 
viés marcadamente democrático, além de reconhecer direitos civis básicos atinentes 
à liberdade, segurança e propriedade. Também estabeleceu o sufrágio feminino e o 
voto secreto.  

Após ser eleito presidente por ocasião da constituinte de 1934, Getúlio Vargas 
achou por bem continuar no poder a arrepio do que previa a Constituição vigente, 
dando início a uma ditadura civil que perduraria oito anos.  

De 1937 a 1945 o país viveu sob um regime ditatorial civil, garantido pelas 
forças armadas, em que as manifestações políticas eram proibidas, o governo 
legislava por decreto, a censura controlava a imprensa, os cárceres se 
enchiam de inimigos do regime. (CARVALHO, 2015, p.113).  A contrario sensu tem-se nesse período o avanço da cidadania no Brasil, mas 

apenas em uma de suas dimensões: a social. Em que pese a baixíssima participação 
política e fragilidade dos direitos civis, foi no Estado Novo (1937-1945) que o cidadão 
brasileiro passou a ter seus principais direitos trabalhistas, consubstanciados na 
Consolidação das Leis do Trabalho, promulgada em 1937 e vigente até hoje. 

A ditadura de Getúlio Vargas pode ser classificada como baseada em um estilo 
de política populista, como demonstra Carvalho (2015, p.130) 

O populismo era um fenômeno urbano e refletia esse novo Brasil que surgia, 
ainda inseguro mas distinto do Brasil rural da Primeira República, que 
dominara a vida social e política até 1930. O populismo, no Brasil, na 
Argentina, ou no Peru, implicava uma relação ambígua entre os cidadãos e o 
governo. Era avanço na cidadania, na medida em que trazia as massas para 
a política. Mas, em contrapartida, colocava os cidadãos em posição de 
dependência per ante os líderes, aos quais votavam lealdade pessoal pelos 
benefícios que eles de fato ou supostamente lhes tinham distribuído.   
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Neste sentido, os direitos sociais recebidos eram identificados enquanto 
presentes ou favores do governo, em desconexão com a ideia de cidadania ativa, ou 
seja, o cidadão era visto como o indivíduo que passivamente recebe as “dádivas” do 
Estado. 

A Segunda Guerra Mundial impactou o contexto global e, no Brasil, o modo 
como Getúlio Vargas lidou com o conflito foi um dos fatores que auxiliou em sua 
derrocada. Com o suicídio do líder populista-ditador, foi convocada nova eleição 
presidencial, retomando o viés republicano em território nacional. Em 1946 foi 
promulgada nova Constituição Federal em substituição à Constituição outorgada por 
Getúlio Vargas em 1937. 

A Constituição de 1946 manteve as conquistas sociais do período anterior e 
garantiu os tradicionais direitos civis e políticos. Até 1964, houve liberdade de 
imprensa e de organização política. Apesar de tentativas de golpes militares, 
houve eleições regulares para presidente da República, senadores, 
deputados federais, governadores, deputados estaduais, prefeitos e 
vereadores. (CARVALHO, 2015, p.131).  Este também foi um período de intenso crescimento da industrialização do 

Brasil, com abertura para o capital estrangeiro e o investimento em importantes obras 
de infraestrutura, a exemplo da transferência da capital do Brasil da cidade do Rio de 
Janeiro para Brasília empreendida pelo presidente Juscelino Kubitschek (presidente 
entre 1956 e 1961). 

Entretanto, o descontentamento com a extrema desigualdade social e a 
abertura ao capital estrangeiro ocasionaram em revoltas que culminaram com a 
instalação de um novo período ditatorial no Brasil, desta vez militar.  

Por meio de um golpe de estado, os militares assumiram o governo do Brasil e 
atingiram em cheio a ainda infante cidadania brasileira (entre 1964 e 1985). De posse 
de instrumentos de controle e pressão social mais avançados, os militares 
conseguiram estabelecer repressão aos direitos civis e políticos mais severa do que 
a experimentada na ditadura de Getúlio Vargas. Um dos principais instrumentos legais 
de ação dos presidentes militares era os Atos Institucionais. 

O primeiro foi introduzido logo em 9 de abril de 1964 pelo general Castelo 
Branco. Por ele foram cassados os direitos políticos, pelo período de dez 
anos, de grande número de líderes políticos, sindicais e intelectuais e de 
militares. Além das cassações, foram também usados outros mecanismos, 
como a aposentadoria forçada de funcionários públicos civis e militares. 
Muitos sindicatos sofreram intervenção, foram fechados os órgãos de cúpula 
do movimento operário [...] (CARVALHO, 2015, p.164).  
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O segundo Ato Institucional publicado em 1965 instituiu o fim da eleição direta 
para presidente da República, acabou com o pluripardidarismo, restringiu o direito de 
opinião e imbuiu juízes militares no poder de julgar civis por condutas que atentassem 
a “segurança nacional”. 

A censura à imprensa eliminou a liberdade de opinião; não havia liberdade 
de reunião; os partidos eram regulados e controlados pelo governo; os 
sindicatos estavam sob constante ameaça de intervenção; era proibido fazer 
greves; o direito de defesa era cerceado pelas pris6es arbitrarias; a justiça 
militar julgava crimes civis; a inviolabilidade do lar e da correspondência não 
existia; a integridade física era violada pela tortura nos cárceres do governo; 
o próprio direito a vida era desrespeitado. (CARVALHO, 2015, p.167).  Após anos de ditadura e restrição de direitos civis e políticos e diversas ações 

de resistência e insurreição social face ao regime militar, em 1984 a população 
brasileira vai às ruas no movimento denominado de “Diretas já” que, apesar de não 
ter alcançada seu objetivo principal de estabelecer eleições diretas para presidente, 
representa importante marco no processo de fim da ditadura e retomada da 
democracia no Brasil, com a eleição de um presidente civil em 1985. 

Conclui-se, portanto, que no segundo período ditatorial vivenciado pelo Brasil, 
a exemplo do primeiro, tem-se a expansão dos direitos sociais em detrimento de 
severa restrição dos direitos civis e políticos. Ou seja, a cidadania Brasileira 
continuava amputada. 

Quando em 1984 um novo presidente civil assume o poder (Tancredo Neves 
foi eleito indiretamente para este cargo, mas com seu repentino falecimento quem veio 
a exercê-lo foi José Sarney), é convocada Assembleia Nacional Constituinte com o 
intuito de elaborar uma nova constituição para o Brasil, agora compatível com o 
processo de democratização vivenciado. Em 1988 foi promulgada a nova Constituição 
e em 1989 houve a primeira eleição direta para presidente após o regime ditatorial. 

A Nova República começou em clima de otimismo, embalada pelo 
entusiasmo das grandes demonstrações cívicas em favor das eleições 
diretas. O otimismo prosseguiu na eleição de 1986 para formar a Assembléia 
Nacional Constituinte, a quarta da República. A Constituinte trabalhou mais 
de um ano na redação da Constituição, fazendo amplas consultas a 
especialistas e setores organizados e representativos da sociedade. 
Finalmente, foi promulgada a Constituição em 1988, um longo e minucioso 
documento em que a garantia dos direitos do cidadão era preocupação 
central. (CARVALHO, 2015, p.202).  De fato, a Constituição Federal de 1988 representou importante passo na 

redemocratização do país e na defesa da cidadania ampla, reconhecendo direitos 
fundamentais a nível civil, político e social. Não é à toa que foi apelidada de 
Constituição Cidadã. Para Bolzan de Morais e Nascimento, “A Constituição Federal 
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de 1988 é chamada de Constituição Cidadã pela proteção dirigida tanto aos direitos 
sociais, como também aos civis e políticos.”. (2010, p.17) 

Foram elevados a direitos fundamentais atinentes a toda e qualquer pessoa a 
vida, a liberdade de pensamento, de opinião, de imprensa, o direito de propriedade, a 
privacidade e intimidade, entre outros direitos que compõem a esfera de direitos civil. 
A manutenção do voto direto, secreto, periódico e universal, assim como a ampliação 
do direito de sufrágio passivo e do pluripardidarismo ampliaram os direitos políticos, 
os quais vêm sendo exercido sem maiores imprevistos, também por outros 
instrumentos de participação como os referendos, plebiscitos, ação populares, etc. O 
direito de greve, de associação, de sindicalização, direitos previdenciários, de saúde 
e educação são exemplos da consolidação e ampliação dos direitos sociais. 

Importante ressaltar que já no seu artigo 1º a Constituição Brasileira de 1988 
apresenta a cidadania como um dos fundamentos da República, o que eleva à 
condição de cidadão todos os indivíduos que integram a sociedade ao menos no 
sentido de merecedores da proteção do Estado.  

Assim, o conceito de cidadão, na nova ordem constitucional, possui um 
sentido diverso daquele tradicional associado à ideia de eleitor. A cidadania 
tem agora um sentido mais amplo que o titular de direitos políticos, pois 
“qualifica os participantes da vida do Estado, é atributo das pessoas 
integradas na sociedade estatal”. Portanto, os direitos de cidadania passam 
a ser todos aqueles relativos à dignidade do cidadão, seja ele eleitor ou não. 
(GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.112).  Nesses 28 anos de vigência da Constituição Cidadã, pode-se afirmar que o 

Brasil avançou na consolidação da cidadania de modo que ainda não havia 
experimentando antes em sua história. Entretanto, retrocessos estão sempre a bater 
na porta e avanços são prementes.  

Ao finalizar esta retomada histórica do desenvolvimento da democracia no país, 
José Murilo de Carvalho conclui que, tomando por base a análise da cidadania 
estabelecida por T. H. Marshall, no Brasil a sequência cronológica do desenvolvimento 
da cidadania – direitos civis, seguidos de direitos políticos e sociais – foi invertida. 

Aqui, primeiro vieram os direitos sociais, implantados em período de 
supressão dos direitos políticos e de redução dos direitos civis por um ditador 
que se tornou popular. Depois vieram os direitos políticos, de maneira 
também bizarra. A maior expansão do direito do voto deu-se em outro período 
ditatorial, em que os órgãos de representação política foram transformados 
em peça decorativa do regime. Finalmente, ainda hoje muitos direitos civis, a 
base da seqüência de Marshall, continuam inacessíveis à maioria da 
população. A pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo. 
(CARVALHO, 2015, p.219-220).  
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Entretanto, como adverte o mesmo autor, não há apenas um caminho para a 
cidadania. Cada nação constrói seu próprio percurso, entretanto seria razoável 
indagar se esta inversão não resultaria em uma cidadania diferente, com diferentes 
reflexos sociais, já que se poderia afirmar ter havido no Brasil uma cidadania 
outorgada e não conquistada. 

Pode ser, porém, que o “exercício continuado da democracia política, embora 
imperfeita, permita aos poucos ampliar o gozo dos direitos civis, o que, por sua vez, 
poderia reforçar os direitos políticos, criando um círculo virtuoso no qual a cultura 
política também se modificaria.” (CARVALHO, 2015, p.224) permitindo-se atingir o 
ideal de democracia que congregue de modo harmonioso os direitos civis, políticos e 
sociais para todos os indivíduos. 

 
1.4 Conceitos e Tipos de Cidadania 

 
Após realizado um resgate histórico do conceito de cidadania, percebe-se que 

seu desenvolvimento não foi linear, tendo a cidadania avançado em diferentes ritmos 
ao longo da história, modificando, inclusive, o seu próprio significado. 

Entretanto, em que pese essa variabilidade a respeito da noção de cidadania, 
pode-se identificar a existência de uma espécie de “núcleo duro” ou “essência” que 
possibilita a tentativa de conceituação da cidadania de uma maneira mais geral.  

Para Gorczevski e Martin (2011, p.27), por exemplo, “falar em cidadania, em 
qualquer época, significa fazer referência aos que têm opinião, pois ser cidadão é ter 
voz, poder opinar e decidir - o que exclui a maioria (os pobres) e grupos de minorias 
(étnicas-culturais-nacionais).”.  

Ser cidadão é participar de uma comunidade política que lhe proporcione 
direitos e deveres de cunho civil, político e social. Entretanto, para os referidos 
autores, a condição de cidadão não deve ser imposta a nenhum indivíduo, já que tem 
origem no pacto social, “um acordo livre de pessoas para integrar-se e participar num 
determinado modelo de organização política.”. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.24). 

Pinsky (2003), mesmo reconhecendo que o conceito de cidadania não é um 
conceito estanque, mas um conceito histórico assevera que ser cidadão é ter direito à 
vida, à propriedade, à igualdade perante a lei: é, em resumo, ter direitos civis. É 
também participar no destino da sociedade, votar, ser votado, ter direitos políticos. 
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Pode-se perceber, portanto, que a cidadania se vincula, ainda hoje, a ideia de 
ser integrante de um Estado, tendo o indivíduo a ele pertencente o poder de influenciar 
(participar politicamente) nas decisões que definem o rumo dessa comunidade. A 
cidadania teria, neste viés, três elementos: 

1) a garantia de certos direitos, assim como a obrigação de cumprir certos 
deveres para com uma sociedade especifica; (2) pertencer a uma 
comunidade política determinada (normalmente um Estado); e (3) a 
oportunidade de contribuir na vida pública desta comunidade através da 
participação. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.29).  Já Heater (2007) apresenta uma proposta de bom cidadão como aquele que 

não apenas reconhece os direitos que o Estado lhe possibilita, mas que também é 
consciente de suas obrigações. O autor faz a observação de que este sendo cívico 
não é inerente ao cidadão, mas deve ser estimulado.  

La identidade cívica se consagra en los derechos outorgados por el estado a 
los cidadanos individuales y en las obligaciones que éstos, personas 
autónomas en situación de igualdad, deben cumplir. Los Buenos ciudadanos 
muestran un sentimento de lealtad al estado y un sentido de la 
responsabilidade a la hora de atender sus obligaciones; por tanto, es 
necessario que cuenten com la preparación necessaria para este tipo de 
participación cívica.”. (HEATER, 2007, p.13).  

Uma das propostas conceituais de cidadania mais difundida e reconhecida por 
sua consistência lógica é a apresentada pelo sociólogo britânico Thomas Humprey 
Marshall. Em 1949 T. H. Marshall pronunciou em Cambridge uma série de 
conferências que, em uma versão ampliada, foram publicadas um ano mais tarde com 
o título Cidadania, Classe Social e Status.  

Seu intuito foi refletir sobre o processo de desenvolvimento da cidadania no 
contexto Inglês. Ele identificou que a cidadania compreende três dimensões 
integradas de direitos – civis, políticos e sociais – que, entretanto, sucederam-se ao 
longo da história de maneira separada. 

Quando os três elementos da cidadania se distanciaram uns dos outros, logo 
passaram a aparecer elementos estranhos entre si. O divórcio entre eles era 
tão completo, que é possível, sem destorcer os fatos históricos, atribuir o 
período de formação da vida de cada um a um século diferente – os direitos 
civis ao século XVIII, os políticos ao XIX e os sociais ao XX. Estes períodos, 
é evidente, devem ser tratados com uma elasticidade razoável, e há algum 
entrelaçamento especialmente entre os dois últimos. (MARSHALL, 1967, 
p.66).  Para o referido autor, os direitos civis são aqueles necessários à liberdade 

individual (liberdade de ir e vir, liberdade de imprensa, pensamento e fé, o direito à 
propriedade e de concluir contratos válidos e o direito à justiça), sendo a sua principal 
instituição garantidora os tribunais de justiça.  



38  

Com relação aos direitos políticos consistentes em poder participar no exercício 
do poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade política 
ou como um eleitor dos membros de tal organismo, as instituições que a eles se 
relacionam são o parlamento e conselhos do Governo local.  

Os direitos sociais referem-se a um mínimo de bem-estar econômico e 
segurança indo até o “direito de participar por completo na herança social e levar a 
vida de um ser civilizado de acordo com os padrões que prevalece na sociedade.”. 
(MARSHALL, 1967, p.64). Portanto, as instituições ligadas a eles são o sistema 
educacional e os serviços sociais.  

Em sua análise Marshall identifica uma série de fatos históricos na Inglaterra 
do século XVIII que possibilitaram o surgimento dos direitos civis, sendo a principal 
mudança ocorrida naquele século um novo status de liberdade que foi conferido a 
todos os homens livres refletindo na possibilidade do trabalho livre, impactando no 
desenvolvimento econômico e político. (MARSHALL, 1967, p.68) 

No setor econômico, o direito civil básico é o direito a trabalhar, isto é, o de 
seguir a ocupação de seu gosto no lugar de escolha, sujeito apenas à legítima 
exigência do treinamento técnico preliminar. Este direito tinha sido negado 
pela lei e pelo costume; [...] O reconhecimento do direito acarretava a 
aceitação formal de uma mudança de atitude fundamental. A velha premissa 
de que monopólios locais e grupais eram do interesse público porque “o 
comércio e o tráfego não podem ser mantidos ou aumentados sem ordem ou 
governo”, foi substituída pela nova suposição segundo a qual as restrições 
eram uma ofensa à liberdade do súdito e uma ameaça à prosperidade da 
nação. (MARSHALL, 1967, p.67).  Após o desenvolvimento e certa estabilidade dos direitos civis na Inglaterra no 

séc. XVIII, no século seguinte é a vez de emergirem os direitos políticos. Na verdade, 
segundo Marshall, os direitos políticos já podiam ser encontrados em sua substância 
no século XVIII, mas de forma muito deficiente em sua distribuição. Apenas no século 
XIX com o sucesso econômico de novas camadas sociais e reivindicações por elas 
realizadas é que o monopólio do voto foi estendido a outras parcelas da população. 
Sendo assim 

Nenhum cidadão são e respeitador da lei era impedido, devido ao status 
pessoal, de votar. Era livre para receber remuneração, adquirir propriedade 
ou alugar uma casa e para gozar quaisquer direitos políticos que estivessem 
associados a esses feitos econômico. Seus direitos civis o capacitavam a 
fazer isso, e a reforma eleitoral aumentou cada vez mais sua capacidade para 
praticar tais atos. (MARSHALL, 1967, p.70).  A existência e exercício dos direitos civis e políticos mostrou-se ao longo do 

tempo insuficiente para promoção de uma sociedade justa. As desigualdades de 
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classes e o despreparo para o exercício dos direitos políticos fez despertar a 
necessidade de uma nova série de direitos: os sociais.  

O processo de reconhecimento de direitos sociais por parte do Estado aos 
cidadãos iniciou-se no século XIX, mas foi mais efetivo no século XX. Marshall recorda 
que inicialmente, para que tivesse direito a amparo social pelo Estado, o indivíduo 
deveria abrir mão de sua condição de cidadão.  

A poor law tratava as reivindicações dos pobres não como uma parte 
integrante de seus direitos de cidadão, mas como uma alternativa deles – 
como reinvindicações que poderiam ser atendidas somente se deixassem 
inteiramente de serem cidadãos, pois os indigentes abriam mão, na prática 
do direito civil da liberdade pessoal devido ao internamento na casa de 
trabalho, e eram obrigados por lei a abrir mão de quaisquer direitos políticos 
que possuíssem. (MARSHALL, 1966, p.72).  Foi com o reconhecimento do direito à educação como fundamental para a 

formação de indivíduos capazes para atuar positivamente na sociedade que os 
direitos sociais, no século XX, passaram a ser compreendidos como integrantes da 
própria cidadania, igualando-se aos direitos civis e políticos. Sobre estes direitos, 
reflete Heater (2007, p.209) que 

[...] los derechos sociales tienen una naturaleza distinta de los civiles o 
políticos, pues mientras que estos últimos pueden definirse y reconocerse 
com certa precisión (el derecho a in jucio con jurado o el direcho a voto, por 
ejemplo, bien existen, bien no, tanto en derecho como em la práctica), los 
derechos sociales atañen a la calidad de vida. El acceso a la educación o al 
sistema sanitário, por ejemplo, son derechos sociales, pero el principio de 
ciudadanía social no puede prescindir el nível que cabe esperar de escuelas 
y hospitales.   Constitui mérito da exposição de Marshall, portanto, alertar para o fato de que 

os direitos sociais, até então não compreendidos como inerentes à cidadania, são 
fundamentais para o efetivo disfrute dos direitos civis e políticos, já que mazelas 
sociais como a pobreza e ausência de instrução obstaculizam a oportunidades de 
condições e exercício da cidadania.  

Analisando ainda a visão de Marshall sobre os direitos sociais como uma das 
dimensões da cidadania, José Murilo de Carvalho (2015, p.16) tece as seguintes 
considerações: 

Se os direitos civis garantem a vida em sociedade, se os direitos políticos 
garantem a participação no governo da sociedade, os direitos sociais 
garantem a participação na riqueza coletiva. Eles incluem o direito à 
educação, ao trabalho, ao salário justo, à saúde, à aposentadoria. A garantia 
de sua vigência depende da existência de uma eficiente máquina 
administrativa do Poder Executivo. Em tese eles podem existir sem os direitos 
civis e certamente sem os direitos políticos. Podem mesmo ser usados em 
substituição aos direitos políticos. Mas, na ausência de direitos civis e 
políticos, seu conteúdo e alcance tendem a ser arbitrários. Os direitos sociais 
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permitem às sociedades politicamente organizadas reduzir os excessos de 
desigualdade produzidos pelo capitalismo e garantir um mínimo de bem-estar 
para todos. A ideia central em que se baseiam é a da justiça social.   Sobre a sequência do surgimento dos direitos inerentes à cidadania 

apresentada por Marshall, Morais e Nascimento observam que a ordem por ele 
indicada – direitos civis, políticos e sociais – não é apenas uma questão de ordem 
cronológica, mas principalmente lógica, pois foi a partir do “exercício dos direitos civis 
que os ingleses reivindicaram o direito de votar, de participar do governo de seu país. 
A participação permitiu a eleição de operários e a criação do partido trabalhista, que 
foi responsável pela introdução dos direitos sociais.” (MORAIS; NASCIMENTO, 2010, 
p.21). 

Insta observa ainda, acerca da visão de Marshall sobre as dimensões da 
cidadania, que estas não são estanques ou incomunicáveis, pelo contrário. Assim, por 
exemplo, os direitos políticos que se referem à deliberação do homem sobre sua vida, 
à convivência com os outros homens em organismos de representação direta 
(sindicatos, partidos, movimentos sociais, escolas, conselhos, associações de bairro 
etc.) ou indireta (pela eleição de governantes, parlamento, assembleias), estão 
relacionados com a própria definição e exercício de direitos civis e sociais. Covre 
(2002, p.15) sintetiza esta ideia dizendo que  

Em suma, esses três conjuntos de direitos, que comporiam os direitos do 
cidadão, não podem ser desvinculados, pois sua efetiva realização depende 
de sua relação recíproca. Esses direitos, por sua vez, são dependentes da 
correlação de forças econômicas e políticas para se efetivar. Nesse contexto 
está a difícil reflexão: os direitos de uns precisam condizer com os direitos 
dos outros, permitindo a todos o direito à vida no sentido pleno - traço básico 
da cidadania.   Em que pese o estudo de Marshall está limitado ao contexto Inglês, não se 

deve diminuir sua contribuição para compreensão lógica da cidadania em outros 
contextos. Deve-se reconhecer, é verdade, que cada país construiu seu próprio 
caminho no desenvolvimento da cidadania, mas é fato que a exposição Marshalliana 
do que aconteceu na Inglaterra serve de modelo de análise. 

Trazendo esta análise para o contexto brasileiro, como já discutido no tópico 
anterior, José Murilo de Carvalho (2015, p.17-18) reconhece que no Brasil a sequência 
apresentada por Marshall para o surgimento das dimensões da cidadania sofre 
inversões. Vejamos  

[...] houve no Brasil pelo menos duas diferenças importantes. A primeira 
refere-se à maior ênfase em um dos direitos, o social, em relação aos outros. 
A segunda refere-se à alteração na seqüência em que os direitos foram 
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adquiridos: entre nós o social precedeu os outros. Como havia lógica na 
seqüência inglesa, uma alteração dessa lógica afeta a natureza da cidadania. 
Quando falamos de um cidadão inglês, ou norte-americano, e de um cidadão 
brasileiro, não estamos falando exatamente da mesma coisa.  Convém ressaltar ainda sobre a visão de Marshall que ele não concebe a 

cidadania apenas como a possibilidade de gozar direitos civis, políticos e sociais. O 
autor reconhece também que a cidadania compreende uma série de obrigações que 
devem ser observadas pelos cidadãos, os quais devem sempre agir “inspirados por 
um senso real de responsabilidade para com o bem-estar da comunidade.”. 
(MARSHALL, 1967, p.104). 

Diante do exposto, pode-se afirmar que atualmente o conceito de cidadania, 
inspirando-se nas ideias de Marshall e que será o adotado neste trabalho, 
compreende a possibilidade de o indivíduo pertencer a uma comunidade em que lhe 
seja conferido o poder/dever de participar e influir na vida pública desta (direitos 
políticos), gozando de direitos básicos para uma existência digna (direitos sociais) e 
tendo resguardado direitos inerentes à sua vida enquanto indivíduo livre que vive em 
coletividade (direitos civis).  

 
1.4.1 Algumas classificações acerca da cidadania 

 
Diante das variantes conceituais e fáticas da cidadania, vários estudiosos 

realizam distinções e classificações de diferentes tipos de cidadania. Busca-se neste 
tópico apresentar as principais tipologias encontradas, destacando aquelas que mais 
importam para o nosso estudo acerca dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas. 

 Com base na perspectiva Marshalliana de que a cidadania engloba três 
dimensões (civil, política e social), pode-se propor classificar a cidadania em parcial 
ou plena. Cidadania Parcial seria aquela em que o sujeito dispõe de direitos referentes 
a apenas um ou dois dos âmbitos da cidadania, podendo ter as seguintes situações:  
1) possui direitos civis, mas carece de direitos políticos e sociais;  
2) possui direitos civis e políticos, mas carece de direitos sociais;  
3) possui direitos políticos, mas sofre limitação em seus direitos civis e sociais;  
4) possui direitos sociais e civis, carecendo de direitos políticos; e,  
5) goza de direitos sociais e políticos, mas não de direitos civis. 

Já a cidadania plena seria a condição em que o sujeito consegue disfrutar 
simultaneamente das três dimensões da cidadania, ou seja, “O cidadão pleno seria 
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aquele que fosse titular dos três direitos. Cidadãos incompletos seriam os que 
possuíssem apenas alguns dos direitos. Os que não se beneficiassem de nenhum dos 
direitos seriam não-cidadãos.”. (CARVALHO, 2015, p.15).  

Em que pese o reconhecimento de que a cidadania plena talvez seja um ideal 
inalcançável, a qualidade da cidadania está relacionada à sua constante busca.  

Ainda acerca desta distinção entre uma cidadania plena e uma cidadania 
parcial, ou como denomina Covre (2002), uma cidadania esvaziada, convém 
apresentar as ideias da autora: 

[...] gostaria de pensar uma concepção de cidadania plena - ao nível 
econômico, político, social, cultural. E que se coadune com a construção de 
uma sociedade mais democrática. Não pode haver cidadania se não houver 
um salário condigno para a grande maioria da população. O trabalhador, 
enquanto mercadoria, deve lutar para obter certa equivalência na troca 
estabelecida com o capitalista e o Estado. É preciso que ele tenha acesso 
aos bens que complementam sua vida (habitação, saúde, educação) e que 
compõem os chamados direitos sociais. Mas, antes, é necessário que os 
trabalhadores tenham direitos políticos, e que existam mínimas condições 
democráticas para reivindicar o seu direito de ser cidadão e de, enquanto tal, 
poder batalhar, por quaisquer de seus direitos. Por outro lado, é preciso que 
esses trabalhadores possam ser educados sobre a existência desses direitos, 
vendo dessa forma a amplidão do que há para construir em termos de uma 
sociedade sempre melhor. Essa concepção de cidadania mais plena está 
sempre ameaçada pelo conceito de cidadania mais esvaziada, calcada no 
consumo e em certo imobilismo, acenada pelo capitalismo dos oligopólios e 
seduzindo a tantos. (COVRE, 2002, p.37 – grifo nosso)  Defende-se que a cidadania plena encontra terreno propício para se 

desenvolver em regimes democráticos de governo, onde os cidadãos encontram 
espaço para exercer seus direitos civis e políticos, além de poderem lutar pelos 
direitos sociais. Entretanto, mesmo em regimes democráticos a cidadania plena pode 
encontrar barreiras para sua efetivação diante da possibilidade de políticas 
assistencialistas e paternalistas aceitas com comodismo pela população. Ressalta-se, 
portanto, que 

a cidadania plena não pode dar-se ou outorgar-se, somente se alcança pela 
participação, pela luta e pelo empenho dos próprios indivíduos interessados. 
De uma maneira geral, as pessoas consideram que a cidadania está definida 
exclusivamente em seus direitos individuais e nos deveres do Estado; 
esquecem-se de seus próprios deveres e de sua responsabilidade na 
participação política, no exercício de sua liberdade e na obrigação para com 
os demais cidadãos. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.110)  Derek Heater ao longo da exposição que realiza em sua obra sobre o 

desenvolvimento histórico da noção de cidadania, apresenta algumas classificações. 
Para o autor, cidadania estratificada seria aquela em que se identifica “el status de 
ciudadanía tanto en un nível estatal como provincial, y que puede llegar a estar 
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formada por três capas em aquellos lugares donde existe una ciudadanía local, 
municipal y/o rural muy activa.”. (HEATER, 2007, p.176).  

Seria, portanto, a ideia de uma cidadania que pode ser exercida em todos os 
níveis do Estado. No caso brasileiro, por exemplo, poderia falar-se de uma cidadania 
em nível municipal, estadual e nacional. O referido autor chega a falar, ainda, que esta 
democracia, no contexto atual, poderia chegar ao nível mundial ou cosmopolita. 

Gorczevski e Martin (2011, p.68-75) apresentam definições de cidadão de 
acordo com os matizes políticos em que se fundamentam, neste sentido, eles 
identificam o cidadão liberal, o cidadão social, o cidadão republicano e o cidadão 
comunitário, como também os tipos de cidadania diferenciada, multicultural, 
cosmopolita, transnacional e transcultural. 

O cidadão liberal começa a ser forjado a partir da defesa dos direitos naturais 
no século XVII, onde o jusnaturalismo racional consegue apartar a noção de que o 
fundamento dos direitos do homem era teológica e passa a justifica-las na própria 
razão humana. Diante da constatação de que todo homem nasce em um hipotético 
estado de natureza dotado de direitos iguais, surge a noção de que o Estado é criação 
do homem e, portanto, deve ser por este limitado. 

Teóricos liberais, seguidores principalmente de Locke, Montesquieu, 
Rousseau, Mill e Kant, radicam a cidadania na igualdade e no exercício da 
liberdade religiosa, política e econômica, livre de qualquer intervenção. 
Reconhecem no homem direitos naturais que nenhuma autoridade pode lhes 
negar, pois fazem parte da própria essência dos seres humanos e 
fundamentam seu pensamento no que denominamos direitos de primeira 
geração, sendo o elemento principal em toda questão a liberdade, entendida 
como a capacidade que cada cidadão possui de ter a sua própria concepção 
acerca da vida e de procurar realizar seus objetivos sem qualquer 
interferência externa. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.49).  Na concepção liberal de cidadão, todo aquele que possui esse status é livre 

para exercer e defender suas liberdades individuais em face do Estado, tendo este 
apenas a incumbência de garantir os direitos civis e políticos, devendo abster-se de 
intervir na atividade econômica, já que, pela lógica liberal, todos os indivíduos 
possuem as mesmas oportunidades e devem ser livres para buscar o seu progresso 
pessoal. 

A exacerbação do ideal de igualdade (formal) e liberdade de todos os cidadãos 
em face do Estado, com o desenvolvimento da industrialização e do capitalismo, 
apresentou sérios problemas sociais relacionados à desigualdade econômica dos 
cidadãos. “A concepção individualista da liberdade impedia o Estado de proteger os 
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menos afortunados e foi a causa de uma crescente injustiça social, pois, concedendo-
se a todos o direito de ser livre, não assegurava a ninguém o poder de ser livre.”. 
(GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.50). 

Várias críticas, então, passaram a ser direcionadas a esta concepção de 
cidadania liberal, em especial as formuladas pelo materialismo histórico de Marx e 
Engels, os quais, defendendo que a história humana é fruto de uma luta de classes, 
denunciaram que a igualdade jurídica defendida pelo liberalismo mascara a 
dominação de classes, realizando uma separação entre a vida econômica do homem 
e sua figura jurídica de cidadão, o que faz desta uma abstração (GORCZEVSKI, 
MARTIN, 2011, p.51) 

A concepção de cidadão social apresentada pelos autores em análise é aquela 
em que cidadania deixa de englobar apenas direitos civis e políticos e passa a 
significar ter também direitos sociais. Esta visão de cidadania teria surgido no século 
XX com o fim da Segunda Guerra Mundial e a instituição do Estado de Bem-Estar 
Social, ondem o mercado capitalista passa a ser gerenciado mais diretamente pelo 
Estado, o qual também passa a ter uma atuação ativa no sentido de prestações de 
serviços à sociedade. 

A noção de cidadania social está associada à promoção da igualdade 
material e de bem-estar social aos cidadãos por meio da concessão de 
direitos sociais (saúde, educação, trabalho) e econômicos (livre concorrência, 
direito de monopólio, entre outros) por parte do Estado intervencionista 
garantidos pelas constituições nacionais. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2015, 
p.55).  Contudo, a adoção de uma postura estatal voltada à realização de serviços e 

programas para os cidadãos acabou sendo criticada devido a existência de políticas 
meramente assistencialistas que passaram a instalar uma situação de dependência 
entre cidadão e Estado, colocando aquele em uma posição de passividade e 
emprestando a esse um caráter paternalista. 

Em oposição aos dois modelos já citados, aponta-se o cidadão republicano 
como aquele que se identifica como membro de uma comunidade política e participa 
dela ativamente, através do debate e da participação na tomada de decisões políticas. 
Ressalta-se nesta perspectiva a noção de poder cívico a ser exercido pelos cidadãos 
na esfera pública e privada, a partir do autogoverno em prol do bem comum. 

A característica principal da cidadania republicana é seu compromisso com o 
público. Considera que o indivíduo deve ser educado desde a infância como 
cidadão, vinculado com a comunidade política de concidadãos e 
comprometido com as instituições democráticas na procura do bem comum. 
Não exclui a iniciativa individual nem a consecução do bem particular, desde 
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que seja compatível com o interesse público. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, 
p.57).  Já o cidadão comunitário tem por base a teoria comunitarista que defende o 

valor intrínseco da comunidade, onde a realização individual está intrinsicamente 
relacionada com a realização social. Nesta concepção de cidadania, ao contrário da 
visão liberal, o coletivo tem primazia sobre o individual, portanto, o cidadão não pode 
ser entendido fora do seu contexto social e cultural e “são as crenças morais, 
publicamente compartilhadas por um grupo, que deverão dar sentido ao ordenamento 
jurídico.”. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.61)  

O modelo denominado cidadania diferenciada, baseando-se no pensamento de 
Pateman (1992), não concebe o Estado liberal como neutro e acredita que a cidadania 
integrada da perspectiva liberal, que visa integrar as minorias de maneira forçada, 
contraria a noção de igualdade. O Estado deveria promover a igualdade e a justiça de 
maneira diferenciada de acordo com as diferenças existentes nos grupos sociais de 
forma a proporcionar que as minorias também tenham condições de exercer a 
cidadania de maneira digna.  

Na mesma linha da cidadania diferenciada, a Cidadania multicultural seria a 
aplicação de direitos diferenciados às minorias étnicas, religiosas, culturais ou sociais, 
como forma de permitir sua integração na sociedade majoritária, sem perder as 
características próprias. O multiculturalismo é inclusivo porque aceita as pessoas na 
comunidade política, permite-lhe uma cidadania e não exigindo seu nivelamento, 
aceitando, respeitando e valorando sua diferença. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011). 

A cidadania cosmopolita constitui-se no ideal de construção de uma forma de 
cidadania em nível global, sem considerar como determinante o local de nascimento 
ou residência para a atribuição do status de cidadão, ou seja, desfazendo o vínculo 
até então inexorável entre a ideia de cidadania e a figura da nacionalidade. (MORAIS; 
NASCIMENTO, 2010; HEATER, 2007; LISZT, 2013). 

A teoria da cidadania transnacional diz respeito ao fato de que todo imigrante é 
também um emigrante e que o exercício de sua cidadania pode ocorrer em qualquer 
Estado em que o indivíduo se encontre (seja ele o seu Estado de origem ou não). A 
nova realidade da imigração-emigração implica adotar concomitantemente tanto o 
critério jus solis quanto o jus sanguini para definição do cidadão, cabendo a este a 
possibilidade de expressar sua opção, a qual há de ser atendida pelo Estado.  
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Já a cidadania transcultural seria um complemento da cidadania transnacional 
ao apoiar-se na ideia que a cidadania se constrói em um complexo processo de 
integração-diferenciação sustentado no espaço e no tempo, onde todos os grupos 
devem reconhecer a realidade e a legitimidade de suas diferenças culturais 
(GORCZEVSKI, MARTIN, 2011).  

Outra forma de classificação bastante usual de cidadania é a que a adjetiva 
como ativa ou passiva a depender da maneira que o cidadão a exerce.  

A cidadania, definida pelos princípios da democracia, constitui-se na criação 
de espaços sociais de luta (movimentos sociais) e na definição de instituições 
permanentes para expressão política (partidos, órgãos públicos), significando 
necessariamente conquista e consolidação social e política. A cidadania 
passiva, outorgada pelo Estado, se diferencia da cidadania ativa, na qual o 
cidadão, portador de Direitos e deveres, é essencialmente criador de direitos 
para abrir novos espaços de participação política. (VIEIRA, 2013, p.40 – grifo 
nosso).  Neste sentido, a cidadania passiva seria aquela em que o cidadão se limita a 

receber os beneplácitos do Estado ao qual está vinculado, não se interessando por 
exercer seus direitos políticos e ficando inerte na luta pelo reconhecimento de seus 
direitos sociais.  

Em contraposição, o cidadão ativo seria aquele que possui elevada virtude 
cívica, ou seja, busca atuar positivamente no contexto de sua comunidade, exercendo 
seus direitos civis com respeito e responsabilidade, compreendendo que ser cidadão 
implica em deveres, concretizando seus direitos políticos em prol do interesse coletivo 
e entendendo os direitos sociais como via de ação estatal para realização da justiça 
social. Para Heater (2007, p.259) “La ciudadanía activa es necessária para un sistema 
bien ordenado y saludable, por lo que una acusada actitud negativa a esse respecto 
resulta poco sana e, incluso, peligrosa.”.  

Leal (2001) diz que o Brasil tem encontrado dificuldades em constituir uma 
cidadania ativa. Aponta como fatores causadores dessa dificuldade a realização de 
políticas sociais desmobilizadoras e controladoras, que tomam a comunidade como 
objeto e não sujeito da prestação de serviços estatais, “através de políticas 
distributivas, que transformam a população numa massa de pedintes, não de cidadãos 
combativos e mobilizados, que protestam por seus direitos, não por favores e 
migalhas.”. (LEAL, 2001, p.233). 

Bolzan de Morais e Nascimento (2010) apontam três perspectivas ou vieses 
principais da cidadania contemporaneamente: liberal (cidadania passiva), 
comunitarista (cidadania ativa) ou discursiva (cidadania deliberativa). 
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Em primeiro lugar a visão liberal – John Rawls, Ronald Dworkin, Bruce 
Ackeman -, enfatizando o indivíduo que, por cima do grupo e da identidade 
coletiva, é sempre capaz de redefinir seus próprios fins. Nesta visão é 
exposta a ideia de cidadania passiva, baseada na concepção de Locke e nos 
cidadãos como anteriores ao Estado, ou pré-políticos. A visão comunitarista 
– Charles Taylor, Michael Walzer -, ao contrário, enfatiza a cultura e o grupo 
social que confere identidade aos indivíduos atomizados pelas tendências 
desenraizadoras da sociedade liberal. O indivíduo não é anterior à sociedade, 
é construído em função de sua vida em contextos culturais compartilhados 
na sociedade. Assim, é a noção de cidadania ativa, calcada no pensamento 
de Aristóteles, tendo o indivíduo como fruto da comunidade. [...] Vale 
consignar uma terceira perspectiva, abordada por Habermas, chamada de 
discursiva ou deliberativa, na qual a cidadania é baseada na identidade 
cívica, ou seja, cidadania ativa fundamentada na participação dos negócios 
políticos. Salienta-se que a teoria do agir comunicativo não se caracteriza 
pela visão liberal, nem pela comunitarista. (MORAIS; NASCIMENTO, 2010, 
p.30-31 – grifo nosso). 
 Independentemente da classificação adotada, pode-se dizer que a cidadania 

se constitui tanto na obrigação política vertical entre os cidadãos e o Estado como na 
obrigação horizontal entre cidadãos. Exercer e exigir direitos faz parte da cidadania, 
mas respeitar os direitos dos demais é sua contrapartida.  

Todo cidadão deveria ser consciente de que a cidadania constitui via de mão 
dupla onde se cruzam direitos e deveres, sendo que “o fato de mantermos a maioria 
da população sem os direitos básicos de cidadania nos impede de construir a nação-
cidadã que arrotamos desejar.”. (PINSKY, 1998, p.19) 

Importa destacar ainda a relação estabelecida por Tenório (2012) entre a 
cidadania deliberativa de Habermas (2003) e as dimensões de cidadania apontadas 
por Marshall (1967) nos seguintes termos 

O conceito de cidadania que aqui queremos ressaltar é a leitura de um 
conceito ampliado, isto é, a concepção de cidadania objeto deste estudo vai 
considerar que os três direitos Marshallianos – civil, político e social – 
estariam contidos neste que denominaremos de cidadania deliberativa. Quer 
dizer, a prática da cidadania deliberativa destacada seria aquela que por meio 
de processos decisórios reflexivos e intersubjetivos apontaria direções que 
de maneira implícita ou explícita atenderiam aos direitos marshallianos na 
medida em que o diálogo favorece a liberdade individual – direito civil -, 
possibilita a participação na decisão – direito político – e contribui para o bem 
comum – direito social. Assim, a cidadania deliberativa é aquela validada a 
partir de esferas públicas em que todos os interessados argumentam, 
orientados pelo fundamento da inclusão. (TENÓRIO, 2012, p.22). 
 Diante dos tipos de cidadania aqui apresentados, entende-se, algo que será 

melhor debatido nos capítulos seguintes, que o panorama contemporâneo de Estados 
de Direito Democráticos e baseados em Direitos Humanos, coaduna-se com a busca 
por uma cidadania plena, isto é, que congregue de forma harmoniosa direitos civis, 
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políticos e sociais, numa perspectiva também de cidadania cosmopolita, ou seja, para 
todos os indivíduos residentes em um país, mesmo que não nacionais. 

Partimos também do pressuposto de que a cidadania ativa é a que mais 
possibilita o alcance desses ideais, sendo, portanto, relacionada com a proposta dos 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas, na medida em que estes, buscando criar, 
gerir e controlar políticas sociais, permitem o exercício da participação política de 
diferentes setores da sociedade civil. 

 Conclui-se, ainda, que a análise do tipo de cidadania existente em determinada 
comunidade pode servir como parâmetro da qualidade de um Estado, pois 

Sem ela [a cidadania], tem-se um Estado que, em vez de redistribuir renda e 
poder nas políticas sociais, os concentra; em vez de equalizar oportunidades, 
consagra a reserva das melhores para os ricos; em vez de instrumentar a 
emancipação popular, cultiva a dependência das migalhas e obscurece os 
direitos sociais, visto como favores e concessões. (LEAL, 2001, p.233-234). 
 A partir do que foi visto até agora, evidencia-se que a cidadania tem de ser 

pensada em conjunto com a democracia e a participação para auxiliar-nos na 
compreensão do papel dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas como espaços 
para o exercício da cidadania ativa e da gestão democrática participativa de políticas 
públicas na atualidade. Este será o objetivo do capítulo seguinte. 
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2 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL ACERCA DA DEMOCRACIA E DA 
PARTICIPAÇÃO POLÍTICA 
 
A ideia de democracia implica o realismo histórico de não pretender eliminar o fenômeno do 

poder, mas de conviver com ele de modo inteligente e organizado. (DEMO, 2001, p.85)  
 Partindo da compreensão de que a cidadania plena está estritamente 
relacionada a um regime democrático e que a democracia pressupõe participação 
política, entende-se que os conselhos gestores de políticas públicas são mecanismos 
de participação política por parte dos cidadãos em uma sociedade democrática. 

Sendo assim, convém refletir um pouco sobre a democracia e a participação 
política para, então, voltar a atenção de maneira mais detida aos Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas, foco desta dissertação.  
 
2.1 Conceituação e Análise Histórica da Democracia 

 
Se definir o vocábulo fosse suficiente para conceituar o objeto, a tarefa de 

conceituar a democracia seria bastante simples. Numa perspectiva etimológica, tem-
se que a palavra democracia provém dos vocábulos gregos kratos (poder) e Demos 
(povo), dando a ideia imediata de “poder do povo”. (KELSEN, 2000; HEATER, 2007; 
GORCZEVSKI, MARTIN, 2001). 

Entretanto, diante das variações históricas e de significado que a democracia 
abarca, acredita-se que uma análise apenas etimológica não permite captar em sua 
completude o que a democracia pode significar. 

Quanto ao surgimento da ideia de democracia como sistema de governo, 
afirmam Meller e Souza que “Embora se tenha notícia de uma forma primitiva, 
presente em certas tribos nômades, do exercício do poder mediante consulta e 
participação dos entes constitutivos da comunidade”, o marco geralmente aceito para 
origem da democracia é na cidade grega de Atenas. (MELLER, SOUZA, 2013, p.228). 

De modo semelhante, Dahl (2001, p.19) parte do pressuposto de que “Como o 
fogo, a pintura ou a escrita, a democracia parece ter sido inventada mais de uma vez, 
em mais de um local.”. Ou seja, o autor acredita que experiências democráticas podem 
ter ocorridos em diferentes locais e momentos da história antes de se localizar na 
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cultura grega.  Para ele, existe uma série de condições favoráveis à democracia que 
podem ter aparecido em outros contextos anteriores ao das cidades-estado gregas.  

Entretanto, sabemos que esse longo período teve um fim. Quando os seres 
humanos começaram a se estabelecer por demorados períodos em 
comunidades fixas para tratar da agricultura e do comércio, os tipos de 
circunstâncias favoráveis à participação popular no governo que acabo 
de mencionar - a identidade do grupo, pouca interferência exterior, um 
pressuposto de igualdade - parecem ter rareado. As formas de hierarquia e 
dominação tornaram-se mais “naturais”. Em consequência, os governos 
populares desapareceram entre os povos estabelecidos por milhares de 
anos. No entanto, eles foram substituídos por monarquias, despotismos, 
aristocracias ou oligarquias, todos com base em alguma forma de 
categorização ou hierarquia. (DAHL, 2001, p.20 – grifo nosso). 
 Na Grécia, por volta de 500 a.C., em especial em Atenas, verificava-se um 

sistema de governo que permitia a participação popular de um significativo número de 
cidadãos que durou aproximadamente dois séculos. “Foram os gregos - 
provavelmente os atenienses - que cunharam o termo demokratia - demos, o povo, e 
kratos, governar.”. (DAHL, 2001, p.21) 

Verificava-se em Atenas que as decisões políticas eram tomadas com a 
participação direta de todos os cidadãos em um sistema complexo de organização 
administrativa. Havia a instituição de uma Assembleia onde todos os cidadãos 
participavam, elegendo funcionários e votando leis.  

Entretanto, o sorteio também era uma prática muito comum de escolha de 
funcionários para funções administrativas. “Segundo algumas estimativas, um 
cidadão comum tinha uma boa chance de ser escolhido por essa loteria pelo menos 
uma vez na vida para servir como o funcionário mais importante a presidir o governo.”. 
(DAHL, 2001, p.22). A seguinte passagem retirada da obra de Held (1992, p.36) 
possibilita uma ideia da importância que a assembleia possuía para a democracia 
ateniense: 

La asamblea se reunía más de cuarenta veces al año y tenía un quórum de 
6000 ciudadanos (el mínimo de ciudadanos cuya presencia se requeria para 
que las actas de los asuntos fueran consideradas válidas). Todos los grandes 
asuntos, como la estrutura legal para el mantenimiento del orden público, las 
finanzas y la imposición directa, el ostracismo o las cuestiones 
internacionales (incluyendo la valoración directa de la actuación del ejército y 
la marina, el estabelecimento de alianzas, la declaración de guerra o la firma 
de la paz) eran llevados ante la assemblea de ciudadanos para su debate y 
discusión.  
  Verifica-se, portanto, que a democracia significava governo popular, baseada 

na concepção de igualdade e liberdade, onde todos teriam direito à participação como 
mecanismo de autogoverno. “Por tanto, Atenas, durante su etapa democrática, no era 
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um estado governado y administrado por políticos profesionales o funcionários, sino 
por sus próprios ciudadanos no profisionales, um gobierno por loteria”. (HEATER, 
2007, p.58-59).  

Este fato foi motivo de muitas críticas dirigidas por filósofos e aristocratas ao 
governo democrático ateniense, em especial por Platão que via a democracia como 
um sistema de governo corrompido, já que nem todos os cidadãos possuíam a 
capacidade necessária para participar das discussões políticas. 

De acordo com Gonzalo e Requejo (1999) também Aristóteles teria criticado o 
modelo democrático por acreditar que as pessoas tenderiam a buscar a realização de 
seus próprios interesses particulares. Os autores esclarecem que 

Al elaborar una tipologia sobre cuáles eran los distintos tipos de gobierno de 
su tiempo, Arestóteles discrimino entre tres tipos <<puros>> - monarquia, 
aristocracia y república – y tres tipos <<corruptos>> - tiranía, oligarquía y 
democracia -, siendo la <<república>> el gobierno ejercido por los 
<<muchos>> en provecho del interés de la comunidad y la <<democracia>> 
una variante degenerada del mismo gobierno que los <<muchos>> ejercían 
en su próprio enterés. (GONZALO, REQUEJO, 1999, p.179). 
  A democracia ateniense é classificada como uma democracia direta, onde as 

figuras de governantes e governados se concentravam nas mesmas pessoas, “Todos 
los ciudadanos se reunían para debatir, decidir y hacer efectiva la ley.”. (HELD, 1992, 
p.32). Ressaltava-se a virtude cívica a tal ponto que as questões relacionadas à esfera 
pública (Estado) se sobressaiam em importância com relação aos assuntos privados. 

Em que pese a democracia em Atenas tivesse como fundamento a noção de 
igualdade política e liberdade para governar, apenas aos considerados cidadãos era 
permitida a participação política, o que abarcava um número reduzido de pessoas, já 
que apenas os homens varões eram considerados cidadãos, em detrimento das 
mulheres e dos escravos. 

Assim, esclarecem Gonzalo e Requejo (1999, p.180), que o exercício dos 
deveres cívicos a partir de uma participação direta dos cidadãos era possível em 
Atenas pois tratava-se de “una sociedad donde el trabajo doméstico de las mujeres y 
una economía esclavista permitían la dedicación de los varones adultos a actividades 
relacionadas con los asuntos comunes de la ciudad.”. 

Além da Grécia, na história antiga se verificou a existência de um governo 
popular em alguns períodos da civilização romana, mas sob o nome de República, 
termo latino que significa “coisa pública” (res= coisa ou negócios, publicus= público). 
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Na República Romana inicialmente participavam da condução do governo os 
patrícios, classe social aristocrática composta por descendentes dos fundadores de 
Roma. Após revolta empreendida pelos plebeus - homens livres, mas não 
pertencentes à aristocracia -, esta classe também passou a ter direito de influir através 
da participação direta nas decisões políticas, mas de todo modo, apenas aos homens 
livres era possível a participação.  

Embora a república romana tenha durado consideravelmente mais tempo do 
que a democracia ateniense e mais tempo do que qualquer democracia 
moderna durou até hoje, por volta do ano 130 a.C., ela começou a 
enfraquecer pela inquietude civil, pela militarização, pela guerra, pela 
corrupção e por um decréscimo espirito cívico que existira entre os cidadãos. 
O que restava das práticas republicanas autenticas terminou perecendo com 
a ditadura de Júlio Cesar. Depois de seu assassinato em 44 a.C., uma 
republica outrora governada por seus cidadãos tornou-se um império, 
comandado por imperadores. (DAHL, 2001, p.24). 
 Pode-se concluir que o grande mérito das práticas democráticas gregas e 

romanas foi consolidar os princípios de liberdade e igualdade entre os cidadãos e 
apresenta-los como titulares do poder de governar. 

Com a queda do Império Romano e o início da Idade Média o sistema 
democrático ficou mais drasticamente esquecido. O sistema feudal, 
compartimentalizado em classes estáticas e delimitadas, não proporcionava uma 
reflexão aprofundada sobre a natureza da vida em sociedade “y en concreto, no dio 
lugar a nuevas concepciones políticas en Europa”. (HELD, 1992, p.54).  

Seria no século XVIII, com a Revolução Americana e a Revolução Francesa 
que os ideias democráticos reapareceriam com novos contornos para se consolidar 
como o sistema político mais importante da atualidade. 

A democracia moderna começou a ganhar contornos a partir dos norte-
americanos, sendo fruto do processo de luta pela independência das treze colônias 
Inglesas e criação dos Estados Unidos da América. Com a Declaração da 
Independência Americana (1776), institui-se um país fundado nos ideais de liberdade 
e igualdade entre os cidadãos e garantias em face do Estado, mas, mais do que isso, 
declara-se um Estado criado e voltado para o povo e, por isso, gerido por ele. 

A Revolução Americana que resultou no processo de independência inspirou-
se enormemente em pensadores e filósofos europeus que, resgatando escritos e 
valores da democracia clássica grega, buscavam refletir sobre como operacionalizar 
a ideia de um governo do povo no contexto europeu do século XVIII, marcado pelo 
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absolutismo e uma extensão territorial e populacional bem maiores do que os 
vivenciados na democracia grega. 

Na origem da civilização ocidental atual - reportando-se à Grécia - eram os 
filósofos que apontavam as características e condições que deveriam reunir os 
governantes; basta lembrar a República de Platão ou a Política de Aristóteles. 
Defendiam que a democracia deveria selecionar os melhores, os mais virtuosos e 
sábios para velar pelos interesses coletivos. Entretanto, em uma democracia, não são 
importantes somente os valores da educação virtuosa dos cidadãos, mas também as 
formas e procedimentos, o formalismo e o procedimentalismo. 

A ideia de participação, constata-se, ainda que incipiente, acompanha a 
sociedade desde seus primeiros grupos organizados. Mas o questionamento teórico 
da democracia e da participação política somente vai iniciar com a ideia do contrato 
social, baseado na igualdade de todos os homens no estado de natureza e a criação 
do Estado, por esses. Os iluministas fundamentaram a igualdade entre os homens em 
um hipotético estado de natureza e na criação do Estado através de um Contrato 
Social. Os homens devem ser livres para escolher sua forma de vida, seu governo e 
sua própria comunidade. Então, é no exercício da sua liberdade natural que o 
indivíduo participa para regular a sociedade por ele criada. 

Dentre os teóricos do contratualismo destacam-se Locke, Hobbes e Rousseau. 
A concepção do contrato social tinha, evidentemente, como objetivo, justificar o 
nascimento da sociedade civil e da política. Hobbes apresenta um pacto de união civil 
e de dominação política mediante a coercibilidade do soberano, sendo a dominação 
política a única garantia de paz e estabilidade. Já Locke apresenta a necessidade de 
controlar o poder político em nome dos direitos naturais advindos do estado de 
natureza. A teoria contratualista de Rousseau (2010) é a que mais interessa no nosso 
estudo sobre democracia, pois sua visão é de que o Estado se originou de um acordo 
consensual que permitia conservar a igualdade e a liberdade, características do 
estado de natureza, para construir uma sociedade civil de homens livres e iguais. 
(GORCZEVSKI, MARTIN, 2011). 
 Em sua obra “Do Contrato Social” escrita em 1762, Rousseau defende que 
“Uma vez que homem nenhum possui uma autoridade natural sobre seu semelhante, 
e pois que a força não produz nenhum direito, restam pois as convenções como base 
de toda autoridade legítima entre os homens.”. (ROUSSEAU, 2010, p.15). Dito de 
outro modo, ao abrir mão do seu Estado de natureza, os homens formam um pacto 
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de criação de um Estado que deverá resguardar e promover os ideais de liberdade e 
igualdade que motivaram o próprio contrato. Fazia-se então necessário estabelecer 
um sistema que possibilitasse o governo do homem pelo próprio homem, ou, na 
célebre frase de Rousseau: 

Encontrar uma forma de associação que defenda e proteja de toda a força 
comum a pessoa e os bens de cada associado, e pelo qual, cada um, unindo-
se a todos, não obedeça portanto senão a si mesmo, e permaneça tão livre 
como anteriormente. Tal é o problema fundamental cuja solução é dada pelo 
contrato social. (ROUSSEAU, 2010, p.24). 

No Estado Moderno, este contrato social passa a ser concretizado pelas 
Constituições dos Estados. Após a Revolução Americana acontece a Revolução 
Francesa (1789), onde a burguesia, classe economicamente emergente devido o 
processo de mercantilização e industrialização, busca derrubar o poder absoluto do 
Rei e organizar um Estado que oferecesse a segurança jurídica necessária para seus 
negócios e a extinção dos privilégios da monarquia.  

Destaca-se, então, outro pensador importante para a democracia moderna: 
Emmanuel Joseph Sieyès. Em sua obra O que é o terceiro Estado? (também 
publicada no Brasil com o título A Constituinte Burguesa), Sieyès apresenta uma série 
de razões para justificar a derrocada do poder absoluto de um monarca ou de uma 
classe aristocrática em prol do poder exercido por todo o povo – a quem ele chama 
de terceiro Estado. 

O autor inicia sua obra com três indagações: 1ª) O que é o Terceiro Estado? – 
Tudo; 2ª) O que tem sido ele, até agora, na ordem política? – Nada; e, 3ª) O que é 
que ele pede? – Ser alguma coisa. Ele segue argumentando que não faz sentido que 
uma classe sozinha consumisse e vivesse às custas do trabalho de outras classes e 
que é impossível que uma nação seja considerada livre se o povo que a compõem 
não é livre. E o povo deve ter liberdade não por esta ser um privilégio, mas um direito 
que pertence a todos os cidadãos. (SIEYÈS, 2014). 

Neste sentido, a nação é soberana e livre e o povo que a compõe é quem deve 
formular as normas que a regulam. 

Em toda nação livre – e toda nação deve ser livre – só há uma forma de 
acabar com as diferenças, que se produzem com respeito à Constituição. Não 
é aos notáveis que se deve recorrer, é à própria nação. Se precisamos de 
Constituição, devemos fazê-la. Só a nação tem direito de fazê-la. (SIEYÈS, 
2014, p.28). 

As ideias de Sieyés e de Rousseau, assim como de outros teóricos da época, 
reverberaram e serviram de bandeira para as revoluções que fundaram o Estado 
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Moderno. Entretanto, havia uma dificuldade operacional importante para a utilização 
da democracia no Estado Moderno, pois, ao contrário do que se tinha no contexto 
grego, os Estados Unidos da América e os Estados europeus possuíam território e 
população em tamanho que tornava impraticável o exercício de uma democracia 
direta. 

uma vez que para o Estado moderno a aplicação de uma democracia direita 
é praticamente impossível, não se pode duvidar seriamente de que 
parlamentarismo seja a única forma real possível da ideia de democracia. Por 
isso, o destino do parlamentarismo decidirá também o destino da democracia. 
O parlamentarismo é a formação da vontade diretiva do Estado através de 
um órgão colegial eleito pelo povo com base no sufrágio universal e 
igualitário, vale dizer democrático, segundo o princípio da maioria. (KELSEN, 
2000, p.46). 
 Esta nova realidade geográfica e populacional do Estado Nacional, assim como 

a necessidade de o cidadão trabalhar e envolver-se mais em atividades cotidianas, 
fez com que surgisse junto com o Estado Moderno uma nova forma de democracia: a 
representativa. Para Gonzalo e Requejo (1999, p.186) este tipo de democracia não foi 
fruto de um impulso revolucionário “sino más bien una creación sincrética, en la que 
desempeño um papel fundamental el liberalismo y las profundas mutaciones que 
caracterizaron el passo de una sociedade agraria a una sociedade industrial.”.  

No tópico seguinte serão apresentadas de forma mais detidas as 
características deste modelo moderno de democracia representativa. Continuando 
numa perspectiva histórica de análise da democracia, tem-se que no século XIX a 
democracia representativa, aliada a uma visão de Estado liberal, espalha-se por 
diversos Estados do Ocidente. 

Foi, entretanto, no século XX que a democracia se consolidou como sistema 
político, em especial após a segunda guerra mundial. Quando outras formas de poder 
político começaram a perder legitimidade, os antigos estados comunistas da União 
Soviética e Europa Central migraram para a democracia, ao passo que na América 
Latina as ditaduras também eram desbancadas. Isto leva Heater (2007, p.213) a 
afirmar que “Se calcula que el número de estados democráticos liberales creció, em 
el espacio de médio siglo (1940-1990), de trece a setenta y uno.”. 

Durante esta última metade do século XX, o mundo testemunhou uma 
extraordinária alteração política, sem precedentes. Todas as principais 
alternativas para a democracia desapareceram, transformaram-se em 
sobreviventes excêntricos ou recuaram, para se abrigarem em seus últimos 
bastiões. No início do século [XXI], os inimigos pré-modernos da democracia 
- a monarquia centralizada, a aristocracia hereditária, a oligarquia baseada 
no sufrágio limitado e exclusivo — haviam perdido sua legitimidade aos olhos 
de boa parte da humanidade. Os mais importantes regimes antidemocráticos 
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do século XX - o comunista, o fascista, o nazista – desapareceram nas ruinas 
de uma guerra calamitosa ou, como aconteceu na União Soviética, 
desmoronaram internamente. As ditaduras militares foram totalmente 
desacreditadas por suas falhas, especialmente na América Latina; onde 
conseguiram sobreviver, em geral adotaram uma fachada 
pseudodemocrática. (DAHL, 2001, p.11). 
  Entretanto, a democracia representativa surgida no século XVIII, difundida no 

século XIX e consolidada no século XX tem sido alvo de constantes mudanças e 
questionamentos.  

Para Boaventura de Sousa Santos (2002, p.39-40) a democracia no século XX 
atravessou dois debates principiais: 1) “na primeira metade do século o debate 
centrou-se em torno da desejabilidade da democracia” como forma de governo, saindo 
ela vitoriosa nesse aspecto; 2) “a proposta que se tornou hegemônica ao final das 
duas guerras mundiais implicou em uma restrição das formas de participação e 
soberania ampliada em favor de um consenso em torno de um procedimento eleitoral 
para a formação de governos”, o qual tem sido bastante questionável.  
 Percebe-se, de fato, que a democracia assumiu um lugar central no campo 
político durante o século XX, entretanto qual será seu papel no século XXI é uma 
questão em aberto, já que os contornos da democracia dependem do contexto em 
que ela é exercida. A intensificação do fenômeno da globalização financeira, 
informacional, tecnológica e cultural tem afetado na própria concepção de Estado e 
de cidadão, podendo isso vir a afetar também na compreensão da democracia. 
 A relativização da soberania estatal em face de uma sociedade internacional 
cada vez mais conectada e interdependente faz com que “la democracia, como 
procedimento de toma de decisiones, se veja seriamente afectada en lo que se refiere 
a la confección de su agenda de actuación.”. (GONZALO, REQUEJO, 1999, p.231). 

Importa observar, nesse sentido, que os “25 séculos em que tem sido discutida, 
debatida, apoiada, atacada, ignorada, estabelecida, praticada, destruída e depois as 
vezes restabelecida aparentemente não resultaram em concordância sobre algumas 
das questões fundamentais sobre a democracia.”. (DAHL, 2001, p.12), fazendo 
emergir uma série de modelos, conceitos e teorias acerca desse sistema de governo. 
 Norberto Bobbio (1986, p.12), por exemplo, entende o regime democrático 
como um “conjunto de regras de procedimento para a formação de decisões coletivas 
em que está prevista e facilitada a participação mais ampla possível dos 
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interessados.”. Enquanto o Estado despótico é aquele compatível com quem se 
coloca do ponto de vista do poder, o estado democrático está baseado no direito.  

Ou seja, para o referido autor, a democracia seria o conjunto de regras que 
define quem está autorizado a tomar as decisões coletivas e com base em quais 
procedimentos.  

No que diz respeito aos sujeitos chamados a tomar (ou a colaborar para a 
tomada de) decisões coletivas, um regime democrático caracteriza-se por 
atribuir este poder (que estando autorizado pela lei fundamental torna-se um 
direito) a um número muito elevado de membros do grupo. Percebo que 
"número muito elevado" é uma expressão vaga. No entanto, os discursos 
políticos inscrevem-se no universo do "aproximadamente" e do "na maior 
parte das vezes" e, além disto, é impossível dizer "todos" porque mesmo no 
mais perfeito regime democrático não votam os indivíduos que não atingiram 
uma certa idade. (BOBBIO, 1986, p.18-19). 
 Outra visão que claramente vincula a democracia ao Direito é a do jurista Hans 

Kelsen. Em sua sobre “A Democracia” ele afirma que “Da ideia de que somos – 
idealmente – iguais, pode se deduzir que ninguém deve mandar em ninguém, mas a 
experiência ensina que, se quisermos ser realmente todos iguais, deveremos deixar-
nos comandar”, diante deste fato, para ele, a democracia seria a síntese dos princípios 
de liberdade e igualdade. (KELSEN, 2000, p.27). 

Se deve haver sociedade e, mais ainda, Estado, deve haver um regulamento 
obrigatório das relações dos homens entre si, deve haver um poder. Mas, se 
devemos ser comandados, queremos sê-lo por nós mesmos. A liberdade 
natural transforma-se em liberdade social ou política. É politicamente livre 
aquele que está submetido, sim, mas à vontade própria e não alheia. Com 
isso, apresenta-se a antítese de princípios das formas políticas e sociais. 
(KELSEN, 2000, p.28). 
  Kelsen contrapõe em sua análise a democracia e a autocracia os quais 

apresenta como contrários dialéticos, pois ao passo que no regime autocrático um 
único homem é o mandante, no regime democrático o sujeito do poder é o Estado. 
Goyard-Fabre (2003, p.314) contribui na compreensão desse aspecto da teoria 
Kelseniana ao afirmar que 

Segundo o critério [Kelseniano], só podem existir dois modelos de política: a 
autocracia, que instala no Estado a heteronomia, pois são as normas que a 
autoridade política – chefe ou partido produz que são impostas pela coerção 
a cidadãos que nada mais são que sujeitos; e a democracia, que implica 
autonomia , por que os criadores das normas (direta ou indiretamente, o que 
é apenas um problema de técnica institucional) são também seus 
destinatários. Mostrando dessa forma que a democracia é uma questio juris, 
Kelsen leva ao seu apogeu a concepção kantiana da razão prática na qual a 
ideia de liberdade aparece no horizonte numenal como o axioma ao mesmo 
tempo regulador e legitimador da democracia.   



58  

Ao contrapor a democracia no plano da ideia à democracia no plano da 
realidade, Kelsen explica sua concepção de povo. Para ele, na democracia ideal todas 
as pessoas devem participar da condução do Estado, ou seja, seria considerado povo 
todos aqueles submetidos a uma determinada ordem jurídica estatal e aptos para dela 
participar, o que ele, a exemplo de Müller (2003), como será visto mais adiante, 
também irá chamar de povo ativo. Já na democracia real, o autor reconhece que 
existem limitações de ordem prática para o exercício da democracia, como a idade e 
a saúde mental, adotando, neste caso, a noção de existência de um povo passivo. 

A participação na formação da vontade geral é o conteúdo dos chamados 
direitos políticos. O povo como conjunto de titulares dos direitos políticos, 
mesmo numa democracia radical, representa apenas uma pequena fração 
dos indivíduos submetidos à ordem estatal, do povo como objeto do poder. 
Isso talvez, porque, nesse caso, certos limites naturais, como a idade e a 
saúde intelectual e moral, opõem-se à extensão dos direitos políticos e, com 
isso, do “povo” ativo, limites que não existe para a noção de povo em sentido 
passivo. (KELSEN, 2000, p.37). 
  Kelsen defende também que há um viés psicológico que perpassa a questão 

da democracia, pois o fato de o indivíduo perceber, em um sistema democrático, que 
a norma a qual ele se submete foi elaborada com sua contribuição ou consentimento 
faz com que ele fique mais disposto a obedecê-la, contribuindo para o equilíbrio social. 
Desse modo, pode-se afirmar que a democracia contribui para a paz social. (KELSEN, 
2000, p.76). 
 Sendo fiel a sua visão normativista do Direito, Kelsen acredita que na 
democracia o que mais importa é o processo formal de condução do governo, em 
contraposição com o conteúdo ou substância da democracia. Desse modo, ele realiza 
uma racionalização da democracia, afirmando que nela 

Existe uma clara intenção de determinar, mediante uma lei preestabelecida, 
os atos individuais dos tribunais e órgãos administrativos, de modo a torna-
los – o máximo possível – calculáveis. Há uma franca necessidade de 
racionalizar o processo no qual o poder do Estado se manifesta. É esse o 
motivo pelo qual a legislação é vista como a base das outras funções do 
Estado. (KELSEN, 2000, p.185). 
 Alerta, por oportuno, que a democracia, a semelhança dos governos 

autocrático, também se fundamenta em uma ideologia. A diferença é que, enquanto a 
ideologia autocrática seria irracional, as ideologias justificadoras da democracia 
seriam mais próximas de realidade. (KELSEN, 2000, p.187) 

Importa observar que ele evita realizar um juízo de valor sobre ser a democracia 
o melhor ou pior regime de governo, para ele, esta seria uma questão axiológica ligada 
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à metafísica e que poderia contaminar a verdade científica. Para Goyard-Fabre (2003, 
p.312), “Ao submeter a democracia ao tribunal crítico, Kelsen procura colocar em 
evidência o que a funda e legitima.”. 

Robert A Dahl, na obra “Sobre a Democracia” aponta dez consequências 
desejáveis da democracia, quais sejam: 1. Evita a tirania, 2. Direitos essenciais, 3. 
Liberdade geral, 4. Autodeterminação, 5. Autonomia moral, 6. Desenvolvimento 
humano, 7. Proteção dos interesses pessoais essenciais, 8. Igualdade política, 9. A 
busca pela paz, 10. A prosperidade (DAHL, 2001, p.57). Além de acreditar que 
regimes democráticos apresentam oportunidades para: 1. Participação efetiva, 2. 
Igualdade de voto, 3. Aquisição de entendimento esclarecido, 4. Exercer o controle 
definitivo do planejamento, 5. Inclusão dos adultos (DAHL, 2001, p.49). 

O autor reconhece, entretanto, que a democracia, em especial a representativa, 
possui falhas, mas que, mesmo diante delas, a democracia continua sendo mais 
desejável do que qualquer outro sistema de governo pelos seguintes motivos por ele 
apontados: 

- A democracia ajuda a impedir o governo de autocratas crueis e perversos. 
- A democracia garante aos cidadãos uma serie de direitos fundamentais que 
os sistemas não-democráticos não proporcionam (nem podem proporcionar). 
- A democracia assegura aos cidadãos uma liberdade individual mais ampla 
que qualquer alternativa viável. 
- A democracia ajuda a proteger os interesses fundamentais das pessoas. 
- Apenas um governo democrático pode proporcionar uma oportunidade 
máxima para os indivíduos exercitarem a liberdade de autodeterminação - ou 
seja: viverem sob leis de sua própria escolha.  
- A democracia promove o desenvolvimento humano mais plenamente que 
qualquer alternativa viável. 
- Apenas um governo democrático pode promover um grau relativamente alto 
de igualdade política.  
- As modernas democracias representativas não lutam umas contra as outras. 
- Os países com governos democráticos tendem a ser mais prósperos que os 
países com governos não-democráticos. (DAHL, 2001, p.43-44). 
  Nesta mesma linha de pensamento, o constitucionalista brasileiro Paulo 

Bonavides, em sua obra “Teoria Constitucional da Democracia Participativa”” qualifica 
a democracia como um Direito Humano de quarta geração/dimensão. Senão vejamos: 

O descompasso, a desproporção, o fosso, porém entre a ideia e a realidade 
da democracia são tão grandes nos países em desenvolvimento, que ali por 
um paradoxo, os professores de ciência política e ciência constitucional, já 
postulam, com suas formulas teóricas, em sede objetiva, o advento dos 
direitos de quarta geração. Seriam estes, entre outros, o direito à democracia, 
cuja dimensão universalizadora nos faz atribuir sua respectiva titularidade ao 
gênero humano. Transcende-se assim, a natureza legitimante do indivíduo, 
do grupo, ou da coletividade nacional (um povo) para colocá-la na razão 
concreta da humanidade. Esta compõe o pedestal supremo de um valor 
jurídico posto em quarta dimensão. A verdade fática nos ensina todavia, que 
nos sobreditos países – e este é, também, o caso do Brasil – a democracia, 
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enquanto forma participativa, quase naufragada, ainda permanece direito da 
primeira geração, ou forma de governo em estado rudimentar, rodeada de 
escolhos, de transgressões, distante, por conseguinte, de lograr, na 
contextura social, a concreção das expectativas políticas e jurídicas do 
regime. (BONAVIDES, 2008, p.59). 

 Desse modo, para Bonavides, diante da importância que a democracia tem 
apresentado contemporaneamente, passa a ser direito de todo o gênero humano 
participar de um regime democrático.  

Rodríguez-Arana (2011, p.280) também estabelece relação entre Democracia 
e Direitos Humanos, pois aquela seria um caminho para o desenvolvimento destes. 
Ao colocar a pessoa como centro do sistema político, “El sistema democrático - en el 
sentido más amplio de la participación ciudadana en la vida pública - es una exigencia 
incuestionable de la condición personal del hombre.”.  

Para Gorczevski e Martin (2011, p.180) a democracia está inexoravelmente 
ligada aos ideais de dignidade, liberdade e igualdade entre os homens, de modo que 
apenas em uma democracia os Direitos Humanos encontram oportunidade de serem 
materializados. Na percepção dos referidos autores o respeito aos direitos humanos 
está indissociavelmente unido à democracia porque “respeitar os direitos do homem 
significa respeitar sua liberdade de opinião, de associação, de manifestação e todas 
as demais liberdades que somente uma democracia permite.”. 
 Sendo assim, a reflexão sobre democracia permite entender que ela constitui 
um sistema político que assegura direitos. “É, portanto, um regime que se fundamenta 
na aplicação das leis. Isso quer dizer que, na democracia, a lei exerce um importante 
papel no estabelecimento das relações políticas, sociais e econômicas.”. (BRASIL, 
2008, p.66). Mas essa lei deve ser reflexo de um processo de discussão que envolva 
a participação política mais ampla possível em diferentes instâncias.  

Em emblemática frase dita pelo presidente americano Abraham Lincoln a 
democracia é o governo do povo, para o povo e pelo povo. “Dessa máxima lapidar 
infere-se que o povo é sujeito ativo e passivo de todo esse processo, mediante o qual 
se governam as sociedades livres.”. (BONAVIDES, 2008, p.50) 

Seguindo este modelo, a Constituição Brasileira de 1988, no parágrafo único 
de seu artigo primeiro dispõe que “Todo o poder emana do povo, que o exerce por 
meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição.”. 
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 Se a democracia é o governo do, para e pelo povo, convém esclarecer quem 
compõe essa categoria “povo”. Importante trabalho nesse sentido é o realizado por 
Friedrich Müller (2003). 

Müller em sua obra “Quem é o povo?” visa investigar em que consiste este 
“povo” que seria o detentor e criador do Estado e a quem a democracia tanto se refere. 
Neste sentido, ele identifica quatro espécies de povo: povo ativo, povo como instância 
de atribuição, povo ícone e povo-destinatário de prestações civilizatórias do estado. 
 Partindo da compreensão de que a ideia fundamental de democracia reside na 
“determinação normativa do tipo de convívio de um povo pelo mesmo povo”, Müller 
(2003, p.57) identifica como povo ativo aquele que tem a capacidade de eleger os 
representantes que elaborarão as normas jurídicas e como povo destinatário os 
atingidos por tais normas, ou seja, a população submetida a um determinado 
ordenamento jurídico.  
 O sistema democrático atual pressupõe uma estrutura de legitimação indireta, 
já que a nem todos do “povo” é dado o direito de participar ativamente, mas todos 
devem do mesmo modo entender as normas sociais e as decisões governamentais 
como legítimas. “É nesse sentido que são proferidas e prolatadas decisões judiciais 
“em nome do povo”, ou seja, o povo é utilizado como instância global da atribuição de 
legitimidade democrática.”. (MÜLLER, 2003, p.60). 

Esse padrão se repete: o povo não é apenas – de forma mediata – a fonte 
ativa da instituição de normas por meio de eleições bem como – de forma 
imediata ou por meio de referendos legislativos; ele é de qualquer modo o 
destinatário das prescrições, em conexão com deveres, direitos e funções de 
proteção. E ele justifica esse ordenamento jurídico num sentido mais amplo 
como ordenamento democrático, à medida que o aceita globalmente, não se 
revoltando contra o mesmo. Nesse sentido ampliado, vale o argumento 
também para os não-eleitores, e igualmente para os eleitores vencidos pelo 
voto (tocante ao direito eleitoral fundamentado no princípio da maioria) ou 
para aqueles cujo voto foi vitimado por uma cláusula limitadora. (MÜLLER, 
2003, p.61). 
 Entretanto, Müller percebe que muitas vezes a “entidade” povo é utilizada em 

sentido vago para justificar ações não legitimadas pelo regime democrático, não se 
referindo a nenhuma pessoa em concreto. Seria esta a concepção do povo ícone, 
que, nas palavras do próprio autor  

O povo como ícone, erigido em sistema, induz a práticas extremadas. A 
iconização consiste em abandonar o povo a si mesmo; em ‘desrealizar’ 
[entrealisieren] a população, em mitifica-la (naturalmente já não se trata há 
muito tempo dessa população), em hipostasiá-la de forma pseudo-sacral e 
em instituí-la assim como padroeira tutelar abstrata, tornada inofensiva para 
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o poder-violência – “notre bom peuble”. (MÜLLER, 2003, p.67 – grifo no 
original).  Em linhas gerais pode-se dizer que o povo ativo seria o cidadão habilitado à 

participação política em um Estado, o povo como instância de atribuição seria os 
nacionais desse Estado (tenham ou não direitos políticos) e povo destinatário seria 
composto por todo e qualquer indivíduo a quem a norma se dirige (população de um 
Estado). O povo ícone não existe de fato, é uma alegoria criada a partir da ideia do 
povo como legitimadora das ações do Estado. 

A contribuição das classificações apresentadas por Müller (2003) no que se 
refere à categoria “povo” consiste em ajudar a compreender a quem cabe, em um 
Estado democrático, a titularidade e exercício dos direitos e deveres inerentes a este 
regime. 

Ainda quanto ao que englobaria o conceito “povo”, Dalh (2011, p.93) defende 
a plena inclusão que significaria que “o corpo dos cidadãos num estado 
democraticamente governado deve incluir todas as pessoas sujeitas as leis desse 
estado, com exceção das que estiverem de passagem e as comprovadamente 
incapazes de cuidar de si mesmas.”, (grifo no original) o que coadunaria com a noção 
de “povo como instância de atribuição” apontada por Müller. 

Hans Kelsen (2000, p.142), como já apontado em passagem anterior deste 
trabalho, tem compreensão semelhante à de Müller no que se refere ao povo. Para o 
mesmo, por povo ativo “devem ser entendidos todos os indivíduos adultos que estão 
sujeitos ao governo exercido diretamente pelas assembleias desses indivíduos ou 
indiretamente pelos representantes eleitos.”.  

Por todo o exposto, torna-se coerente afirmar que o fato associativo humano 
faz surgir a necessidade da criação de normas que possibilitarão o convívio social. A 
democracia defende que essas normas, por se direcionarem a homens livres e iguais, 
devem ser por eles mesmos formuladas.  

Decorrente disso tem-se a maior adesão das pessoas em seguir essas normas. 
“Em proporcionar essas razões reside a superioridade moral da democracia, já que 
teremos razões para fazer aquilo que temos razões para crer que temos razões para 
fazer.”. (GORCZEVSKI; MARTIN, 2011, p.82). 

Sendo assim, a democracia, para além de um regime político, é uma forma de 
existência social decorrente da própria lógica da sociabilidade humana. Em 
sociedades complexas como as contemporâneas, realizar a democracia direta tem se 
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mostrado impraticável, mas também é certo que a democracia representativa precisa 
ser constantemente repensada. É necessário que haja controle da democracia 
representativa por todos os cidadãos, para que não haja abuso de poder ou desvio de 
finalidade. “A noção de controle democrático parte, primeiro, do reconhecimento 
realista de que concentrações de poder ou correlações de forças, quando destituídas 
de controle, tendem a ser corruptas.”. (DEMO, 2001, p. 17) 

Após essa breve discussão sobre o processo de surgimento da democracia e 
sobre o que esta representa atualmente, pode-se concordar com o que afirma Crove 
(2002, p.60) ao dizer que “Embora custoso e mais lento, o jogo democrático é mais 
seguro em seu caminho de preservar e melhorar as condições da vida humana, com 
a participação de todos”. Portanto, refletir, discutir e lutar pela democracia deve ser 
empreendimento contínuo do esforço humano. 
 
2.2 Modelos de Democracia 

 
A gestão dos assuntos públicos e a tomada de postura sobre as decisões 

fundamentais que comprometem a vida e o futuro de uma comunidade é a 
preocupação da ciência política, incluindo também o Direito. Ao abandonar o suposto 
estado de natureza e entrar no estado de sociedade, o direito permanece, agora 
coletivamente: o direito de nos autoconduzirmos. 

A promoção da democracia enquanto regime político tem ganhado status de 
princípio na seara internacional, pois é considerada como instrumento para promoção 
dos Direitos Humanos e da cidadania dos povos no âmbito de cada Estado que 
compõe a sociedade internacional. Neste sentido, nos países de regime democrático, 
a sociedade tem papel ativo na definição de ações governamentais, assim como no 
seu controle. Para Gorczevski (2014, p.64) “O reconhecimento do direito de 
participação no governo e nos assuntos públicos que delineiam o destino da 
comunidade encontra-se expressamente reconhecido nos principais documentos 
internacionais e nas constituições da maioria dos Estados Modernos.”.  

Contudo, como já demonstrado, a democracia se mostra de diferentes formas 
a depender de cada contexto sócio-histórico em que é tomada em consideração. De 
modo geral, costuma-se identificar três modelos ou tipos principais de democracia: a 
direta, a representativa e a semidireta. 
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Na democracia direta, o povo delibera e participa diretamente da política 
governamental, seja através da assembleia, plebiscito ou referendo. Surgida e 
vivenciada na polis grega de Atenas onde os cidadãos, homens varões, tinham por 
tarefa a condução da coisa pública, a democracia direta não conseguiu ser aplicada 
aos Estados Modernos, pois seu modus operandi requer grupos sociais pequenos e 
delimitados, o que não é a realidade das sociedades modernas. 

É evidente que, se por democracia direta se entende literalmente a 
participação de todos os cidadãos em todas as decisões a eles pertinentes, 
a proposta é insensata. Que todos decidam sobre tudo em sociedades 
sempre mais complexas como são as modernas sociedades industriais é algo 
materialmente impossível. E também não é desejável humanamente, isto é, 
do ponto de vista do desenvolvimento ético e intelectual da humanidade. 
(BOBBIO, 1986, p.42). 
 Para Bobbio (1986, p.53-54), até mesmo o referendo, mecanismo de 

participação direta que ele considera ainda viável atualmente, onde cada cidadão 
exprime sua concordância ou não com medida adotada pelo governo, deveria ser “um 
expediente extraordinário para circunstâncias extraordinárias”, já que seria incapaz de 
se imaginar um estado governado através do contínuo apelo ao povo, “levando-se em 
conta as leis promulgadas a cada ano na Itália, por exemplo, seria necessário prever 
em média uma convocação por dia.”.  
 Diante desta realidade, o modelo de democracia representativa foi aquele que 
mais se apresentou factível para os Estados Modernos, devido, fundamentalmente, 
“às justificativas de ordem demográfica e de complexificação do escopo, normalmente 
em contraponto à perspectiva ensejada pela democracia direta. O inevitável instituto 
da representação, no entanto, não é desprovido de problemas.”. (GOMES, 2015, 
p.896) 
 A democracia representativa ou indireta propõe que as decisões coletivas sobre 
os rumos da comunidade política sejam tomadas por pessoas eleitas para esta 
finalidade, estejam elas organizadas em um parlamento ou seja na figura de um 
presidente, por exemplo. Quais seriam os limites para esta representação, quais 
pessoas podem eleger e serem eleitas, como as decisões dos representantes devem 
ser tomadas, são apenas exemplos de questionamentos que perpassam a 
democracia representativa e que se relacionam diretamente com sua validade e 
capacidade de sustentação. 

Bobbio (1986, p.55) esclarece que a representação pode se dar de modo 
delegado ou fiduciário. Num estilo de representação delegada, o representante seria 
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apenas um porta-voz do representado “e portanto o seu mandato é extremamente 
limitado e revogável ad nutum.”. (grifo no original). 

Já em uma representação fiduciária o representante pode agir com uma certa 
liberdade em nome e por conta dos representados, “na medida em que, gozando da 
confiança deles, pode interpretar com discernimento próprio os seus interesses.” 
(BOBBIO, 1986, p.46). Ou seja, a representação delegada segue a sistemática de um 
contrato de mandato, enquanto que na representação fiduciária não existe um 
mandato imperativo entre representante e representado. 

o que caracteriza uma democracia representativa é, com respeito ao "quem", 
que o representante seja um fiduciário e não um delegado; e é, com respeito 
ao "que coisa", que o fiduciário represente os interesses gerais e não os 
interesses particulares. (E exatamente porque são representados os 
interesses gerais e não os interesses particulares dos eleitores, nela vigora o 
princípio da proibição de mandato imperativo.) (BOBBIO, 1986, p.47).  Algumas críticas à democracia representativa residem exatamente na 

existência da representação fiduciária, a qual não estimularia um vínculo mais estreito 
entre representante e representado, assim como à concepção de representação dos 
interesses gerais, o que dificultaria uma expressão mais clara das demandas e 
reivindicações de determinadas categorias da sociedade. (BOBBIO, 1986, p.48) 

Devido a característica marcante da democracia representativa ser o fato de as 
decisões políticas serem tomadas não por cada cidadão em particular, mas por 
pessoas eleitas para essa finalidade, o processo eleitoral e o exercício do mandato 
passam a ser fatores chave de legitimidade da democracia. Desse modo, a política 
passa por um processo de profissionalização, sendo executada por especialistas, ao 
contrário do que acontecia na democracia direta, onde todo e qualquer cidadão era 
considerado habilitado para exercer a participação política.  

Cabe ressaltar, entretanto, que um avanço da democracia representativa no 
século XX, que auxiliou na sua aceitação como um sistema legítimo, foi a adoção do 
sufrágio universal. Ao longo do tempo e mediante reivindicações o voto livre, secreto 
e direto foi adotado por vários países democráticos, passando a incluir parcelas da 
população antes impedidas de votar, como os negros, as mulheres e as pessoas de 
pouca renda ou instrução. De todo modo, conforme coloca Boaventura de Sousa 
Santos, “A redução da participação política no exercício do direito de voto levanta a 
questão da representação. A representação democrática assenta na distância, na 
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diferenciação e mesmo a opacidade entre representante e representado.”. (SANTOS, 
1999, p.205).  

Cabe ressaltar, neste ínterim, a visão de Rousseau (2010) acerca da 
democracia representativa. Para ele, o modelo legítimo de organização política seria 
o da democracia direta, já que acreditava que 

A soberania não pode ser representada, pela mesma razão que não pode ser 
alienada, ela consiste essencialmente na vontade geral, e a vontade de modo 
algum se representa, ou é a mesma ou é outra; não há nisso meio termo. Os 
deputados do povo não são, pois nem podem ser seus representantes; são 
quando muitos seus comissários e nada podem concluir definitivamente. São 
nulas todas as leis que o povo não tenha ratificado; deixam de ser leis. 
(ROUSSEAU, 2010, p.131).   O referido autor reconhecia, entretanto, que a democracia direta só seria 

possível em pequenas unidades políticas, por isso defendia a importância de se 
pensar em unidades administrativas menores dentro do Estado.  
 Visando, portanto, condensar mecanismos da democracia direta e da 
democracia representativa (indireta), surge a proposta da democracia semi-direta ou 
participativa, a qual foi adotada em diversos países, dentre eles o Brasil. 

A democracia semidireta ou participativa é o modelo que reúne tanto 
aspectos da democracia representativa, como o exercício de eleger 
representantes para os poderes executivo e legislativo, com elementos da 
democracia direta, como a criação de espaços deliberativos capazes de 
influenciar o processo decisório, por entender que a política diz interesse a 
todos os cidadãos e não apenas aos políticos profissionais. (ALLEBRANDT, 
2010, p.38).   Desse modo, a participação política do cidadão não ficaria restrita à escolha de 

seus representantes, como ocorre no modelo tradicional da democracia 
representativa, mas também seriam criados canais para a participação direta, como 
referendos, plebiscitos, conselhos. 
 Em seus ensaios, Paulo Bonavides tem se apresentado como defensor da 
democracia participativa. Para ele a democracia participativa “é direito constitucional 
progressivo e vanguardeiro. É direito que veio para repolitizar a legitimidade e 
reconduzi-la às suas nascentes históricas, ou seja, aquele período em que foi 
bandeira de liberdade dos povos.”. (BONAVIDES, 2008, p.33), já que 

Na clássica democracia representativa o povo simplesmente adjetivava a 
soberania, sendo soberano apenas na exterioridade e na aparência, na forma 
e na designação; já com a democracia participativa, aqui evangelizada, tudo 
muda de figura: o povo passa a ser substantivo, e o é por significar a 
encarnação da soberania mesma, em sua essência e eficácia, em sua 
titularidade e exercício, em sua materialidade e conteúdo, e, acima de tudo, 
em sua intangibilidade e inalienabilidade; soberania da qual o povo, agora, 
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não conhece senão o nome, a falsa representatividade, o falso testemunho, 
a falsa valorização. (BONAVIDES, 2008, p.44).    De fato, as constantes críticas dirigidas atualmente ao desempenho 

insatisfatório dos regimes democráticos dos séculos XIX e XX tem ensejado a defesa 
de modelos democráticos alternativos, os quais propagam a retomada de aspectos da 
democracia direta com o estabelecimento de novas modalidade de envolvimento 
social. “Os conselhos gestores, por exemplo, com o envolvimento direto da sociedade 
civil na gestão das políticas públicas, representam uma resposta ou uma alternativa a 
esse sistema representativo clássico.”. (GOMES, 2015, p.897) 
 Neste sentido, Paulo Bonavides vai além e propõe um modelo de Democracia 
Participativa Direta que, apesar de possuir o caráter misto da democracia semidireta, 
retoma o papel soberano do povo, sendo adotada de forma máxima possível a 
democracia direta e no mínimo possível a democracia representativa. Nas palavras 
do constitucionalista brasileiro “Poder-se-ia até, dizer, em termos matemáticos, num 
cálculo de aproximação, que a democracia participativa direta é noventa por cento 
mais direta que representativa. (BONAVIDES, 2008, p.60). 
 Tal democracia participativa direta seria possível nos dias atuais, acredita ele, 
devida a expansão dos meios eletrônicos de comunicação, os quais possibilitariam 
consultas populares instantâneas, via plebiscito ou referendo, acerca dos assuntos 
principais para o Estado. (BONAVIDES, 2008, p.345). 

É verdade que a democracia representativa, ante os novos desafios do mundo 
contemporâneo, passa por dificuldades, abrindo caminho para a democracia 
participativa. O incremento de questões que ocorrem fora das fronteiras dos Estados 
nacionais e os atingem diretamente (agressões ambientais, narcotráfico, epidemias, 
deslocamento da produção, fluxo de capitais, conflitos bélicos, etc.), tem sido um dos 
desafios da democracia representativa, pois se a matéria se origina para além das 
fronteiras, as estratégias democráticas para seu enfrentamento não podem ficar 
restritas ao Estado-nação.  

Boaventura de Sousa Santos, em sua obra “Democratizar a Democracia” 
(2002), baseia seus argumentos na contraposição de uma concepção hegemônica de 
democracia consistente na representação face uma concepção contra-hegemônica de 
democracia participativa, a qual ele defende. Acerca da concepção hegemônica da 
democracia (democracia liberal) ele esclarece 
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Como vimos antes, as sociedades capitalistas, sobretudo nos países centrais, 
consolidaram uma concepção hegemônica de democracia, a concepção da 
democracia liberal com a qual procuraram estabilizar a tensão controlada 
entre democracia e capitalismo. Essa estabilização ocorreu por duas vias: 
pela prioridade conferida à acumulação de capital em relação à redistribuição 
social e pela limitação da participação cidadã, tanto individual, quanto 
coletiva, com o objetivo de não “sobrecarregar” demais o regime democrático 
com demandas sociais que pudessem colocar em perigo a prioridade da 
acumulação sobre a redistribuição. (SANTOS, 2002, p.59).   Com base na crítica à democracia liberal (hegemônica), Santos (2002) 

apresenta a democracia participativa como um modelo contra-hegemônico que levaria 
ao aperfeiçoamento da democracia ao proporcionar maior participação cidadã e 
justiça social. O autor em análise aponta três teses para o fortalecimento da 
democracia participativa no século XXI, quais sejam: 

1ª tese: Pelo fortalecimento da demodiversidade. Essa tese implica 
reconhecer que não existe nenhum motivo para a democracia assumir uma 
só forma, pelo contrário, o multiculturalismo e as experiências recentes de 
participação apontam no sentido da deliberação pública ampliada e do 
adensamento da participação. O primeiro elemento importante da 
democracia participativa seria o aprofundamento dos casos nos quais o 
sistema político abre mão de prerrogativas de decisão em favor de instâncias 
participativas. 
2ª tese: Fortalecimento da articulação contra-hegemônica entre o local e o 
global. Novas experiências democráticas precisam do apoio de atores 
democráticos transnacionais nos casos nos quais a democracia é fraca [...]. 
3ª tese: Ampliação do experimentalismo democrático. Foi possível perceber 
no texto acima que as novas experiências bem-sucedidas se originaram de 
novas gramáticas sociais nas quais o formato da participação foi sendo 
adquirido experimentalmente. É necessário para a pluralização cultural, racial 
e distributiva da democracia que se multipliquem experimentos em todas 
essas direções. (SANTOS, 2002, p.77-78 – grifo no original).   Já Norberto Bobbio (1986) fala de um modelo de democracia policrática. 

Partindo da distinção entre a autocracia e a democracia e o poder monocrático 
(concentrado em uma única mão) e o pluralista (poder distribuído), assim o autor 
compreende a democracia policrática 

[...] poder autocrático e poder monocrático não são a mesma coisa: voltando 
aos exemplos já mencionados, a república de Rousseau é simultaneamente 
democrática e monocrática, enquanto a sociedade feudal é simultaneamente 
autocrática e policrática. Mas se poder autocrático e poder monocrático não 
são a mesma coisa, são então possíveis outros dois tipos ideais de estado: o 
estado que é simultaneamente monocrático e autocrático, do qual o exemplo 
histórico mais evidente é a monarquia absoluta através da qual foi-se 
formando o estado moderno, e o estado que é simultaneamente 
democrático e policrático, no qual vejo a característica básica da 
democracia dos modernos. (BOBBIO, 1986, p.60 – grifo nosso).  Assim, as democracias modernas devem proporcionar um poder distribuído, 

vindo de baixo, abarcando os variados grupos e interesses sociais. Esta mesma 
síntese de ideias pode ser encontrada na proposta de Dahl (2001) de uma democracia 
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poliárquica, a qual enfoca a importância de o modelo representativo moderno ser 
incrementado pela existência de diversas organizações, partidos políticos e grupos 
organizados que exerçam pressão sobre o governo que está no poder. A democracia 
poliárquica também apregoa que devem existir unidades menores de poder que 
possibilitem a participação direta dos cidadãos. (DAHL, 2001, p.104) 
 Para Dahl (2001), este seria o modelo de democracia apropriado para ser 
aplicado em grande escala, consoante a realidade populacional e geográfica dos 
Estados contemporâneos. A democracia poliárquica requereria as seguintes 
instituições: 

Funcionários eleitos. O controle das decisões do governo sobre a política é 
investido constitucionalmente a funcionários eleitos pelos cidadãos. 
Eleições livres, justas e frequentes. Funcionários eleitos são escolhidos em 
eleições frequentes e justas em que a coerção é relativamente incomum. 
Liberdade de expressão. Os cidadãos têm o direito de se expressar sem o 
risco de sérias punições em questões políticas amplamente definidas, 
incluindo a crítica aos funcionários, o governo, o regime, a ordem 
socioeconômica e a ideologia prevalecente. 
Fontes de informação diversificadas. Os cidadãos têm o direito de buscar 
fontes de informação diversificadas e independentes de outros cidadãos, 
especialistas, jornais, revistas, livros, telecomunicações e afins. 
Autonomia para as associações. Para obter seus vários direitos, até mesmo 
os necessários para o funcionamento eficaz das instituições políticas 
democráticas, os cidadãos também têm o direito de formar associações ou 
organizações relativamente independentes, como também partidos políticos 
e grupos de interesses. 
Cidadania inclusiva. A nenhum adulto com residência permanente no país e 
sujeito a suas leis podem ser negados os direitos disponíveis para os outros 
e necessários as cinco instituições políticas anteriormente listadas. Entre 
esses direitos, estão o direito de votar para a escolha dos funcionários em 
eleições livres e justas; de se candidatar para os postos eletivos; de livre 
expressão; de formar e participar organizações políticas independentes; de 
ter acesso a fontes de informação independentes; e de ter direitos a outras 
liberdades e oportunidades que sejam necessárias para o bom 
funcionamento das instituições políticas da democracia em grande escala. 
(DAHL, 2001, p.99-100 – grifo no original).  Percebe-se, diante da concepção de democracia apresentada por Dahl, que as 

instituições por ele apontadas realmente estão presentes, em menor ou maior medida, 
nas principais democracias contemporâneas, o que ressalta a importância da sua 
análise para compreensão da democracia em larga escala.  

Em um país populoso e com relações sociais complexificadas, as instituições 
da democracia poliárquica acima apontadas (Representantes eleitos, Eleições livres, 
justas e frequentes, Liberdade de expressão, Informação alternativa, Autonomia para 
as associações, Cidadania inclusiva) “São necessárias para satisfazer os seguintes 
critérios democráticos: Participação efetiva, Controle do programa, Igualdade de voto, 
Plena inclusão, Entendimento esclarecido.”. (DAHL, 2001, p.106). 
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Ainda nesta linha de pensamento, outros tipos de democracia que podem ser 
apontados é o da democracia pluralista em oposição à democracia elitista. Gonzalo e 
Requejo (1999) falam que na democracia elitista apenas uma elite – enquanto minoria 
organizada – governa, já na democracia pluralista o poder de decisão está distribuído 
em diferentes grupos sociais. 

La concepción pluralista de la democracia está relacionada con la visión 
elitista. La diferencia principal entre los dos modelos reside em que el elitista 
postula una elite unida que atiende a las demandas de los ciudadanos como 
concesión prudencial, mientras que el pluralista afirma que la capacidad de 
respuesta es una condición estructural de la existência de distintas elites en 
competência. (GOZALO, REQUEJO, 1999, p.206).   Outra classificação geralmente realizada acerca da democracia é a que 

qualifica como liberal, sendo esta ramificada em democracia liberal clássica (também 
chamada de formal ou instrumental) e democracia substantiva (também chamada de 
substancia, desenvolvimentista ou republicana). De acordo com Gonzalo e Requejo 
(1999), o modelo liberal clássico da democracia está amparado nos ideais do 
liberalismo, entendendo o Estado como instrumento de proteção da liberdade 
individual, devendo abster-se de influir positivamente na dinâmica social.  

Já a democracia liberal republicana entende que o Estado deve agir 
positivamente na garantia de bens coletivos, ou seja, não deve ser compreendida 
apenas como um procedimento para tomada de decisões, mas deve estar 
comprometida materialmente – ou substancialmente - com o desenvolvimento coletivo 
e com a justiça.  

Gonzales e Requejo (1999) propõem o seguinte esquema de distinção entre os 
modelos liberal e republicano: 

1 – Características comuns a ambos modelos:    
- Todos los indivíduos deben ser libres em su capacidad de deliberación, 
juicio y acción moral y en la orientación que quieran conferir a su vida privada. 
- Todos los indivíduos disfrutan de ciertos derechos básicos como 
precondición de su capacidade moral, tales como el derecho a la vida, es 
decir, a no ser privado de la misma , o el derecho a la liberdad personal, es 
decir, a no ser forzado a ejecutar la vonluntad de otras personas. 
- Igualdad ante la ley y separación de poderes. 
- Todos los ciudadanos disfrutan de metaderechos civiles relacionados con el 
processo decisional del Estado: liberdad de expresión, reunión y associación; 
derecho a voto y derecho a ser elegido para cargos públicos. 
- Parlamento representativo, pluralismo político y elecciones libres. 
(GONZALO, REQUEJO, 1999, p.194).  2- Características próprias do Modelo liberal clássico:  
- Ciudadanía passiva; restricciones a la participación de los ciudadanos en el 
poceso político; parlamento con poderes reducidos. 
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- Insistencia en el derecho a la propriedad y em la división de la sociedad em 
clases; mantenimiento del status quo. 
- El mercado como mecanismo de autorregulación social 
- Estado mínimo y políticas gubernamentales orientadas estrictamente a la 
protección de los derechos básicos. (GONZALO, REQUEJO, 1999, p.194). . 

3 – Características próprias do Modelo democrático-republicano:  
 

- ciudadanía activa: pretención de ampliación de la participación e el proceso 
político; parlamento com amplios poderes. 
- Insistencia en el derecho a la satisfación de las necessidades básicas y otros 
derechos sociales y culturales; pretensión de amortiguación de las diferencias 
de clase.  
- Subordinación del mercado al respeto del principio de igualdad de 
oportunidades. 
Estado intervento y políticas gubernamentales activas orientadas al desarollo 
educacional y social de los indivíduos. (GONZALO, REQUEJO, 1999, p.194).  

 Os traços caracterizadores de cada tipo de democracia acima assinalados, 
ajudam na compreensão das transformações pelas quais os Estados democráticos 
passaram no século XX, em especial após a segunda guerra mundial, onde instaura-
se em diversos países o Estado de Bem-estar Social compatível com os ideais da 
democracia republicana. 
 David Held em sua obra “Modelos de Democracia” (1992) traça uma análise 
histórica da democracia com o intuito de identificar os diferentes contornos que a 
democracia foi adquirindo ao longo do tempo e sob influência de diferentes correntes 
de pensamento. 
 Ele identifica dois modelos principais de democracia: os clássicos e os 
contemporâneos. São modelos clássicos de democracia: a democracia clássica 
grega, democracia liberal (representativa) que tem duas ramificações – a protetora e 
a desenvolvimentista – e a democracia direta na concepção marxista. Os modelos 
contemporâneos estão divididos em: democracia elitista competitiva, democracia 
pluralista, democracia legal e democracia participativa. (HELD, 1992). Destacaremos 
as características dos principais modelos apresentados pelo referido autor.  
 Quanto ao modelo da Democracia Clássica, Held (1992, p.50) aponta como 
princípio justificativo de tal modelo o fato de que “Los ciudadanos deben disfrutar de 
la igualdad politica para que puedan ser libres para gobernar y ser a su vez 
governados.”. Tendo sido este modelo o existente no período grego e romano, suas 
características fundamentais são: participação direta dos cidadãos nas funções 
legislativa ou judicial; a assembleia de cidadãos exerce o poder soberano; o âmbito 
de ação do poder soberano inclui todos os assuntos comuns da cidade ; existem 
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múltiplos métodos de seleção dos cargos públicos (eleição direta, sorteio e 
rotatividade); não existem distinções de privilégio entre os cidadãos ordinários e os 
que ocupam postos públicos; mandatos breves e serviços públicos remunerados. 

Para que este modelo de democracia se torne possível se faz necessário um 
estado de pequenas dimensões, uma economia escrava e o trabalho doméstico da 
mulher (permitindo que os cidadãos tenham tempo livre para participação direta) e a 
atribuição do status de cidadão a um número pequeno da população. (HELD, 1992, 
p.50). 

Sobre a democracia liberal que ele denomina de protetora, mas que também 
pode ser denominada de formal ou clássica, Held (1992) diz que ela sua essência se 
baseia na ideia de que os cidadãos exigem proteção para assegurar que os 
governantes realizem políticas que correspondam aos interesses da coletividade. 

Isto se daria a partir da compreensão de que o povo é o titular do poder 
soberano, mas confia a representantes o poder para exercer as funções do estado em 
seu nome, que a escolha desses representantes se dá por meio de eleições periódicas 
- com voto secreto e com base no critério majoritário -, que os poderes do Estados 
(legislativo, executivo e judiciário) devem ser impessoais, que a Constituição possui 
papel central na garantia de direitos civis e políticos face o Estado e que deve haver 
uma separação clara entre Estado e sociedade civil. 

Seriam condições gerais para que a democracia liberal protetora acontecesse 
em determinado Estado: “Desarrollo de una sociedade civil politicamente autónoma; 
Propriedad privada de los médios de producción; Economía de mercado competitiva; 
Familia patriarcal; Nación-estado con extenso território.”. (HELD, 1992, p.91-92). 

Outro modelo bastante importante e esclarecedor apresentado por Held (1992, 
p. 100) em seu livro refere-se à democracia liberal desenvolvimentista, onde tem-se 
que “La participación en la vida política es necessaria no sólo para la protección de 
los interesses individuales, sino también para la creación de una ciudadania 
informada, comprometida y en desarrollo”, ou seja, para este modelo democrático a 
participação política é essencial para o desenvolvimento mesmo das capacidades 
individuais. 

Suas características principais são, em síntese: o exercício da soberania 
popular por meio do sufrágio universal, normas constitucionais que limitam o poder do 
Estado e promovem os direitos individuais, participação dos cidadãos em vários níveis 
de governo, inclusive local, com debates públicos e serviço judicial. Esse modelo é 
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provável de acontecer em estados com uma sociedade civil independente, uma 
economia de mercado competitiva, propriedade privada dos meios de produção, 
emancipação política da mulher com manutenção do trabalho doméstico feminino e 
um sistema de estados com relações internacionais desenvolvidas. (HELD, 1992, 
p.129-130). 

As propostas liberais apresentadas acima, segundo Held (1992), foram alvo de 
críticas de Karl Marx (1818-1883) e Friedrich Engels (1820-1895), os quais não 
concordavam com a ideia de um Estado neutro e uma economia de mercado livre. 

En un mundo capitalista industrial, ni el estado podría ser nunca neutral, ni la 
economía podría ser nunca libre. El estado democrático liberal de John Stuart 
Mill podía tener la pretención de actuar em nombre de todos los ciudadanos, 
podía defender su pretensión de legitimiad con  la promesa de defender <<la 
seguridad de la persona y la propriedade>> y promover al tiempo la <<justicia 
equitativa>> entre todos los indivíduos, pero esta promesa, argumentaban 
Marx y Engels, en la práctica no puede cumplirse. <<La seguridad de la 
persona>> está en contradicción con la realidad de la sociedad de clases, en 
la que la mayoría de los aspectos de la vida individual – la naturaleza de las 
oportunidades, el trabajo, la salud, la duración media de la vida – están 
determinados por la situación del individuo en la estructura de clases. (HELD, 
1992, p.132).   A concepção marxista de democracia não coaduna, portanto, com uma 

democracia representativa. Segundo Gonzalo e Rquejo (1999), Marx acreditava na 
democracia direta como uma técnica de gestão coletiva que conduziria futuramente a 
uma sociedade sem classes, e, consequentemente, ao fim do próprio Estado. Diante 
disto, Held (1992) apresenta o seguinte modelo de democracia direta que ocasionaria 
o fim da política na visão de Marx e Engels (democracia socialista e comunista): 

 
Princípios justificativos: El <<libre desarrollo de todos>> sólo puede 
alcanzarse con el <<libre desarrollo de cada uno>>. La liberdad exige el fin 
de la explotación y, en último término, la plena igualdad política y económica; 
[...] 
Características fundamentales: 
No socialismo: - Las cuestiones públicas deden ser reguladas por Comuna(s) 
o consejo(s) organizados em una estructura piramidal. – El personal del 
gobierno, los magistrados y los administradores están sujetos a frecuentes 
elecciones, al mandato de su comunidad y a ser revocados. – Los 
funcionários no cobran más que el salario de los trabajadores. – La milícia 
popular mantiene el nuevo orden político sujeto al control de la comunidad.  
No Comunismo: - El <<gobierno>> y la <<política>> en todas sus formas 
dejan paso a la autorregulación. – Todas las cuestiones públicas se resuelven 
colectivamente. [...] – Distribución del resto de las tareas administrativas por 
rotación y elección. – Substitución de todas las fuerzas armadas y coercitivas 
por el autocontrol. 
Condiciones generales:  
No socialismo: - Unidad de la clase obrera. Derrota de la burguesia. Fin de 
los privilégios de clase. Desarrollo substancial de las fuerzas de producción, 
de tal forma que las necesidades básicas estén cubiertas y las personas 
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tengam suficientetiempo para desarrollar actividades no laborales. 
Integración progresiva del estado y la sociedade. 
No comunismo: Todo vestígio de las clases desaparece. Desaparición de la 
escasez y abolición de la propriedad privada. Eliminación de los mercados, 
del intercambio y del dinero. Fin de la división social del trabajo. (HELD, 1992, 
p.168-169 – grifo nosso).   Um modelo já tratado anteriormente neste trabalho e que também é 

esquematizado por Held é o da democracia participativa. Para o autor, a democracia 
participativa apresenta várias vantagens, já que possibilita um melhor 
desenvolvimento do homem, confere sentido de eficácia política às ações 
governamentais, mantém viva a preocupação com os problemas coletivos e propicia 
uma cidadania ativa.  

Muchas de las instituciones centrales para la democracia liberal – los partidos 
competitivos, los representantes políticos, las elecciones periódicas – serán 
elementos ineludibles de una sociedad participativa. La participación directa 
y el control sobre los escenarios inmediatos, juntos con la competencia entre 
partidos y grupos de interés en las cuestiones gubernamentales, es la forma 
más realista de avanzar los princípios de la democracia participativa. (HELD, 
1992, p.313).  Sendo assim, a democracia participativa tem como características 

fundamentais a participação direta dos cidadãos nas instituições governamentais, no 
trabalho e na comunidade local, reorganização dos partidos políticos, redistribuição 
de recursos materiais, redução da burocracia irresponsável e um sistema aberto de 
informação que garanta a tomada de decisões informadas. (HELD, 1992, p.315-316) 

O último modelo apresentado por Held (1992, p.348) é o que ele mesmo propõe 
e denomina de Modelo da Autonomia Democrática ou Socialismo Liberal, onde ele 
entende que  

Los indivíduos deberían ser libres e iguales para la determinación de las 
condiciones de su propia vida; es decir, deberían disfrutar de los mismos 
derechos (y, por consiguiente, de las mismas obligaciones) para especificar 
el marco que genera y limita las oportunidades a su disposición, siempre y 
cuando no empleen este marco para negar a los demás sus derechos.    As características do sistema por ele proposto consistem na valorização da 

autonomia e da declaração constitucional de direitos, um parlamento organizado por 
meio de representação proporcional e estatística, um sistema competitivo de partidos 
políticos e serviços administrativos organizados a partir de uma dimensão local. 
Destaca-se o papel de uma sociedade civil diversificada, atuante na organização de 
serviços como educação e saúde e da parceria entre Estado e empresas privadas. 
(HELD, 1992, p.348-349) 
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Os modelos de democracia apresentados por Held (1992) têm o mérito de 
sistematizar de forma clara e objetiva, seguindo uma sequência lógica, os principais 
modelos de democracia forjados desde sua origem na Grécia, o que permite uma 
compreensão ampla do fenômeno democrático e suas nuances. 

O último modelo de democracia que aqui será debatido, sem que se tenha 
pretensão de se ter apresentados todos os modelos existentes, será o da democracia 
deliberativa proposta por Jürgen Habermas (1995), o qual contrapõe os modelos 
liberal e republicano de democracia para, então, apresentar o modelo por ele 
esboçado de uma democracia deliberativa.  

Para o referido autor, na concepção liberal a democracia prega que o Estado 
deve agir no interesse da sociedade, em especial da economia de mercado e das 
relações privadas, “A política (no sentido da formação política da vontade dos 
cidadãos) tem a função de agregar e impor os interesses sociais privados perante um 
aparato estatal especializado no emprego administrativo do poder político para 
garantir fins coletivos.”. (HABERMAS,1995, p. 39-40).  

Já na democracia republicana, na visão habermasiana, a política é entendida 
como prática de um senso ético baseado na solidariedade social gerada pelo fato de 
os indivíduos se perceberem como mutuamente dependentes e, nessa relação de 
dependência sócia, se reconhecem como livres e iguais. (HABERMAS,1995). 

Com base na teoria do discurso, “que associa ao processo democrático 
conotações normativas mais fortes do que o modelo liberal, porém mais fracas do que 
o modelo republicano”, Habermas toma elementos de ambos os modelos 
apresentados e os articula de uma forma particular. (HABERMAS,1995, p. 48). 

Permanece concedendo um papel central ao processo político de formação da 
opinião pública, ao passo que mantem respeitados os limites entre o Estado e a 
sociedade, destacando a sociedade civil ao lado da economia e da administração 
pública. (HABERMAS,1995, p. 48) 

Na obra “A Inclusão do Outro: estudos de teoria política” (2004), Habermas 
prossegue estabelecendo distinções entre a democracia liberal e a republicana ao 
passo que apresenta a sua teoria democrática.  

 
Quando se faz do conceito procedimental da política deliberativa o cerne 
normativamente consistente da teoria sobre a democracia, resultam daí 
diferenças tanto em relação à concepção republicana do estado como uma 
comunidade ética, quanto em relação à concepção liberal do estado como 
defensor de uma sociedade econômica. Ao comparar os três modelos, tomo 
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como ponto de partida a dimensão da política que nos ocupou até o momento: 
a formação democrática da opinião e da vontade que resulta em eleições 
gerais e decisões parlamentares. (HABERMAS, 2004, p.286).  Na democracia deliberativa por ele proposta, são as condições de comunicação 

e do procedimento utilizado na formação da opinião e da vontade que conferirão 
legitimidade ao processo político.  

Enquanto na democracia liberal a formação da vontade tem por função apenas 
legitimar o exercício do poder político dos representantes eleitos e na democracia 
republicana a formação democrática da vontade ser comparada com o próprio ato 
fundacional da sociedade estando o governo comprometido com a execução de 
determinadas políticas, na democracia deliberativa os “procedimento e pressupostos 
comunicacionais da formação democrática da opinião e da vontade funcionam como 
importantes escoadouros da racionalização discursiva das eleições de um governo e 
administração vinculados ao direito e à lei.”. (HABERMAS, 2004, p.289) 
  No volume II do livro “Direito e Democracia: entre facticidade e validade” (2003), 
Habermas desenvolve conceitos que são fundamentais para compreensão da sua 
proposta de democracia e estabelece nexos fundamentais entre a democracia e o 
Direito. Para ele, é na esfera pública autônoma que ocorre a formação democrática 
da opinião e da vontade mediadas pelas regras de Direito. (HABERMAS, 2003, p.22). 

Na perspectiva liberal, o processo democrático se realiza exclusivamente na 
forma de compromissos de interesses. E as regras da formação do 
compromisso, que devem assegurar a equidade dos resultados, e que 
passam pelo direito igual e geral ao voto, pela composição representativa das 
corporações parlamentares, pelo modo de decisão, pela ordem dos negócios, 
etc., são fundamentadas, em última instância, nos direitos fundamentais 
liberais. Ao passo que a interpretação republicana vê a formação democrática 
na vontade realizando-se na forma de um auto-entendimento ético-político, 
onde o conteúdo da deliberação deve ter o respaldo de um consenso entre 
os sujeitos privados, e ser exercitado pelas vias culturais; essa pré-
compreensão socialmente integradora pode renovar-se através da 
recordação ritualizada do ato de fundação da república. Ora, a teoria do 
discurso assimila elementos de ambos os lados, integrando-os no conceito 
de um procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisão.  
(HABERMAS, 2003, p.19).   O foco dado por Habermas (2003) ao procedimento deliberativo de formação 

da vontade política na esfera pública, baseada na teoria da comunicação, faz com que 
sua democracia também seja chamada de procedimental. O foco não está no 
conteúdo (substância) da deliberação, mas no próprio processo deliberativo que, 
numa democracia, conduz as tomadas de decisões políticas. 
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Por esfera pública Habermas (2003, p.92) entende a “rede adequada para a 
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e de opiniões; nela os fluxos 
comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em opiniões 
públicas enfeixadas em temas específicos. (grifo no original). Dito de outro modo, a 
esfera pública seria uma espécie de “caixa de ressonância” que ecoa as demandas 
de toda a sociedade.  

Na perspectiva de uma teoria da democracia, a esfera pública tem que 
reforçar a pressão exercida pelos problemas, ou seja, ela não pode limitar-se 
a percebê-los e a identifica-los, devendo, além disso, tematizá-los, 
problematiza-los e dramatiza-los de modo convincente e eficaz, a ponto de 
serem assumidos e elaborados pelo complexo parlamentar. E a capacidade 
de elaboração dos próprios problemas, que é limitada, tem que ser utilizada 
para um controle ulterior do tratamento dos problemas no âmbito do sistema 
político. (HABERMAS, 2003, p.91).  Portanto, em uma democracia deliberativa deve haver a institucionalização de 

espaços e mecanismos de discussão coletiva e pública, onde os cidadãos possam 
decidir através do consenso as demandas e encaminhamentos a serem levados em 
consideração pelo governo. 
 A sociedade civil deve participar ativamente, ao lado do Estado e do 
Mercado/Economia, das deliberações na esfera pública. Compreende Habermas que 
a sociedade civil “compõe-se de movimentos, organizações e associações, os quais 
captam os ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, 
condensam-nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política.”. 
(HABERMAS, 2003, p.99) 

No que diz respeito a forma de tomada de decisão de uma democracia 
representativa, de modo análogo ao que ocorre na democracia direta, adota-se o 
critério da maioria – simples ou qualificada – denominada por Gomes (2015, p.901) 
de democracia agregativa por consistir na “decisão tomada a partir de um processo 
de simples agregação de preferências individuais acerca de alternativas 
preestabelecidas e para as quais se atribui o mesmo peso (aplicação pura e simples 
da regra da maioria).”. 

Já sob o prisma de uma democracia deliberativa uma decisão é coletiva apenas 
quando emerge de arranjos de escolha coletiva que estabelecem condições de 
argumentação pública e livre entre iguais. Para Gomes (2015, p.901) “o que emerge 
nessa concepção é a possibilidade da democracia promover não apenas a agregação 
de preferências, mas, também, sua transformação por meio da discussão pública [...]”.  
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Boaventura de Sousa Santos (2002, p.52) localiza a teoria Habermasiana de 
democracia dentre as teorias contra-hegemônicas, pois para ele “Habermas foi o autor 
que abriu o espaço para que o procedimentalismo passasse a ser pensado como 
prática social e não como método de constituição de governos.”. 

Para Habermas, a esfera pública é o espaço no qual indivíduos – mulheres, 
negros, trabalhadores, minorias racistas – podem problematizar em público 
uma condição de desigualdade na esfera privada. As ações em público dos 
indivíduos permitem-lhes questionar a sua exclusão de arranjos políticos 
através de um princípio de deliberação societária que Habermas denomina 
de princípio D: “apenas são válidas aquelas normas-ações que contam com 
o assentimento de todos os indivíduos participantes de um discurso racional” 
(HABERMAS, 1995). Ao postular um princípio de deliberação ampla, 
Habermas recoloca no interior da discussão democrática um 
procedimentalismo social e participativo. (SANTOS, 2002, p.52).  

 Pode-se, portanto, entender a democracia deliberativa como um processo de 
institucionalização de um conjunto de práticas e regras que, pautadas na igualdade 
política e na deliberação coletiva, propiciam a cooperação e o diálogo livre e igual, 
estreitando os laços entre Estado e Sociedade Civil. Desse modo, a democracia 
deliberativa “requer a participação ativa e propositiva da sociedade civil e do Estado 
na reconfiguração dos mecanismos tradicionais de decisão política”, a ampliando e 
qualificando a participação cidadã.  (ALLEBRANDT, 2010, p.47) 

Diante da complexidade das sociedades contemporâneas que acarreta na 
impossibilidade do restabelecimento de uma democracia direta, o modelo 
deliberativo/procedimentalista não visa suprir o modelo representativo, mas 
complementá-lo. 

A exposição aqui realizada das principais teorias e modelos acerca da 
democracia, contribuirá para reflexão sobre como os conselhos gestores de políticas 
públicas se relacionam ou se justificam perante a democracia brasileira, antecipa-se 
que será apresentada a tese de que esses conselhos representam instrumento de 
uma democracia participativa pautada na deliberação. 
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3 MARCO TEÓRICO-CONCEITUAL ACERCA DA PARTICIPAÇÃO POLÍTICA E 
DOS CONSELHOS GESTORES DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

 
Só existe cidadania se houver a prática da reivindicação, da apropriação de espaços, da 

pugna para fazer valer os direitos do cidadão. Neste sentido, a prática da cidadania pode ser a estratégia, por excelência, para a construção de uma sociedade melhor. Mas o primeiro pressuposto dessa prática é que esteja assegurado o direito de reivindicar os direitos, e que 
o conhecimento deste se estenda cada vez mais a toda a população. (COVRE, 2002, p.10)   

Neste capítulo, ao passo que já foram realizadas reflexões teóricas sobre a 
cidadania e a democracia, será estabelecida análise sobre a participação política 
como direito inerente e indispensável à uma proposta de democracia participativa e 
de cidadania plena e ativa.  

Em seguida serão expostos aspectos históricos, marcos normativos e 
requisitos caracterizadores dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas, 
apresentado estes como mecanismos para viabilização da participação política dos 
cidadãos na atual democracia brasileira.  

 
3.1 A Participação Política em face da Cidadania e da Democracia 

 
Pelo percurso até agora realizado, pode-se afirmar que a cidadania tem o 

condão de definir quem está habilitado a participar de uma comunidade política, assim 
como o modo, a qualidade e a intensidade dessa participação dependerão do regime 
político adotado por esta comunidade, sendo o democrático o que mais amplia e 
propicia a participação.  

Evidencia-se, desse modo, a relação intrínseca entre cidadania, democracia e 
participação, sendo a participação política algo que conecta a cidadania à democracia. 

Existe, portanto, uma estreita relação entre cidadania, participação e 
democracia, embora cada um desses termos possua campos conceituais 
próprios, construídos ao longo dos tempos. [...] Vale lembrar que, na origem 
das sociedades modernas, por volta dos séculos XVIII e XIX, a prática da 
democracia e da participação era limitada às elites. Contudo, as lutas 
populares estenderam para a maioria da população o direito de participar dos 
destinos da coisa pública, ou seja, das decisões governamentais que 
interessam à sociedade, ampliando, desse modo, o exercício da democracia 
e os espaços de cidadania. Assim, democracia, participação e cidadania são 
termos que se complementam. Só podemos entender a democracia 
entendendo o que é participação e o que é cidadania. A democracia garante 
a construção de direitos; a participação possibilita a sua legitimidade, e a 
cidadania garante a sua efetivação. (BRASIL, 2008, p.65).  
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Em qualquer modelo de Estado onde o indivíduo não participa da decisão 
política, não há cidadania, já que a cidadania envolve, além de direitos civis e sociais, 
direitos políticos de participação. Portanto, a democracia seria o sistema de governo 
que melhor proporciona a participação política já que, segundo Gorczevski e Martin 
(2011, p.124), “A livre participação dos cidadãos na vida pública é um aspecto 
iniludível do que hoje entendemos por sociedade democrática.”. 

No ordenamento jurídico brasileiro a democracia está instituída no art.1º da 
Constituição Federal, onde a cidadania (art. 1º, II, CF/88) é apontada como 
fundamento da República. Portanto, depreende-se que também no Brasil a sociedade 
civil organizada em seus diversos setores e atividades deve ser incluída por diferentes 
mecanismos na elaboração, execução e controle de políticas públicas. 

Esta participação popular deve acontecer de forma ampla e qualificada, 
exercendo pressão para que os governantes ajam dentro das suas prerrogativas em 
prol da inclusão e igualdade social, pois 

Para quem governa sem a ética intenção de fazer o bem coletivo, mas apenas 
de defender meros interesses privados, a omissão popular é providencial, já 
que, quando não há cobranças ou participação/fiscalização, os 
administradores atuam a seu bel prazer, enquanto os administrados assistem 
a tudo de forma apática. (GORCZEVSKI, 2014, p.78).  Contudo, ante a realidade social do Brasil, no que diz respeito à distribuição de 

renda, violência, desinteresse político, defasagem da educação, políticas públicas 
meramente assistencialistas que pouco estimulam uma cidadania verdadeiramente 
democrática, pensar a participação da sociedade nas políticas públicas representa um 
desafio e uma necessidade.  

Pelo simples fato de se viver em sociedade é que todos, em maior ou menor 
grau, de forma direta ou indireta, sofrerão as conseqüências de qualquer decisão 
política. Até a não participação implica em uma forma de participação, pois o indivíduo 
influencia na sociedade pelo simples fato de pertencer a ela. Por essa razão lógica e 
simples é que se justifica a afirmação de que todos devem participar das tomadas de 
decisões políticas. 

Convém advertir para o fato de que a participação cidadã efetiva não pode ser 
encarada como uma bênção nem uma imposição, mas como uma conquista, pois 
“quando a participação é vista como uma dádiva, sem que os segmentos da sociedade 
civil se apropriem para legitimá-la, facilmente a participação pode ser retirada ou 
suprimida.”. (ALLEBRANDT, 2010 p.51) 
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Observe-se que existem diferentes graus de participação cidadã mesmo em 
um regime democrático, pois, a depender do modelo de democracia adotado, a 
participação pode ficar restrita ao voto ou estender-se até instituições que fazem parte 
do cotidiano de uma comunidade. É o que explica Gohn (2011b, p.29) ao afirmar que  

[...] podemos ter três formas de participação política: a presencial – forma 
menos intensa e marginal, com comportamentos receptivos ou passivos; a 
ativação – na qual o indivíduo desenvolve uma série de atividades a ele 
delegadas de forma permanente; participação (propriamente dita) – termo 
reservado para situações em que o indivíduo contribui direta ou indiretamente 
para uma decisão política.  Em estados democráticos, os indivíduos organizam-se em grupos, 

associações, movimentos sociais, sindicatos e partidos, que mantêm viva a 
divergência de opiniões e a luta pela ampliação dos direitos existentes e a criação de 
novos. (VIEIRA, 2013, p.40). A participação nesses grupos é, portanto, uma espécie 
de participação política. 

Ao tratarmos de participação política democrática dos cidadãos, estamos nos 
referindo em especial à participação realizada pela sociedade civil, sendo esta 
apontada por Liszt Vieira no seu livro “Cidadania e Globalização” como um terceiro 
caminho de ação em face das tradicionais esferas do Estado e da Economia (VIEIRA, 
2013, p.47). Sobre a sociedade civil afirma o autor: 

Civilidade é a atitude individual de preocupação com o bem público, transmite 
a ideia de espírito público que se perdeu na sociedade de mercado. 
Aproxima-se do que Montesquieu chamou de virtude: amor à república e à 
democracia. Civilidade, em suma, é a conduta de uma pessoa cuja 
autoconsciência individual está parcialmente sobredeterminada por uma 
autoconsciência coletiva, sendo os referentes desta última a sociedade como 
um todo e as instituições da sociedade civil. A sociedade civil é aqui 
concebida não apenas como mercado, mas como o espaço além da família 
e da localidade e aquém do Estado, significando ainda boas maneiras com 
os amigos e tolerância com os inimigos. (VIEIRA, 2013, p.27).  A vitalidade organizativa e cívica da sociedade civil influencia na qualidade 

democrática do Estado, pois uma sociedade civil forte, instruída e crítica consegue 
exercer controle e fiscalização do Estado ao exercer a participação cidadã com 
qualidade. 

O controle democrático somente é viável na sociedade consciente e 
organizada. Aqui aparece o lugar do associativismo com toda sua força, 
tradição e peripécias, bem como com todas as suas franquezas históricas. 
De uma parte, está a cidadania individual, também importante, quando as 
pessoas em si mesmas elaboram a capacidade de confronto com o estado e 
com o mercado. De outra, está a cidadania organizada coletiva, que 
potencializa sumamente a competência para o confronto. Associar-se 
significa potencializar a competência humana democrática, realizando a regra 
da maioria, que deveria prevalecer. A qualidade democrática poderia ser 
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resumida como qualidade associativa. A sociedade desorganizada é a típica 
massa de manobra, presa nas mãos dos poderosos e ricos. (DEMO, 2001, 
p.22).  Entretanto, desenvolver cidadãos com forte senso cívico, instruídos e 

participativos não é tarefa fácil, em especial porque nem sempre isso constitui objetivo 
dos que estão no poder, pois uma população conscientemente organizada pode 
representar um desafio para aqueles que governam com desvio nas finalidades 
democráticas. “Cabe à população não entrar nesse jogo, mas exercer a cidadania 
crítica organizada, capaz de impor sua razão de maioria. É por isso que se diz ser a 
sociedade o garante da cidadania, não o Estado.”. (DEMO, 2001, p.25) 

Neste sentido, ainda na Grécia Antiga onde a noção de participação política 
aparece mais fortemente devido ao modelo de democracia direta adotado, já havia 
pensadores que alertavam para o fato de que nem todas as pessoas poderiam estar 
aptas a participar de um processo de deliberação política, podendo resultar em 
decisões que prejudiquem toda a coletividade. É a compreensão que se extrai da 
seguinte passagem da obra “A Democracia” de Kelsen 

[...] Já na Grécia antiga, os adversários da democracia, como Platão e 
Aristóteles, chamara à atenção para o fato de que um governo do povo 
enquanto governo exercido por homens inexperientes nas práticas 
governamentais e sem o necessário conhecimentos dos fatos e problemas 
da vida política pode estar totalmente distanciado dos interesses do povo, e, 
assim, revelar-se um governo contra o povo. (KELSEN, 2000, p.141).  Daí a importância de se pensar a participação política como algo a ser 

aprendido desde cedo pelos cidadãos, em diferentes espaços da vida social, 
possibilitando que a democracia se realize de modo coerente com seus propósitos de 
um governo do povo livre e igual. 

A palavra “participar” deriva do vocábulo latino participare que significa tomar 
parte em algo, pertencer a. Participação política seria, pois, tomar parte na sociedade 
política, ciente de que seu pertencimento a ela o habilita a participar das decisões 
coletivas. Portanto, “La clave de la cohesión social, la clave de la vida democrática 
está en la participación de todos los ciudadanos en los asuntos públicos.”. 
(RODRÍGUEZ-ARANA, 2011, p.293). 
 Entretanto, apesar das diversas formas de participação social disponíveis 
atualmente, o comodismo e a apatia dos atores sociais são evidentes. Tal fato pode 
ser compreendido a partir de uma análise cultural.  
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 No Brasil, por exemplo, o Estado para se manter e se fortalecer avançou 
profundamente na jurisdição privada dos cidadãos, onde, atuando numa perspectiva 
paternalista, fez surgir a errônea compreensão de que cabe ao Estado a 
responsabilidade de governar a vida das pessoas, sendo o responsável pela 
satisfação dos desejos e das necessidades sociais e individuais.  

A participação política não compartilha desse estado de coisas, ela requer uma 
postura ativa do cidadão, como acentua Rodríguez-Arana (2011, p.286), “el ciudadano 
está llamado a configurar los intereses públicos y, por tanto, el bien de todos, porque 
en el sistema democrático todos son, o deben ser, responsables de los intereses 
generales.”. Cidadania então, neste âmbito, pressupõe um conceito de participação já 
que não mais se concebe a figura do cidadão passivo. 

A legitimidade dos Estados Democráticos contemporâneos depende, portanto, 
do reconhecimento do Direito de participação cidadã das diferentes classes e atores 
sociais. Para Paulo Bonavides “Não há democracia sem participação. De sorte que a 
participação aponta para as forças sociais que vitalizam a democracia e lhe assinam 
o grau de eficácia e legitimidade no quadro social das relações de poder”. 
(BONAVIDES, 2008, p.51). 

A imprescindibilidade da participação política para vida em sociedade e, 
consequentemente, o reconhecimento da mesma como direito humano, está instituído 
em diversos documentos internacionais do século XX. Entretanto, como explica 
Gorczevski e Martin (2011, p.124) 

[...] formas de governo com alguma participação ocorreram em diferentes 
épocas e lugares da história: nas polis da antiga Grécia, na Europa das 
comunas livres e das Repúblicas, nas estruturas políticas africanas baseadas 
no consenso, nas tradições de tolerância, nos regramentos políticos de 
imperadores Hindus como Ashoka e Akbar, na Corte de Saladino, etc. Mas é 
a partir das revoluções democráticas do século XIX que se vai conquistando 
progressivamente o direito a uma participação política de todos os cidadãos. 
A base racional em que se sustentavam tais direitos de participação era a de 
igual condição de todo cidadão.  A Declaração Universal dos Direitos Humanos, por exemplo, proposta pela 

Organização das Nações Unidas – ONU, após a Segunda Guerra Mundial, em 1948, 
prevê em seu artigo 21 que 

Toda a pessoa tem o direito de tomar parte na direcção dos negócios, 
públicos do seu país, quer directamente, quer por intermédio de 
representantes livremente escolhidos. 2.Toda a pessoa tem direito de acesso, 
em condições de igualdade, às funções públicas do seu país. 3.A vontade do 
povo é o fundamento da autoridade dos poderes públicos: e deve exprimir-se 
através de eleições honestas a realizar periodicamente por sufrágio universal 
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e igual, com voto secreto ou segundo processo equivalente que salvaguarde 
a liberdade de voto.   De modo análogo, a Declaração Americana dos Direitos e Deveres do Homem 

também apresenta como fundamental e inerente à dignidade humana uma noção 
básica e geral de direito de participação política. Aprovada na IX Conferência 
Internacional Americana, realizada em Bogotá em 1948, o artigo 20 da referida 
declaração dispõe que “Toda pessoa, legalmente capacitada, tem o direito de tomar 
parte no governo do seu país, quer diretamente, quer através de seus representantes, e 
de participar das eleições, que se processarão por voto secreto, de uma maneira 
genuína, periódica e livre.”. 

Assim também o Pacto Internacional sobre os Direitos Civis e Políticos, XXI 
Sessão da Assembléia-Geral das Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966, e 
ratificada pelo Brasil por meio do Decreto nº592, de 6 de julho de 1992, prescreve em 
seu artigo 25 que todo o cidadão tem o direito e a possibilidade, sem nenhuma 
discriminação e sem restrições: (a) de tomar parte na direção dos negócios públicos, 
diretamente ou por intermédio de representantes livremente eleitos; (b) de votar e ser 
eleito, em eleições periódicas, honestas, por sufrágio universal e igual e por escrutínio 
secreto, assegurando a livre expressão da vontade dos eleitores e, (c) de ter acesso, 
em condições gerais de igualdade, às funções públicas do seu país.  

A Convenção Americana sobre Direitos Humanos (Pacto de São José da Costa 
Rica), de 22 de novembro de 1969, introduzida ao ordenamento jurídico brasileiro por 
meio do Decreto nº 678 de 1992, também é um importante documento internacional 
sobre Direitos Humanos que prever o Direito de participação política do cidadão nos 
negócios de seu Estado nos termos do seu artigo 23:  

1. Todos os cidadãos devem gozar dos seguintes direitos e oportunidades: a) 
de participar da direção dos assuntos públicos, diretamente ou por meio de 
representantes livremente eleitos; b) de votar e se eleitos em eleições 
periódicas autênticas, realizadas por sufrágio universal e igual e por voto 
secreto que garanta a livre expressão da vontade dos eleitores; e c) de ter 
acesso, em condições gerais de igualdade, às funções públicas de seu país. 
2. A lei pode regular o exercício dos direitos e oportunidades e a que se refere 
o inciso anterior, exclusivamente por motivos de idade, nacionalidade, 
residência, idioma, instrução, capacidade civil ou mental, ou condenação, por 
juiz competente, em processo penal.  Estes são alguns exemplos que permitem constatar que o direito de 

participação no governo e nos assuntos públicos, que delineiam o destino da 
comunidade, encontra-se expressamente reconhecido nos principais documentos 
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internacionais, o que acabou influenciando em sua adoção também nas constituições 
da maioria dos Estados Modernos. “Na verdade é ela, a participação política, que 
transforma o indivíduo em cidadão, que lhe dá a possibilidade de determinar sua 
própria sorte, de participar do poder, de fazer as leis e de obedecer unicamente a 
estas.”. (GORCZEVSKI, MARTIN, 2011, p.126). 

Esta tendência universalizante do Direito à participação política decorre, em 
parte, de uma adoção da democracia como regime político por uma quantidade cada 
vez maior de países após a segunda guerra mundial, assim como da ampliação da 
cidadania para inclusão de novos direitos e sujeitos sociais. 

Entretanto, a delimitação da participação política ao mero exercício do direito 
de votar e ser votado em eleições periódicas, tão comum em modelos de democracia 
representativa liberal, tem se mostrado insuficiente para promover a cidadania.  Na 
concepção de Tenório (2012, p.211) 

Do ponto de vista da participação, as críticas mais significativas feitas ao 
sistema democrático representativo se concentram em: problemas, seleção 
e composição das elites representativas (a grande distância entre 
representantes e representados); excessiva rigidez e ritualização dos atuais 
canais de representação, que dificultam a participação real dos cidadãos 
anônimos na vida política (eleições a cada 4 anos, falta de mecanismos de 
prestação de contas e etc.); partidos políticos como únicos catalizadores da 
participação política (relegando a um papel marginal outras fórmulas 
participativas, como, por exemplo, a iniciativa legislativa popular ou os 
referendos); e, finalmente, dificuldade existentes para personalizar as opções 
(déficit marcado pelo fato de, nas eleições, os eleitores se limitarem a 
escolher grandes pacotes ou agrupamentos de temas e ideologias), fato que 
provoca um aumento do sentimento de distanciamento da cidadania em 
relação à política.  
 No mesmo sentido, considerando as críticas referentes ao modelo clássico de 

democracia representativa, Norberto Bobbio (1986) acredita que a consolidação da 
democracia como sistema de governo próprio dos Estados contemporâneos tem 
exigido a substituição ou complementação da democracia representativa pela 
democracia direita ou participativa.  

Esse novo modelo de democracia que o amadurecimento da participação 
política requer, seria, para o autor em análise, no sentido de uma democracia 
policrática: “O deslocamento do ângulo visual do estado para a sociedade civil nos 
obriga a considerar que existem outros centros de poder além do Estado. Nossas 
sociedades não são monocráticas mas policráticas.”. (BOBBIO, 1986, p.57). 

Escândalos relacionados à corrupção, a privilégios e políticas públicas 
fracassadas no âmbito de democracias representativas, tem colocado em xeque a 
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legitimidade do sistema democrático por parte de o povo que o fundamenta. Neste 
sentido, Boaventura de Sousa Santos (2002, p.43) alerta para o fato de que a ideia do 
contrato social como sustentáculo da democracia estaria seriamente ameaçada. 

Há, pois, que buscar alternativas de sociabilidade que neutralizem ou 
previnam esses riscos e abram o caminho a novas possibilidades 
democráticas. Não se trata de tarefa fácil dado que a desregulação social 
provocada pela crise do contrato social é tão profunda que acaba por 
desregular as próprias resistências aos factores de crise e as exigências 
emancipatórias que lhe dariam sentido. (SANTOS, 2002, p.43).   Uma estratégia para superar esta crise de legitimidade democrática seria a 

adoção de novos modelos democráticos onde a participação política fosse retomada 
com maior fôlego e abrangência, combinando democracia representativa com a 
democracia participativa. 
 Também se revela importante a construção de uma cultura que favoreça o 
senso cívico e fortaleça os valores da democracia, a partir do exercício de uma maior 
participação política. Pois segundo Dalh (2001, p.174) 

As perspectivas para a democracia estável num país são melhores quando 
seus cidadãos e seus líderes apoiam vigorosamente as práticas, as ideias e 
os valores democráticos. O apoio mais confiável surge quando essas 
convicções e predisposições estão incrustadas na cultura do país e são 
transmitidas, em boa parte, de uma geração para a outra. Em outras palavras, 
quando o país possui uma cultura democrática.   Já o autor Anthony Giddens (1999) discorre acerca dos valores comunitários 

como estratégia para a superação das fragilidades políticas vivenciadas 
modernamente. Em sua percepção, o Estado deveria passar por um processo de 
aprofundamento e ampliação da democracia e isto se daria por meio de parcerias 
entre o governo e instituições da sociedade civil para criar e fortalecer um 
desenvolvimento a nível comunitário, resultando em uma economia mista. (GIDDENS, 
1999, p.79),  

Giddens (1999, p.81) compreende que a democracia representativa tradicional 
está passando por uma crise pelo fato de “não ser suficientemente democrática”, mas 
que, embora a confiança da população na representação política tenha caído 
drasticamente, a crença na democracia como melhor sistema de governo possível 
continua viva. 

Na percepção do referido autor, por muito tempo o debate político esteve 
centralizado em uma discussão sobre o papel do Estado. Numa perspectiva liberal o 
Estado deveria ser mínimo, numa perspectiva social-democrata o Estado deveria ser 
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expandido. Para o cientista político em análise, entretanto, o foco no governo como 
inimigo ou como solução das questões sociais não seria a resposta.  

Ele propõe, portanto, uma terceira via, onde “A questão não é mais ou menos 
governo, mas o reconhecimento de que a governação deve se ajustar às novas 
circunstâncias da era global; e de que a autoridade, inclusive a legitimidade do Estado, 
tem de ser ativamente renovada.”. (GIDDENS, 1999, p.82). O fenômeno da 
globalização exige uma democratização da democracia, ou seja, uma democracia 
descentralizada com a elevação do papel da sociedade civil na esfera pública. 

A pressão para baixo da globalização introduz não só a possibilidade mas a 
necessidade de formas de democracia diferentes do processo ortodoxo de 
votação. O governo pode restabelecer contato mais direto com os cidadãos, 
e os cidadãos com o governo, através de “experimentos com a democracia” 
– democracia local direta, referendos eletrônicos, júris de cidadãos e outras 
possibilidades. Estes não serão substitutos para os mecanismos normais de 
voto no governo local e central, mas poderiam se tornar um complemento 
duradouro deles. (GIDDENS, 1999, p.85).     Destaca-se neste empreendimento de democratizar a democracia a 

necessidade de promoção de uma sociedade civil ativa, com senso cívico elevado e 
diversificados canais de participação política, além do estreitamento das relações 
entre Estado e sociedade civil.  
 Com base nessas reflexões, Giddens (1999, p.87) propõe as seguintes 
características de um novo Estado democrático: Descentralização; Dupla 
democratização; Renovação da esfera pública; Eficiência administrativa; Mecanismos 
de democracia direta; Governo como administrador de riscos. 
 Nesse sentido, a visão de Giddens (1999, p.95) sobre a participação da 
sociedade civil em uma democracia em muito contribui para compreensão do papel 
dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas. Nesse sentido, os Conselhos seriam 
fruto de uma descentralização do poder ao nível local, onde, por meio de uma esfera 
pública com participação ativa da sociedade civil, busca-se novos contornos 
democráticos em prol do desenvolvimento comunitário. 
 Outro teórico que contribui para a discussão acerca a participação política é 
Carole Pateman que em seu livro Participação e Teoria Democrática (1992) defende 
o modelo de democracia participativa como aquele que melhor proporciona o 
entrelaçamento necessário entre democracia, participação política e cidadania, 
contribuindo para manutenção e consolidação da democracia nos Estados 
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contemporâneos. O autor inicia suas reflexões remontando-se à concepção 
Rousseauniana de democracia nos seguintes termos: 

Rousseau pode ser considerado o teórico por excelência da participação. A 
compreensão da natureza do sistema político que ele descreve em O contrato 
social é vital para a teoria da democracia participativa. Toda a teoria política 
de Rousseau apóia-se na participação individual de cada cidadão no 
processo político de tomada de decisões, e, em sua teoria, a participação é 
bem mais do que um complemento protetor de uma série de arranjos 
institucionais; ela também provoca um efeito psicológico sobre os que 
participam, assegurando uma inter-relação contínua entre o funcionamento 
das instituições e as qualidades e atitudes psicológicas dos indivíduos que 
interagem dentro delas. É a ênfase nesse aspecto da participação e sua 
posição no centro de suas teorias que constituem a contribuição distintiva dos 
teóricos da democracia participativa para a teoria democrática como um todo. 
Embora Rousseau tenha escrito antes do desenvolvimento das instituições 
modernas da democracia, e mesmo que sua sociedade ideal seja uma 
cidade-Estado não industrial, é em sua teoria que se podem encontrar as 
hipóteses básicas a respeito da função da participação de um Estado 
democrático. (PATEMAN, 1992, p.35).  Ponto importante levantado por Pateman (1992, p.40), portanto, consiste no 

esclarecimento de que o exercício da participação política tem como resultado não 
apenas a maior legitimação do sistema governamental, mas provoca uma sensação 
de liberdade e de controle sobre o curso da própria vida e do meio em que vive. 

Contudo, para que a participação política ocorra de modo satisfatório, seria 
necessário ensinar a participar pela questão simples e lógica de que 

Não aprendemos a ler ou escrever, a guiar ou nadar apenas porque alguém 
nos diz como fazê-lo, mas porque o fazemos, de modo que será somente 
praticando o governo popular em pequena escala que o povo terá alguma 
possibilidade de aprender a exercitá-lo em maior escala. (MILL, 1963, p.186 
apud PATEMAN, 1992, p.46).    Nesse sentido, Pateman (1992, p.54) passa a defender o exercício de uma 

participação política desde uma pequena escala, envolvendo instituições que 
permeiam a vida cotidiana dos cidadãos. Para implementação de um modelo de 
democracia participativa, portanto, “o indivíduo deve ser capaz de participar em todas 
as associações que lhe dizem respeito; em outros termos, é necessária uma 
sociedade participativa.”.  
 Esta sociedade participativa consiste numa “sociedade onde todos os sistemas 
políticos tenham sido democratizados e onde a socialização por meio da participação 
pode ocorrer em todas as áreas.”. (PATEMAN, 1992, p.61), inclusive em estruturas 
de autoridade não-governamentais. 

A teoria da democracia participativa é construída em torno da afirmação 
central de que os indivíduos e suas instituições não podem ser considerados 
isoladamente. A existência de instituições representativas a nível nacional 
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não basta para a democracia; pois o máximo de participação de todas as 
pessoas, a socialização ou “treinamento social”, precisa ocorrer em outras 
esferas, de modo que as atitudes e qualidades psicológicas necessárias 
possam se desenvolver. Esse desenvolvimento ocorre por meio do próprio 
processo de participação. A principal função da participação na teoria da 
democracia participativa é, portanto, educativa; educativa no mais amplo 
sentido da palavra, tanto no aspecto psicológico quanto no de aquisição de 
prática de habilidades e procedimentos democráticos. [...] quanto mais os 
indivíduos participam, melhor capacitados eles se tornam para fazê-lo. 
(PATEMAN, 1992, p.60-61 – grifo nosso).  A democracia participativa proposta por Pateman (1992) exige a criação de 

espaços para deliberação pública (esferas públicas) pelo Estado nos diferentes níveis 
de administração (federal, estadual e municipal) em substituição do modelo 
representativo hegemônico que centraliza o poder político. 

Como já pontuado anteriormente, a democracia brasileira atual, cujo marco 
instituidor é a Constituição Federal de 1988, tem sido classificada como semidireta ou 
participativa, ou seja, incorporou no ordenamento brasileiro, além da possibilidade de 
participação indireta através do sufrágio ativo e passivo, alguns mecanismos de 
participação direta dos cidadãos na tomada de decisões políticas. 

À parte o fato de que o exercício direto do poder de decisão por parte dos 
cidadão não é incompatível com o exercício indireto através de 
representantes eleitos como demonstra a existência de constituições, tal qual 
a brasileira vigente – que prevê o instituto do plebiscito e do referendo popular 
-, tanto a democracia direta quanto a indireta descendem do mesmo princípio 
da soberania popular, apesar de se distinguirem pelas modalidades e pelas 
formas com que essa soberania é exercida matéria que, aliás, faz a diferença 
em termos de qualidade do modelo. (LEAL, 2001, p.196).  Quanto à democracia representativa, o direito de sufrágio ativo (direito de votar) 

é amplo, incluindo todos os brasileiros maiores de 18 anos de maneira obrigatória e, 
facultativamente, os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de 
dezesseis e menores de dezoito anos, assim como o direito ao sufrágio passivo 
(direito de ser votado) que sofre restrições quanto à instrução (os analfabetos não 
podem ser candidatos), a idade e a nacionalidade a depender do cargo político 
disputado. (vide arts. 14 e ss da CF/88). 

No que se refere à participação direta do cidadão, a Constituição brasileira 
prevê em seu artigo 14 que “A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 
e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante: 
I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.”. 

O plebiscito consiste na consulta pública anterior a uma tomada de decisão 
governamental. Em âmbito nacional ele foi adotado uma única vez para que a 
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população se manifestasse sobre a forma e o sistema de governo a serem adotados, 
conforme previsão constante no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – 
ADCT: “Art.2º. No dia 7 de setembro de 1993 o eleitorado definirá, através de 
plebiscito, a forma (república ou monarquia constitucional) e o sistema de governo 
(parlamentarismo ou presidencialismo) que devem vigorar no País”. 

O referendo acontece quando o poder público busca a opinião dos cidadãos 
acerca de decisão já tomada. Foi o que ocorreu em 2005 acerca da liberação ou não 
da comercialização de armas de fogo. 

Já a iniciativa popular visa possibilitar a participação política no processo 
legislativo e está prevista no artigo 61 da Constituição Federal que dispõe em seu 
parágrafo segundo que aquela pode ser exercida “pela apresentação à Câmara dos 
Deputados de projeto de lei subscrito por, no mínimo, um por cento do eleitorado 
nacional, distribuído pelo menos por cinco Estados, com não menos de três décimos 
por cento dos eleitores de cada um deles”. 

Seriam então esses três instrumentos – plebiscito, referendo e iniciativa popular 
– os responsáveis por permitir uma participação direta do cidadão brasileiro nas 
decisões políticas do país. Entretanto a recente história democrática pós-constituição 
de 1988 tem mostrado que esses instrumentos são pouco utilizados, havendo, 
inclusive, sérios óbices procedimentais para sua concretização. É o que corrobora 
Avritzer (2006, p.38) ao afirmar que  

Através de uma rápida comparação entre os mecanismos de exercício direto 
da soberania popular é possível perceber que o plebiscito e o referendum não 
foram muito utilizados no Brasil democrático e, quando foram, acabaram 
sendo convocados em decorrência de conflitos internos ao Poder Legislativo. 
O instituto de soberania direta que realmente se destaca é o da iniciativa 
popular de lei. Ainda que ele não tenha sido muito utilizado, quando o foi, ele 
acrescentou uma lógica societária ao sistema político.  Hans Kelsen (2000), inclusive, em que pese reconhecer a importância desses 

mecanismos de participação direta, alerta para suas eventuais limitações ao dizer que 
Entre as instituições que, mesmo no quadro do princípio parlamentar, 
permitem certa ingerência direta do povo na vontade do Estado figura 
também a chamada iniciativa popular, pela qual certo número mínimo de 
cidadãos eleitores pode propor um projeto de lei sobre cujo o mérito o 
parlamento deverá deliberar. Esta instituição precisaria ser levada em 
consideração com mais frequência do que o fizeram as constituições antigas 
e do que o fazem as novas. Seria preciso, a propósito, facilitar ao máximo, do 
ponto de vista técnico, a realização do pedido de plebiscito, porquanto a 
iniciativa não exige a formulação de um projeto de lei, mas apenas a indicação 
de diretrizes de caráter geral. Se os eleitores não têm o direito de dar 
instruções obrigatórias a seus homens de confiança no parlamento, o povo 
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deveria ter pelo menos a possibilidade de dar sugestões que permitissem ao 
parlamento orientar a sua própria atividade legislativa. (KELSEN, 2000, p.54).  Sendo assim, outros meios de participação têm sido apontados e valorizados 

como importantes para fortalecer a democracia participativa brasileira. O processo de 
descentralização administrativa, dando nova ênfase à esfera local da administração 
(os municípios), assim como a previsão constitucional da gestão democrática de 
políticas em setores-chave como educação, saúde e assistência social, tem 
contribuído para a criação de Conselhos gestores de políticas públicas, os quais visam 
possibilitar a gestão compartilhada de políticas públicas. 

Apesar de os Conselhos não se constituem em um fenômeno novo, sua 
inovação consiste em ser interpretado atualmente como instrumento democrático de 
participação política efetiva dos cidadãos que poderão influenciar na tomada de 
decisões que afetam a coletividade através de um canal de participação política 
distinto dos modelos tradicionalmente institucionalizados.  

O tópico a seguir tem o intuito de discutir o surgimento, a constituição, o sentido 
e o papel desses Conselhos Gestores de Políticas Públicas, analisando-os em 
especial no que se refere ao seu potencial para promoção da participação política e 
da cidadania plena numa perspectiva democrática participativa. 
 
3.2 Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas enquanto espaços para o 

exercício da cidadania, da democracia e da participação política 
 

De modo geral pode-se definir Conselho como agrupamentos de pessoas que 
se reúnem para deliberar sobre algum negócio, ou seja, assembleias onde de forma 
coletiva e dialogada são tomadas decisões pertinentes aos motivos de sua 
constituição. Desta forma, verifica-se a existência de Conselhos em diferentes âmbitos 
e esferas da sociedade, com os mais variados motivos e finalidades. 

Torna-se importante, portanto, problematizar e esclarecer em que sentido a 
palavra Conselho é empregada neste trabalho, indo em consonância com sua 
aplicação pelo atual contexto de políticas públicas governamentais. 

  
3.2.1 Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas 
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 Convém iniciar esta reflexão sobre o que são os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas reconhecendo que a existência de conselhos ligados à gestão do Estado não 
é algo novo, o que se observa como novidade no modelo atual é seu caráter de 
deliberação entre governo e sociedade civil sobre as políticas públicas. (GOMES, 
2003).  
 A origem desta ideia de conselhos ligados à gestão transcende as fronteiras 
brasileiras e se encontra na Europa. Teria surgido incialmente no ambiente de 
trabalho, pois nas fábricas se organizavam as “Assembleias Operárias e sistemas de 
representação por meio de delegados de seção de fábrica, superando a exigência de 
filiação sindical e expressando um poder efetivo dos operários enquanto “produtores” 
com ação econômica e política.”. (TEIXEIRA, 2000, p.99-100). Haveria, portanto, os 
Conselhos Operários e os Conselhos de Fábricas que ensejariam também a criação 
de Conselhos Populares.   

Na Itália, os Conselhos constituem-se em 1906 a partir de comissões de 
fábrica de caráter espontâneo e reivindicatório de direitos. Transformando-se 
em 1919 “Conselhos de Fábrica”, não apenas como instrumento de defesa 
dos interesses operários, mas como germe de um novo tipo de Estado. 
Sofrem, porém, a grande derrota da greve de Turim, em 1920, devido a seu 
isolamento em relação ao resto do país e à falta de articulação com outras 
organizações, incluindo o partido comunista. (TEIXEIRA, 2000, p.100).  Outras experiências internacionais no século XIX como “o conselho da Comuna 

de Paris, e no século XX como os conselhos dos Soviets, Conselhos dos Operários 
de Turim, Conselhos Alemães, os antigos Conselhos Ioguslávos nos anos 50 ou os 
Conselhos Americanos do Pós-guerra” teriam sido o embrião da ideia da gestão da 
sociedade a partir da conjunção de diferentes atores em um conselho. (GOHN, 2000, 
p.35).  

Também pode ser verificado o surgimento dos conselhos em comunidades 
após o surgimento dos Estados Unidos da América como país independente. 
Inicialmente fundados em uma ideia de ajuda mútua, os Conselhos estadunidenses 
têm uma ideologia pautada na “esfera do consumo de bens, serviços e equipamentos 
coletivos públicos, ou de moradia familiar. São organismos de pressão da sociedade 
civil e atuam como lobbies de pressão, ou como estruturas auxiliares de administração 
pública.”. (GOHN, 2011b, p.73). 
 Em relação à história brasileira, desde o início da república verifica-se a 
existência da figura do Conselho, entretanto extremamente marcado por uma visão 
patrimonialista do Estado, fruto de anos de monarquia. Ou seja, o titular do poder 
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governamental era tido como o dono do Estado e, portanto, a ele cabia tomar todas 
as decisões sobre o mesmo.  Neste período são instituídos os Conselhos de Notáveis, 
compostos por pessoas dotadas de saber erudito que atuavam como conselheiros do 
governo. (BRASIL, 2004). 

O caráter meramente consultivo dos Conselhos de Notáveis formados por 
técnicos e estudiosos em determinados assuntos perdurou no Brasil até os anos 60, 
acrescentando aqueles que surgiram com o objetivo de incluir trabalhadores e 
empregadores no campo de algumas políticas sociais (previdência social) nos anos 
50. Entretanto, esses Conselhos apresentavam uma concepção apenas instrumental 
da participação, pois esta “era pensada como incorporação dos indivíduos em ações 
previamente elaboradas pelas autoridades ou grupos de missionários que 
desenvolviam programas assistenciais nas comunidades.”. (GOHN, 2011b, p.52) 

 Esse cenário institucional dos Conselhos atravessou a ditadura militar, sendo 
que na década de 70 a questão dos conselhos é retomada a nível popular, como 
estratégia de luta contra o regime. Também havia os conselhos comunitários criados 
pelo próprio poder executivo para atuar junto ao governo municipal, mediando as 
relações entre governo e organizações populares.  

Os conselhos populares que permearam parte dos anos 70 e 80 eram fruto dos 
movimentos populares e setores organizados da sociedade civil que buscavam 
estabelecer negociações e resistência ao poder público da ditadura. Entretanto esses 
conselhos populares e comunitários eram compostos exclusivamente de 
representantes da sociedade civil, cujo poder residia na força da mobilização e da 
pressão, e não possuíam assento institucional junto ao Poder Público. (GOHN, 2011b) 
 A adoção dos Conselhos como instrumento para participação dos indivíduos 
nos processos de elaboração de estratégias e de tomada de decisão só irá aparecer 
na década de 1980 a partir de pressões realizadas pelos movimentos populares, 
comunidades eclesiais de base, oposições sindicais, associações de moradores e 
etc., durante o período de transição do regime militar para a democracia. (GOHN, 
2011b, p.52). 

No contexto da redemocratização do país, na década de 1980, os 
movimentos associativos populares passaram a reclamar participação na 
gestão pública. O desejo de participação comunitária se inseriu nos debates 
da Constituinte, que geraram, posteriormente, a institucionalização dos 
conselhos gestores de políticas públicas no Brasil. Esses conselhos têm um 
caráter nitidamente de ação política e aliam o saber letrado com o saber 
popular, por meio da representação das categorias sociais de base. São 
muitas as formas de organização e as funções atribuídas a esses conselhos, 
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mas sua origem radica sempre no desejo de participação na formulação e na 
gestão das políticas públicas. (BRASIL, 2004, p.19).  A redemocratização brasileira, ao propiciar o questionamento acerca das 

relações entre Estado e Sociedade Civil que eram desenvolvidas durante o Regime 
Militar, fez surgir o desejo de participação política dos cidadãos na condução das 
ações governamentais. O processo de elaboração da Constituição Federal nos anos 
1987-1988 refletiu esse desejo de modo que o texto constitucional promulgado em 
1988 contém diversos mecanismos de participação cidadã, dando ensejo à criação 
dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas especialmente na década de 90. 

No Brasil, os conselhos têm origem ou em experiências de caráter informal 
sustentadas por movimentos sociais, no formato de “conselho popular” ou 
como estratégias de luta operária na fábrica, alternativas à inércia e ao 
comprometimento dos sindicatos oficiais, na forma de “Comissões de 
Fábrica”. Estas experiências e outras desenvolvidas na década de 70 e 80 
(Osasco, Campinas e Piracicaba – SP, Boa Esperança – ES, Porto Alegre do 
Norte – MT) são absorvidas pelo debate da Constituinte, que incorpora na 
Constituição o princípio da participação comunitária, e geram posteriormente 
várias leis que institucionalizam os Conselhos de Políticas Públicas. 
(TEIXEIRA, 2000, p.101).   Nesses quase trinta anos de governo democrático, diferentes experiências para 

formulação e gestão de políticas públicas já foram empreendidas, por mais que elas 
sejam passíveis de críticas, assim como a própria figura dos Conselhos Gestores, é 
importante salientar que antes desse período havia enorme centralização do poder 
público na tomada de decisões, o que requer um processo de aprendizado e 
adaptação dos atores sociais nas novas relações estabelecidas entre eles.  
(CLAUDINO, 2007). Esse também é o entendimento de Pontual (2008, p.8) ao dizer 
que 

Do ponto de vista histórico da sociedade brasileira é bom ressaltar que os 
quase 20 anos que marcam a criação e implementação dos conselhos de 
gestão são um período relativamente pequeno face à tradição profundamente 
elitista e autoritária que sempre marcou a relação do Estado com a sociedade 
no Brasil e que tem no clientelismo o seu fenômeno mais expressivo. Neste 
contexto a criação relativamente recente de diversos canais institucionais de 
participação popular nas políticas públicas, dentre os quais os conselhos são 
os de maior expressão numérica e capilaridade social, deve ser vista, como 
parte do longo e complexo processo de construção da democracia e da 
cidadania no Brasil.  Este breve resgate histórico do processo que ensejou o surgimento dos 

Conselhos Gestores de Políticas Públicas em seu atual formato, permite perceber que 
os Conselhos sempre surgem em “momentos de crise institucional e revolucionária, 
de insuficiência de legitimidade dos sindicatos e de crise do Estado.”. Por isso é 
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cabível afirmar que os mesmos “assumem então o papel ora de organismos de luta 
pelo poder e de organização econômica, ora de mecanismos de gestão, substituindo 
o aparato administrativo anterior e construindo novas relações de poder”. (TEIXEIRA, 
2000, p.101). 

Diante desse contexto de surgimento dos Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas no Brasil mais intensamente na década de 90, nesse período vários trabalhos 
passaram a ser publicados no esforço de conceituar, compreender e apresentar as 
principais características dos Conselhos Gestores que começavam a surgir e se 
espalhar pelo Brasil. Diante disso, muitas são as definições possíveis de encontrar 
sobre o que eles seriam. (TEIXEIRA, 2000; GOHN, 2011b) 

Segundo Teixeira (2004, p.692-693) “Na atualidade, a constituição de 
conselhos tem sido percebida como a abertura de espaços públicos, de participação 
da sociedade civil, caracterizando a ampliação do processo de democratização da 
sociedade.”. Portanto, os conselhos municipais seriam órgãos de formação mista, ou 
seja, composto por representantes de segmentos da sociedade que se relacionam 
com a temática a ele pertinente (empresas, governo, trabalhadores, sociedade civil, 
entidades religiosas, etc.), que, de forma articulada e conjunta, exercem funções 
consultiva, propositiva, mobilizadora, deliberativa, normativa ou fiscalizadora junto às 
políticas públicas a que estão vinculados. Ou seja, seriam uma espécie de “instituições 
híbridas”, constituindo-se em uma “nova forma institucional que envolve a partilha de 
espaços de deliberação entre representações estatais e entidades da sociedade 
civil.”. (TEIXEIRA, 2000, p.102). 

Para Gohn (2011b), uma das principais referências brasileiras sobre o assunto, 
em sua obra “Conselhos Gestores e Participação Sociopolítica”, os Conselhos 
Gestores são novos instrumentos de expressão, representação e participação que 
podem vir a provocar uma transformação política. 

Os Conselhos instituiriam uma nova forma de participação sociopolítica que, 
para Gohn (2011b, p.7), seriam “a principal novidade em termos de políticas 
públicas.”. Eles possibilitariam uma governança democrática a nível local que estaria 
em consonância com as premissas da cidadania e da democracia participativa 
instituídos pela atual Constituição. 

Acredita ainda a autoria que “Se efetivamente representativos, poderão 
imprimir um novo formato às políticas sociais, pois se relacionam ao processo de 
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formação das políticas e tomadas de decisões” em um espaço público não-estatal. 
(GOHN, 2011b, p.89-92). 
 Costa e Schwinn (2013, p.204) complementam dizendo que   

Os Conselhos são instrumentos da sociedade de caráter permanente e 
deliberativo que favorecem à descentralização do poder. Os Conselhos 
municipais são instâncias de participação popular e de legitimidade social nas 
administrações públicas. São espaços de controle social e de interlocução 
entre sociedade civil e governos, por meio de suas representações. Seu papel 
está relacionado à formulação, monitoramento e avaliação de políticas 
públicas, sendo a implementação dessas políticas uma responsabilidade dos 
governos.    Depreende-se, portanto, que os Conselhos em geral são mecanismos de 

discussão, de controle social e de publicização das políticas sociais demandadas pela 
população. A partir destes órgãos podemos visualizar um espaço democrático de 
maior participação da sociedade civil dialogando com o poder público para o 
estabelecimento de consensos frente às demandas emergentes. (GRUNEVALD, 
2009). 
 Os Conselhos estão relacionados a uma perspectiva de governo local e 
setorial. A importância de se pensar em nível local é que “cada município é único, 
apresentando uma peculiar combinação de fatores políticos, econômicos, sociais, 
culturais e demográficos, que definem a rede de relações de poder que consubstancia 
o processo de produção de políticas públicas”, o que possibilitaria que as políticas 
implementadas estejam em consonância com a realidade local.  (ALLEBRANDT, 
2010, p.58).  

No Município de Juazeiro do Norte-CE, por exemplo, tem-se o Conselho 
Municipal de Romarias, instituído pela Lei Municipal nº2961 de 2005, já que um 
fenômeno profundamente marcante na região e que mantem grande parte de sua 
economia é a Romaria Religiosa que acontece quatro vezes no ano, tendo como foco 
principal a figura do líder político e religioso Padre Cícero Romão Batista. 

Este enfoque em instâncias de decisão a nível local seria resultante de um 
processo de descentralização administrativa que tem sido almejada desde a 
Constituição Federal de 1988, trazendo mudanças no processo de elaboração de 
políticas públicas ao transferir boa parte da “responsabilidade decisória para as 
subunidades nacionais (estados e municípios) e a participação da sociedade civil, 
destacando-se a implementação dos diversos Conselhos Municipais.”. 
(GRUNEVALD, 2009, p16).  
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A este respeito pode-se destacar, inclusive, o Art. 29 da Constituição que, ao 
prever que o Município reger-se-á por lei orgânica, observa no inciso XII que aquele 
deverá observar como preceito a “cooperação das associações representativas no 
planejamento municipal”. 

Neste panorama, os municípios ganham novo destaque na organização 
político-administrativa do país, o que pode ser relacionado ao pensamento do Dahl 
sobre estruturação de países democráticos. 

é importante ter sempre em mente que todo país democrático precisa de 
unidades menores. Num país moderno, essas unidades são variadíssimas. 
Até os menores países democráticos exigem governos municipais. Países 
maiores poderão ter outro tipo de unidades: distritos, condados, estados, 
províncias, regiões, e assim por diante. Por menor que seja o país na escala 
mundial, ele precisara de uma série de associações e organizações 
independentes – ou seja, uma sociedade civil pluralista. (DAHL, 2001, p.132).  Esta descentralização administrativa está relacionada à “febre conselhista” 

vivenciada pelo Brasil na década de 90. Exemplo dessa proliferação de Conselhos a 
nível federal pode ser encontrado na Lei Federal nº8490 de 1992 que, ao dispor sobre 
a organização da Presidência da República e dos Ministérios, instituiu uma série de 
conselhos a nível federal em diversos setores de atuação, citam-se alguns a título de 
ilustração. 

Art. 19. São órgãos específicos dos ministérios civis: 
I - no Ministério da Justiça: 
a) Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; 
b) Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária; 
c) Conselho Nacional de Trânsito; 
d) Conselho Federal de Entorpecentes; 
e) Conselho Administrativo de Defesa Econômica; 
f) Conselho Superior de Defesa da Liberdade de Criação e Expressão; 
g) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher; 
h) Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescentes; 
i) Conselho Nacional de Segurança Pública; 
II - no Ministério da Fazenda: 
a) Conselho Monetário Nacional; 
b) Conselho Nacional de Política Fazendária; 
c) Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional; 
d) Conselho Nacional de Seguros Privados [...] 
IV - no Ministério da Agricultura, do Abastecimento e da Reforma Agrária: 
a) Conselho Nacional de Política Agrícola; [...] 
VII - no Ministério do Trabalho: 
a) Conselho Nacional do Trabalho; 
b) Conselho Nacional de Imigração; 
c) Conselho Curador do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço; 
d) Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador; 
VIII - no Ministério da Previdência Social: 
a) Conselho Nacional de Seguridade Social; 
b) Conselho Nacional de Previdência Social; 
c) Conselho de Recursos da Previdência Social; 
d) Conselho de Gestão da Previdência Complementar; 
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e) Conselho Gestor do Cadastro Nacional de Informações Sociais;  Dentre alguns dispositivos constitucionais que podem ser destacados como 
fundamento da ideia de Conselhos Gestores de Políticas Públicas, tem-se o art.194 
que, ao tratar da Seguridade Social, assim dispõe: 

Art. 194, CF. A seguridade social compreende um conjunto integrado de 
ações de iniciativa dos Poderes Públicos e da sociedade, destinadas a 
assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. 
Parágrafo único. Compete ao Poder Público, nos termos da lei, organizar a 
seguridade social, com base nos seguintes objetivos: 
VII - caráter democrático e descentralizado da administração, mediante 
gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, 
dos aposentados e do Governo nos órgãos colegiados.  Este caráter democrático e descentralizado se aplica às três esferas que 

compõem a seguridade social – saúde, assistência social e previdência. Com relação 
à cultura, a Constituição dispõe no art.216-A que deverá ser instituído um Sistema 
Nacional de Cultura que gerirá e promoverá as políticas públicas de cultura de forma 
colaborativa, descentralizada e participativa, sendo um de seus princípios a 
“democratização dos processos decisórios com participação e controle social.”. 
(Art.218-1, §1º, X, CF/88).  

No que se refere à educação, foco do Conselho Municipal analisado neste 
trabalho, a Constituição prevê como um dos seus princípios a “gestão democrática do 
ensino público, na forma da lei”. (art. 206, VI, CF/88), além de entender a educação 
como um direito de todos e um dever do Estado e da família, devendo ser promovida 
com colaboração da sociedade, tendo por objetivo o pleno desenvolvimento humano, 
a qualificação para o trabalho e o preparo para o exercício da cidadania.  

Insta observar que quando falamos em Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas, partimos da compreensão de que as políticas públicas são “maneiras de 
atuação governamental, para a melhoria social e a manutenção do Estado 
Democrático.”. (PEREIRA, 2011, 218).  

A partir da Reforma do Estado empreendida na década de 90 pelo então 
Presidente da República Fernando Henrique Cardoso, o Brasil tem buscado sair de 
um estilo de administração pública burocrático para uma administração com 
abordagem gerencial, reconhecendo que também é papel do Estado a formulação e 
implementação de políticas públicas estratégicas para a promoção social.  

Costa e Schwinn (2013, p.199) ajudam a compreender melhor o que seriam as 
políticas públicas a partir do entrelaçamento de três concepções sobre política: 
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No que diz respeito às dimensões utilizadas para explicar as políticas, a 
literatura em língua inglesa traz três termos para conceituá-las: polity, politics, 
policy. A primeira refere-se à política institucional, à burocracia estatal, o 
funcionamento e estrutura dos poderes; já a politics se ocupa da dinâmica 
política, das relações entre os poderes e entre o Estado, a sociedade e o 
mercado, enfim, os diferentes interesses e luta de forças entre os diferentes 
atores. A policy é responsável pela análise das políticas públicas, ou seja, da 
ação do Estado, sendo ela o resultado da polity e da politics. Isso demonstra 
que os três conceitos estão interligados, na medida em que o arcabouço 
constitucional, o processo e os resultados dependem um do outro. 
 Atualmente, as políticas públicas desempenham importante papel na atuação 

do Estado, sendo objeto de estudo de diversas ciências que buscam compreender 
seu processo de formação e propor estratégias para seu aperfeiçoamento. De modo 
geral, aponta-se que as Políticas Públicas constituem um processo que compreende 
a “construção da agenda, formulação de políticas, implementação de políticas, e 
avaliação de políticas.”. (PEREIRA, 2011, 219 – grifo no original). 

Já que as políticas públicas têm sido o principal meio de ação positiva do 
Estado em busca da promoção de direitos sociais, importante seria, em um Estado 
Democrático, incluir a população neste processo de formulação, implementação e 
avaliação dessas políticas. É neste sentido que os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas emergem como importante instrumento democrático para dar legitimidade às 
políticas públicas estatais, propondo-as, acompanhando seu desenrolar e controlando 
as ações estatais. 

Seriam, portanto, objetivos principais dos Conselhos Gestores, no âmbito das 
políticas públicas a que se relacionam, identificar e captar quais as demandas sociais 
que são prioritárias para serem foco das políticas e controlar a atuação estatal na 
resposta a essas demandas. (GOMES, 2015). 

Alerta Pontual (2008) para o fato de que esses Conselhos, entretanto, não têm 
conseguido agir de modo mais propositivo, tendo, ao contrário, se concentrado na 
etapa de implementação das políticas públicas a partir de uma função de controle e 
fiscalização das mesmas.  

Sem menosprezar a importância das ações dos conselhos nas questões 
relativas a implementação das políticas é preciso reconhecer que a pequena 
incidência dos mesmos na etapa de elaboração das políticas e na discussão 
do conteúdo dos programas e ações governamentais constitui forte limitação 
ao poder de decisão dos conselhos que deveria abranger ambas as etapas 
do ciclo das políticas públicas. (PONTUAL, 2008, p.15).  Seria importante que os Conselhos Gestores realizassem uma efetiva 

deliberação acerca das políticas públicas, mas isto depende em grande parte da 
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disponibilidade dos gestores em compartilhar com os mesmos o poder de decisão 
sobre essas políticas. 

Algo que também pode dificultar a atuação dos Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas é a possível descontinuidade nas ações governamentais, as quais 
geralmente sofrem grande impacto em cada mudança de gestão, já que nem sempre 
os novos gestores dão continuidade aos programas da gestão anterior, fragilizando o 
potencial de mudança dessas políticas.  

Diante disso, ressalta-se também como tarefa dos Conselhos prezar por essa 
continuidade “buscando assegurar o cumprimento das decisões tomadas no conselho 
e exigindo do governo a fixação de indicadores e metas para avaliação dos programas 
já existentes e dos que virão a ser implementados.”. (PONTUAL, 2008, p.14) 

Disso resulta também a importância da orientação de que os mandatos dos 
Conselheiros não coincidam com os mandatos da gestão a que se subordinam, de 
modo que, por exemplo, mesmo havendo mudança de prefeito permaneçam os 
mesmos conselheiros. 

Os Conselhos são criados por meio de leis ordinárias de âmbito federal, 
estadual ou municipal a depender da esfera administrativa a que ficará subordinado. 
Algumas leis federais colocaram como condição para o repasse de recursos para os 
estados e/ou municípios a criação de determinados Conselhos Gestores, em especial 
a partir de 1996, o que explica o fato de que a maioria dos conselhos municipais surgiu 
após esta data.  

A legislação em vigor no Brasil preconiza, desde 1996, que para o 
recebimento de recursos destinados às áreas sociais, os municípios devem 
criar seus conselhos gestores. Isso explica porque a maioria dos conselhos 
municipais surgiu após essa data (em 1998, dos 1167 conselhos existentes 
nas áreas da educação, assistência social e saúde, 488 deles haviam sido 
criados após 1997; 305 entre 1994-1996 e apenas 73 antes de 1991). 
(GOHN, 2011b, p.92).  Esta situação fez com que vários municípios criassem seus Conselhos 

entendendo-os como mera formalidade ou obrigação legal, o que significa um 
importante entrave para que os mesmos consigam atingir a função de espaço 
democrático de deliberação cidadão-Estado, tornando-se, muitas vezes, mais um 
instrumento para as elites controlarem os negócios públicos “em nome do povo”. 
(ALLEBRANDT, 2010, p.83-84) 

Ou seja, a grande quantidade de conselhos existente atualmente, demonstra a 
importância que os mesmos vêm apresentando na gestão pública, entretanto deve-se 
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ter em mente que quantidade não é sinônimo de qualidade, sendo conveniente 
questionar-se acerca do real funcionamento desses Conselhos como espaço de 
participação política democrática. 

Mesmo havendo expressa previsão normativa apenas para a criação de alguns 
tipos de Conselhos, tem-se verificado a existência de Conselhos Temáticos em nível 
municipal criados a partir de iniciativa do governo local, tendo caráter facultativo e, 
portanto, não sendo possível exigir sua criação em outros municípios. (GRUNEVALD, 
2009, p.11). 

Os membros da sociedade civil que compõem o Conselho Gestor de Políticas 
Públicas geralmente estão vinculados a um grupo ou organização social, mas devem 
ter em mente que seu vínculo representativo é com a realidade local. “Ele deve 
representar um movimento, uma entidade ou uma parcela da comunidade e garantir 
o retorno das discussões do conselho à sua base.”. (CRUZ, 2000, p.75-76). 
 Esses conselheiros devem possuir competências para realizar atividades 
como: 

definição de planos de trabalho e cronogramas de reunião; produção de 
diagnóstico e identificação de problemas; conhecimento de estruturas 
burocráticas e de mecanismos legais do setor; cadastramento de entidades 
governamentais e não governamentais; discussão e análise de leis 
orçamentárias e elaboração de proposições; acompanhamento de ações 
governamentais através não apenas de relatórios como também de visitas de 
campo entrevistas com os dirigentes e usuários dos serviços. (TEIXEIRA, 
2000, p.112).   Isto é importante, pois é o empreendimento contínuo e de qualidade de 

atividades como estas que possibilitarão a eficácia no cumprimento dos objetivos dos 
Conselhos Gestores de Políticas públicas, influindo, inclusive, na sua permanência 
como espaço de participação democrática. 

Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas estão vinculados 
administrativamente ao Poder Executivo como órgãos auxiliares da gestão pública e 
não possuem verba fixa, necessitando disputar estas verbas junto ao poder público. 
(GRUNEVALD, 2009). Entretanto, o real lugar dos Conselhos na administração 
pública não é um consenso. 

Há os que os classificam como instância do poder político, uma vez que os 
conselhos são criados por Leis Municipais. Outros, porém, afirmam que 
integram o poder social. Propõe-se aqui classificá-los como poder da 
cidadania interativa, pois, mesmo sendo criados por lei, sua dinâmica não 
deve ser de subordinação ao poder do governo local, nem ao poder 
administrativo local ou legislativo local. Os conselhos devem(riam) atuar com 
autonomia e independência, em seu papel de interação entre a sociedade 
civil e o Estado.  (ALLEBRANDT, 2010, p.65). 
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  É evidente que, para conseguir cumprir seu papel, os Conselhos necessitam 
de fato de liberdade e autonomia para decidir sobre as políticas públicas e controla-
las sem temores relacionados às influências de quem está exercendo o poder estatal. 

Pode-se identificar diferentes tipos de Conselhos Gestores a depender dos 
setores de ação estatal a que se vinculam. Há aqueles que tem por foco o controle de 
programas governamentais como transporte e merenda escolar, verbas destinadas 
ao ensino fundamental ou ao crédito, esses seriam os “Conselhos Gestores de 
Programas Governamentais”. 

Outro tipo de Conselho estaria voltado para a elaboração, implementação e 
controle de políticas públicas onde constitucionalmente está prevista a sua gestão 
democrática, como educação, saúde, assistência social e cultura, estes seriam os 
“Conselhos de Políticas Setoriais”. Sendo assim, as principais áreas onde comumente 
se encontram os conselhos são: educação, assistência social, saúde, habitação, 
criança e adolesce e idoso. 

 Já os “Conselhos Temáticos” seriam aqueles que tem por objeto o 
acompanhamento de ações que envolvem temas pontuais que permeiam as demais 
políticas governamentais, como Direitos Humanos, Gênero, Turismo, 
Desenvolvimento Urbano, etc. (TEIXEIRA, 2000). 

É comum acrescentar-se também na nomenclatura o nível de governo a que 
pertence o Conselho – municipal, estadual, nacional – e o setor de atividades ou 
programa a que se refere, por exemplo: Conselho Estadual de Saúde, Conselho 
Nacional de Educação, Conselho Municipal do FUNDEB. (TEIXEIRA, 2000). Como se 
percebe, os Conselhos podem receber diferentes denominações, o que torna a sua 
compreensão muitas vezes confusa. 

Neste trabalho, ao se reportar aos Conselhos de forma geral, está sendo 
utilizada a nomenclatura Conselhos Gestores de Políticas Públicas por se considerar 
uma denominação ampla que explicita a principal característica de todo e qualquer 
Conselho, qual seja, gerir políticas públicas. 
 Quanto ao seu poder de atuação, os Conselhos podem ser classificados como 
consultivos, deliberativos, fiscalizadores ou normativos. Um conselho com função 
consultiva é aquele que tem por missão estudar e indicar políticas relacionadas à sua 
área de atuação, tem um caráter de assessoramento, emite pareceres respondendo 
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a consultas do governo ou da sociedade, interpretando a legislação ou propondo 
medidas e normas para o aperfeiçoamento da política a que se relaciona. 

Já um conselho deliberativo tem o condão de decidir ativamente sobre a 
implantação de determinada política, sendo-lhe atribuída por lei competência para 
decidir, em instância final, sobre determinadas questões que são posteriormente 
encaminhadas ao Executivo para que dê os encaminhamentos necessários. 

Um conselho com funções fiscalizadoras dispõe sobre a pertinência ou não da 
aplicação de recursos relativos às políticas que controla, é aquele que possui 
competência legal para fiscalizar o cumprimento de normas e a legalidade ou 
legitimidade de ações, aprová-las ou determinar providências para sua alteração. 
  Por fim, um conselho normativo é aquele que que estabelece normas e 
diretrizes para a execução de determinada política. (BRASIL, 2015, p.115). 
 É certo que a função deliberativa se sobressai como a que dota o Conselho de 
maior potencial de intervenção, já que põe em suas mãos o poder de decidir sobre a 
política pública. Entretanto, como observa Gohn (2011b, p.93)  

É importante destacar que a lei federal preconiza seu caráter deliberativo, 
parte do processo de gestão descentralizada e participativa, e os constitui [os 
conselhos] como novos atores deliberativos e paritários. Apesar disso, vários 
pareceres oficiais têm assinalado e reafirmado o caráter apenas consultivo 
dos conselhos, restringindo suas ações ao campo da opinião, da consulta e 
do aconselhamento, sem poder de decisão ou deliberação. [...]. É preciso, 
portanto, que se reafirme em todas as instâncias seu caráter essencialmente 
deliberativo, porque a opinião apenas não basta.   No que se refere à composição do Conselho, tem-se que este pode ser ou não 

paritário. São paritários aqueles conselhos onde encontramos um número equilibrado 
de representantes da sociedade civil e do setor governamental.  

A questão relacionada à quantidade de participantes de cada setor que compõe 
determinado conselho é de extrema relevância, pois, para que a esfera pública seja 
realmente deliberativa, faz-se necessário que os sujeitos que dela fazem parte 
estejam em reais condições de influir nos discursos que levam à decisão grupal. 
 Apesar das diferentes configurações que os Conselhos podem apresentar, 
Teixeira aponta como elementos constantes em sua estruturação os seguintes: 

uma base social concreta; representantes desta base com mandato vinculado 
e revogável; exercício de funções legislativas e executivas. Trata-se de uma 
organização dotada de flexibilidade, com possibilidades de articulação no 
plano territorial e funcional. Facilita a transparência dos atos e decisões e, ao 
mesmo tempo, constitui-se como espaço de disputa de posições políticas e 
ideológicas. (TEIXEIRA, 2000, p.101).  
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De fato, os Conselhos Gestores, ao serem constituídos por representantes do 
governo e de diversos setores da sociedade civil e do mercado, tornam-se arena para 
expressão e debate de interesses particulares e corporativos, o que leva Silvia, 
Jaccoud e Beghin (2005, p.386) a afirmarem que 

Dessa maneira, os conselhos, tanto quanto o Estado, não se configuram no 
outro lado do mundo privado, mas estão permeados por forças heterogêneas 
e conflitivas, que se traduzem nos compromissos de co-gestão das políticas 
públicas. Passam a internalizar o conflito entre os diferentes atores e 
procuram vocalizar demandas, instituindo mecanismos públicos de controle 
e negociação política. Muito do que ocorre nas políticas públicas não 
perpassa os conselhos, mas sem dúvida a presença desses espaços 
legítimos condiciona a atuação e as estratégias dos diversos componentes e 
atores das políticas.  Para Gohn (2011b), em que pese os Conselhos terem a função ideal de 

estabelecer um novo padrão entre Sociedade e Estado na formulação de políticas 
públicas, possibilitando que a sociedade participe e exerça um maior controle sobre o 
Estado, a análise das experiências de efetivação desses espaços tem demonstrado 
outra realidade, já que “Em um grande número de casos, eles se tornaram órgãos 
burocratizados, com participação de cidadãos já incluídos socialmente [...] Alguns 
reproduziam redes neoclientelistas. A almejada participação popular ainda não teria 
sido conquistada.”. (GOHN, 2011a, p.231) 

Gohn (2011b) aponta como dificuldades atuais da consolidação das funções 
ideais dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas a ausência de mecanismos que 
garantam o cumprimento de suas decisões, assim como a falta de instrumentos de 
responsabilização dos conselheiros por suas resoluções e do estabelecimento claro 
dos limites e das possibilidades decisórias dos conselhos. Também aponta como 
entrave a indisponibilidade orçamentária para estruturação da grande quantidade de 
conselhos que tem surgido simultaneamente no âmbito municipal, muitas vezes sem 
articular as ações entre si. 

Apesar das dificuldades encontradas a partir da análise do funcionamento dos 
Conselhos nas duas últimas décadas, patente é que a figura dos Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas ainda é importante e deve ser melhor compreendida em face da 
promoção da democracia participativa cidadã. 

 
3.2.2 Relações entre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas e a Democracia, 
Cidadania e Participação Política 
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Constitui hipótese central deste trabalho o fato de que os Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas estão estritamente relacionados com a democracia participativa, 
e, portanto, com a participação política, como também com a ideia de uma cidadania 
ativa e plena. 

Foi neste sentido que nos capítulos anteriores foram discutidos e apresentados 
pressupostos teóricos ligados a esses três conceitos – cidadania, democracia e 
participação política – os quais subsidiarão a realização de conexões e análises entre 
eles e os Conselhos Gestores de Políticas Públicas.  

Como visto no tópico anterior, os Conselhos no Brasil são fruto da transição do 
regime militar para o regime democrático significando a retomada da participação da 
sociedade civil nas ações estatais, em especial na formulação, implementação e 
controle de políticas públicas. 

A partir da participação social, ou do controle público da gestão das políticas 
públicas, tem-se então o reconhecimento da necessidade de o próprio Estado 
passar a incorporar de forma ativa a sociedade civil, conferindo novos 
espaços para as modalidades emergentes de solidariedade social. E, dado 
que o estatal e o público não se confundem, o fortalecimento da sociedade 
civil passa a implicar a própria democratização do Estado, sendo nessa 
rearticulação das relações Estado-sociedade civil que passa a residir a 
possibilidade de emergência das condições de recriação da cidadania política 
e a expansão da cidadania social (COHN, 2011, p.11).  Insta destacar, portanto, que o surgimento dos Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas não são uma invenção ou presente do Estado para a sociedade. Ao contrário, 
são eles frutos de pressões sociais no sentido de conquistar espaços de participação 
política para ampliação da cidadania em um Estado que se propõe democrático. 
(BAVA, 2000, p.68). Isso mostra a importância de compreender os Conselhos como 
espaços de pressão social perene, possibilitando que seu objetivo seja alcançado. 

Gonh (2011b, p.10) apresenta como hipótese que “os conselhos são uma das 
formas de constituição dos sujeitos democráticos.”. De fato, a participação em 
conselhos gestores possibilita que o indivíduo compreenda seu papel enquanto 
cidadão titular de direitos civis, políticos e sociais decorrentes dos princípios de 
liberdade e igualdade que ensejam o contrato social fundador do Estado. 

[...] os novos experimentos participativos desempenharam também papel 
educativo aos seus participantes; à medida que fornecem informações, os 
capacitam à tomada de decisões e desenvolvem uma sabedoria política. Eles 
contribuem para o desenvolvimento de competência e habilidades a partir das 
experiências que vivenciam. Nesse sentido, contribuem para o 
desenvolvimento políticos dos indivíduos. (GOHN, 2011b, p. 47).  
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Exercer a participação política auxilia na busca dos direitos sociais da 
cidadania, portanto é imprescindível que um Estado democrático propicie esta 
participação em especial nas políticas públicas, já que estas tem sido a forma de 
atuação do Estado na prestação de Direitos. Os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas se prestam a esse objetivo. 

Conforme apresentado anteriormente, os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas decorrem da previsão constitucional de gestão democrática e participativa 
de diversas políticas públicas setoriais. Esta disposição normativa decorreu das 
pressões populares por democratização que implicou na criação de espaços de 
representação social junto às diferentes instâncias do poder estatal, consolidando a 
busca por uma democracia participativa.  

A necessidade de representação da pluralidade de atores junto a uma 
determinada política pública, reduzindo o hiato entre aqueles que atuam nos 
diversos níveis de decisão e seus beneficiários, passou a ser amplamente 
reconhecida. A demanda pela participação social nos processos decisórios 
das políticas sociais consolidou-se, na Constituição, por meio da 
determinação da gestão democrática e participativa, e institucionalizou-se na 
esfera federal com a criação de conselhos nacionais. (SILVA, JACCOUD, 
BEGHIN, 2005, p.375-376).  

Retomando o conceito de Conselhos Gestores de Políticas Públicas como um 
colegiado institucionalizado, com foco local, composto por pequeno número de 
representantes do governo e da sociedade civil, estes designados democraticamente, 
que é responsável pela gestão (formulação, planejamento, execução, controle e 
avaliação) de determinada política pública, seria possível identificar, conforme Gomes, 
dois pontos importantes concernentes à democracia: “o conselho encerra tanto 
aspectos relacionados à democracia representativa, uma vez que os conselheiros são 
representantes, e à democracia deliberativa, dado o caráter plural e colegiado da 
gestão.”.  (GOMES, 2015, p.895). Esta relação dos Conselhos com a democracia 
deliberativa estaria pautada, especialmente, na esfera pública criada por estes 
conselhos 

O ponto que se pretende chegar aqui é que os conselhos deliberativos 
gestores de políticas públicas se assemelham à esfera pública. Sua 
composição colegiada, envolvendo representantes do governo e da 
sociedade civil, permite inferir que as decisões também são tomadas após a 
discussão de idéias entre indivíduos investidos do mesmo grau de autoridade, 
onde prevalece o melhor argumento. E isto implica, e aqui temos um 
pressuposto a ser confirmado, que este formato de instância democrática 
gera, de fato, decisões mais eficientes e mais democráticas, quando 
comparadas àquelas resultantes de um processo de simples agregação de 
preferências como uma votação. (GOMES, 2003, p.52-53). 
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 A esfera pública criada pela instituição dos Conselhos Gestores, onde o Estado 
e os setores organizados da sociedade civil se conjugam para tomada de decisões 
conjuntas sobre os rumos das políticas públicas está relacionado ao que Gohn chama 
de governança, ou seja, “um novo paradigma da ação pública estatal, em que o foco 
central das ações não se restringe aos órgãos e aparatos estatais, mas incorpora 
também, via interações múltiplas, a relação governo e sociedade.”. (GOHN, 2011b, 
p.41). 

Em uma governança local, as decisões municipais ou regionais se dão com a 
inclusão de diferentes atores no processo de deliberação, trata-se, pois, de uma forma 
de governar que possibilita a participação cidadã em diferentes momentos da vida 
cotidiana, dando maior poder para o cidadão participar das decisões políticas de seu 
entorno, estando ligada, portanto, a uma noção de democracia participativa a nível 
local, coadunando-se com a visão de Heater (2007, p.59) quando diz que a 

práctica de la ciudadania desde abajo (a partir de uma unidad básica como 
um pueblo, parroquia o distrito, adoptando términos actuales) resulta vital, 
tanto em su próprio beneficio como para entender su funcionamiento e recibir 
la formación necesária que posibilite na participación en instancias 
<<superiores>>.    Convém recordar que a democracia liberal representativa se baseia na ideia de 

participação através do voto, onde em eleições periódicas todos podem eleger seus 
representantes. Tenório (2012, p.232) aponta que, “apesar de ser de pouca 
intensidade (com uma frequência de aproximadamente quatro anos) e muito 
generalista (fornece pouca informação sobre as preferências concretas dos cidadãos), 
alcança grande parte da população e por isso é muito ampla.”.  
 Já a democracia participativa busca congregar aspectos da democracia 
representativa com aspectos da democracia direta, retomando a concepção de 
participação política do cidadão para além do voto, de modo mais direto e frequente.  
 Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas seriam um exemplo desse tipo 
de participação, entretanto também lhe são dirigidas críticas quanto à capacidade de 
representatividade dos seus membros, alegando-se que eles devem buscar não uma 
representação fiduciária (como na democracia representativa clássica) mas uma 
representação vinculada (em prol dos interesses da classe que representa). 
(TENÓRIO, 2012). Ainda sobre as críticas com relação à representatividade nos 
Conselhos, convém observar o que diz Pontual (2008, p.21) 
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O campo conservador da sociedade brasileira sempre colocou em dúvida a 
validade e legitimidade da representatividade dos conselhos e outras formas 
de democracia participativa argumentando de que os mesmos teriam um 
déficit de representatividade quando comparados com a legitimidade dos 
representantes no executivo e no legislativo eleitos pelo voto universal. A 
partir desta concepção estes setores buscam no exercício de governos e no 
parlamento ignorar a existência ou diminuir a importância de propostas e 
decisões tomadas em espaços e instâncias de democracia participativa.  
 Um ponto importante das características atuais da composição dos Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas que, na visão de Gomes, pode estar relacionado à 
legitimidade representativa dos mesmos seria “a menor atratividade do cargo de 
conselheiro, dado seu caráter não remunerado e os custos da participação”, pois este 
fator teria o condão de restringir a possibilidade da busca pela posição de conselheiro 
devido interesses pessoais. (GOMES, 2015, p.899). 

Também pode ser apontado o fato de que o caráter setorial dos Conselhos 
tematiza de forma restrita as discussões realizadas, o que possibilita que os cidadãos 
consigam direcionar seus interesses no acompanhamento das deliberações dos 
conselhos que lhe dizem respeito, “em contraposição a uma representação 
parlamentar em que a complexidade e a diversidade dos assuntos tornam mais difícil 
e difuso um controle sobre o desempenho do representante.”. (GOMES, 2015, p.899) 

Acrescenta-se ainda que numa proposta de democracia participativa, a 
legitimidade do Estado está em promover instâncias de participação disseminadas em 
diferentes níveis e espaços, sejam eles estatais ou não-estatais. Nas palavras de 
Norberto Bobbio (1986, p.56) 

Hoje, se se quer apontar um índice do desenvolvimento democrático este não 
pode mais ser o número de pessoas que têm o direito de votar, mas o número 
de instâncias (diversas daquelas políticas) nas quais se exerce o direito de 
voto; sintética mas eficazmente: para dar um juízo sobre o estado da 
democratização num dado país o critério não deve mais ser o de "quem" vota, 
mas o do "onde" se vota (e fique claro que aqui entendo o "votar" como o ato 
típico e mais comum do participar, mas não pretendo de forma alguma limitar 
a participação ao voto).   Reafirma-se aqui a percepção de que os Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas pode ser um desses espaços. 
 A cidadania, em decorrência de uma visão liberal de Estado ou de práticas 
paternalista, pode vir a ser compreendida em seu aspecto passivo, ou seja, aquela 
concepção de cidadão como aquele que tem direitos em face do Estado, bastando ao 
mesmo apenas exercê-los. 
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 Por outro lado, em uma concepção de cidadania ativa o cidadão é tomado como 
agente e transformador do próprio Estado, devendo ser atuante no cumprimento dos 
seus deveres, no exercício de seus direitos e na luta para o reconhecimento e 
expansão dos mesmos. Este tipo de cidadão ativo é o compatível com o requerido 
pelos Conselhos Gestores de Políticas Públicas. Como adverte Gorczevski  

Somente quando as instituições de exercício do poder político estão abertas 
a todos os cidadãos é que teremos uma sociedade democrática e promotora 
dos direitos humanos. Cidadania, então, nesse âmbito, pressupõe um 
conceito de participação já que não mais se concebe a figura do cidadão 
passivo [...]. (2014, p.75) 
 O controle e monitoramento dos recursos públicos, por exemplo, uma das 

atribuições dos Conselhos, é mais forte e característico em regimes democráticos, 
pois apenas onde o Estado é concebido como de titularidade do povo é que o controle 
social consegue se implementar. O caráter fiscalizador dos Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas não se limita, contudo, a referendar as decisões já tomadas pelo 
poder público, mas exige “uma posição pró-ativa, no sentido de promover ações 
propositivas com os instrumentos legais para o exercício do controle ou outros que 
podem ser criados (inspeções às obras, entrevistas com usuários, levantamento e 
análise de impactos).”. (TEIXEIRA, 2000, p.109). 

Entretanto, ninguém nasce um cidadão passivo ou ativo, a cidadania é 
construção humana. Daí resulta a importância de se formar cidadãos com senso cívico 
desenvolvido, ou seja, que se comprometam com uma vida pública ativa e priorizem 
o bem comum sobre o particular.  Disto resulta o sucesso ou insucesso de propostas 
de participação política como a dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas. 

Outro fator importante de ser observado no que se refere à contribuição dos 
Conselhos Gestores para o fortalecimento da democracia e da cidadania está na 
afirmação feita por Gruvenald (2009, p.27) de que “os conselhos temáticos podem ser 
considerados bons exemplos de capital social, pois partem de iniciativas de 
participação da sociedade civil. Nesta afirmação entra em cena o conceito de capital 
social. 

A noção de capital social ganhou destaque nas últimas décadas a partir de um 
estudo realizado por Putnam2 sobre os fatores que levariam ao sucesso ou insucesso 
do desenvolvimento econômico e da democracia na Itália. (SCHMIDT, 2008). Ele 
                                                           
2 E apresentado em seu livro “Comunidade e Democracia: a experiência da Itália moderna”. (PUTNAM, 
Robert D. 5 ed. Tradução Luiz Alberto Monjardim. Rio de Janeiro: FGV, 2006.) 
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apontou como resultado deste estudo o fato de que nas comunidades onde se 
verificou a existência marcante de associações e laços de reciprocidade e confiança 
entre os cidadãos, havia também maior senso cívico e engajamento, o que refletia em 
uma democracia mais robusta e instituições públicas mais fortes e atuantes, ou seja,  

De acordo com Putnam, as organizações básicas da vida social são 
essenciais para o estabelecimento de normas e padrões comuns, para a 
promoção de confiança social e interpessoal e, no final, para o crescimento 
do engajamento cívico. A suposição básica de Putnam é que membros de 
associações tendem a ser política e socialmente mais ativos, dando suporte 
às normas democráticas. Isto significa que a densidade de todos os tipos de 
associações em uma dada sociedade representa o seu estoque de confiança 
e reciprocidade, isto é, seu estoque de capital social. (FREY, 2003, p.178). 
 Diferentemente do capital financeiro que pode ser facilmente medido, estocado, 

trocado, criado ou extinguido, e do capital humano que pode ser realojado, 
selecionado, qualificado, o capital social é de difícil mensuração, identificação e 
desenvolvimento.  

Ele consiste, em linhas gerais, em “aspectos do ambiente social (senso de 
confiança, reciprocidade, redes sociais, associativismo) que favorecem a cooperação 
e a solidariedade.” (SCHMIDT, 2008, p.1757), ou, nas palavras do próprio Putnam “o 
capital social diz respeito a características da organização social, como confiança, 
normas e sistemas, que contribuam para aumentar a eficiência da sociedade, 
facilitando as ações coordenadas.”. (PUTNAM, 2006, p.177). Ainda de acordo com 
Putnam, para caracterização do capital social destaca-se que 

Uma característica específica do capital social - confiança, normas e cadeias 
de relações sociais - é o fato de que ele normalmente constitui um bem 
público, ao contrário do capital convencional, que normalmente é um bem 
privado. "Por ser um atributo da estrutura social em que se insere o indivíduo, 
o capital social não é propriedade particular de nenhuma das pessoas que 
dele se beneficiam.". Assim como todos os bens públicos, o capital social 
costuma ser insuficientemente valorizado e suprido pelos agentes privados. 
(PUTNAM, 2006, p.180).   Portanto, de acordo com o processo histórico de constituição vivenciado em 

cada sociedade, apresenta-se a existência de capital social em maior ou menor grau, 
já que os laços de confiança, reciprocidade e engajamento cívico são formados 
paulatinamente. As associações civis, como também os Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas, desempenham papel de destaque no fomento ao capital social, 
pois a partir delas os cidadãos compartilham valores e experiência comuns que 
reverberam no senso cívico dos seus membros. 
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Para consolidação da noção de capital social que aqui está sendo exposta, 
apresenta-se a definição dada por Schmidt (2008, p.1760) a qual sintetiza o que se 
pretende explicar por capital social: “conjunto de redes, relações e normas que 
facilitam ações coordenadas na resolução de problemas coletivos e que proporcionam 
recursos que habilitam os participantes a acessarem bens, serviços e outras formas 
de capital.”.  

Conclui-se, portanto, que nas sociedades onde se verifica a existência de 
capital social mais robusto também serão encontradas instituições e governos mais 
funcionais no que diz respeito à democracia e participação cidadã, pois os “estoques 
de capital social, como confiança, normas e sistemas de participação, tendem a ser 
cumulativos e a reforçar-se mutuamente.”. (PUTNAM, p.186). 

As políticas públicas estatais no Brasil, em consonância com as disposições 
constitucionais, devem ser formuladas com a participação da sociedade. O cidadão 
precisa, portanto, exercer papel ativo na formulação, execução e controle das políticas 
governamentais. Diante desta necessidade são pensados mecanismo de promoção 
da participação, como fóruns, audiência públicas, conferências e o próprio Conselho 
Gestor de Políticas Públicas, por exemplo. 

Entretanto, quando a comunidade foco de uma política pública não se encontra 
engajada em prol do bem comum e não reconhece no outro um vínculo de 
reciprocidade e confiança, este imperativo de participação cidadã dificilmente será 
atingido, pois os baixos índices de associativismo dos cidadãos e a cultura política de 
desconfiança são fortes obstáculos para a implementação de propostas 
comunitaristas. (SCHMIDT, 2014, p.95). 

Tenório (2007, p.93) acredita que “[...] o capital social é um elemento 
fundamental, pois quando não existem normas e participação cívica, a ação coletiva 
é fortemente prejudicada.”. Entretanto, criar situações que propiciem o 
desenvolvimento e fortalecimento do capital social não é uma tarefa simples, exige 
um esforço conjunto e contínuo.  

Percebe-se, assim, que ações educativas precisam ser constantemente 
realizadas no sentido de estimular nos grupos envolvidos um senso coletivo de 
participação e pertencimento, desenvolvendo uma postura política e democrática. 
Além disso,  

Atuando no processo grupal, pode-se, também, auxiliar o grupo a tornar-se 
um local de diálogo, solidariedade e cooperativismo, onde os sujeitos se 
envolvam na luta coletiva contra a opressão, injustiça e desigualdade, antes 
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enfrentadas individualmente. Se, por um lado, o desenvolvimento de um 
projeto comum transforma esses indivíduos em grupo, por outro, é somente 
sua estruturação como grupo que possibilita a construção de alternativas 
solidárias de luta. (COUTINHO et al., 2005, p.12).   Sendo assim, no processo de implantação de um Conselho Gestor de Políticas 

Públicas deve-se levar em conta a existência ou não de capital social nas 
comunidades alvo e a previsão de estratégias para o seu 
desenvolvimento/fortalecimento. Putnam já alertava que “Criar capital social não será 
fácil, mas é fundamental para fazer a democracia funcionar.”. (PUTNAM, 2006, p.194).  

O que se quer ressaltar é a necessidade de considerar a importância do capital 
social para o desenvolvimento de qualquer política pública, pois “Sem canais de 
comunicação que proporcionem às organizações comunitárias condições favoráveis 
para se engajar nas questões públicas, o capital social dificilmente pode ser 
mobilizado em prol da promoção do bem comum.”. (FREY, 2003, p.185). 

As relações entre os gestores de políticas públicas e os cidadãos devem 
acontecer de modo mais horizontalizado possível, pois em relações extremamente 
hierarquizadas e burocratizadas os sujeitos não conseguem estabelecer relações 
próximas de confiança e reciprocidade o que afeta de modo significativo o processo 
de participação cidadã nas políticas públicas. Ou seja, “Se os sistemas horizontais de 
participação cívica ajudam os participantes a solucionar os dilemas da ação coletiva, 
então quanto mais horizontalizada for a estrutura de uma organização, mais ela 
favorecerá o desempenho institucional na comunidade em geral.”. (PUTNAM, 2006, 
p.185). 

Portanto, a participação cívica dos cidadãos, tão fundamental e defendida pelo 
discurso estatal das políticas públicas, será mais perceptível naquelas comunidades 
onde o capital social está mais abundante, possibilitando a cooperação cidadã em prol 
do bem comum e o fortalecimento da democracia e das instituições comunitárias.  

Neste sentido, defende-se que os Conselhos Gestores de Políticas Públicas 
devem estimular a construção de processos autogestionários, assim como a 
autonomia e emancipação dos sujeitos que dele fazem parte. Também precisam ter 
por foco o agenciamento de alternativas que possibilitam o vínculo da população junto 
aos espaços coletivos, de modo que se percebam como atores históricos e sociais. 
Além disso, buscar estratégias para o fortalecimento e a articulação das redes sociais 
existentes.  
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Como exposto anteriormente, a gestão social propõe que os grupos 
comunitários desenvolvam o seu protagonismo, empoderamento, processos de 
autogestão, diálogo e cooperativismo,  

Quem faz o desenvolvimento local são as pessoas que residem na localidade. 
Não existe desenvolvimento local sem o interesse, o envolvimento, o 
compromisso e a adesão da comunidade local. É o que chamamos de 
protagonismo local, quer dizer, os moradores de uma determinada localidade 
assumindo seu papel de atores principais, ou seja, de sujeitos da sua própria 
história. (PAULA, 2008, p.16).   Sendo assim, os gestores de políticas públicas têm que ter em mente que a 

comunidade deve caminhar sempre em direção à sua emancipação, ou seja, deve 
aprender a conduzir os seus projetos sem dependência externa, e reconhecer que “A 
participação popular nas decisões que os afetam, incluindo a esfera política, é o meio 
por excelência do processo de empoderamento das comunidades pobres.”. 
(SCHMIDT, 2008, p.1774). 

A adoção dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas como estratégia de 
gestão pública, implica, segundo Allebrandt (2010), numa desconstrução da visão 
“estadocêntrica” e/ou “mercadocêntrica” da sociedade, pois corresponde ao 
reposicionamento da sociedade civil como integrante do processo de tomada de 
decisão e não mais como mero alvo ou cliente das ações estatais. Na percepção do 
referido autor, agora teríamos a seguinte configuração social: “o Estado exerce o 
poder político, o mercado exerce o poder econômico e a sociedade civil exerce o poder 
social.”. (ALLEBRANDT, 2010, p.60) 
 Entretanto, um desafio a ser enfrentado nesse “reposicionamento” da 
sociedade civil como sujeito do processo político estaria na dificuldade de manter 
constante a mobilização e organização autônoma da sociedade civil. Como observa 
Pontual (2008, p.11) 

Em muitos casos a fragmentação política que marca a conjuntura dos 
movimentos sociais (sobretudo próximo aos períodos eleitorais) e também, 
certa desmobilização provocada pela relação de convênios de prestação de 
serviços ao poder público são fatores observados que afetam a organização 
autônoma dos movimentos e fóruns e assim repercutem na dinâmica de 
atuação da sociedade civil nos conselhos. 
 As reflexões até aqui realizadas sobre os Conselhos Gestores de Políticas 

Públicas sinalizam, em que pese algumas ressalvas, o potencial que estes conselhos 
possuem para o aprofundamento da democracia participativa por meio da participação 
cidadã na gestão das políticas públicas.  
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Apesar das limitações e das dificuldades enfrentadas pelos conselhos de 
políticas sociais, não se pode minimizar sua contribuição para o alargamento 
da cidadania. [...]. Trata-se de um processo em construção que assinala 
possibilidades concretas de desenvolvimento de novas arenas públicas de 
intermediação de interesses e de novos formatos de mecanismos decisórios 
que poderão ter a capacidade de incorporar no aparato estatal a crescente 
complexidade das demandas da sociedade. (SILVA, JACCOUD, BEGHIN, 
2005, p.390). 
 No capítulo a seguir será dada continuidade à análise acerca dos Conselhos 

Gestores, mas agora com foco nos Conselhos Municipais de Educação, tomando 
como exemplo o Conselho Municipal de Educação do município cearense de Juazeiro 
do Norte. 
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4 O CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE JUAZEIRO DO NORTE COMO 
ESPAÇO PARA A GESTÃO DEMOCRÁTICA PARTICIPATIVA E CIDADÃ DAS 
POLÍTICAS PÚBLICAS EDUCACIONAIS DO MUNICÍPIO 
 

Os Conselhos devem ser espaço e mecanismo operativo a favor da democracia e do exercício da cidadania, em todo e qualquer contexto sociopolítico. Eles podem se 
transformar em aliados potenciais e estratégicos na democratização da gestão das políticas sociais. (GOHN, 2011b, p.109)  

 Partindo da premissa, formulada com base nos aspectos teóricos discutidos 
nos capítulos anteriores, de que os Conselhos Gestores de Políticas Públicas são 
espaços para participação política compatível com uma cidadania ativa e plena 
proporcionada por uma democracia participativa, este capítulo apresenta a análise de 
pesquisa realizada acerca do Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte 
visando identificar se este Conselho, em seu modo de estruturação e funcionamento, 
tem conseguido cumprir esta finalidade.  

 
4.1 Os Conselhos Municipais de Educação no Brasil 

 
Os Conselhos de Educação no Brasil surgiram inicialmente com uma 

abrangência nacional. Semelhante aos demais conselhos, nessa época e durante um 
bom tempo, os conselhos de educação assumiram a feição de conselhos de 
“notáveis”, concebidos como de assessoria especializada ao governo, com ação mais 
voltada para o credenciamento de instituições educacionais, do que na formulação de 
políticas públicas de educação e de mobilização social. 

Ainda no século XIX, durante o Brasil Império, foram criados os Conselhos de 
Instrução Pública. A função desses órgãos era de fiscalizar os estabelecimentos de 
ensino mantidos por verbas federais, “numa perspectiva de racionalização 
administrativa”. (TEIXEIRA, 2004, p.694). Recebiam atribuições de organização e 
inspeção de escolas: definir matérias e métodos de ensino, elaborar compêndios 
escolares, fiscalizar a conduta dos professores e etc. (BRASIL, 2004, p.27). 

Em 1911 foi criado o Conselho Superior de Ensino pela Reforma Rivadávia 
Corrêa. Recriado com o nome Conselho Nacional de Ensino– CNE em 1925, o 
Conselho teve ampliado sua composição e atribuições, para abranger todos os graus 
de ensino. Em 1931 passou a chamar-se Conselho Nacional de Educação e, com a 
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instituição dos sistemas de ensino pela Constituição de 1934, passou a ter uma 
concepção mais definida. 

A legislação relativa à criação e regulamentação desses dois conselhos, o de 
1925 e o de 1931, evidencia o caráter administrativo que lhes foi conferido, 
como parte da estrutura burocrática do Estado. Concebidos como órgãos 
administrativos, esses conselhos tiveram um elenco de competências no 
plano da gestão do ensino definido por lei, embora seja possível perceber, 
nesse aspecto, mudanças significativas no tipo de atribuições a eles 
conferidas. (TEIXEIRA, 2004, p.694).  Nesse período o Conselho de Educação era eminentemente técnico, emitindo 

pareceres sobre assuntos didáticos e administrativos, auxiliando o poder executivo a 
fiscalizar as unidades escolares e normatizar o processo de ensino. 
 A primeira Lei de Diretrizes e Bases da Educação-LDB, a Lei nº4024/61, criou 
o Conselho Federal de Educação - CFE e previu a criação de Conselhos Estaduais 
de Educação. Na visão se Teixeira, a LDB ao dispor que o Ministério da Educação e 
Cultura deveria observar o cumprimento das decisões do Conselho Federal de 
Educação, pela primeira vez a este atribuiu o caráter deliberativo. “O CFE herdou dos 
conselhos que o antecederam a natureza administrativa que os caracterizou. 
Acrescida de funções deliberativas, essa natureza administrativa conservou seu 
caráter técnico e normativo.”. (TEIXEIRA, 2004, p.697) 

O Conselho Federal de Educação era composto por 24 membros nomeados 
pelo Presidente da República, para um mandato de seis anos e existiu até a década 
de 1990, pois em 1988, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, várias 
mudanças foram estabelecidas nas políticas educacionais, dentre elas o princípio da 
gestão democrática do ensino público e sua descentralização administrativa 
(TEIXEIRA, 2004). 
 Em 1996 é publicada uma nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional 
– LDB (Lei nº9131/1996), ainda vigente, criando um novo Conselho Nacional de 
Educação desta vez com característica mais política que administrativa, mantendo-se 
o caráter normativo e de coordenação, assessorando o Ministério da Educação e do 
Desporto. (TEIXEIRA, 2004, p.698) 

Composto das Câmaras de Educação Básica e de Educação Superior, cada 
uma com 12 membros, o CNE mantém-se com o mesmo número de 
conselheiros do antigo CFE. Mantém, igualmente, como atribuição do 
Presidente da República, a escolha e nomeação de seus membros, ficando, 
ainda, assegurada a representatividade das diversas regiões do país e das 
diversas modalidades de ensino. Quanto às formas de indicação dos 
conselheiros, a legislação inovou, introduzindo a representação por 
categoria. (TEIXEIRA, 2004, p.699). 
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  Conquanto, o atual Conselho Nacional de Educação possui atribuições 
normativas, deliberativas e de assessoramento ao poder público em matéria de 
educação, “cabendo-lhe formular e avaliar a política nacional de educação, zelar pela 
qualidade do ensino, velar pelo cumprimento da legislação educacional e assegurar a 
participação da sociedade no aprimoramento da educação brasileira”. (FONSECA, 
2013, p.216-217). 
 Com relação aos Conselhos de Educação em nível municipal, observa-se que 
em 1971 foi publicada a Lei n. 5.692/71 que fixava diretrizes e bases para o ensino de 
1º e 2º graus, a qual confirmou e expandiu o caráter normativo dos conselhos de 
educação no país e deixou facultado aos municípios a criação de seus próprios 
conselhos de educação, podendo ser a eles delegadas competências pelos 
respectivos conselhos estaduais. (TEIXEIRA, 2004, p.697). 
 Nesse período, portanto, começam a surgir os Conselhos Municipais de 
Educação, mas de modo esparso e sem autonomia. Apenas com o advento da 
Constituição Federal de 1988 é que eles passaram a assumir características próprias. 

Os Conselhos relacionados à Educação têm ganhado cada vez mais 
importância, em especial porque a transferência e o recebimento de recursos 
financeiros para educação pelos municípios estão vinculados por lei federal à 
existência desses conselhos. (GOHN, 2011b). 

Neste cenário, pode-se apontar três principais Conselhos de Gestão de 
Políticas Públicas Educacionais no nível do poder municipal: o Conselho de 
Alimentação Escolar, o Conselho de Acompanhamento e Controle social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do 
Magistério e o Conselho Municipal de Educação. 

O Conselho de Alimentação Escolar – CAE, surgido a partir de 1994, tem por 
função o Controle Social dos recursos repassados pelo Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE para a alimentação escolar e garantir a 
qualidades dos alimentos oferecidos nas escolas. 

Este Conselho deve ser composto por um representante do poder executivo 
indicado pelo prefeito; um do poder legislativo, apontado pela mesa diretora da 
câmara dos vereados; dois representantes dos professores indicados pelo sindicato 
da categoria; dois representantes de pais dos alunos escolhidos pelas associações 
de pais; e um representante da sociedade local. 
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Um fato importante na criação desses conselhos apontado por Gohn (2011b) e 
que pode estar relacionado com a precariedade de seu funcionamento, foi o caráter 
compulsório de sua instituição. Segundo a autora 

O governo federal, por meio do fundo nacional de desenvolvimento da 
educação (FNDE), promulgou Medida Provisória dando prazo até 02 de 
setembro de 2000 para que todos os municípios brasileiros criassem os 
COMAEs. O Jornal Nacional, da rede Globo, noticiou, em 29 de agosto de 
2000, que até aquela data dos 5500 municípios brasileiros, 3700 não haviam 
cumprido o prazo e estavam ameaçados de não receber o recurso. [...]. Com 
a pressão governamental, por meio da mídia, ameaçando a suspensão do 
envio de verbas para a merenda escolar, houve uma corrida para a formação 
do conselho, caracterizando um processo de participação outorgada, não 
fruto de um processo de cidadania ativa. (GOHN, 2011b, p. 106-107).  Dispõe o referido decreto que o parecer contendo a análise das contas do 

gestor público pelo CAE deve ser registrado no sistema on line do governo federal, a 
irregularidade neste procedimento, assim como a própria inexistência desse conselho, 
acarretará na suspensão do repasse de verbas do FNDE para o município. Percebe-
se, portanto, que este conselho é imprescindível para a concretização do Programa 
Nacional de Alimentação Escolar – PNAE, mas pode ter sua efetiva atuação 
questionada. 

Outro importante Conselho Municipal relacionado à Educação é Conselho de 
Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – CACS/FUNDEB.  

Foi instituída no Ato das Disposições Constitucionais Transitórias – ADCT a 
obrigatoriedade de estados e municípios aplicarem parte de suas receitas em um 
fundo para a Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos 
Profissionais da Educação, cujo controle é de âmbito federal. Segundo Gohn (2000, 
p.38-39),  

Há muitas críticas a esse “fundão”, como é comumente chamado, tanto na 
sua regulamentação como na sua operacionalização. As denúncias de 
desvios e mau uso da verba pública já se avolumam. [...]. Por tudo isto é que 
se reafirma a importância da participação qualificada de representantes da 
sociedade civil nos Conselhos, como o do Fundef [desde 2006 chamado de 
FUNDEB], de forma a exercer vigilância e controle social sobre o uso da verba 
pública.  Como forma de controle social das verbas desse fundo, a Lei Federal 

Nº11.494/2007 que o regulamenta previu a criação de um Conselho Gestor de 
Políticas Públicas a ele vinculado nos seguintes termos: 

Art. 24.  O acompanhamento e o controle social sobre a distribuição, a 
transferência e a aplicação dos recursos dos Fundos serão exercidos, junto 
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aos respectivos governos, no âmbito da União, dos Estados, do Distrito 
Federal e dos Municípios, por conselhos instituídos especificamente para 
esse fim. 
§ 1o  Os conselhos serão criados por legislação específica, editada no 
pertinente âmbito governamental, observados os seguintes critérios de 
composição: 
I - em âmbito federal, por no mínimo 14 (quatorze) membros, sendo: 
a) até 4 (quatro) representantes do Ministério da Educação; 
b) 1 (um) representante do Ministério da Fazenda; 
c) 1 (um) representante do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão; 
d) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Educação; 
e) 1 (um) representante do Conselho Nacional de Secretários de Estado da 
Educação - CONSED; 
f) 1 (um) representante da Confederação Nacional dos Trabalhadores em 
Educação - CNTE; 
g) 1 (um) representante da União Nacional dos Dirigentes Municipais de 
Educação - UNDIME; 
h) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
i) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um dos 
quais indicado pela União Brasileira de Estudantes Secundaristas - UBES; 
II - em âmbito estadual, por no mínimo 12 (doze) membros, sendo: 
a) 3 (três) representantes do Poder Executivo estadual, dos quais pelo menos 
1 (um) do órgão estadual responsável pela educação básica; 
b) 2 (dois) representantes dos Poderes Executivos Municipais; 
c) 1 (um) representante do Conselho Estadual de Educação; 
d) 1 (um) representante da seccional da União Nacional dos Dirigentes 
Municipais de Educação - UNDIME; 
e) 1 (um) representante da seccional da Confederação Nacional dos 
Trabalhadores em Educação - CNTE; 
f) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
g) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, 1 (um) 
dos quais indicado pela entidade estadual de estudantes secundaristas; 
III - no Distrito Federal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo a 
composição determinada pelo disposto no inciso II deste parágrafo, excluídos 
os membros mencionados nas suas alíneas b e d; 
IV - em âmbito municipal, por no mínimo 9 (nove) membros, sendo: 
a) 2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo 
menos 1 (um) da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional 
equivalente; 
b) 1 (um) representante dos professores da educação básica pública; 
c) 1 (um) representante dos diretores das escolas básicas públicas; 
d) 1 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas; 
e) 2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
f) 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, um 
dos quais indicado pela entidade de estudantes secundaristas.  É a legislação referente ao CACS/FUNDEB que é utilizada como parâmetro 

para organização dos Conselhos Municipais de Educação. Ela dispõe, por exemplo, 
que os membros do Conselho devem ser indicados por seus pares, que a função de 
conselheiro não será remunerada, apesar de ser considerada atividade de relevante 
interesse social e que os conselhos não possuem estrutura administrativa própria, 
incumbindo ao Poder Executivo garantir infraestrutura e condições materiais 
adequadas à execução plena de suas competências. 
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Segundo dados de 2011 divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística – IBGE, o Conselho de Controle e Acompanhamento Social do Fundo de 
Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 
Profissionais da Educação está presente em 98,1% dos municípios brasileiros, sendo 
dentre os conselhos municipais relacionados à educação, o de maior capilaridade. 
(BRASIL, 2012, p.59). 

Os Conselhos Municipais de Educação são órgãos colegiados permanentes 
que fazem parte do sistema de ensino municipal, respondendo a consultas sobre leis 
educacionais e suas aplicações, regulamentando as questões ligadas à rede de 
ensino municipal pública e à particular que tenha apenas Educação Infantil, 
acompanhando e avaliando os serviços e a política educacional, fiscalizando as ações 
implementadas e mobilizando e informando a sociedade sobre as questões 
educacionais locais.  

Também pode ter por atribuição deliberar sobre o credenciamento de escolas 
e a autorização de cursos, séries ou ciclos até a proposição de normas pedagógicas, 
curriculares e administrativas. (BRASIL, 2012, p.60). 

Não se deve, portanto, confundir os Conselhos Municipais de Educação com 
os Conselhos Escolares. Estes “são estruturas colegiadas de natureza diferente da 
dos conselhos gestores, mas são canais de participação importantes na mobilização 
da comunidade educativa para a melhoria da escola e da qualidade de vida do bairro.”. 
(GOHN, 2011b, p.107-108). Eles são criados no interior de cada escola que compõe 
o sistema de ensino, visando envolver professores, diretores, pais, alunos e 
comunidades na gestão escolar. 

Na área da educação, as formas colegiadas de participação existem tanto no 
sistema de administração do ensino quanto no interior das escolas. No 
sistema de ensino há o Conselho Nacional e os Conselhos Estaduais e 
Municipais de Educação. Ao fazer uma recapitulação histórica de algumas 
formas de organização nas escolas encontramos as caixas escolas, as 
associações de pais e mestres, os órgãos de cooperação escolar, conselho 
escolar, grêmios estudantis, centro cívico, congregação, conselho de classe, 
conselho de escola, conselho de série, conselho do ciclo básico, conselho 
deliberativo das APMs – Associações de Pais e Mestres e etc. Observa-se 
que a forma conselho não é novidade também na área de educação. (GOHN, 
2000, p.36).  O Conselho Municipal de Educação veio cumprir o princípio de gestão 

democrática do ensino presente no art.206 da Constituição Federal, como também 
nos artigos 14 e 15 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, (Lei 
nº.9394/96). Também é importante destacar que Constituição Federal elegeu a 
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educação como um direito social (art.6º) que deve ser promovido pelo Estado, pela 
família e pela sociedade para o desenvolvimento pleno da pessoa humana, 
habilitando-a para o trabalho e o exercício da cidadania (art. 205). Adota-se 
juridicamente uma concepção ampla de educação, colocando-a em nível de direito 
social inalienável, impondo a corresponsabilidade dos entes federados para sua 
efetivação.  
 No ano de 2014 foi aprovado, pela Lei nº 13005/14, o novo Plano Nacional de 
Educação – PNE que ficará vigente até 2024. Este plano apresenta as diretrizes que 
nortearão as ações governamentais na educação, assim como vinte metas a serem 
alcançadas neste intervalo de tempo (2014-2024) juntamente com as estratégias 
formuladas para seu cumprimento.  
 Para a presente pesquisa interessa o que está previsto na meta 19 do PNE: 

Meta 19: assegurar condições, no prazo de 2 (dois) anos, para a efetivação 
da gestão democrática da educação, associada a critérios técnicos de 
mérito e desempenho e à consulta pública à comunidade escolar, no âmbito 
das escolas públicas, prevendo recursos e apoio técnico da União para tanto. 
(BRASIL, 2014a, grifo nosso).  A esta meta estão associadas oito estratégias das quais se destacam: 
19.2) ampliar os programas de apoio e formação aos (às) conselheiros (as) 
dos conselhos de acompanhamento e controle social do Fundeb, dos 
conselhos de alimentação escolar, dos conselhos regionais e de outros e 
aos (às) representantes educacionais em demais conselhos de 
acompanhamento de políticas públicas, garantindo a esses colegiados 
recursos financeiros, espaço físico adequado, equipamentos e meios de 
transporte para visitas à rede escolar, com vistas ao bom desempenho de 
suas funções; [...] 
19.5) estimular a constituição e o fortalecimento de conselhos escolares e 
conselhos municipais de educação, como instrumentos de participação e 
fiscalização na gestão escolar e educacional, inclusive por meio de 
programas de formação de conselheiros, assegurando-se condições de 
funcionamento autônomo. (BRASIL, 2014a, grifo nosso).  Defende-se, portanto, que a temática aqui explorada do dos Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas como equipamento social para o exercício da cidadania 
ativa numa perspectiva de democracia participativa no âmbito das políticas públicas 
de educação é tema atual e relevante, sendo objeto da previsão legal mais recente a 
respeito do planejamento da educação brasileira. 

Nessa direção, o PNE ratifica os preceitos constitucionais e estabelece a 
gestão democrática da educação como uma das diretrizes para a 
educação nacional. Assim, a gestão democrática, entendida como espaço 
de construção coletiva e deliberação, deve ser assumida como dinâmica que 
favorece a melhoria da qualidade da educação e de aprimoramento das 
políticas educacionais, como políticas de Estado, articuladas com as 
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diretrizes nacionais em todos os níveis, etapas e modalidades da educação. 
(BRASIL, 2014c, p. 59, grifo nosso).  Mesmo entendendo a existência de uma corresponsabilização entre os 

diferentes níveis de governo para a execução das políticas públicas educacionais, de 
acordo com o sistema nacional de educação, cabe aos municípios desenvolver 
prioritariamente as políticas relacionadas à educação básica, enquanto os Estados 
são responsáveis pela educação de nível médio e a União pela educação de nível 
superior. Entretanto, “(...) a inserção do município como elemento referencial da 
Federação não pode servir para o advento de políticas de natureza oligárquica, sendo 
imprescindível o controle social na elaboração e execução das decisões públicas.”. 
(HERMANY, 2014, p. 252). 

As ações governamentais na área educacional constituem-se em ações 
fundamentais para o desenvolvimento do país e promoção da inclusão social. 
Portanto, incluir a sociedade no processo de formulação e acompanhamento dessas 
políticas é essencial.  

Ao contrário do que acontece com o Conselho de Alimentação Escolar e o de 
Controle Social do FUNDEB que, conforme exposto anteriormente, possuem leis 
federais que os preveem de forma expressa como condição para o repasse de verbas 
aos municípios, o Conselho Municipal de Educação é facultativo, cabendo ao poder 
executivo de cada município instituí-lo ou não. Torna-se importante que o município o 
possua, pois quando o Conselho Municipal de Educação não existe todos os 
processos da área são encaminhados para o Conselho Estadual de Educação, o que 
termina por sobrecarregá-lo. 

Na Publicação “Perfil dos Estados e dos Municípios Brasileiros”, o Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística- IBGE apresenta os resultados da Pesquisa de 
Informações Básicas Estaduais - ESTADIC e da Pesquisa de Informações Básicas 
Municipais - MUNIC em cada ano. Nas publicações do ano de 2012 (referente a 
pesquisa realizada em 2011) e do ano 2015 (referente a pesquisa realizada em 2014), 
o IBGE apresenta informações sobre a realidade dos Conselhos Municipais de 
Educação no Brasil. 
 Segundo esses relatórios, em 2011 os Conselhos Municipais de Educação 
estariam disseminados em 4 718 municípios em todo o país, representando um 
crescimento no número de municipalidades que declararam possuir Conselho 
Municipal de Educação, passando de 68%, em 2006, para 79%, em 2009, e 84,8% 
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em 2011. Esse crescimento continuou acontecendo, chegando a 87,5% na pesquisa 
realizada no ano de 2014, a qual também demonstrou que as três Unidades da 
Federação com menor percentual de municípios com Conselho Municipal de 
Educação eram Rondônia, Mato Grosso do Sul e Pará (BRASIL, 2015, p.38).  

Em 2014, 92,2% desses conselhos eram paritários em sua constituição, ou 
seja, governo e sociedade civil (funcionários e representantes da população em geral 
atendida) estavam representados em igual proporção. Isso significa que 80,7% dos 
municípios possuíam conselhos paritários. (BRASIL, 2015, p.40). 

Com base no que foi exposto sobre os Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas e, mais especificamente, sobre os Conselhos de Educação, apresenta-se a 
seguir análise de aspectos referentes ao Conselho Municipal de Educação da cidade 
cearense de Juazeiro do Norte. 

 
4.2 O Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte-CE 

 
De acordo com a pesquisa do IBGE acima referida, no ano de 2014, cerca de 

83,2% dos municípios cearenses têm conselho de educação, sendo Juazeiro do Norte 
um deles. 

Juazeiro do Norte é um município localizado no sul do Estado do Ceará, 
fundado em 22 de julho de 1914, possui área territorial de 248.832 km², densidade 
demográfica de 1004.45 hab/km² e população estimada de 268.248 habitantes em 
2016.  

Predominantemente urbana, trata-se de cidade de médio porte que se destaca 
como a terceira principal economia do Estado cearense e capital da região 
metropolitana do cariri. É polo educacional e comercial da região, tendo como grande 
marca o processo de romaria religiosa ao seu líder político e fundador Padre Cícero 
Romão Batista.  

Vive processo de conurbação com as vizinhas cidades de Barbalha (estimativa 
de 59.343 habitantes em 2016) e Crato (estimativa de 129.662 habitantes em 2016), 
formando o chamado eixo CRAJUBAR.3 

Percebe-se, diante dos dados apresentados, que o município de Juazeiro do 
Norte serve de referência e suporte para toda a região do sul do Ceará. Neste sentido, 
                                                           
3 Dados estatísticos retirados do portal eletrônico do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 
IBGE/Cidades. <http://cidades.ibge.gov.br/xtras/home.php?lang=>. 
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conhecer como o Conselho Municipal de Educação deste município está estruturado 
e desenvolvendo suas atividades ajuda a compreender as políticas educacionais da 
própria região do cariri. 

Juazeiro do Norte possui um total de 289 escolas entre ensino pré-escolar, 
fundamental e médio e instituições públicas (municipais, estaduais e federais) e 
privadas. Dentre estas, 54 são escolas públicas municipais pré-escolares e 62 escolas 
públicas municipais de ensino fundamental. Não existem escolas públicas municipais 
de ensino médio.4 Ou seja, 116 escolas públicas estão sob a jurisdição do Conselho 
Municipal de Educação, acrescentando-se mais 70 escolas privadas de educação pré-
escolar e/ou fundamental, totalizando 186 escolas. 

Tamanha quantidade de escolas e, consequentemente, de estudantes 
vinculados ao sistema de ensino municipal demonstram a importância que um 
Conselho Municipal de Educação pode representar para o desenvolvimento das 
políticas públicas educacionais de Juazeiro do Norte, instituindo um caráter 
democrático às mesmas. 

 A Lei Orgânica do Município de Juazeiro do Norte datada de 1990, já inspirada 
pelas diretrizes Constitucionais de 1988, traz no seu artigo 162 que o município criará 
um Conselho Municipal de Educação, o qual terá seus deveres, atribuições, 
prerrogativas, forma de eleição e mandato dos seus membros disciplinados por Lei 
Complementar (art.164, VII).  

Destaca-se que esta disposição torna-se inapropriada, tendo em vista que a 
instituição e organização do Conselho Municipal de Educação deve se dar por meio 
de lei elaborada por iniciativa do chefe do executivo e não por lei complementar. De 
fato, como será demonstrado a seguir, o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro 
do Norte não foi criado por lei complementar, mas por Lei ordinária. 

O inciso V do art.164 da referida Lei Orgânica também enfatiza que o município 
garantirá a participação de todos os segmentos envolvidos direta ou indiretamente no 
processo educacional do município. 

A Lei complementar nº6 de 09 de setembro de 2005 de Juazeiro do Norte (que 
foi alterada pela Lei Complementar nº95/2014), ao organizar o Sistema Municipal de 

                                                           
4 Dados do Censo Educacional 2015 realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 
Educacionais – INEP/ME, disponíveis no site do IBGE/Cidades: 
<http://www.cidades.ibge.gov.br/v3/cidades/municipio/2307304/pesquisa/13/2015>. 
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Educação, diz que são órgãos municipais de educação a Secretaria Municipal de 
Educação (como órgão executivo das políticas de educação básica), o Conselho 
Municipal de Educação (como órgão normativo, fiscalizador e consultivo com 
finalidade de deliberar sobre matéria relacionada ao ensino e realizar o 
acompanhamento, controle e fiscalização do FUNDEB) e o Conselho Municipal de 
Alimentação Escolar (órgão deliberativo, fiscalizador e de assessoramento na 
aplicação dos recursos e da qualidade da merenda escolar). 

Verifica-se, portanto, no Sistema Municipal de Educação de Juazeiro do Norte 
a existência dos três principais conselhos relacionados às políticas educacionais: o 
Conselho da Alimentação Escolar, o Conselho de Acompanhamento e Controle Social 
do FUNDEB e o Conselho Municipal de Educação. 

Quanto ao Conselho Municipal de Educação, objeto principal da análise aqui 
realizada, a Lei complementar nº6/2005 ainda coloca em seu artigo 29 como atribuição 
deste órgão a aprovação dos currículos do ensino fundamental, verificando se os 
mesmos observam a base nacional comum e estão adaptados às características 
regionais. 

Coube à Lei Municipal nº.3820 de 19 de maio de 2011 (ANEXO 2) dispor sobre 
a reorganização do Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, tendo esta 
sofrido importantes modificações pela Lei Municipal nº4303 de 26 de março de 2014 
(ANEXO 3).  

O fato de Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte ter sido criado 
por meio de lei, e não de decreto ou portaria, por exemplo, é importante, pois, como 
aponta Cruz, a criação do Conselho a partir de elaboração legislativa possibilita a 
participação de diversos atores em diversos momentos, além do que “É mais difícil 
produzir alterações nos conselhos criados por força de lei, pois foram constituídos a 
partir de uma ampla discussão envolvendo a sociedade e inclusive o legislativo local.”. 
(CRUZ, 2000, p.74). 

O artigo primeiro da referida Lei Municipal assim define o Conselho Municipal 
de Educação - CME: órgão colegiado, integrante do Sistema Municipal de Ensino de 
Juazeiro do Norte, com atribuições normativa, deliberativa, mobilizadora, 
fiscalizadora, consultiva, propositiva, de controle social e de assessoramento aos 
demais órgãos e instituições do Sistema de Educação do Município. 

Pela definição apresentada, pode-se perceber que o CME possui ampla gama 
de atribuições, indo desde o controle das políticas educacionais (enquanto órgão de 
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controle) até a possibilidade de decidir efetivamente sobre essas políticas (caráter 
deliberativo do órgão). 

O artigo 1º-A, introduzido pela modificação legislativa de 2004, organizou o 
CME de Juazeiro do Norte em duas câmaras: câmara de Educação Básica e câmara 
do Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB. Sendo assim, o 
CACS/FUNDEB que em vários municípios tem existência independente do Conselho 
Municipal de Educação, em Juazeiro do Norte ele está incluído neste, sendo uma de 
suas câmaras. 

Essa divisão em câmaras não é novidade do Conselho Municipal de Educação 
de Juazeiro do Norte. Conforme esclarece Allebrandt (2010, p.75) 

De um modo geral, os conselhos organizam-se tendo como órgão máximo a 
plenária do conselho, como órgão coordenador a diretoria ou núcleo de 
coordenação, que, geralmente, é constituída por um presidente, vice-
presidente e secretário. Alguns conselhos preveem formalmente a existência 
de câmaras ou comissões permanentes, ou pelo menos a autonomia para 
criação de comissões especiais temporárias.  Quanto à composição do CME de Juazeiro do Norte, o artigo 2º da lei em 

análise regulamenta que ele terá 14 membros titulares e 14 suplentes dos seguintes 
setores: 
- 2 (dois) representantes dos diretores de unidades de educação e ensino da rede 
pública municipal 
- 2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo 1 (um) 
indicado pela entidade estudantil secundarista 
- 2(dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) 
da Secretaria Municipal de Educação ou órgão educacional equivalente. 
-  2 (dois) representantes do magistério Público Municipal; 
- 2(dois) representantes dos servidores técnico-administrativos das escolas 
básicas públicas. 
-  2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
- 1 (um) representante do Conselho Tutelar; 
- 1 (um) representante das Instituições de Ensino Superior com atuação no 
município de Juazeiro do Norte. 
 Dessa forma, o CME de Juazeiro do Norte propõe a representação dos 
principais setores relacionados ao ensino, congregando representantes do poder 
público (executivo municipal), de servidores (professores, técnicos e diretores) e da 



127  

sociedade civil (alunos, pais, conselheiro tutelar), além de representante do ensino 
superior que com certeza em muito poderá contribuir nas discussões sobre as 
políticas educacionais. 

Quanto à forma de escolha dos referidos membros, a lei prever indicação pelos 
pares em cada setor representativo, devendo todos eles serem nomeados pelo chefe 
do Poder Executivo.   

Os conselheiros irão desempenhar função considerada de relevante interesse 
público e seu exercício terá prioridade sobre outra função pública. (art.3º da Lei 
Municipal nº.3820/2011). Em que pese a função de conselheiro não ser remunerada, 
o art.12-D prever que eles poderão perceber “jeton” de presença por sessão a que 
comparecerem, bem como transporte e diárias em caso de deslocamento de Juazeiro 
do Norte a fim de participar de trabalhos de interesse do Conselho. 
 O presidente do CME será escolhido por meio de eleição aberta entre os 
nomeados, apurando a maioria absoluta dos votos, e terá mandato de dois anos, 
sendo permitida uma recondução. (art.3º da Lei Municipal Nº.3820/2011). 
 Constituem impedimentos para o exercício da função de conselheiro do CME 
ser cônjuge ou parente consanguíneo ou afim, até terceiro grau, do prefeito, do vice-
prefeito e dos secretários; ser tesoureiro, contador ou funcionário de empresa de 
assessoria ou consultoria que preste serviços relacionados à administração ou 
controle interno dos recursos do Fundo; ser estudante não emancipado; ser pai de 
aluno e ao mesmo tempo exercer cargos públicos de livre nomeação no âmbito dos 
órgãos do respectivo Poder Executivo gestor dos recursos; e, prestar serviços 
terceirizados no âmbito do poder executivo municipal. 
 É perceptível que esses impedimentos visão conferir maior idoneidade, e, 
consequentemente, maior legitimidade, aos conselheiros, já que eles são 
representantes da sociedade. 
 Visando também garantir a segurança e independência dos conselheiros do 
CME, o art. 5º-B da Lei Municipal em análise confere aos conselheiros que 
representam os professores, diretores ou servidores de escolas públicas, no curso do 
mandato, o impedimento de serem exonerados, transferidos involuntariamente ou 
demitidos da função que exercem sem justa causa. Confere ainda o direito a falta 
justificada ao serviço quando estiver realizando atividades do Conselho e veda o 
afastamento involuntário e injustificado da condição de conselheiro antes do término 
do mandato.  
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 Buscando evitar que o mandato dos conselheiros coincida com o mandato do 
Prefeito e vereadores, o CME de Juazeiro estipulou que o mandato do conselheiro 
será de 4 anos, mas que de 2 em 2 anos haverá eleições para recondução de até 40% 
dos conselheiros, processo semelhante ao que ocorre no Senado Federal, de modo 
que o CME sempre contará com conselheiros novos e antigos que possibilitarão a 
continuidade das ações independentemente das mudanças na gestão municipal 
decorrente das eleições. Esta sistemática coincide com o que propõe Cruz ao dizer 
que 

Outro ponto a ser focado é o mandato dos conselheiros. Segundo todas as 
recomendações expressas por várias organizações, o mandato não deve 
coincidir com o dos prefeitos. [...] Alguns municípios vêm superando essa 
questão com a definição de regras para a renovação parcial dos Conselhos 
ou alterando a lei de criação e estabelecendo que o mandato não deve 
coincidir com o do prefeito. Essa recomendação deve assegurar a 
continuidade das políticas públicas, independentemente da renovação dos 
mandatos dos Executivos. (CRUZ, 2000, p.77). 
 Segundo o artigo 8º a destituição automática do conselheiro do CME de 

Juazeiro do Norte só poderá ocorrer se este faltar a mais de 03 (três) reuniões 
consecutivas ou 05 (cinco) alternadas a cada ano de mandato, sem justificativa, ou se 
o mesmo mudar de residência do município. Esta disposição visa manter no CME 
apenas aqueles conselheiros que efetivamente demonstrarem compromisso com as 
atribuições que lhe cabem, retirando aqueles que agirem com dissidia para com os 
compromissos de conselheiro. 
 Já com relação às competências do CME, o artigo 12 da Lei as apresentam a 
partir da organização interna do CME na Câmara de Educação Básica e na Câmara 
do CACS/FUNDEB. Apresentamos as referidas competências na tabela abaixo: 
 

Quadro 1 – Competências das Câmaras do Conselho Municipal de Educação de 
Juazeiro do Norte-CE 

 
Competências da Câmara de Educação Competências do CACS/FUNDEB 

Promover a participação da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento e na validação da educação municipal; 
Zelar pela qualidade pedagógica e social da  educação no serviço municipal de ensino; 
Zelar pelo cumprimento da legislação vigente no Serviço Municipal de Ensino; Participar da elaboração e acompanhar a 
execução e a avaliação do Plano Municipal de Educação de Juazeiro do Norte; 
Assessorar os demais órgãos e instituições do  

Acompanhar e controlar a repartição, transferência e aplicação dos recursos do Fundo;  
Supervisionar a realização do Censo Escolar e a elaboração da proposta 
orçamentária anual do Poder Executivo Municipal, com o objetivo de concorrer para o regular e 
tempestivo tratamento e encaminhamento dos dados 
estatísticos e financeiros que 
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Sistema Municipal de Educação no diagnóstico de problemas e deliberar a respeito de medidas  
para aperfeiçoá-lo; Emitir pareceres, resoluções, indicações,  
instruções e recomendações sobre assuntos do sistema municipal de educação de Juazeiro do Norte, em especial, sobre autorização de 
funcionamento, credenciamento e supervisão de estabelecimentos públicos e privados de seu 
sistema, bem como a respeito da política educacional; Manter intercâmbio com os demais sistemas de 
educação dos municípios e do Estado do Ceará; Analisar as estatísticas da educação  
municipal anualmente, oferecendo subsídios aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Educação de Juazeiro do Norte; 
Emitir pareceres, resoluções, indicações,  instruções e recomendações sobre convênio, 
assistência e subvenção a entidades públicas e privadas filantrópicas, confessionais e comunitárias, bem como seu cancelamento; 
Acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade escolar para a educação 
infantil e ensino fundamental, em todas as suas modalidades; 
Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com necessidades educacionais especiais, preferencialmente, no 
sistema regular de ensino; Dar publicidade quanto aos atos do Conselho 
Municipal de Educação; Mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão democrática nos órgãos e 
instituições públicas do Sistema Municipal de Educação. 

alicerçam a operacionalização do FUNDEB; 
Examinar os registros contábeis e demonstrativos gerenciais mensais 
atualizados relativos aos recursos repassados ou retidos à conta do Fundo; 
Emitir parecer sobre as prestações de contas dos recursos do Fundo, que 
deverão ser disponibilizados mensalmente pelo Poder Executivo Municipal; 
Acompanhar a aplicação dos recursos federais transferidos à conta do 
Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar – PNATE e do Programa de Apoio aos Sistemas de 
Ensino para Atendimento à Educação de Jovens e Adultos e, ainda, receber 
a analisar as prestações de contas referentes a esses programas, formulando pareceres conclusivos 
acerca da aplicação desses recursos e encaminhando-os ao Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE. 
   
  
   
  

 
Fonte: autoria própria.  
 As 13 competências prevista para a Câmara de Educação Básica e as 05 do 
CACS/FUNDEB demonstram a amplitude de atribuições conferidas ao CME de 
Juazeiro do Norte, dotando o mesmo de poderes normativos, deliberativos, 
consultivos e de controle, em consonância com o que foi disposto no artigo 1º da lei. 

Prever ainda a Lei Municipal instituidora do CME que caberá ao Poder 
Executivo Municipal, através da secretaria de educação, garantir a infraestrutura 
(condições logísticas, apoio administrativo, assessoria técnica e jurídica) e a 
manutenção das despesas de manutenção necessárias para a plena execução das 
atividades do Conselho. De fato, o local onde funciona o Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte fica nas dependências do prédio da Secretaria 
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Municipal de Educação (Apêndice A), sendo composto por uma recepção e uma sala 
de reuniões, equipada com computador, ar condicionado, bebedouro, armários, 
cadeiras e mesas para espera e reunião. 
 A análise das normas que preveem e instituem o Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte, possibilita concluir que, no aspecto normativo, o 
mesmo está de acordo com o que se propõe como condições necessárias para que 
os conselhos gestores de políticas públicas consigam de fato promover uma gestão 
democrática e participativa das políticas públicas. Necessário se faz, entretanto, 
investigar se a prática de seu funcionamento tem conseguido concretizar este 
potencial. 

 
4.3 Análise da participação cidadã democrática no Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte 
 

A fim de identificar se o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte 
tem efetivamente servido de instrumento democrático para o exercício da participação 
cidadã ativa nas políticas públicas de educação do município, foram realizadas as 
seguintes etapas de pesquisa: 

1- Construção do marco teórico-conceitual sobre cidadania, democracia, 
participação política e Conselhos Gestores de Políticas Públicas através de 
estudo bibliográfico; 

2- Análise de textos legais referentes ao Conselho Municipal de Juazeiro do 
Norte: Lei instituidora, Regimento Interno, Resoluções. 

3- Realização de pesquisa documental consistente no levantamento e análise 
dos Diários Oficiais do Município de Juazeiro do Norte-CE publicados entre 
01 de outubro de 2015 e 31 de outubro de 2016, utilizando o buscador 
“conselho municipal de educação” para localizar todas as informações 
referentes ao CME publicadas nos diários oficiais deste período; 

4- Realização de pesquisa documental consistente na análise das atas de 
reuniões do Conselho Municipal de Educação do período de 01 de outubro 
de 2015 a 31 de outubro de 2016. 

5- Visita ao Conselho Municipal de Educação e realização de entrevista 
estruturada com os conselheiros.  
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Foi realizada, desse modo, pesquisa com abordagem dedutiva, partindo da 
discussão sobre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas de modo geral e 
relacionando-os à cidadania, democracia e participação política, para então investigar 
se o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte segue a premissa de que 
os Conselhos Gestores possibilitam o desenvolvimento da cidadania ativa e plena e 
da participação política democrática. 

Buscou-se, desse modo, realizar um estudo de caso sobre o CME de Juazeiro 
do Norte a partir de inferências de viés qualitativo e quantitativo sobre o objeto de 
estudo, utilizando como técnicas de pesquisa a análise documental e a entrevista.   

Com relação ao Estudo de Caso enquanto método investigativo, Gil (2009, 
p.54) diz que “consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, de 
maneira que permita seu amplo e detalhado conhecimento”. Neste sentido, escolheu-
se o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte pelo fato de esta pesquisa 
ser fruto de parceria entre a Universidade Regional do Cariri – URCA e a Universidade 
de Santa Cruz do Sul – UNISC para realização de mestrado interinstitucional em 
Direito, sendo a mestranda residente no município de Juazeiro do Norte-CE, onde a 
URCA possui campus. 
 No tópico anterior foi realizada análise da Lei Municipal nº.3820 de 19 de maio 
de 2011 (modificada pela Lei Municipal nº4303 de 26 de março de 2014) que organiza 
o CME de Juazeiro do Norte. Concluiu-se que no aspecto formal o referido conselho 
está dentro do que propõe o debate teórico sobre as caraterísticas que um Conselho 
Gestor de Políticas Públicas precisaria ter para exercer com êxito seu papel de 
democratização das decisões políticas. 

Allebrandt (2010, p.74), por exemplo, aponta como variáveis que devem existir 
para que um Conselho gestor de Políticas Públicas consiga atingir seu objetivo: “a 
natureza consultiva ou deliberativa; a composição na sua constituição; a autonomia 
do conselho no seu funcionamento; a efetividade e eficácia dos conselhos; a 
publicização do conselho; e a capacitação dos conselhos e dos conselheiros.  
 Na análise da referida Lei foi constatado que o CME foi criado por lei, possui 
representantes de diversos setores relacionados à educação (o que possibilitaria a 
criação de uma esfera pública), seus membros são indicados pelos pares e nomeados 
pelo prefeito e não são remunerados, o mandato não coincide com a mudança da 
gestão municipal, tem atribuições normativas, deliberativas e de controle social, o 
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poder público tem que arcar com as despesas para manutenção de sua estruturação 
e funcionamento. 
 Ainda no que se refere aos critérios que podem ser levados em consideração 
para verificar a qualidade de processos participativos, Tenório (2012), referindo-se a  
Rowe e Frewer (2000), aponta que devem ser observados aspectos como 
representatividade, independência, envolvimento primário, influência e transparência 
(critérios de aceitação), além da forma de acesso aos recursos, de definição de 
objetivos, estrutura para tomada de decisões e relação entre custos e resultados 
(critérios de processo). As ideias por ele apresentadas estão esquematizadas no 
quadro a seguir: 
 

Quadro 2 – Critérios para Avaliação da Qualidade de Processos Participativos 
Proposta por Rowe e Frewer 

 
 Critérios de  Aspiração 
Critérios de 
aceitação 

Representatividade O grupo de participantes deve ser composto por 
uma amostra abrangente de representantes da população do público afetado. 

Independência O processo de participação deve ser conduzido de forma independente e imparcial. 
Envolvimento primário O público afetado deve ser envolvido no processo o mais cedo possível, assim que os juízos de valor se tornarem evidentes. 
Influência O resultado do processo deve ter um impacto real sobre a política.  
Transparência O processo deve ser transparente para que o público afetado possa saber o que está 

acontecendo e como as decisões estão sendo tomadas. 
Critérios do processo Acesso aos recursos Os participantes públicos devem ter acesso a recursos adequados que possibilitem que eles 

cumpram suas instruções de maneira bem-sucedida 
Definição de tarefas A natureza e o escopo da tarefa de participação devem estar definidos claramente 
Tomada de decisões estruturada O exercício de participação deve usar/prover os mecanismos adequados para a estruturação e a exposição do processo de tomada de decisões. 
Sustentável O procedimento deve ser sustentável de alguma maneira. 

Fonte: TENÓRIO, 2012, p.220.  
 Inspirados nestes e em outros aspectos coletados ao longo do estudo realizado 
sobre os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, como importantes para que estes 
cumpram a função de instrumentos democráticos de participação cidadã, apresenta-
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se aqui considerações sobre as características verificadas no Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte a partir da pesquisa realizada. 
 Ao empreender uma leitura atenta do Regimento Interno do Conselho Municipal 
de Educação de Juazeiro do Norte, instituído pela Resolução nº008/2014, é possível 
verificar a existência de previsões legais no mesmo sentido das constantes na já 
citada Lei Municipal nº.3820 de 19 de maio de 2011. 
 O artigo primeiro apresenta como sede do Conselho o endereço do prédio onde 
funciona a Secretaria Municipal de Educação e dispõe que o CME terá jurisdição sobre 
todas as escolas públicas municipais de educação básica e as de educação infantil 
privadas, sediadas em todo território do Município. 
 O artigo 2º do Regimento Interno assim dispõe 

Art.2º. O Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte (CME), 
criado pela Lei nº 3820, de 19 de maio de 2011 e alterado pela Lei nº LEI Nº 
4303, DE 26 DE MARÇO DE 2014, é órgão colegiado, integrado ao Sistema 
Municipal de Educação (SME), com atribuições normativas, deliberativas, 
mobilizadora, fiscalizadora, consultiva, propositiva e de acompanhamento e 
controle social do financiamento da educação de forma a assegurar a 
participação da sociedade civil na fiscalização da aplicação legal e efetiva dos 
recursos públicos, na construção de diretrizes educacionais e na discussão 
para definição de políticas educacionais.  

O Regimento Interno inova ao acrescentar, além das competências específicas 
da Câmara de Educação Básica e da Câmara do CACS/FUNDEB, as atribuições 
concernentes ao Pleno do CME, sendo elas: 
a) promover a participação da sociedade civil no planejamento, no acompanhamento 
e na avaliação da educação municipal; 
b) realizar estudos e pesquisas necessários ao embasamento técnico-pedagógico e 
normativo das decisões do Conselho; 
c) participar da elaboração e acompanhar a execução e a avaliação do Plano 
Municipal de Educação de Juazeiro do Norte 
d) assessorar os demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Educação; 
e) emitir pareceres, indicações, instruções e recomendações sobre convênio, 
assistência e subvenção a entidades públicas e privadas filantrópicas, confessionais 
e comunitárias, bem como seu cancelamento; 
f) solicitar, analisar e dar parecer quanto à avaliação da ação pedagógica nas 
instituições do Sistema Municipal de Educação; 
g) manter intercâmbio com os demais Sistemas de Educação dos municípios e do 
Estado do Ceará; 



134  

h) analisar as estatísticas da educação municipal anualmente, oferecendo subsídios 
aos demais órgãos e instituições do Sistema Municipal de Educação de Juazeiro do 
Norte; 
i) acompanhar o recenseamento e a matrícula da população em idade escolar para a 
educação infantil e ensino fundamental, em todos os seus níveis e modalidades; 
j) mobilizar a sociedade civil e o Estado para a inclusão de pessoas com necessidades 
educacionais especiais, preferencialmente, no sistema regular de ensino; 
k) dar publicidade quanto aos atos do Conselho Municipal de Educação; 
l) mobilizar a sociedade civil e o Estado para a garantia da gestão democrática nos 
órgãos e instituições públicas do SME. 

O parágrafo 4º do artigo 3º adverte que o CME deverá dar publicidade de suas 
deliberações à Secretaria Municipal de Educação e à comunidade, o que atende à 
necessidade de publicização das ações dos Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas, sendo aquela imprescindível em um regime democrático.  
 Quanto ao procedimento para tomada de decisões no CME, dispõe o 
Regimento Interno que elas serão tomadas pela maioria dos conselheiros presentes 
em sessões com quórum, cabendo ao presidente do conselho o voto de desempate. 
 Como já apresentado anteriormente, o CME de Juazeiro do Norte é composto 
por 14 membros titulares representantes de diferentes setores e grupos relacionados 
à educação municipal. Esses membros serão divididos entre as duas câmaras que 
compõe o CME da seguinte forma:  
 

Quadro 3 – Composição das Câmaras do Conselho Municipal de Educação de 
Juazeiro do Norte-CE 

 
Câmara da Educação Básica  (9 membros) Câmara do CACS/FUNDEB  (10 membros) 

1 (um) representante da Secretaria Municipal da Educação; 
2 (dois) representantes do magistério Público Municipal; 
2 (dois) representante dos Diretores de Unidades de Educação e Ensino da Rede Pública Municipal; 
1 (um) representante dos pais de alunos da educação básica pública; 
1 (um) representante das IES com atuação no município de Juazeiro do Norte; 
2 (um) representante dos servidores técnico-administrativos das escolas públicas municipais 

2 (dois) representantes do Poder Executivo Municipal, dos quais pelo menos 1 (um) da 
Secretaria Municipal de Educação. 1 (um) representante do magistério Público 
Municipal; 1 (um) representante dos Diretores de Unidades de Educação e Ensino da Rede 
Pública Municipal; d) 1 (um) representante dos servidores 
técnico-administrativos das escolas básicas públicas; 
2 (dois) representantes dos pais de alunos da educação básica pública; 
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2 (dois) representantes dos estudantes da educação básica pública, sendo 1 (um) 
indicado pela entidade de estudantes secundaristas 
1 (um) representante do Conselho Tutelar. 

Fonte: autoria própria 
 
Quanto às formas de escolha ou indicação dos membros de um Conselho, 

Allebrandt (2010, p.82-83) aponta as seguintes possibilidades:  
a) Indicação pelas entidades/instituições/segmentos: a lei define a 
participação no conselho de um número significativo de entidades integrantes 
da sociedade civil. Na maioria dos casos as entidades indicam seus 
representantes, que automaticamente são nomeados pelo prefeito para 
exercerem o mandato previsto em lei.  
b) Livre indicação pelo executivo, órgãos estatais ou concessionários ou 
permissionários de serviços públicos: esses conselheiros são indicados pelo 
governo (prefeito ou secretarias municipais), órgãos estaduais e federais ou 
ainda pelas empresas permissionárias de serviços públicos.  
c) Eleição: a escolha de conselheiros por meio de processos eletivos, com 
definição de inscrição de candidatos, e a posterior eleição, legitimam a ação 
e atuação dos conselheiros eleitos, mas essa sistemática em poucos casos 
é utilizada.  
d) Titulares do órgão máximo da entidade/órgão/instituição/poder: aplicada 
em alguns casos, em especial nos conselhos de desenvolvimento, que 
incorpora entre seus integrantes a figura de membros natos, normalmente 
titulares de mandatos ou de cargos de direção de organizações sociais ou 
entidades de classe.  
e) Livre indicação pelo poder legislativo: quanto à participação de vereadores 
nos conselhos municipais, há um entendimento jurídico de que os mesmos 
não deveriam participar de conselhos, pois são integrantes do poder 
legislativo, essência da democracia representativa, enquanto que os 
conselhos são essência da democracia participativa. Por isso mesmo, ocorre 
em poucas situações, como nos conselhos de alimentação escolar (situação 
em que por vezes o indicado pelo legislativo é um funcionário da Câmara e 
não um Vereador) [...].  

 Verifica-se que no CME de Juazeiro do Norte, a forma de composição do 
Conselho se dá pelas modalidades “a” e “b”, ou seja, indicação pelas entidades 
representadas no Conselho e livre indicação do poder executivo para aqueles 
conselheiros que representarão os interesses do poder público. 

Com o Regimento Interno mais uma vez fica estabelecido que a função de 
conselheiro é considerada de relevante interesse público e o seu exercício tem 
prioridade sobre o de quaisquer funções ou cargos públicos de que ele seja titular 
(art.13), não podendo o gestor público dificultar a liberação do servidor conselheiro 
para participar das reuniões do colegiado.  

Entretanto, é fato que desempenhar as funções de conselheiro implica em 
custos para o cidadão, em especial para os representantes que não compõem o 
quadro do funcionalismo público. Neste sentido, o artigo 14 do Regimento Interno 
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propõe que os conselheiros tenham direito a jeton de presença às sessões das 
reuniões, dos trabalhos e das atividades de estudos e atendimentos, ou das 
representações que venham a fazer por designação, cabendo ao Executivo Municipal 
a sua regulamentação. Quanto a esse aspecto, esclarece Gohn (2011b, p.96) 

Em relação à paridade, ela não é uma questão apenas numérica, mas de 
condições de uma certa igualdade no acesso à informação, disponibilidade 
de tempo e etc. A disparidade de condições para a participação em um 
conselho de membros advindos do governo daqueles advindos da sociedade 
civil é grande. Os primeiros trabalham em atividades do conselho durante seu 
período de expediente de trabalho normal remunerado, tem acesso aos 
dados e informações, tem infraestrutura de suporte administrativo, estão 
habituados com a linguagem tecnocrática e etc. Ou seja, eles têm o que os 
representantes da sociedade civil não têm (pela lei, os conselheiros 
municipais não são remunerados nem contam com estrutura administrativa 
própria).   Visando facilitar ainda mais a participação de todos os conselheiros, o 

Regimento Interno prever que, quando o conselheiro precisar participar de atividades 
do CME fora da sede do município, ele terá direito a transporte e a diária em valores 
e com base nos critérios estipulados usualmente pela gestão municipal.  

Assim, o artigo 53 prever que eventuais despesas dos membros do Conselho, 
no exercício de suas funções, serão objeto de solicitação junto à Secretaria Municipal 
de Educação, comprovando-se a sua necessidade, para fins de custeio. Caberá 
também ao Poder Executivo Municipal, conforme art. 49 do Regimento Interno, 
garantir a infraestrutura e condições logísticas adequadas à execução plena das 
competências do Conselho. 

Essas questões financeiras que envolvem o funcionamento e manutenção do 
Conselho e a participação dos próprios conselheiros é tema frequente de discussão 
pelos estudiosos do tema. Nesse sentido: 

Outra questão, que constantemente é levantada por conselheiros e 
estudiosos e que tem sido tema de seminários e congressos ou foros 
permanentes de discussão da participação popular, diz respeito à autonomia 
dos conselhos municipais, e esta envolve diversas questões: infraestrutura, 
recursos financeiros, autonomia administrativa. A infraestrutura refere-se a 
espaços próprios para os conselhos: o funcionamento das secretarias, das 
reuniões de diretorias, das reuniões das plenárias dos conselhos – que 
idealmente devem estar abertas ao público e por isso acontecer em espaços 
que permitam a participação dos cidadãos. Refere-se também à necessidade 
de móveis e utensílios, como computadores, telefones, arquivos, acesso à 
internet e material de consumo e de expediente. A autonomia financeira 
refere-se à existência de dotação orçamentária específica, com poder de 
ordenamento de despesas, para viabilizar a utilização de diversos serviços, 
como aquisição de passagens para deslocamentos, participação em eventos 
e foros diversos, utilização de meios de comunicação para divulgação de 
editais de convocação de assembleias ou reuniões dos conselhos, publicação 
de relatórios ou documentos. A autonomia administrativa se concretiza 
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através da alocação de funcionários e assessorias técnicas, preferentemente 
a partir de vagas específicas, ocupadas mediante concurso público. 
(ALLEBRANDT, 2010, p.81).  

Quanto ao processo de deliberação para a tomada de decisões do CME, o 
Regimento Interno é mais detalhado que a Lei que instituiu o Conselho. De acordo 
com o Regimento, as pautas a serem votadas serão apresentadas ao plenário por um 
relator previamente designado pelo conselheiro presidente, sendo abertos os debates 
e esclarecimentos, segue-se à votação que será de maioria simples (a não ser para 
mudança do próprio Regimento Interno que requer aprovação de dois terços). 
 Se durante as discussões sobre a matéria a ser votada algum conselheiro 
quiser apresentar voto em separado contendo sua posição que difere da decisão 
tomada pelo conselho, aquele poderá fazê-lo, fundamentadamente, no prazo de uma 
semana. O voto em separado será publicado junto com a decisão do Conselho, como 
medida que assegura o direito de expressão. (Art.31 do Regimento Interno). 

No que se refere a sua atribuição normativa, o art.34 do Regimento Interno 
prevê que o CME poderá elaborar parecer (que deverá ser assinado pelo(s) 
relator(es), pelos conselheiros presentes e pelo presidente da Câmara e do CME), 
resolução (que deverá ser assinada pelo presidente da Câmara ou do CME e 
homologada pelo secretário municipal de educação), indicação (de caráter interno, 
deverá ser assinada pelo conselheiro relator e demais conselheiros que o 
acompanham, sendo submetida à aprovação da plenária da Câmara ou do Conselho 
Pleno) e instrução (que deverá ser assinada pelo relator, pelo presidente da respectiva 
câmara ou do CME). 

Quanto ao parecer emitido pelo CME ele poderá ser deliberativo (quando 
expressa a decisão do conselho quanto a matéria de sua competência), normativo 
(quando regulamenta o sistema no que a lei lhe atribui, gerando resoluções 
normativas), instrutivo (quando explica e/ou orienta sobre normas vigentes), técnico 
(quando expressa a opinião fundamentada do conselho, mediante solicitação) ou 
propositivo (quando traz a sugestão do conselho em vista da melhoria do ensino, mas 
com caráter facultativo). 

Insta aqui ressalvar que a função normativa e deliberativa do Conselho não 
pode ser confundida com as funções legislativas do poder legislativo municipal. Ou 
seja, 

A ação deliberativa do conselho, mesmo quando trata da instituição de 
normas, não se constitui em poder de legislar, sequer de forma 
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complementar, o que é competência exclusiva do Poder Legislativo. No 
entanto, o conselho pode, de acordo com as circunstâncias, colaborar com o 
Legislativo, oferecendo subsídios que contribuam para a elaboração ou 
alteração das leis. As leis emanadas do Legislativo estabelecem direitos, 
obrigações e objetivos sociais. O que o conselho faz é definir, baseado em 
princípios pedagógicos, normas, processos e ações, visando à obtenção dos 
objetivos contidos nas leis. Assim, o Conselho Nacional de Educação (que 
não se confunde com o Sistema Federal), para a efetivação dos objetivos da 
LDB e das leis federais complementares, define normas e processos 
pedagógicos gerais de âmbito nacional, indispensáveis à preservação da 
unidade nacional. Os conselhos estaduais e municipais definem normas e 
ações complementares no âmbito de sua esfera de ação. (BRASIL, 2004, 
p.27).  

Segundo o Regimento Interno em análise, as decisões do CME precisam ser 
homologadas pelo Secretário Municipal de Educação. O veto deste deve ser 
expresso, fundamentado e emitido no prazo de 30 dias. Se decorrem trinta dias e o 
Secretário Municipal de Educação não se manifestar sobre o documento enviado para 
sua homologação, será considerado tacitamente homologado. 

De acordo com o artigo 39 do Regimento Interno, são responsabilidades dos 
conselheiros municipais de educação: estudar e pesquisar sobre normas e assuntos 
pertinentes à sua câmara; relatar, nos prazos estabelecidos, as matérias que lhes 
forem atribuídas pelos Presidentes do conselho ou das câmaras; comparecer às 
reuniões ordinárias e extraordinárias; participar ativamente das reuniões do Conselho; 
sugerir normas e procedimentos para o bom desempenho e funcionamento do 
Conselho; exercer outras atribuições, por delegação do Conselho; submeter ao 
Plenário todas as medidas julgadas úteis ao efetivo desempenho das funções de 
Conselheiro; votar nas câmaras e no conselho pleno todas as matérias de sua 
competência; requerer votação de matéria em regime de urgência, quando julgar 
necessário; representar o CME, quando solicitado pela presidência; presidir as 
sessões em que for solicitado pela presidência ou pela câmara; desempenhar 
atribuições inerentes à função, que lhes forem confiadas pelo Presidente do conselho 
ou da câmara. 

A amplitude e variedade de atribuições conferidas aos Conselheiros Municipais 
de Educação está compatível com o intuito de se construir um CME normativo, 
deliberativo, propositivo, mobilizador, fiscalizador e consultivo. 

O CME de Juazeiro do Norte tem também uma Secretaria Executiva exercida 
por um servidor municipal estatutário indicado pelo CME, a quem cabe realizar os 
serviços administrativos do Conselho, organizar atas, encaminhar convocações, 
elaborar relatórios sobre as atividades do Conselho, receber e enviar 
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correspondências, organizar o arquivo do CME, entre outras atividades desta 
natureza. 

Quando um conselheiro do CME identificar falhas ou irregularidades no 
Sistema Municipal de Educação, tem por dever solicitar as providências cabíveis ao 
chefe do Poder Executivo, encaminhar representação à Câmara Municipal, ao 
Tribunal de Contas do Município ou Estado e ao Ministério Público. (art. 36 do 
Regimento Interno). 
 Visando conhecer melhor o CME de Juazeiro do Norte, transcendendo sua 
análise normativa, foi estabelecido contato com o referido conselho, o qual 
disponibilizou as atas de reuniões realizadas no período de outubro de 2015 a outubro 
de 2016. Os dados coletados a partir da leitura das atas estão organizados na tabela 
a seguir: 
 
Quadro 4 – Análise das Atas de Reuniões do CME de Juazeiro do Norte do período 

entre 01 de outubro de 2015 e 31 de outubro de 2016 
 
MÊS RESULTADO DA ANÁLISE DAS ATAS DE REUNIÃO DO CME 

OU
TU

BR
O D

E 2
015

 1ª reunião: cancelada por luto oficial do município 
2ª reunião – 8 conselheiros presentes. Receberam estagiárias do curso de pedagogia da Universidade Regional do Cariri - URCA as quais apresentaram 
uma proposta de ação a ser implementada em uma escola do município e a mesma foi aprovada, também foram apresentados e aprovados pareceres de avaliação e conceituação de 8 escolas, os quais foram aprovados por 
unanimidade. 
3ª reunião – não ocorreu por falta de quórum mínimo (compareceram apenas 03 
conselheiras) 
4ª reunião – compareceram 7 conselheiros os quais aprovaram por unanimidade 
o parecer de conceituação de uma escola. 

NO
VE

MB
RO

 
DE

 20
15 

1ª reunião: não houve por falta de quórum (4 conselheiras compareceram) 
2ª reunião: compareceram 05 conselheiros que aprovaram por unanimidade parecer de conceituação de 3 escolas 
3ª reunião: compareceram 07 conselheiros que aprovaram por unanimidade parecer de conceituação de 3 escolas 
4ª reunião: não houve por falta de quórum (4 conselheiras compareceram) 

DE
ZE

MV
BR

O D
E 2

015
 1ª reunião: compareceram 05 conselheiros que aprovaram por unanimidade parecer de conceituação de 4 escolas 

2ª reunião: compareceram 06 conselheiros que aprovaram por unanimidade parecer de conceituação de 7 escolas 
3ª reunião: compareceram 08 conselheiros foi aprovado por unanimidade o parecer de recredenciamento e conceituação da última escola. Os conselheiros refletiram acerca do trabalho realizado no ano de 2015 com relação aos 
recredenciamentos das 181 escolas municipais, chegando a conclusão que o trabalho foi satisfatório e que apenas duas escolas não foram recredenciadas. 
Diante deste fato, os conselheiros deliberaram sobre qual medida tomar, decidindo em enviar carta para procuradoria do município tomar as medidas 
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necessárias junto ao gestor das escolas faltosas. Houve confraternização e o Conselho entrou em recesso. 
JA

NE
IRO

 DE
 20

16 
1ª reunião: compareceram 09 conselheiros. Foi apresentado pelo presidente do conselho o relatório de atividades 2015 e o calendário de atividades de 2016, o 
qual foi aceito por unanimidade. Foram compartilhadas informações sobre visitas in loco realizadas em algumas escolas e debatido que algumas estão em 
situação precária, o que poderá impedir o seu recredenciamento, já outras 4 escolas tiveram seu recredenciamento aprovado por unanimidade. 
2ª reunião: compareceram 09 conselheiros. A reunião contou com a presença do secretário municipal de educação. O presidente do conselho comemorou com todos um telefonema que recebeu do conselho estadual de educação 
parabenizando pelo trabalho realizado pelo conselho municipal de educação de Juazeiro do Norte no recredenciamento das escolas. Aproveitaram para 
apresentar ao secretário de educação como foi realizado o referido trabalho, os pontos fortes e fracos encontrados nas escolas visitas. O secretário de educação reconheceu a função democrática do conselho e se mostrou disposto a colaborar 
com o mesmo. Foram ainda aprovados por unanimidade três pareceres de recredenciamento de escolas.  

FE
VE

RE
IRO

 DE
 20

16 

1ª reunião: compareceram 09 conselheiros. O presidente informou sobre reunião na CREDE 19 onde propôs compartilhamento da experiência do conselho 
municipal de educação de juazeiro com outros conselhos de municípios vizinhos. Foram ainda aprovados por unanimidade parecer de recredenciamento de 01 escola.  
2ª reunião: compareceram 09 conselheiros. De posse da informação expedida pelo conselho estadual de educação de que as escolas que não realizassem o 
recredenciamento ficariam proibidas de emitir documentação, o presidente do conselho propôs que fossem convidadas as escolas particulares de educação 
infantil do município para uma reunião com o conselho no intuito de realizar esclarecimentos sobre o processo de credenciamento e recredenciamento das escolas e sobre as funções do Conselho Municipal na organização do Sistema de 
Ensino Municipal. A sugestão foi aprovada por unanimidade e a data e local da reunião marcados. 
3ª reunião: compareceram 07 conselheiros. Foi aprovado parecer de recredenciamento de uma escola. Outro parecer foi apresentado, a relatora 
apresentou as dificuldades encontradas na organização documental, infraestrutura e recursos humanos da escola e sugeriu que fosse prorrogado em dois meses o credenciamento da escola até que se fizesse novo processo de 
recredenciamento, dando tempo para a mesma se organizar. Sem falar em quantidade de votos ou debates, a ata informa que o parecer apresentado pela 
conselheira foi negado, pois já se tratava de uma escola reincidente no descumprimento de prazos, conferindo-se 10 dias para que a referida escola protocolasse novo pedido de recredenciamento. 

MA
RÇ

O D
E 2

016
 

1ª reunião: compareceram 06 conselheiros, mas mesmo assim a ata informa que a reunião não aconteceu por falta de quórum. 
2ª reunião: compareceram 06 conselheiros. Reunião aconteceu no auditório da FJN (faculdade privada da região), sendo o momento anteriormente planejado de 
encontro com os diretores de escolas privadas de ensino infantil do município. Foi apresentada pelo presidente a composição do conselho, quais as atribuições do 
conselho, qual a importância e como se dá o processo de (re)credenciamento. Em seguida os gestores das escolas tiraram dúvidas e pegaram material para elaborar processo de credenciamento. 
3ª reunião: compareceram 06 conselheiros que aprovaram por unanimidade parecer de recredenciamento e conceituação de 2 escolas. Foi também 
elaborada a resolução 01/2016 disciplinando a situação de cadastramento em 
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órgãos governamentais de escolas que mudaram de nome no decorrer do ano, pois, conforme sugerido pelo presidente do conselho se fazia necessário que 
essas escolas mantivessem o número do código da escola no INEP em que pese a mudança de nome para que não haja prejuízo na captação de recursos no ano 
de 2016. A resolução foi aprovada e enviada para publicação. 
4ª reunião: compareceram 07 conselheiros. Foram aprovados recredenciamento 
de duas escolas e distribuídos processos de recredenciamento das escolas particulares de educação infantil, conforme orientação dada às escolas na reunião ocorrida no início deste mesmo mês 

AB
RIL

 DE
 20

16 

1ª reunião: compareceram 06 conselheiros. Houve credenciamento de uma escola e apresentação e discussão de texto de uma resolução com orientações 
sobre elaboração de Projeto Político Pedagógico e Regimento Interno das Escolas, cuja elaboração foi requerida pela gestão da Secretaria de Educação. 
2ª reunião: compareceram 06 conselheiros. Foram aprovados por unanimidade recredenciamento de seis escolas 
3ª reunião: compareceram 08 conselheiros. Foram aprovados por unanimidade recredenciamento de sete escolas 

MA
IO 

DE
 20

16 

1ª reunião: compareceram 06 conselheiros. Foram aprovados por unanimidade recredenciamento de oito escolas. Compareceu ainda a coordenadora da gestão da secretaria de educação, diante do fato de que estava para vencer a 
composição do Conselho, tendo sido sugerida pelos conselheiros a recondução de alguns membros com os outros conselhos. A representante da Secretaria de 
Educação ficou de enviar ofícios solicitando representantes do Conselho Tutelar e dos Diretores das Escolas Municipais, foram sugeridos alguns nomes pelos 
conselheiros. 
2ª reunião: compareceram 08 conselheiros. Foi aprovado por unanimidade o 
recredenciamento de uma escola. O presidente do conselho compartilhou com os demais o que foi discutido no encontro estadual dos conselhos de educação do qual ele participou. 
3ª reunião: compareceram 08 conselheiros. Houve a posse da conselheira representante dos pais. Estava presente uma representante da secretaria de 
educação do vizinho Município de Caririaçu, já que em reunião da CREDE ficou decido que o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte iria auxiliar 
na criação e implantação dos conselhos das cidades vizinha de Barbalha, Caririaçu, Jardim e Farias Brito. Nesta oportunidade foi, portanto, explicado a nova conselheira e a visitante qual o papel do conselho e como funcionam suas 
ações. Foi aprovado por unanimidade o recredenciamento de 03 escolas. 
4ª reunião: compareceram 10 conselheiros. Foi aprovado por unanimidade o 
recredenciamento de 02 escolas. Dois conselheiros compartilharam com os demais a visita realizada a Caririaçu para assessoria na implementação do 
conselho de educação daquele município. 

JU
NH

O D
E 2

016
 

1ª reunião: compareceram 07 conselheiros e foi aprovado por unanimidade o 
recredenciamento de 01 escola 
2ª reunião: compareceram 07 conselheiros e foi aprovado por unanimidade o 
recredenciamento de 03 escolas. 
3ª reunião: compareceram 23 conselheiros dentre conselheiros do Conselho 
Municipal de Educação e Conselho do FUDEB para que fossem empossados. Presença de representante da secretaria de educação do estado que explicou sobre o FUNDEB. Também compareceu o secretário de educação do município. 
Foi feita eleição dentre os conselheiros presentes para o cargo de presidente e vice-presidente do conselho do FUNDEB e do Conselho Municipal de Educação, 
tendo permanecido quanto a este os mesmos. Início do recesso do meio do ano. 
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JU
LH

O D
E 

201
6 

Recesso – não houve reunião 
AG

OS
TO

 DE
 20

16 

1ª reunião: compareceram 07 conselheiros e foi aprovado por unanimidade o recredenciamento de 01 escola. Foi apresentada a contratação pela prefeitura, a 
pedido do presidente do Conselho, de uma funcionária para dar suporte técnico e de gestão ao conselho. O presidente do conselho sugeriu que fosse realizado um 
encontro com o intuito de estudar as Bases Curriculares Nacionais para a educação infantil e fundamental com parceria da secretaria de educação do estado, a ideia foi acatada por unanimidade. 
2ª reunião: compareceram 09 conselheiros. Houve a participação de membros da Secretaria Estadual de Educação, sendo planejado em conjunto um evento no 
município para discutir a reestruturação da Base Nacional Curricular Comum tendo por público alvo professores, gestores, conselheiros e funcionários da 
secretaria municipal de educação. Ficou organizado cronograma de estudos para preparação daqueles que ministrarão as atividades. 
3ª reunião: compareceram 04 conselheiros não tendo acontecido a reunião por falta de quórum. 
4ª reunião: compareceram 06 conselheiros e foi aprovado por unanimidade o recredenciamento de 04 escolas. 
5ª reunião: compareceram 08 conselheiros e foi aprovado por unanimidade o recredenciamento de 02 escolas. Também foram debatidas dúvidas enviadas por uma escola pública acerca do funcionamento burocrático de algumas questões 
ao que os conselheiros deliberaram e a secretária ficou de enviar ofício com a resposta. 

SE
TE

MB
RO

 DE
 20

16 

1ª reunião: compareceram 06 conselheiros. Foi feita distribuição de processo de credenciamento. Também foi aberta discussão sobre a idade certa para 
matrículas nas escolas de educação infantil e fundamental de crianças fora da faixa etária, ficando decidido que seria realizado um levantamento para averiguação dessa situação para posterior deliberação. Foi discutido também que 
a Secretaria municipal de Educação apresentou dúvida referente a novas denominações das escolas, sendo orientado que a SEDuc fizesse isso através de 
resolução. 
2ª reunião: compareceram 07 conselheiros. Foi realizado levantamento das 
escolas com credenciamento vencido e solicitado envio de ofício para comunica-las e orientá-las a solicitar o credenciamento o mais rapidamente possível. 

OU
TU

BR
O 

DE
 20

16 

1ª reunião: compareceram 06 conselheiros e foi aprovado por unanimidade o recredenciamento de 01 escola.  
OBS: Aponta-se que o fato de em setembro e outubro terem ocorrido uma quantidade menor que a média pode estar relacionado com o processo de 
eleições municipais que estavam em curso nesses meses.  

Fonte: autoria própria.  
 As reuniões do CME acontecem ordinariamente às quartas-feiras, a partir das 
14h, tendo duração média de 3h, na sala de reuniões do CME que está localizada em 
anexo nos fundos do prédio onde funciona a Secretaria Municipal de Educação. O 
anexo possui antessala (recepção) e sala de reunião, equipada com ar condicionado, 
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bebedouro e mesa de reunião. Neste espaço acontecem apenas as atividades dos 
Conselhos relacionados à Educação em Juazeiro do Norte (Conselho de Alimentação 
Escolar, Conselho de Acompanhamento e Controle Social do FUNDEB e Conselho 
Escolar). 

Os dados mostram que no interstício temporal analisado foram marcadas 38 
(trinta e oito) reuniões do Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, 
sendo uma média de 2,5 reuniões por mês. Esse quantitativo está em consonância 
com o parágrafo único do artigo 8º da Lei Municipal nº.3820/2011 que estabelece que 
o CME deve realizar no mínimo uma reunião mensal. 

Dessas 38 (trinta e oito) reuniões agendadas, 05 (cinco) não ocorreram por falta 
de quórum, 01 (uma) não ocorreu devido luto oficial do município e 32 (trinta e duas) 
efetivamente aconteceram. 

A média de participantes nas reuniões do CME de Juazeiro do Norte foi de 7,6 
conselheiros por reunião no período em análise. Levando em consideração que o 
CME é composto por 14 membros, constata-se que pelo menos metade deles 
costumam frequentar as reuniões do Conselho.  

Dado também importante que foi verificado na análise das atas é que, com 
pequenas variações, são os mesmos conselheiros que estão presentes em todas as 
reuniões, o que demonstra uma centralização das ações em apenas uns conselheiros 
enquanto outros se mostram totalmente ausentes. 

Outra informação que se repete nas atas analisadas diz respeito ao conteúdo 
dos debates das reuniões. O assunto que mais se fez presente nas 32 reuniões 
realizadas pelo CME em um ano, refere-se à deliberação sobre aprovação de 
pareceres de recredenciamento das escolas do sistema municipal de educação, o 
qual foi pauta em 25 das 32 reuniões analisadas. Em algumas reuniões, inclusive, a 
única pauta que consta como discutida na ata foi a de aprovação de parecer de 
recredenciamento. 

Aponta-se também como ações importantes realizadas pelo CME neste 
período que foram registradas nas atas, a realização de grupo de estudo sobre a 
reestruturação da Base Nacional Curricular Comum, a resposta a consultas realizadas 
pelas Escolas e pela própria Secretaria Municipal de Educação, a prestação de 
assessoria para implementação do conselho de educação do município de Caririaçu, 
reunião com diretores de escolas privadas de ensino infantil do município para explicar 
sobre o CME e o processo de credenciamento, entre outras ações pontuais que 
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demostram que o CME de Juazeiro do Norte tem atuado com frequência e variedade 
de intervenções. 

Com relação à pesquisa documental realizada nos Diários Oficiais do Município 
de Juazeiro do Norte publicados no site do município entre 01 de outubro de 2015 e 
31 de outubro de 2016, foram encontrados 265 (duzentos e sessenta e cinco) 
documentos. Foi utilizado o buscador “Conselho Municipal de Educação” para 
localizar os diários oficiais que faziam alguma referência ao CME. Dos 265 Diários 
Oficial coletados, 19 (dezenove) deles (o que corresponde a 7%) faziam menção ao 
Conselho Municipal de Educação. As informações encontradas foram organizadas na 
tabela a seguir: 
 

Quadro 5 – Publicações do Diário Oficial de Juazeiro do Norte referentes ao 
Conselho Municipal de Educação no período de 01 de outubro de 2015 a 31 de 

outubro de 2016 
 

Mês de Publicação do Diário Oficial do 
Município de Juazeiro do Norte 

CONTEÚDO DA PUBLICAÇÃO ENCONTRADA REFERENE AO 
CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 

Outubro de 2015 Publicação da Resolução CME nº03/2015 que fixa normas para a operacionalização da regularização da vida escolar de alunos das escolas da rede municipal de ensino. 
Publicação de resultados das análises de recredenciamento de escolas do município 

Novembro de 2015 Publicação de resultados das análises de recredenciamento de escolas do município 
Dezembro de 2015 Publicação de resultados das análises de recredenciamento de escolas do município 
Janeiro de 2015 Publicação da Resolução CME nº01/2016 que aprova o relatório anual de atividades do Conselho Municipal de Educação de 

Juazeiro do Norte referente ao ano de 2015. Publicação da Resolução CME nº02/2016 que aprova o Plano Anual de Trabalho do Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do 
Norte para o ano de 2016. Publicação de resultados das análises de recredenciamento de 
escolas do município 

Fevereiro de 2015 Publicação de resultados das análises de recredenciamento de 
escolas do município 

Março de 2015 Publicação da Resolução CME nº03/2016 que dispõe sobre 
alteração de Denominação de Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, vinculadas ao sistema municipal de ensino de Juazeiro do Norte-CE e dá outras providências. 
Publicação de resultados das análises de recredenciamento de escolas do município 

Abril de 2015 Publicado o Decreto nº248/2016 do Chefe do Executivo homologando a Resolução CME nº03/2016 sobre a alteração dos 
nomes de algumas escolas municipais. 
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Maio de 2015 Publicação administrativa de concessão do valor de 02 diárias para que o presidente do Conselho Municipal de Educação participasse 
do XI Encontro Estadual dos Conselhos Municipais de Educação em Fortaleza. 
Publicação de resultados das análises de recredenciamento de escolas do município 

Junho de 2015 Publicação de Portaria nº08/2016 do Chefe do Executivo Municipal que institui a Comissão Coordenadora para o monitoramento e avaliação do Plano Municipal de Educação, em seu art.4º atribui ao 
Conselho Municipal de Educação esta tarefa. Publicação da Portaria nº902/2016 do Chefe do Executivo 
nomeando os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação para o quadriênio 2016-2020. Publicação de resultados das análises de recredenciamento de 
escolas do município 

Julho de 2015 Não houve menção sobre o Conselho Municipal de Educação nos 
Diários Oficiais do município publicados nesse mês 

Agosto de 2015 Publicação de resultados das análises de recredenciamento de 
escolas do município 

Setembro de 2015 Não houve menção sobre o Conselho Municipal de Educação nos 
Diários Oficiais do município publicados nesse mês 

Outubro de 2015 Republicação por incorreções da Portaria nº902/2016 que nomeou 
os membros do Conselho Municipal de Educação, ficando esta revogada e passando a viger a Portaria nº1395/2016 do chefe do 
executivo. Publicação de resultados das análises de recredenciamento de escolas do município 

Fonte: autoria própria.  
 Pode-se afirmar, diante dos dados apresentados, que o a maioria das 
informações referentes ao Conselho Municipal de Educação no Diário Oficial do 
Município de Juazeiro do Norte no período de 1 ano consistiu na publicação dos 
pareceres com os resultados das análises de recredenciamento de escolas do 
município, o que está em harmonia com o fato, acima exposto, de que a maior parte 
das reuniões do CME versa sobre esta temática. 
 No intervalo de tempo considerado, verificou-se também a publicação de 04 
resoluções pelo CME, (Resoluções CME nº03/2015, nº01/2016, nº02/2016 e 
nº03/2016), versando, respectivamente, sobre normas para a operacionalização da 
regularização da vida escolar de alunos das escolas da rede municipal de ensino, 
relatório anual de atividades do Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte 
referente ao ano de 2015, Plano Anual de Trabalho do Conselho Municipal de 
Educação de Juazeiro do Norte para o ano de 2016 e sobre alteração de 
Denominação de Escolas da Rede Pública Municipal de Ensino, vinculadas ao 
sistema municipal de ensino de Juazeiro do Norte-CE. 
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 Estas publicações ressaltam o papel normativo e deliberativo presente no CME 
de Juazeiro do Norte, o que demonstra um ativo papel na normatização de 
procedimentos a serem adotados pelo Sistema Municipal de Ensino. Neste sentido, 
destaca-se também as Resolução CME nº009/2014 que fixa normas sobre expedição 
de documentos escolares, a Resolução CME nº10/2014 que disciplina procedimentos 
a serem adotados em caso de extinção de escolas municipais e a Resolução CME 
nº11/2014 que dispõe sobre o reconhecimento, recredenciamento e renovação de 
reconhecimento da Educação Infantil e ensino fundamental das instituições 
jurisdicionadas do Sistema Municipal de Ensino, tendo sido esta última a que 
subsidiou a maior parte das ações do CME nos anos 2015 e 2016. 
 Também foram encontradas publicações do chefe do Poder Executivo que se 
referiam ao CME. Uma delas visava homologar a Resolução CME nº03/2016 (o 
Decreto nº248/2016). Outra dispunha sobre a concessão do valor de 02 diárias para 
que o presidente do Conselho Municipal de Educação participasse do XI Encontro 
Estadual dos Conselhos Municipais de Educação em Fortaleza. 

Uma terceira publicação, a Portaria nº08/2016 do Chefe do Executivo 
Municipal, institui a Comissão Coordenadora para o monitoramento e avaliação do 
Plano Municipal de Educação, tendo em seu art.4º atribuído ao Conselho Municipal 
de Educação esta tarefa, conforme já estava previsto como atribuição do mesmo pelo 
Regimento Interno. 

E por último tem-se a publicação da Portaria nº902/2016 do Chefe do Executivo 
nomeando os membros titulares e suplentes do Conselho Municipal de Educação para 
o quadriênio 2016-2020, tendo esta sido substituída pela Portaria nº1395/2016 que 
corrigiu o período do mandato dos Conselheiros de 4 para 2 anos (biênio 2016-2018). 

Como já explicitado anteriormente, o CME de Juazeiro do Norte é composto 
por 14 conselheiros titulares e seus respectivos suplentes, representando os seguinte 
setores: poder executivo municipal (2 titulares e 2 suplentes), Magistério Público 
Municipal (2 titulares e 2 suplentes), Diretores de Unidades da Educação e Ensino da 
Rede Pública Municipal (2 titulares e 2 suplentes), Servidores técnico administrativos 
das escolas básicas públicas (2 titulares e 2 suplentes), representantes dos pais de 
alunos da educação básica pública (2 titulares e 2 suplentes), estudantes da educação 
básica pública (2 titulares e 2 suplentes), Conselho Tutelar (2 titulares e 2 suplentes), 
representantes das instituições de ensino superior atuantes em Juazeiro (2 titulares e 
2 suplentes).  
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Na composição atual do Conselho, conforme dados constantes da Portaria 
nº1395/2016 onde foram nomeados pelo Prefeito Municipal os conselheiros para o 
mandato 2016-2018, dos 14 membros que compõem o CME 4 (quatro) são do sexo 
masculino, o que corresponde a 28,6% e 10 (dez) são sexo feminino, totalizando 
(71,4%).  
 Buscando agregar mais informações sobre o funcionamento do CME de 
Juazeiro do Norte, além das já apresentadas por meio de análise documental e 
normativa, foi realizada entrevista estruturada com os Conselheiros. 
 Reconhecendo os fatores éticos que perpassam as pesquisas com seres 
humanos na área das ciências sociais, conforme Resolução Nº 510/2016 do Conselho 
Nacional de Saúde, o projeto de pesquisa que subsidiou a obtenção dos dados aqui 
apresentados, foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa - CEP da Universidade 
Regional do Cariri – URCA. A proposta metodológica da pesquisa, assim como o 
roteiro de pesquisa estruturada (Apêndice B) foram aprovados pelo CEP, conforme 
parecer anexado a esta dissertação. 
 Ao serem convidados a responder às perguntas os conselheiros assinaram 
Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice C) e decidiam se queriam 
responder ao questionário de forma escrita ou gravada, sendo facultado o anonimato. 
 Foram entrevistados 04 (quatro) conselheiros do total de 14 (quatorze), 
correspondendo a 28,5% da população de pesquisa, se levarmos em consideração 
que a média de conselheiros presentes por reunião é de 7,6, podemos afirmar que 
foram entrevistas 50% dos conselheiros que frequentam assiduamente as reuniões 
do Conselho Municipal de Educação. 

Dentre os entrevistados 03 (três) são do sexo feminino (representantes do 
Magistério Público Municipal, Poder Executivo Municipal e dos Servidores técnico 
administrativos das escolas básicas públicas) e 01 (um) é do sexo masculino 
(presidente do Conselho e representante das Instituições de Ensino Superior atuantes 
em Juazeiro do Norte). 

Quanto ao grau de instrução dos conselheiros entrevistados, tem-se que 3 
deles têm ensino superior completo e 1 está na graduação. A média de tempo como 
conselheiro dos entrevistados é de 3,7 anos (mínimo de 2 anos e meio e máximo de 
6 anos), o que demonstra que eles já possuem experiência nessa função. Essas 
informações permitem refletir sobre o perfil dos conselheiros municipais de educação 
que, conforme Tatagiba 
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os conselheiros, no que se refere a renda, escolaridade e engajamento 
político-partidário, estão bem acima da média nacional. A heterogeneidade 
na composição, verificada pela diversidade das organizações representadas 
nos conselhos, caminha, assim, ao lado de uma tendência à elitização da 
participação. Ainda sobre o perfil geral, um dado chama a atenção: em todos 
os conselhos analisados, um grande número de conselheiros, inclusive 
dentre os que representam a sociedade civil, trabalham no serviço público. A 
partir dos dados da pesquisa, poderíamos imaginar um perfil típico do 
conselheiro, tal como descreve Tonella: “eles são brancos, com leve 
preponderância das mulheres, maiores de 30 anos, casados, de religião 
católica, com alta escolaridade, predominando aqueles com nível superior. 
Estão inseridos no mercado formal de trabalho, concentrados no serviço 
público municipal e recebendo a partir de 5 salários” (FUKS, PERISSINOTTO 
& SOUZA, 2004, p. 190). (TATAGIBA, 2005, p.209-210).  

 Quanto a forma de ingresso no CME, um deles foi indicado pelo Poder 
Executivo já que é representante da secretaria de educação, dois deles foram 
indicados pelos seus pares em reunião específica para esse fim e um foi convidado a 
participar pela sua própria categoria. 
 Sobre o que os motivou a fazer parte do CME, os conselheiros apontaram a 
possibilidade de exercer a cidadania, ter novas experiências (aprendizado) e saber 
como é gasto o dinheiro público. Realmente, conforme observam Gorczevski e Martin 
(2011, p.117), a participação cidadã, além do benefício social que causa com a 
promoção da democracia, “atinge a autoestima e permite que o indivíduo se 
desenvolva como cidadão, mais competente, mais responsável e seguro de si”. 
 Na visão dos conselheiros entrevistados, seria papel de um conselheiro 
municipal de educação fiscalizar e auxiliar a administração pública e desenvolver 
estratégias para avaliação e organização do sistema de escolas de ensino. Julga-se 
essa percepção como coerente em relação aos objetivos do CME.  
 Foi perguntado também se ao ingressarem na função de conselheiros eles 
teriam participado de alguma formação ou capacitação sobre os objetivos e forma de 
funcionamento do CME. Três dos quatro entrevistados afirmaram ter passado por 
processo formativo, ressaltando a contribuição que o mesmo teve para o desempenho 
de suas funções. Apenas um entrevistado disse não ter participado de nenhuma 
capacitação. 
 Ressalta-se que esse aspecto da formação do conselheiro é fundamental para 
que este órgão seja eficaz. Quando os conselheiros não possuem conhecimentos 
sobre as políticas municipais em que atuam ou não compreendem como funciona a 
gestão de políticas públicas, as ações podem ser fortemente prejudicadas. (GOHN, 
2011b, p.101).  
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Ressalta-se ainda que “Um processo participativo de qualidade deve 
possibilitar que seus participantes deliberem em condições de igualdade, tenham 
capacidade de fazer propostas e finalmente tomem uma decisão de forma 
democrática”, sendo que isto só é possível quando há um certo nivelamento entre os 
conhecimentos dos membros que compõem um Conselho. (TENÓRIO, 2012, p.242) 

Por último, um processo participativo será de maior qualidade se conseguir 
capacitar os participantes. A capacitação pode se produzir no tema submetido 
à participação, proporcionando aos participantes maior conhecimento da 
temática objeto do debate e também no próprio campo da participação cidadã 
(seja adquirindo técnicas e habilidade para a participação, ou incidindo nos 
valores e atitudes democráticas da cidadania e dos políticos e técnicos 
envolvidos no processo participativo); ou mesmo sobre temas mais abstratos 
relacionados ao apoio à democracia e aos seus valores. (TENÓRIO, 2012, 
p.246).   Com relação ao Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte, 

quando perguntados se os conselheiros se sentem capacitados para participar 
ativamente das decisões do conselho, todos responderam afirmativamente. 
Consequentemente, de modo também unânime, os conselheiros entrevistados 
autoavaliam suas atuações no conselho como satisfatórias.  
 Importa destacar que para que uma esfera pública exista e que nela se torne 
viável a prática de processo democrático deliberativo nas tomadas de decisões sobre 
as políticas públicas, além de atores capacitados, esse processo deve ser dotado de 
características como 

a existência ou não de debate e discussão prévios à decisão; a pluralidade 
dos interesses envolvidos na disputa; a natureza das razões apresentadas; o 
nível de autonomia dos sujeitos envolvidos para sustentar posições; o maior 
ou menor poder de cada ator/segmento na construção da agenda etc. [...]. Ou 
seja, tanto processo como produto são dimensões importantes e 
indissociáveis na avaliação da efetividade do controle social sobre as políticas 
públicas. (PONTUAL, 2008, p.15). 
  Nesse sentido, foi perguntado sobre o processo para tomada de decisões pelo 

CME, tendo os entrevistados apontado que o método mais adotado é a votação por 
maioria simples. Falaram também de apresentação de pareceres e defesa dos 
mesmos seguidos de decisão conjunta, alcançando na maioria das vezes a 
unanimidade. Esses fatores podem representar indicativo de que no CME de Juazeiro 
do Norte tem-se buscado efetivar mecanismos deliberativos de tomadas de decisão. 

Para Pontual (2008, p.12), “a qualidade da representação do governo nos 
conselhos e os procedimentos relativos à transparência e capacidade de diálogo são 
variáveis importantes na análise da atuação do governo nos conselhos.”. A forma 
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como a sociedade civil interage com os representantes do governo é fundamental para 
construção de uma esfera pública democrática. 

Em Juazeiro do Norte, maioria dos conselheiros municipais de educação 
entrevistados considerou boa a relação entre sociedade civil e Estado dentro do 
conselho, apenas uma entrevistada relatou que há um distanciamento na relação 
entre ambos. 
 Quando questionados sobre a percepção da existência de hierarquias dentro 
do conselho, apenas um dos conselheiros entrevistados disse perceber a existência 
da mesma no CME, mas não entrou em detalhes. 
 Quanto ao fato de os recursos que o CME possui para o desenvolvimento das 
atividades que lhe são atribuídas estarem compatíveis com as demandas enfrentadas, 
todos conselheiros entrevistados apontaram que não, ou seja, carece de recursos 
para melhor desempenho das atividades. Um dos conselheiros entrevistados apontou, 
inclusive, a necessidade de uma assessoria jurídica para auxiliar na formulação de 
pareceres sobre consultas realizadas pelas escolas com relação à legislação de 
educação a nível federal. Mais uma vez se reflete a importância dos recursos a serem 
oferecidos ao CME, desta vez nas palavras de Tenório (2012, p.228) 

Em relação aos recursos materiais, se pretendemos que um processo 
participativo seja devidamente preparado, dinamizado e desenvolvido, e 
tenha resultados efetivos a longo prazo, é necessário contar com meios 
suficientes para que seu desenvolvimento não seja dificultado. Falar de 
recursos materiais é falar não só de dinheiro (orçamento), mas também de 
espaços (lugares de reunião) e instrumento (projetores, lousas, etc.).  Sobre o reconhecimento social acerca do CME, os conselheiros consideram 

que a visibilidade do mesmo vem aumentando, mas que grande parcela da população 
ainda desconhece totalmente a sua existência. 

Todos os entrevistados disseram conhecer outros conselheiros de diferentes 
Conselhos setoriais do município de Juazeiro do Norte, mas não percebem uma 
vinculação integrada entre eles. Até o Conselho Tutelar, o qual tem representação no 
Conselho Municipal de Educação, mostra-se pouco participativo nas ações deste.  

Teixeira ressalta, entretanto, que uma articulação entre os Conselhos Gestores 
de Políticas Públicas pode contribuir para troca de experiências, para formulação de 
propostas conjuntas e para a análise das interfaces existentes nas ações, ampliando 
o impacto destas organizações nas políticas públicas municipais. (TEIXEIRA, 2000, 
p.111). 
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 Quando questionados sobre o que compreendem acerca da cidadania, os 
conselheiros responderam que esta está relacionada com o cumprimento de deveres 
e a defesa de direitos individuais, mas também das pessoas que os rodeiam. Nas 
palavras de um dos entrevistados, a cidadania seria o exercício de direitos e deveres 
civis, políticos e sociais estabelecidos na constituição de um país. 

Com base na noção de cidadania apresentada pelo conselheiro foi questionado 
se o mesmo acredita que os conselhos municipais são espaços para exercício da 
cidadania e da democracia. A maioria deles considera que sim, apenas um 
entrevistado apontou que não pois ainda haveria grande influência da administração 
pública. 
 No que diz respeito à democracia, os conselheiros a compreendem como uma 
forma de governo em que há participação da sociedade nas tomadas de decisões, 
consistindo também na liberdade de fazer as próprias escolhas e ver essas escolhas 
serem respeitadas. 
 Questionados sobre se acreditam que o CME consegue de fato participar das 
decisões municipais referentes às políticas públicas educacionais, dois entrevistados 
responderam que não, um acredita que em parte sim e o outro acredita que sim. 
Existem, portanto, percepções diferentes quanto aos impactos das ações realizadas 
pelo CME no direcionamento das Políticas Públicas municipais de educação. 

Por fim, foi questionado se os conselheiros consideram que no município de 
Juazeiro do Norte-CE existe o exercício da cidadania ativa e da gestão democrática 
por parte da sociedade civil nas políticas públicas de educação a partir da atuação no 
CME. Dois entrevistados consideraram que não, outros dois disseram que em parte.  

A apatia da sociedade civil foi apontada como fator que enfraquece esse 
potencial, conforme as palavras de um dos entrevistados “Gostaria de responder 
afirmativamente, mas não posso, pois acredito que mesmo sabendo da existência, 
função e importância dos conselhos, a sociedade civil ainda prefere deixar as decisões 
à cargo de terceiros, por acreditar que não vale à pena se envolver com tais 
questões.”. 

De fato, na percepção de Gohn (2011b), um dos fatores que podem levar à 
operacionalização não plena dessas novas instâncias democratizantes seria a falta 
de tradição participativa da sociedade civil em canais de gestão dos negócios 
públicos, assim como 
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a curta trajetória de vida desses conselhos e, portanto, a falta de exercício 
prático (ou até a sua inexistência); e ao desconhecimento – por parte da 
maioria da população, de suas possibilidades (deixando-se espaço livre para 
que eles sejam ocupados e utilizados como mais um mecanismo da política 
das velhas elites e não como um canal de expressão dos setores organizados 
da sociedade). (GOHN, 2011b, p.95).  Percebe-se, portanto, uma descrença pelos próprios conselheiros quanto ao 

fato de os Conselhos possibilitarem o exercício político-democrático na gestão de 
políticas públicas. 

Diante dos dados apresentados, colhidos por intermédio de diversas fontes – 
análise da legislação, das atas de reuniões, das publicações em diário oficial e de 
entrevistas – e das reflexões teóricas possibilitadas pelo estudo bibliográfico 
empreendido, defende-se que o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do 
Norte-CE tem conseguido, em que pese as dificuldades operacionais ainda existentes, 
apresentar características que indicam a tendência de que o mesmo de fato se 
consolide como instrumento da democracia participativa, possibilitando a participação 
política e o exercício de uma cidadania ativa no controle das políticas públicas 
municipais de educação. 
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CONCLUSÃO 
 

A pesquisa que ora chega ao seu termo, partiu da problemática de que o modo 
como o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte tem se estruturado e 
vem desempenhando suas funções poderia possibilitar que o mesmo servisse de 
instrumento para prática da democracia participativa e do desenvolvimento da 
cidadania no âmbito das políticas públicas de educação do município. 

Antes de se debruçar em uma análise focada na realidade do Conselho objeto 
do estudo de caso, foram realizadas reflexões acerca dos temas centrais relacionados 
com o problema de pesquisa: a cidadania, a democracia, a participação política e os 
conselhos gestores de políticas públicas. 

Desse modo, pôde-se concluir quanto à cidadania, por onde a empreitada 
teórica teve início, que ela já assumiu vários significados ao longo de seu 
desenvolvimento, a depender do momento histórico e do contexto cultural que se 
considera, sendo este termo empregado para nomear diferentes situações 
envolvendo sempre a ideia de relação entre os homens e entre estes e o Estado. 

Nas cidades-estados Gregas de Esparta e Atenas, cidadão era o homem livre, 
varão e proprietário que possuía o direito de participar das decisões políticas da polis. 
A cidadania estaria, portanto, relacionada à vida coletiva na cidade e dizia respeito à 
capacidade dos homens de exercerem direitos e deveres perante esta. 

Também em Roma, a exemplo do que acontecia na Grécia, a expressão 
cidadão indicava não unicamente o habitante da cidade, ela significava mais: indicava 
a situação política da pessoa e seus direitos em relação ao Estado. Ser cidadão 
significava ser Romano, homem e livre, portanto com direitos frente ao Estado e 
deveres para com ele. Contudo, a condição de cidadão em Roma era mais flexível do 
que a grega, sendo que os romanos criaram, inclusive, graus variados de cidadania. 

Na Idade Média, a noção de cidadania sofre grande restrição. Sendo o sistema 
feudal altamente compartimentalizado na ideia de feudos e na existência do poder real 
e da Igreja Católica, era compreensível que o sujeito não se reconhecesse enquanto 
cidadão, ou seja, enquanto ser dotado de direitos perante o Estado. 

Percebeu-se que foi na Idade Moderna, como resultado das Revoluções 
Americana e Francesa, que a noção de cidadania foi retomada e ganhou novos 
contornos. Surge a concepção de cidadania liberal, onde ela se vincula à figura do 
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Estado, sendo cidadão aquele indivíduo nacional de um Estado e que pode requerer 
direitos perante este. 
 Observa-se, porém, que a cidadania moderna do século XVIII e XIX, a exemplo 
do que ocorria na Grécia e em Roma, mostrava-se restrita no que se refere aos 
atributos para ser considerado cidadão. De modo geral, as mulheres, os escravos e 
os estrangeiros eram excluídos do rol de cidadãos tanto na América quanto na Europa.  

Apenas no século XX, com a adoção do sufrágio universal por várias nações, 
é que a cidadania tem se alargado para abarcar outros grupos sociais, atingindo 
parcelas cada vez maiores da população, dotando com status de cidadão grupos 
sociais geralmente marginalizados, os quais passaram a ter o direito de ter alguns 
direitos civis protegidos, exercer direitos políticos e usufruir de prestações sociais 
estatais. Tem também, inclusive, se tornado cada vez mais intensa a defesa da 
necessidade de se pensar em uma cidadania a nível global, desvinculando os direitos 
do cidadão do requisito da nacionalidade, em prol da ampliação do reconhecimento 
dos Direitos Humanos. 

Com relação ao resgate histórico do percurso da cidadania no Brasil desde a 
época colonial até os dias atuais, este permitiu concluir que no contexto brasileiro a 
cidadania sofreu avanços e retrocessos, estando geralmente atrelada à uma postura 
passiva da sociedade em face do Estado, o que contribui para um baixo senso cívico 
na população brasileira que vem tentando fortalecer e ampliar a noção de cidadania 
na atual democracia. 

 A teoria desenvolvida por Marshall que apresenta a cidadania como 
englobando direitos civis, políticos e sociais possibilita uma visão ampla deste 
instituto, a qual se percebeu como importante para a compreensão do fenômeno dos 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas, já que eles seriam canais de atuação 
cidadã para, por meio do exercício dos seus direitos civis e políticos, o cidadão possa 
influenciar na concretização dos seus direitos sociais participando do planejamento, 
controle e fiscalização das políticas públicas. 

Sendo assim, dentre os tipos de cidadania identificados através da pesquisa 
bibliográfica, apontam-se como relevantes no contexto dos Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas a cidadania plena (ou ampliada), a cidadania ativa e a cidadania 
deliberativa, já que a participação nesses Conselhos deve acontecer de modo crítico, 
ativo e consciente por parte dos cidadãos, sendo também a participação nos 
Conselhos propícia para formulação desses tipos de cidadania, à medida que ajuda 
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no fortalecimento do senso cívico e no desenvolvimento de habilidades sociais 
necessárias ao exercício da cidadania. 

Com base nos resultados da pesquisa sobre a democracia, analisando seu 
desenvolvimento na Grécia e em Roma e seu declínio na Idade Média, concluiu-se 
que também foi a partir da Revolução Americana e Francesa que a Democracia como 
sistema de governo alcançou as características que até hoje lhe são predominantes. 

As teorias contratualistas foram essenciais nesse processo, pois defendiam 
que a origem do Estado está na união de indivíduos livres e iguais por meio de um 
contrato, sendo estes os titulares da soberania estatal. Entretanto, diferentemente do 
que corria na democracia grega, a democracia moderna deparava-se com a 
dificuldade operacional de Estados com dimensão territorial extensa e grande 
população, o que inviabilizava a participação direta de todos os cidadãos na formação 
da vontade e na tomada de decisões políticas. 

Esta nova realidade geográfica e populacional do Estado Nacional, assim como 
a necessidade de o cidadão trabalhar e envolver-se mais em atividades cotidianas, 
fez com que surgisse junto com o Estado Moderno a democracia representativa, onde 
o cidadão atua por meio de representantes por ele eleitos para condução da atividade 
política do Estado. 

A democracia representativa é o modelo de democracia que mais se estendeu 
e se consolidou, em especial após a segunda guerra mundial. Entretanto, devido a 
desvios de finalidade, casos de corrupção e desigualdades sociais, este modelo tem 
sido severamente criticado na contemporaneidade, fazendo surgir outras propostas 
de modelos democráticos que permitam a permanência da democracia – já que se 
entende que esta seria ainda hoje o melhor sistema de governo – com base em outros 
pressupostos que fomentem a sua legitimidade social. 

Dentre os modelos de democracia expostos ao longo deste texto, os que 
concluímos como mais relacionados ao contexto institucional compatível com os 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas são os modelos da democracia participativa 
e a democracia deliberativa.  

Tendo em vista que a democracia participativa visa criar mecanismos que 
congreguem a representação e a atuação direta do cidadão na vida política, os 
Conselhos Gestores, ao atuarem em nível local (o município), propicia novos espaços 
para que a sociedade civil se integre ao contexto político.  
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De modo semelhante, a esfera pública criada pelos Conselhos Gestores, ao 
reunir representantes de diferentes setores da sociedade para, a partir da deliberação, 
tomarem decisões políticas que influenciarão não políticas públicas adotadas pelo 
Estado, estaria compatível com os pressupostos de uma democracia participativa. 

Quanto à participação política conclui-se que esta é condição sine qua non para 
o exercício da cidadania ativa e plena e para consolidação da democracia participativa 
e deliberativa, desde que não seja encarada como uma dádiva ou concessão estatal, 
mas como intrínseca à condição humana de ser que vive em coletividade. 

Diante da importância da participação política na sua relação com a cidadania 
e a democracia, defende-se que participar deve ser algo ensinado e incentivado desde 
cedo e em diferentes espaços sociais, levando ao desenvolvimento de uma cultura 
que favoreça um forte senso cívico, um alto nível de capital social, enraizando os 
valores democráticos no corpo social.  

A conclusão aqui realizada é no sentido de que, em que pese a existência de 
Conselhos na sociedade não ser nova, a figura dos Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas inova ao serem propostos atualmente como instrumento democrático de 
participação política efetiva dos cidadãos, onde poderão influenciar na tomada de 
decisões que afetam a coletividade através de um canal de participação política 
distinto dos modelos tradicionalmente institucionalizados. 

Esses Conselhos tiveram sua institucionalização acentuada na década de 90 
como resultado da previsão Constitucional de que a gestão das políticas públicas 
estatais deveria se dá de modo democrático e descentralizado. Os Conselhos 
Gestores de Políticas Públicas estão concentrados prioritariamente em setores 
fundamentais da atuação estatal (saúde, educação e assistência social) mas tem 
abrangido outros assuntos de importância local ou setorial (desenvolvimento urbano, 
idoso, gênero, cultura, etc.). 

Existindo em âmbito federal, estadual e municipal, é neste último que os 
Conselhos Gestores têm apresentado maior impacto e inovação. Podendo apresentar 
funções consultivas, normativas, propositivas, deliberativas e de controle das Políticas 
Públicas, os conselhos têm como característica fundamental a presença de 
representantes de diferentes setores sociais que, possuindo interesses correlatos a 
determinada política, devem deliberar em conjunto para tomada de decisões. 

Alguns pontos que podem ser indicados como importantes para o 
fortalecimento da figura dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas consistem em 
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uma melhor definição de suas competências e atribuições, a formulação de 
instrumentos jurídicos que assegurem o cumprimento de suas decisões, um 
fortalecimento da participação qualificada de seus membros, o que está relacionado 
com um processo de capacitação consistente e compatível com as funções a serem 
exercidas, como também que sejam proporcionadas condições igualitárias para 
participação dos representantes do setor público e privado, além da disponibilização 
de recursos e materiais para o desenvolvimento das atividades. 

Tomando como fundamento as conclusões até aqui realizadas, insta retomar a 
problemática central da presente pesquisa que, partindo da hipótese de que os 
Conselhos Gestores de Políticas Públicas se vinculam a uma proposta de democracia 
participativa ao representar espaço para participação política e o exercício de uma 
cidadania ativa e plena, pretendia verificar se o Conselho Municipal de Educação de 
Juazeiro do Norte possui as características e condições necessárias para cumprir seu 
papel de instrumento para prática da democracia e para o desenvolvimento da 
cidadania no âmbito das políticas públicas de educação do município. 
 Após a realização da pesquisa, organização e análise dos dados coletados, os 
quais foram expostos de modo sistematizado no quarto capítulo desta dissertação, 
podemos concluir que o Conselho Municipal de Educação de Juazeiro do Norte 
apresenta as características normativas necessárias para uma estruturação e 
funcionamento compatíveis com o objetivo de promover a gestão democrática e 
cidadã das políticas públicas. 

Tanto a Lei instituidora do CME quanto o seu Regimento Interno, retratam, por 
meio de suas normas, o formato e/ou desenho institucional do Conselho e, desta 
forma, permitiram avaliar o quanto essa instituição está apta a cumprir as promessas 
que motivaram sua criação, ou seja, expandir e democratizar o acesso às políticas 
públicas educacionais. 

Aspectos como sede própria, definição clara de poderes e atribuições, 
mandatos dos conselheiros não coincidentes com o mandato do poder público, 
escolha dos membros do conselho pelos seus pares, instituição do Conselho por meio 
de Lei de iniciativa do Poder Executivo, existência de Regimento Interno que prever 
direitos iguais a todos os membros no processo de tomadas de decisões, são 
elementos importantes identificados nas normatizações do município a respeito do 
Conselho de Educação.  
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 As matérias publicadas no Diário Oficial do município no período analisado 
referentes ao CME, demonstram que o mesmo está inserido na gestão municipal da 
educação, tendo suas ações homologadas e reconhecidas pelo gestor público, assim 
como dando publicidade de suas ações, fatos estes indispensáveis para que este 
Conselho seja de fato considerado democrático e capaz de canalizar os interesses 
dos diferentes setores ligados à educação do sistema municipal de ensino. 
 No mesmo sentido, as reflexões provenientes da análise das atas de reuniões 
realizadas pelo Conselho permitem concluir que o CME de Juazeiro do Norte tem se 
mostrado atuante e vem exercendo atividades de elaboração de resoluções 
normativas, pareceres, consultas, estudos, relatórios, credenciamento de escolas, 
assessorias a municípios vizinhos, dentre outras atividades compatíveis com o que se 
espera de um Conselho Gestor de Políticas Públicas educacionais. 
 Entretanto, a pequena presença de conselheiros nas reuniões, à medida que 
foi constatado que apenas cerca de 7 conselheiros frequentam com consistência e 
assiduidade as reuniões, enquanto o CME é composto por 14 membros, indica uma 
tendência à centralização das decisões em um grupo específico de conselheiros. 
 As entrevistas realizadas com os conselheiros do CME permitiram 
complementar o estudo realizado, ao apresentar informações não apenas relativas à 
estruturação do Conselho, mas também de seu funcionamento cotidiano. As 
respostas coletadas levam à conclusão de que os conselheiros entendem qual o seu 
papel, em geral foram instruídos para a função que desempenham e se sentem 
capacitados para tal atividade.  
 Entretanto, alguns conselheiros afirmaram perceber a existência de hierarquias 
nas relações estabelecidas no seio do Conselho Municipal de Educação, dizem 
carecer de melhor suporte material para suas ações e apontam que um maior 
reconhecimento e participação da sociedade nas ações do Conselho ajudariam a 
fortalecer seu potencial de influência nas políticas públicas municipais de educação.  

Reforça-se, portanto, ao final deste trabalho, que a mera existência de um 
Conselho não é um indicativo suficiente para afirmar que existe uma gestão 
democrática participativa das políticas públicas em um município. É que preciso que 
se analise aspectos relacionados à estruturação, modo de funcionamento e de 
tomadas de decisões desse Conselho, assim como o desenrolar das interações entre 
governo e sociedade que acontecem em seu bojo.  



159  

A capacidade de os Conselhos Gestores de Políticas Públicas se constituírem 
como espaço de participação cidadão democrática não está apenas no nível 
quantitativo, mas, principalmente, no qualitativo. 
 Enquanto novo instrumento de governança democrática na gestão de políticas 
públicas em âmbito municipal, os Conselhos ainda estão firmando sua legitimidade, 
competência, poderes e formas de atuação, requerendo que sejam problematizados 
e acompanhados neste processo de consolidação. 
 A mobilização dos diferentes setores da sociedade civil e a assunção de uma 
cidadania ativa por parte da população são fatores fundamentais para que os 
Conselhos consigam operar na defesa dos interesses coletivos, imprimindo uma 
esfera pública que propicie o exercício de uma democracia deliberativa com a 
participação de todos na condução das políticas públicas. 
 Defende-se, de modo complementar, que a figura dos Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas, à medida que proporcionar o exercício da participação política, 
contribuirá para que sejam forjados cidadãos mais críticos, ativos, atuantes e 
comprometidos, capazes de influir positivamente para o aperfeiçoamento do regime 
democrático.  
 O estudo de caso aqui apresentado, ao mostrar que um município do interior 
do Ceará, no Nordeste do Brasil, em que pese suas dificuldades, tem conseguido 
estruturar, implementar e manter em funcionamento um Conselho Municipal de 
Educação que representa importante iniciativa no envolvimento democrático da 
comunidade local nas políticas educacionais do município, corrobora a ideia aqui 
defendida de que os Conselhos Gestores de Políticas Públicas podem, de fato, 
fortalecer a cidadania e a democracia no Brasil. 
 Acredita-se que, com as conclusões apresentadas a partir da pesquisa 
realizada para elaboração desta dissertação, seja possível endossar os estudos na 
área dos Direitos Sociais e das Políticas Públicas, em especial no contexto do cariri 
cearense, contribuindo para busca de alternativas para o fortalecimento da 
democracia participativa no Brasil, a partir da defesa dos Conselhos Gestores de 
Políticas Públicas como mecanismo viável para o exercício da participação cidadã, 
entendendo que uma cidadania ativa é essencial para que sejam alcançados e 
viabilizados os direitos civis, políticos e sociais que compõem uma cidadania plena.  
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APÊNDICE A 
 

Figura 1 - Faixada externa da Sede do Conselho Municipal de Educação de 
Juazeiro do Norte 
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Figura 2 – Mural do Conselho Municipal de Juazeiro do Norte com a lista de 
todas as escolas credenciadas pelo Conselho  

 
Figura 3 - Livro de Ata 
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APÊNDICE B 
ROTEIRO DE ENTREVISTA SEMI-ESTRUTURADA 

 
IDENTIFICAÇÃO 
Nome (opcional): 
Sexo:                       Idade:                                   Grau de instrução: 
Cidade onde reside:                                             Profissão: 
Conselho a que está vinculado: 
Função perante o Conselho: 
 
PERGUNTAS 
1- Há quanto tempo é conselheiro?  
2- Como se deu seu ingresso neste conselho?  
3- O que lhe motivou a fazer parte deste conselho?  
4- Você recebe algum tipo de remuneração/benefício por fazer parte deste conselho? 
5- De acordo com seu conhecimento pessoal, qual é o papel de um conselho 
municipal? 
6- De acordo com sua experiência, qual o papel de um conselheiro municipal? 
7- Quando você entrou para o conselho foi oferecido ou participou de algum 
curso/capacitação que explicasse qual o seu papel/função?  
8- Você se sente capacitado para participar ativamente das decisões do conselho?  
9- Com qual frequência o conselho se reúne?  
10- Onde acontecem as reuniões?  
11- Qual a média de duração das reuniões? 
12- Quantos membros possui o conselho? 
13- Qual o quórum de participação nas reuniões? 
14- Como as decisões são tomadas no conselho? 
15- Você percebe algum tipo de hierarquia dentro do conselho?  
16- Como você avalia sua participação/atuação no conselho? 
17- Quais as ações desenvolvidas pelo conselho no ano de 2016? 
18- Você considera que o Conselho dispõe de todos os recursos necessários para o 
desempenho das atividades que lhe são atribuídas?  
19- Você sente/percebe que a sociedade sabe da existência e do papel do conselho? 
20- Você conhece outros conselheiros do município? 
21- Como se dá a relação entre sociedade civil/estado dentro do conselho?  
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22- O que você compreende por cidadania? 
23- O que você compreende por democracia? 
24- Como você avalia as ações do conselho de que faz parte?  
25- Você acredita que o conselho consegue participar das decisões municipais 
referente às políticas públicas educacionais? 
26- Você acredita que os conselhos municipais são espaços para exercício da 
cidadania e da democracia?  
27- Na sua opinião, no município de Juazeiro do Norte-CE existe o exercício da 
cidadania ativa e da gestão democrática por parte da sociedade civil nas políticas 
públicas de educação a partir da atuação nos conselhos municipais? 
28- Quais pontos positivos e negativos de ser um conselheiro? 
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APÊNDICE C 
TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO – TCLE 

 
 

Prezado(a) entrevistado(a), 
 

O Sr. (a) está sendo convidado (a) como voluntário (a) a participar da pesquisa 
intitulada “O Exercício da Cidadania Ativa e da Gestão Democrática Participativa de 
Políticas Públicas nos Conselhos Municipais Relacionados à Educação do Município 
de Juazeiro do Norte-CE”. Nesta pesquisa pretendemos investigar se no município de 
Juazeiro do Norte-CE existe o exercício da cidadania ativa e da gestão democrática 
por parte da sociedade civil nas políticas públicas de Educação, conforme determina 
a Constituição Federal de 1988, a partir da análise do exercício da cidadania ativa nos 
respectivos Conselhos Municipais.  

Para esta pesquisa adotaremos os seguintes procedimentos: O Sr. (a) será 
convidado a realizar entrevista prestando informações sobre o tema da pesquisa, em 
especial de sua atuação e conhecimento em face do Conselho Municipal de Juazeiro 
do Norte-CE. As respostas da entrevista serão transcritas e analisadas de modo a 
possibilitar inferências para alcance dos objetivos da pesquisa. O risco envolvido na 
pesquisa consiste na possibilidade de vossa identidade ser identificada por algum 
leitor, para evitar tal situação, lhe é facultado o anonimato. A pesquisa contribuirá para 
o aprofundamento da compreensão do papel dos Conselhos Municipais de Políticas 
Públicas como instrumento de participação cidadã e democrática na governabilidade 
pública. Os dados colhidos e as conclusões do estudo realizado serão apresentados 
em forma de dissertação de mestrado a ser submetida ao Programa de Pós-
graduação em Direito da Universidade de Santa Cruz do Sul – PPGD/UNISC. 

Para participar deste estudo o Sr (a) não terá nenhum custo, nem receberá 
qualquer vantagem financeira. O Sr. (a) terá o esclarecimento sobre o estudo em 
qualquer aspecto que desejar e estará livre para participar ou recusar-se a participar. 
Poderá retirar seu consentimento ou interromper a participação a qualquer momento, 
sem qualquer penalidade. Os resultados da pesquisa estarão à sua disposição 
quando finalizada. Seu nome ou o material que indique sua participação não será 
liberado sem a sua permissão.  

Este termo de consentimento encontra-se impresso em duas vias originais, 
sendo que uma será arquivada pelo pesquisador responsável e a outra será fornecida 
ao Sr. (a). Os pesquisadores tratarão os dados coletados de acordo com os padrões 
éticos previstos nas Resoluções Nº 466/12 e Nº510/2016 do Conselho Nacional de 
Saúde, utilizando as informações somente para os fins acadêmicos e científicos. 
Pesquisadora responsável: Joseane de Queiroz Vieira. Fone (88) 999212085. E-mail: 
joseanedqv@hotmail.com Endereço: Rua Adalberto Vieira Lopes, nº143, Novo 
Juazeiro, Juazeiro do Norte-CE. 
 

CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO 
 
Eu, ___________________________________________________________, 
concordo em participar voluntariamente da presente pesquisa. Declaro que fui 
devidamente informado(a) e esclarecido(a) pela pesquisadora acima mencionada 
sobre a pesquisa, os procedimentos nela envolvidos, assim como os possíveis riscos 
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e benefícios decorrentes de minha participação. Foi-me garantido o sigilo das 
informações e que posso retirar meu consentimento a qualquer momento. 
 
Local e data _____________________________/_______/_______/__________ 
Assinatura do entrevistado: ______________________________    
Assinatura da Pesquisadora Responsável:________________________    
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ANEXO 01 – Parecer de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética em 
Pesquisa da Universidade Regional do Cariri 
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ANEXO 02 - Lei Municipal Nº3820/2011 de Juazeiro do Norte 
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ANEXO 03 – Lei Municipal Nº4303/2014 de Juazeiro do Norte  
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ANEXO 04 – Regimento Interno do Conselho Municipal de Educação de 
Juazeiro do Norte publicado no Diário Oficial do Município do dia 03 de 

setembro de 2014 (Ano XVI, Nº3838, p.03-12) 
REGIMENTO INTERNO  

CAPÍTULO I - DAS DISPOSIÇÕES FUNDAMENTAIS Art. 1º - O Conselho Municipal de Educação é um órgão vinculado à Secretaria Municipal de Educação, com jurisdição no município de Juazeiro do Norte, reestruturado pela da Lei nº 
3820 de 19 de maio de 2011, publicado no DO de 23 de maio de 2011. Art. 2º – O Conselho Municipal de Educação de JUAZEIRO DO NORTE -CE - CE, órgão 
autônomo político, administrativo e financeiro subordinado a Secretaria Municipal de Educação, com atribuições normativas, consultivas, propositiva, mobilizadoras, fiscalizadoras e deliberativas, de forma a assegurar a participação democráticas dos diferentes segmentos 
sociais, para organizar e qualificar o processo de execução das políticas educacionais públicas municipais. 
Art. 3º - A atuação do Conselho Municipal de Educação, observada a permanente cooperação dos Sistemas Federal e Estadual de Ensino, de acordo com a legislação pertinente, nos 
termos do art. 211 da Constituição Federal, voltar-se-á para a Educação Básica e com prioridade a Educação Infantil e o Ensino Fundamental. Art. 4º - O Conselho Municipal de Educação, sem prejuízo de sua autonomia técnica e 
funcional, integra a estrutura da Secretaria Municipal de Educação. CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO E COMPETÊNCIA 
Art. 5º- O Conselho Municipal de Educação será constituído por 09 membros, nomeados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. § 1º.- Dos membros integrantes do Conselho Municipal de Educação, no mínimo 2/3 (dois 
terços) serão profissionais em educação. § 2º.- Não ocorrendo a nomeação no prazo de 30 (trinta) dias após a escolha do conselheiro 
pelos devidos segmentos, os mesmos serão homologados por ato do Conselho Municipal de Educação. Art. 6º- A função de conselheiro é considerada de relevante interesse público e seu exercício 
terá prioridade sobre outra função pública. Art. 7º- É vedado o exercício simultâneo de conselheiro com o cargo de Secretário do 
Município e com mandato legislativo municipal, estadual e federal. Art. 8º- A nomeação dos membros do Conselho Municipal de Educação será feita respeitada a seguinte composição: 
I – 2(dois) membros de profissionais em educação indicados pelo Chefe do Poder Executivo Municipal. 
II -07 (sete) membros de profissionais em educação escolhidos pela categoria distribuídos da seguinte forma: a) 4 (quatro) membros representantes dos profissionais em educação da rede pública 
municipal que atuam no Ensino Fundamental e Médio, sendo no mínimo 2(dois) docentes e 02 representante dos diretores das Escolas de Ensino Fundamental. 
b) 1(um) membro profissional em educação superior indicados por IES com atuação no município. 
c) 1(um ) membro profissional técnico administrativo da rede pública municipal de ensino com indicação pelo sindicato da classe. d) 1 (um ) um representante da associação de Pais e Comunidade – APC 
Parágrafo único- O conselheiro poderá, a qualquer tempo, ser destituído do cargo pela entidade que representa, se a mesma assim entender e comunicar ao Conselho por escrito, 
exceto se membro da Mesa Diretora do Conselho. Art. 9º - O mandato de cada membro do Conselho Municipal de Educação terá a duração de 4(quatro) anos, sendo as eleições de 2(dois) em 2(dois)anos permitida a recondução por um 
único período consecutivo. 
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Art. 10º - Ocorrendo a vacância no Conselho Municipal de Educação por abandono, renúncia morte ou destituição, será reconstituído, na forma desta lei, por outro que complementará 
comodato. Art. 11º - A destituição será automática se o conselheiro faltar a mais de 3(três)reuniões consecutivas ou 5(cinco) alternadas a cada ano de mandato, sem justificativa, ou se o mesmo 
mudar de residência do município. Parágrafo único - As reuniões do Conselho Municipal de Educação serão realizadas de acordo 
com o que for estabelecido pelo seu regimento, devendo ser assegurada, pelo menos, uma a cada mês. Art. 12º - O Membro do Conselho Municipal de Educação, para exercer a função deverá 
obrigatoriamente residir no município. Art. 13º - O Conselho Municipal de educação terá comissões permanentes, que serão quantas 
forem necessárias para o melhor desenvolvimento dos trabalhos. Art. 14º - O Conselho Municipal de Educação realizará reuniões de acordo com o que estabelecer em seu regimento. 
Art. 15º - O Conselho Municipal de Educação contará com infra-estrutura para o atendimento técnico, jurídico e administrativo de apoio, necessário ao atendimento de seus serviços, 
devendo ser previstos recursos orçamentários para cumprir suas finalidades. Art. 16º - Para o primeiro mandato metade dos Membros do Conselho Municipal de Educação será somente por 2 (dois) anos e outra metade por 4(quatro) anos, seguindo-se as eleições 
nos termos do art.6º da lei Municipal 3820 de 19.05.2011, o que deverá constar no regimento do conselho. 
Art. 17º - O conselheiro exerce função de relevante interesse público e seu exercício tem prioridade em relação às demais funções públicas. 
Art. 18º- O Conselho Municipal de Educação realiza suas atividades por meio das seguintes instâncias de decisão e execução: I – O Plenário 
II – a Presidência III – As Câmaras Setoriais e Comissões 
IV – A Secretaria Executiva SESSÃO I - DO CONSELHO Art. 19º - Compete ao Conselho Municipal de Educação, dentre outras: 
I – elaborar, alterar e aprovar seu regimento; II – participar na definição das políticas municipais de educação e na discussão e aprovação 
do plano municipal de educação; III- elaborar normas complementares para o sistema municipal de ensino; IV- acompanhar, controlar e avaliar a execução de planos, programas, projetos, experiências 
inovadoras na área da educação municipal; V - acompanhar, fiscalizar e controlar a aplicação de recursos públicos destinados à 
educação; VI – elaborar normas para autorização, credenciamento e fiscalização das instituições do sistema municipal de ensino; 
VII- manifestar-se previamente sobre acordos, convênios e similares a serem celebrados pelo poder público municipal com as demais instâncias governamentais ou do setor privado; 
VIII- deliberar sobre a criação, autorização e credenciamento de novas escolas, séries e cursos a serem mantidos pelo município; 
IX - conhecer a realidade educacional do município e propor medidas aos poderes públicos para a melhoria do fluxo e do rendimento escolar; X – Propor medidas e programas para titular, capacitar, atualizar e aperfeiçoar os profissionais 
de educação; XI – emitir pareceres sobre assuntos educacionais e questões de natureza pedagógica que 
lhe forem submetidas pelo executivo ou legislativo, direções e conselhos escolares das unidades de ensino público municipal e por entidades de âmbito municipal; XII - fiscalizar o cumprimento das disposições constitucionais, legais e normativas relativas á 
educação, representando junto ás autoridades competentes, quando for o caso; 
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XIII- apreciar e deliberar sobre o plano de aplicação dos recursos a serem transferidos às escolas públicas municipais, destinados à manutenção e ao custeio do ensino e fiscalizar o 
repasse por ele previsto; XIV – propor ou estabelecer medidas que visem a expansão, consolidação e aperfeiçoamento do sistema municipal de ensino; 
XV - manter intercâmbio com conselhos de educação dos demais municípios, estadual e federal; 
XVI – exercer todas as atribuições previstas em lei ou decorrentes da natureza de suas funções, ou que lhe forem conferidas; XVII – fiscalizar a gestão e funcionamento das unidades de ensino da rede pública municipal; 
XVIII- autorizar, credenciar e inspecionar o funcionamento de estabelecimentos de ensino público de qualquer nível a serem instituídos no âmbito municipal. 
XX - coordenar o processo de definição de políticas e diretrizes municipais de educação, promovendo a colaboração entre o sistema municipal de educação e os demais que possuam instituições de ensino do município; 
XXI- apreciar relatório anual da Secretaria Municipal de Educação e os dados sobre execução financeira; 
XXII- indicar representante para integrar o Conselho de Controle do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização do Magistério; XXIII- criar comissões de serviços indicar e destituir ou substituir seus integrantes; 
XXIV- eleger e dar posse à Mesa Diretora. SEÇÃO II - DOS CONSELHEIROS 
Art. 20º Compete aos Conselheiros: I – participar dos debates e votar nas deliberações do Conselho; 
II – relatar os processos que lhes sejam distribuídos; III – requerer vistas de processo e adiamento de discussão e votação; IV – propor questões de ordem; 
V – integrar câmaras e comissões; VI – fazer indicações e propostas sobre matéria de competência do Conselho; 
VII – auxiliar a presidência no desempenho de suas funções; VIII – cumprir e fazer cumprir este Regimento; IX – representar o Conselho quando solicitado pela presidência ou substituto legal. 

SEÇÃO III - DO PLENÁRIO Art. 21º O Plenário é o núcleo principal do exercício da competência legal do Conselho 
Municipal de Educação, constituído pela totalidade dos Conselheiros. Art. 22º Compete ao Plenário: I - aprovar os planos anuais e plurianuais de educação do município de Juazeiro do Norte; 
II - aprovar os planos de aplicação de recursos federais, estaduais e municipais, quando a lei o exigir; 
III – aprovar critérios que permitam avanços progressivos dos alunos, pela conjugação dos elementos idade e aproveitamento; IV - aprovar o Regimento Interno do CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO e promover 
as modificações que julgarem necessárias; V - aprovar os Regimentos Internos das Escolas Municipais; 
VI – aprovar, após análise, a equivalência ao ensino regular, de cursos propostos ou realizados, a fim de assegurar a continuidade de estudos ou sua certificação; 
VII – estabelecer os critérios gerais que devem presidir o aproveitamento de estudos, quando da transferência de aluno de outros estabelecimentos de ensino do país e do exterior; VIII - estabelecer os procedimentos a serem adotados em favor de alunos com necessidades 
educacionais especiais, bem assim daqueles que se encontrem em atraso considerável quanto à idade regular de matrícula. 
IX – propor modificações na legislação do ensino municipal, visando ao aperfeiçoamento do Sistema Municipal de Ensino, observando, sempre, a legislação federal e estadual em vigor; X – propor medidas disciplinares, quando couber, assegurado aos conselheiros o direito de 
defesa. 
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XI – autorizar experiências pedagógicas, assegurando validade aos estudos assim realizados; XII – adotar ou propor medidas que objetivem a expansão e a melhoria da qualidade de 
ensino; XIII – decidir sobre autorização e reconhecimento dos estabelecimentos municipais de ensino; XIV – elaborar normas disciplinando o processo de autorização e reconhecimento das escolas 
do sistema municipal de ensino; XV - Fixar normas disciplinando o processo de inspeção escolar; 
XVI – promover, no âmbito de sua competência, e propor à autoridade competente medidas administrativas e disciplinares, sempre que necessário ao bom funcionamento do Sistema Municipal de Ensino; 
XVII – deliberar sobre outras matérias que lhe forem conferidas por força de norma legal ou regulamentar. 
Art. 23º Os atos e Resoluções aprovados em Plenário que fixem normas de ordem geral e obrigações para o Poder Público deverão ser homologados pelo Secretário Municipal de Educação. 

SEÇÃO IV - DA PRESIDÊNCIA Art. 24º A presidência do Conselho é exercida pelo Presidente e Vice-Presidente, eleitos pelos 
conselheiros, com mandato de dois anos, permitida uma única recondução. Art. 25º O Presidente e o Vice-Presidente são eleitos pela maioria dos conselheiros presentes à sessão em regime de votação a ser definido pelo plenário. 
§ 1º A eleição será realizada na primeira reunião após o término do mandato e havendo empate na votação considerar-se-á eleito o Conselheiro mais antigo no Conselho ou, em 
empate, o mais idoso. § 2º A posse do Presidente e do Vice-Presidente realizar-se-á imediatamente ou, no máximo, 
na primeira reunião após a eleição. § 3º Interrompendo-se o mandato do Presidente, assume a Presidência o Vice-Presidente e será eleito, entre os membros do Conselho, um Vice Presidente para cumprir o restante do 
mandato. Art. 26º Compete ao Presidente: 
I – representar o Conselho em solenidades e atos oficiais, podendo delegar essa atribuição a outro Conselheiro. II – presidir as reuniões do Conselho Pleno, propor e encaminhar as questões, apurando 
votação e proclamando os resultados; III – tomar parte na discussão de matéria em julgamento, votando, apenas, em caso de 
empate; IV – encaminhar às instâncias competentes as deliberações emanadas do Conselho; V – assinar, com os demais conselheiros, as atas das reuniões e as resoluções do Conselho 
Pleno; VI – designar os membros das Câmaras, ouvido o Plenário; 
VII – constituir Comissões e designar os seus membros, ouvido o Plenário; VIII – convocar reuniões extraordinárias; IX – assinar portarias; 
X – preservar e manter a ordem dos serviços e a disciplina do Conselho; XI – superintender as atividades do Secretário Executivo fixando-lhe o horário de trabalho; 
XII – despachar o expediente do Conselho, dando publicidade aos atos e decisões cuja divulgação seja necessária; 
XIII – manter correspondência em nome do Conselho; XIV – apresentar em Plenário, para discussão e aprovação, um Plano de Aplicação de Recursos; 
XV – movimentar os recursos destinados ao Conselho e prestar contas anualmente; XVI – exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei ou inerente ao cargo. 
Art. 27º Compete ao Vice-Presidente: I – substituir o Presidente, em suas ausências e impedimentos, e sucedê-lo, no caso de vacância, observando o disposto neste Regimento; 
II – assessorar o Presidente, quando for solicitado. 
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SEÇÃO V - DAS CÂMARAS SETORIAIS E COMISSÕES ESPECIAIS. Art. 28º As Câmaras Setoriais e as Comissões Especiais serão compostas por conselheiros 
designados pela presidência, ouvido o Plenário. Art. 29º As Câmaras serão constituídas em caráter permanente com a seguinte designação: I - Câmara de Educação Básica 
II - Câmara de Legislação e Normas III – Câmara de Controle Social e Políticas Integradas à Educação. 
§ 1º As Câmaras compõem-se, no mínimo, de três Conselheiros designados pelo Presidente do Conselho, ouvido o plenário, e terá um Presidente, escolhido entre seus membros. § 2º O Conselheiro pode pertencer a mais de uma Câmara, não podendo, no entanto, presidir 
mais de uma; Art. 30º As Câmaras reúnem-se ordinariamente uma vez por semana e, extraordinariamente, 
quando convocadas pelo respectivo Presidente. Parágrafo Único: As reuniões das Câmaras serão realizadas com a presença da maioria dos seus membros. 
Art. 31º Havendo conveniência as duas Câmaras poderão funcionar conjuntamente, caracterizando-se reunião intercâmara, cabendo a presidência da reunião, nesta hipótese, ao 
Presidente da Câmara à qual a matéria em discussão está vinculada. Art. 32º As Câmaras atuarão em matérias específicas do seu âmbito de atuação e suas conclusões, expressas em pareceres, serão submetidas à deliberação do Plenário. 
Art. 33º Qualquer conselheiro pode participar dos trabalhos da Câmara à qual não pertença, quando for por ela convocado. 
Art. 34º Compete a cada uma das Câmaras: I – apreciar os processos que lhes sejam distribuídos e sobre eles emitir um parecer a ser 
submetido ao Plenário. II – responder a consultas encaminhadas pelo Presidente do Conselho. III – opinar sobre questões que envolvem interpretação doutrinária, nas matérias de sua 
especificidade, propondo normatização quando for necessária; IV – analisar as estatísticas do ensino e promover estudos e pesquisas de interesses aos 
trabalhos do Conselho; V – promover diligências para a instrução dos processos de sua competência ou para atender a determinação do Plenário do Conselho; 
VI – eleger o respectivo Presidente. Art. 35º As Comissões as serão constituídas em caráter permanente com a seguinte 
designação: I - Comissão de Legislação e Normas II - Comissão de Qualificação Profissional 
Art. 36º As Comissões Especiais serão instituídas de acordo com as necessidades do Sistema de Ensino do Município e terão vigência correlata à natureza da matéria. 
§ 1º Cada Comissão será constituída de no mínimo, três membros, podendo ser integrada ou assessorada por pessoa de reconhecido saber e experiência na matéria. § 2º As reuniões das Comissões serão realizadas com a presença da maioria de seus 
membros. § 3º As atas das reuniões serão lavradas por um de seus membros e assinadas pelo 
Presidente e demais membros. Art. 37º Os trabalhos das Câmaras setoriais e Comissões Especiais devem observar no que 
couber, a mesma sistemática dos trabalhos do Plenário. § 1º O pronunciamento das Câmaras e Comissões terá caráter de parecer para deliberação do Plenário. 
§ 2º Para cada processo nas Câmaras e Comissões Especiais, mediante rodízio, será designado um relator entre os componentes, incluindo o presidente nesta designação; 
§ 3º Não aprovada a conclusão, os Presidentes da Câmara Setorial e Comissão Especial designarão o componente discordante para redigir outro parecer. SEÇÃO VI - DA SECRETARIA EXECUTIVA 
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Art. 38º A Secretaria Executiva, dirigida por um Secretário Executivo, nomeado em comissão por ato do Prefeito Municipal, é o setor responsável pelos serviços técnico-administrativos do 
Conselho. Art. 39º Compete ao Secretário Executivo: I – dirigir, coordenar, orientar e supervisionar as atividades técnicas e administrativas do 
Conselho; II – verificar a instrução dos processos e encaminhá-los ao Presidente da câmara e das 
Comissões à qual a matéria em discussão está vinculada; III – organizar, para aprovação do Presidente, a pauta das reuniões do Conselho Pleno; IV – tomar as providências administrativas necessárias à instalação das reuniões do Conselho 
Pleno, Câmaras Setoriais e das Comissões Especiais; V – lavrar e assinar as atas das reuniões do Conselho Pleno; 
VI – assistir o Presidente durante as reuniões plenárias e sempre que necessário; VII – assessorar o Presidente na fixação de diretrizes administrativas e nos assuntos de sua competência; 
VIII – adotar ou propor medidas que objetivem o aperfeiçoamento dos serviços afetos ao Conselho; 
IX – decidir ou opinar sobre assuntos de sua competência; X – efetuar ou promover diligências inerentes às suas funções; XI – promover a adequada distribuição dos trabalhos entre os servidores do órgão; 
XII – elaborar o relatório anual das atividades do Conselho; XIII – desenvolver outras atividades correlatas que lhe sejam atribuídas pelo Presidente do 
órgão. CAPÍTULO III - DO FUNCIONAMENTO DO CONSELHO PLENO 
Art. 40º O Conselho Municipal de Educação reúne-se, ordinariamente, uma vez por mês e extraordinariamente, sempre que convocado pelo seu Presidente ou por pelo menos um terço dos Conselheiros, no prazo mínimo de 24 horas de dias úteis, em horário pré-fixado e desde 
que registrado o “quorum”, alcançado com a presença mínima de metade mais um de seus membros. 
Art. 41º As reuniões ordinárias do Conselho terão a seguinte sequência: I – Expediente: a) abertura da reunião; 
b) leitura, discussão e votação da ata da reunião anterior; c) expediente e comunicações. 
II – Ordem Administrativa: constituída de apresentação de projetos, indicações, requerimentos, propostas, estudos e demais proposições de membros do Conselho. III – Ordem do Dia: 
a) discussão e decisão dos casos adiados e dos que forem julgados de urgência pelo Plenário; b) apresentação, discussão e decisão de matéria constante da pauta de reunião. 
c) encerramento da reunião. § 1º - Em caso de urgência ou de alta relevância, um conselheiro titular poderá solicitar à presidência alterações na sistemática estabelecida neste artigo. 
§ 2º A eleição do Presidente e Vice-Presidente do Conselho, bem como, a posse correspondente, é efetuada durante a ordem administrativa. 
Art. 42º As reuniões extraordinárias constarão de expediente e ordem do dia. Art. 43º Na ordem do dia são discutidos e votados apenas os pareceres constantes da pauta, 
salvo decisão em contrário dos conselheiros. Art.44º Das reuniões serão lavradas atas assinadas pelo Presidente e pelos demais conselheiros. 

CAPÍTULO IV - DAS DELIBERAÇÕES SEÇÃO I - DOS DEBATES 
Art. 45º No julgamento de processo em pauta, o Presidente solicita ao Relator o respectivo parecer que deve ser precedido de relatório, contendo exposição circunstanciada do caso, sem prejuízo da obrigação do relator de prestar, verbalmente, os esclarecimentos 
complementares solicitados por qualquer Conselheiro. 
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§ 1º Havendo pedido de vistas, o Presidente determina a entrega do processo e respectivo parecer ao requerente, ficando o julgamento adiado para a sessão seguinte. 
§ 2º Não havendo pedido de vistas, e concluídos os debates, o Presidente promove a votação e proclama o resultado. Art. 46º Suscitando-se questão preliminar ou prejudicial ao ser iniciado o julgamento de um 
processo, deve a questão ser discutida e votada preferencialmente, antes da matéria principal. Art. 47º As emendas apresentadas e aprovadas às matérias em discussão podem ser: 
I – aditivas, quando acrescentarem disposição nova; II – modificativas, quando alterarem a redação sem modificar-lhe a substancia; III – substitutivas, quando a alteração abranger toda a matéria da proposição. 
Parágrafo Único - Sobrevindo impasse no julgamento, motivado pelos debates, ou por força maior, o Presidente transferirá tal julgamento para a reunião imediatamente posterior. 
Art. 48º A votação será sempre nominal, e somente será secreta quando assim o decidir o Plenário, por maioria absoluta. Art. 49º As deliberações são tomadas por maioria de votos dos presentes, respeitando o 
“quorum” previsto neste Regimento. SEÇÃO II - DAS RESOLUÇÕES 
Art. 50º As deliberações do Plenário do Conselho quando de caráter normativo ou deliberativo, e destinadas a produzir efeitos externamente, terão a forma de “resolução”. Parágrafo Único – As resoluções são numeradas por ordem cronológica, renovadas 
anualmente, datadas e assinadas pelo Presidente e demais Conselheiros. SEÇÃO III - DOS PARECERES 
Art. 51º As deliberações das Câmaras e das Comissões Especiais são expressas mediante “parecer”, assinado por todos os respectivos membros. 
§ 1º Os pareceres devem conter uma parte expositiva, em forma de relatório, a fundamentação de fato e de direito, o voto do relator e a decisão final da câmara ou comissão. § 2º Submetido o parecer a julgamento da Câmara ou Comissão e ocorrendo sua rejeição, 
caberá a outro Conselheiro redigir novo parecer. CAPÍTULO V - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Art. 52º O mês de julho de cada ano será reservado ao recesso do Conselho. Art. 53 º O presente Regimento Interno somente poderá ser alterado com a aprovação de 2/3 (dois terços) dos membros do Conselho. 
Art. 54º Os casos omissos e as dúvidas na aplicação do presente regimento serão discutidos e deliberados em plenário. 
Art. 55º Este regimento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.  

Sala das Sessões, em Juazeiro do Norte (CE), 30 de junho de 2011.  
Professor Jose Marcondes Macedo Landim 

Presidente do CME – Juazeiro do Norte 


