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Resumo:
O artigo descreve de forma sucinta uma experiência de articulação entre pesquisa-extensão
desenvolvida em uma cidade de médio porte, localizada no Centro-Oeste de Minas Gerais de
articulação dos Conselhos Gestores de Políticas Públicas no formato de um Fórum dos Conselhos.
Detectou-se um enorme potencial de amadurecimento político nesse formato de organização, porém,
verificou-se que um conjunto de fatores converge para dificultar a consolidação de experiências dessa
natureza, que envolvem a aglutinação de forças sociais em prol do amadurecimento político dos
Conselhos como arenas de participação política.
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Introdução
ACartaMundialdoDireitoàCidade2representaoresultadodeumaconvergênciadeesforçosdeorganiz
açõesdasociedadecivilpelagarantiadeefetivaçãodedireitossociaisconquistados,tendoacidadecomocenário
fundamental.Odireitoàcidaderepresentaumpassoimportantenaconstruçãodepráticas democráticas que
avancem na complementaridade entreas formas representativaediretadademocracia.
Direitoàcidadeéinterdependenteatodososdireitoshumanosinternacionalmenterec
onhecidos,concebidosintegralmenteeincluiosdireitoscivis,políticos,econômicos,
sociais,culturaiseambientais.Incluitambémodireitoàliberdadedereuniãoeorganiza
ção:odireitoaoexercíciodacidadania,daparticipaçãonoplanejamento,produçãoege
stãodacidade;aproduçãosocialdohabitat;orespeitoàsminoriaseàpluralidadeética,r
acial,sexualecultural.ODireitoàCidadeincluitambémodireitoaodesenvolvimento,
aummeioambientesadio,aodesfruteepreservaçãodosrecursosnaturaiseàparticipaç
ãonoplanejamentoegestãourbanos(OSÓRIO,2006,p.195).
NoBrasil,aconquistadodireitoàcidadefoiresultadodalutaempreendidapelaReformaUrbana,desen
cadeadanadécadade1980.OsprincípiosdefendidospeloMovimentoemdefesadaReformaUrbanatransforma
ramseemconteúdolegalnosartigos182e183daConstituiçãoFederalde1988,regulamentadospelaLei10.257de20
01.OcapítulodapolíticaurbanadaConstituiçãode1988esuaregulamentaçãopeloEstatutodaCidaderepresent
amumavançosignificativonocampododireitodecidadaniaaplicadoaofuncionamentodacidade,emfunçãoda
ênfasedadaàsquestõesurbanassoboprismadafunçãosocialdacidade.Noartigo2ºdaLei10.257consta:
“[...]apolíticaurbanatemporobjetivoordenaroplenodesenvolvimentodasfunçõessociaisdacidadeedapropri
edadeurbana.”
Oartigotemcomodiretriz-chave:
“[...]agarantiadodireitoacidadessustentáveis,entendidocomoodireitoàterraurbana,àmoradia,aosaneament
oambiental,àinfra1
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estruturaurbana,aotransporteeaosserviçospúblicos,aotrabalhoeaolazerparaaspresentesefuturasgerações.”
3

Odesenvolvimentodeexperiênciasdeparticipaçãopolíticana deliberação e acompanhamento das
políticas públicas sociais e urbanas favorecea prática da intersetorialidade na gestão e no planejamento
das
cidades.
AlgumasexperiênciasdegestãoparticipativatêmsefundamentadonapráticadaGestãoIntegrada,nessaperspe
ctiva,asintervençõesurbanassãoarticuladascomaspolíticassociais,buscandotambémefetivararegulamenta
çãofundiáriade espaçosirregularmenteocupadosdascidades.
AsexperiênciasnoBrasiltornamsedesafiadorasemfunçãodeumahistóricafaltadedireitosedeexclusãodeparcelassignificativasdasociedaden
ãosódoacessoàspolíticassociais,mastambémaosprocessospolíticosdetomadadedecisão.DeacordocomMar
icato(2001),odireitoàinvasãoéatépermitido,masnãoodireitoàcidade,partedapopulaçãoestáexcluídadomer
cadoresidencialprivadolegaledaproduçãoformaldacidade,acidadelegaltendeasercadavezmaisespaçodami
noria.
Importante,noentanto,éreconheceramudançaderumospromovidapelaConstituiçãode1988,aoabrir
umnovocaminhoparaaconstruçãodademocracianopaís.Definemseinstrumentosimportantesparaaaplicaçãodeformasdegestãodemocráticadascidades,nosartigos182e183,r
egulamentadospeloEstatutodaCidade4.
Ademocraciaparticipativatemcomofundamentoaampliaçãodoconceitodepolítica,medianteapartic
ipaçãocidadãeadeliberaçãoemespaçospúblicos,compossibilidadesdesereminstituídosmecanismosdecontr
olesocial,enriquecidospelaparticipaçãopolíticadenovosatores,atuantesnadefiniçãodeagendasepráticasco
mpartilhadas.
Iniciaseumesforçodasorganizaçõescivisedosgovernoscomprometidoscomaconsolidaçãodademocraciaemdefes
adaideiadeapropriedadeurbanaeacidadecumpriremsuafunçãosocial,entendidacomoaprevalênciadointere
ssecomumsobreodireitoindividualdepropriedade,contemplandoaspectossociais,ambientais,econômicose
deinclusãosocial.
Agovernançademocráticadevegarantirmecanismosdegestãodescentralizada,bemcomooacessoàin
formação,àparticipaçãoeaocontrolesocialnosprocessosdeformulação,tomadadedecisão,implementaçãoea
valiaçãodaspolíticassociaiseurbanas.OConselhoNacionaldasCidadeseasConferênciasdaCidade5saemem
defesadaarticulaçãodapolíticaurbanaàspolíticasdeeducação,assistênciasocial,saúde,lazer,segurança,pres
ervaçãoambiental,emprego,trabalhoerendaededesenvolvimentoeconômicodopaís.
PesquisassobreestenovoquadropolíticoeopapeldascidadescomoentesfederativosnoBrasilexpõem
o
quãooprocessofoiintensoeparticipativonosmomentosiniciaisemfunçãodaefervescênciadosacontecimento
3
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,2005,p.258.
4
BRASIL.EstatutodaCidade:Guiaparaimplementaçãopelosmunicípiosecidadãos.3.ed..Brasília:MinistériodasCidades
,2005.
5
A1ªConferênciaNacionaldasCidadeselegeoConselhoNacionaldasCidades,nostermosdasMedidasProvisórias2.220/2001e103/
2001.OConselhoNacionaldasCidades,umavezinstalado,tevecomofunçãoregulamentarasformaseoscritériosdeeleiçãodosconse
lhosestaduaisdascidades,constituindoosconselhos:nacional,estaduais,metropolitanosemunicipaisdascidades(CONFERÊNCI
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sdemocráticosnosanosde1990.Os desdobramentos ocorridos naprimeiradécadadoséculoXXI mostram
que
houve
aconsolidaçãodeespaçospúblicosinstitucionalizados,comoosConselhosSetoriaisdePolíticasPúblicas6eout
rasesferas.Aomesmotempo,umconjuntodefragilidades7dessasnovasinstitucionalidadesficamexpostas,de
ntreasquaissedestacam:aingerênciadoEstadonasagendascompartilhadascomasociedadecivil,arestriçãoda
srepresentaçõescivispelonãoenvolvimentodopúblicorepresentadonosprocessosdecisórios,odesinteressep
elaparticipaçãopolíticaacompanhadodeproblemasrelativosàqualidadedaparticipação,asdificuldadesdeco
nsolidaçãodeformaseficientesdecontrolesocial.Osproblemasdetectados representam desafios para o
amadurecimento da democracia deliberativa, tornando-se relevantes as pesquisas e intervenções sociais
que atuem no sentido de compreender e contribuir para a efetividade deliberativa dessas instituições
participativas.
O trabalho desenvolvido junto ao Fórum dos Conselhos apresenta-se como experiência
interessante de articulação entre pesquisa e extensão, envolvendo os conselhos setoriais de políticas
públicas em Divinópolis, cidade de porte médio, no centro-oeste de Minas Gerais. Os estudos escassos
sobre cidades de médio e pequeno porte, e a posição representada pela cidade de Divinópolis no
Centro-Oeste de Minas Gerais, tornam a análise dessa realidade relevante no campo dos estudos
urbanos.
Divinópolis tem atualmente 213 mil habitantes, sua proximidade da capital mineira interfere de
forma determinante no funcionamento da cidade. As atividades siderúrgica, metalúrgica e de confecção
de roupas, determinam a característica industrial importante do município, atraindo mão de obra e
investimentos, aspectos que favorecem o desenvolvimento econômico, ao mesmo tempo em que,
avolumaproblemas sociais, ambientais e formas desordenadas de uso e ocupação do solo urbano.
A pesquisa em processo sobre os conselhos setoriais de política pública demonstra a existência
de conselhos legitimados, que enfrentam problemas diversos, destacando-se as deficiências de
qualidade da participação e representação da sociedade civil e do poder executivo, aliadas a
dificuldades de acompanhamento das deliberações sobre políticas públicas. Um dos objetivos da
pesquisa é viabilizar ações de extensão, ao longo do processo investigativo e após sua conclusão, de
forma a criar momentos de interlocução da Universidade com os segmentos sociais organizados da
sociedade local, atuantes em Conselhos e outras modalidades de associativismo, tendo por base a ideia
de que a construção democrática se dá também e, fundamentalmente, pela relação dialógica entre
saberes. Imbuídos desse propósito, os membros da equipe composta de professores-pesquisadores com
formação em ciências sociais, filosofia e comunicação social se articularam para desenvolver o Projeto
Participação Política e Direito à Cidade.
1. Desafios da democracia na cidade
Ao tratar dos paradoxos da democracia moderna, Bobbio conclui que “a democracia é uma
prática extremamente complexa que recusa improvisações, generalizações fáceis e inovações mais ou
menos engenhosas” (BOBBIO, 1979, p. 38). O autor conceitua democracia como um termo de muitos
6EstudodesenvolvidoporTatagiba(2002),osConselhossãoconsideradosencontrosentresociedadeeEstadoe,emboratenhacomofo
coodesempenhodosConselhosGestoresdePolíticas,suasanálisesservemdereferênciaparaainterpretaçãodecomovêmatuandoout
rasmodalidadesdeConselhostambémsurgidosnobojodoprocessodemocráticoeigualmentemarcadospelosproblemasqueafetamo
sConselhosGestores.Ostemasabordadospelapesquisadoraenvolvemaquestãodarepresentatividade,acapacidadedeliberativa,ac
entralidadedoEstadonaelaboraçãodapauta,apartilhadopodereosproblemasrelacionadosàpluralidadedeinteressesintermediados
edefendidosnofuncionamentodosConselhos.7
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significados, prevalecendo o entendimento de democracia como o conjunto de regras que permite a
mais ampla e mais segura participação da maior parte dos cidadãos.
Contemporaneamente, esses múltiplos significados convergem para uma retórica
universalizante que torna a democracia o regime por excelência a ser adotado pelos Estados-Nações,
embora sua prática guarde as singularidades dos significados e aplicações dados a ela em cada
experiência nacional, regional e local.
Um dos paradoxos mais evidentes da democracia no contexto contemporâneo é a oposição
entre o fortalecimento do sentido universalista de bem comum, e a tendência ao particularismo como
expressão de um individualismo exacerbado. No capitalismo globalizado, a onipresença do mercado8
tem favorecido o particularismo em detrimento do universalismo. Impõe-se um modelo de liberalismo
que preconiza o mercado e estabelece os contornos de um funcionamento subalterno do Estado.
Contudo, a expansão de regimes democráticos, ao mesmo tempo, tem estimulado o reposicionamento e
a valorização da sociedade civil, situação que favorece a defesa e aplicação de experiências de
democracia participativa. A sociedade civil nesse novo arranjo é o espaço onde ocorrem as mediações
do debate político, onde se constroem as concepções de mundo. Na conceituação de Nogueira (2003), a
sociedade civil é o lugar de luta no qual se formam vontades coletivas, onde são construídos os projetos
globais de sociedade, onde se evidencia a capacidade de direção ético-política, lugar das disputas de
poder e de dominação (NOGUEIRA, 2003, p. 224).
As questões levantadas por Bobbio (1979) sobre as contradições permanentes da democracia
se apresentam como importantes elementos para o entendimento do cenário político recente. O autor
aborda como contradições: a ampliação da burocracia em processos democráticos, o tecnicismo da
sociedade industrial em meio à sociedade dos cidadãos e o contraste entre democracia e sociedade de
massas.9 No entendimento de Bobbio (1979), o Estado cresce em dimensão em uma sociedade
democrática, na qual se proclama a igualdade jurídica de todos. As funções do Estado são ampliadas,
alargando-se os limites da administração pública, novas relações se estabelecem entre os cidadãos e os
representantes da administração pública. Paralelamente, ocorre o aumento dos problemas que requerem
soluções técnicas. Manifesta-se, segundo ele, uma contradição, pois o protagonista da sociedade
industrial é o técnico e o da sociedade democrática é o cidadão, em uma tendência das decisões se
tornarem cada vez mais técnicas e menos políticas. Situação também destoante ocorre entre o valor
dado à liberdade, à politização e à reflexão na aplicação da democracia em meio ao avanço da
massificação, onde impera o conformismo e a despolitização.
A racionalidade da eficiência tem se manifestado de forma dominante, a ponto de a ideia da
agilidade gerencial se sobrepor aos anseios e conquistas da participação política, fato que tem motivado
estudos empíricos sobre como o paradoxo da relação entre democracia e burocracia se desenvolve nas
práticas dos governos em diferentes esferas, destacando-se o funcionamento das administrações locais.
As reflexões de Tatagiba (2006) sobre os marcos da democracia gerencial na articulação entre
sociedade civil e sociedade política ajudam na compreensão de como o desenvolvimento das políticas
públicas tem se dado sob tais orientações. A pesquisadora explica como o ideário participacionista em
vigor e em expansão atualmente foi incorporado pela nova proposta gerencial. O resultado da prática
participativa adotada no modelo gerencial é o pragmatismo de resultados, tendente à despolitização.
A legitimidade alcançada pela lógica gerencial e os avanços da democracia participativa
8
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9
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denotam a existência de concepções e proposições diferentes em disputa. O tecnicismo e a
massificação disseminados contemporaneamente como regra de funcionamento da sociedade capitalista
se impõem no campo político também como proposta democrática, em contraposição ao entendimento
e à aplicação da democracia como participação política voltada para o debate público sobre ações que
envolvem interesses e afetam o bem comum. Dada a força dos discursos e dos projetos defendidos por
essas tendências, o confronto entre essas concepções penetra o Estado e a sociedade, alcançando as
organizações políticas convencionais e as novas esferas públicas, por vezes os modelos se misturam e
geram aplicações de fórmulas híbridas. Esse quadro recente das experiências políticas torna os estudos
empíricos mais difíceis e desafiadores.
A proposta participativa de democracia tem se manifestado por meio dos espaços públicos 10
que representam experiências onde os membros da sociedade civil praticam sua capacidade de
interferir nos processos de tomada de decisão, influenciando na significação do que é compartilhado
como bem comum; neles podem ser consolidadas as bases éticas importantes ao processo de construção
democrática. Nos espaços públicos podem também ser referendadas decisões e procedimentos que
atendem a grupos e agentes políticos que, muitas vezes, dispõem de condições melhores no debate ou
na composição de forças determinantes nas tomadas de decisões de interesse coletivo. Portanto, nessas
esferas não existe linearidade, prevalecem divergências e esforços de negociação em torno de
consensos tensos, devido à diversidade dos atores e às concepções diferentes de sociedade defendidas.
As cidades apresentam-se em meio ao quadro geral das transformações contemporâneas,
brevemente expostas, como um rico cenário da tensão entre projetos diferentes de sociedade; nelas os
significados da política11 ganham maior visibilidade e a relação entre o Estado e a sociedade civil se
expõe mais claramente para compreensão. Ao tomar a cidade como cenário privilegiado para análise da
democracia participativa nesta pesquisa, reconhece-se a sua posição como o lugar onde ocorrem
múltiplas relações, ambiente que expõe mais flagrantemente as estruturas políticas, as
institucionalidades concebidas e aplicadas. As cidades na interpretação de Lefebvre (2001) representam
o teatro da gigantesca metamorfose que expõe o funcionamento da sociedade capitalista e nelas
concentra-se o que faz uma sociedade. De acordo com o autor, a existência urbana se confunde com a
existência política.
2. O Fórum dos Conselhos: esforço de amadurecimento da participação política
O Fórum dos Conselhos de Políticas Públicas de Divinópolis foi criado por iniciativa de
10
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Em Gramsci (1978, apud COUTINHO, 2006), o conceito de política aparece em duas acepções: ampla e restrita. Na
ampla, a política é identificada com liberdade, como universalidade, tudo é política, ou seja, todas as esferas do ser social
são atravessadas pela política. Na forma restrita, prevalece o comportamento formal da política, historicamente transitório.
Weber (1999), em Economia e Sociedade, conceitua política como a tentativa de participar do poder ou de influenciar na
distribuição do poder, envolvendo interesses, conservação e deslocamentos de poder. A análise weberiana parte da relação
entre dominação e legitimidade e um dos seus pontos polêmicos é, ao entender o poder e a política na perspectiva do
Estado, tomá-lo como uma empresa.
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conselheiros preocupados em interferir nas políticas públicas, com vistas a fortalecer os conselhos
como espaços legítimos de tomada de decisão sobre as ações de governo. A proposta foi motivada
também pela necessidade de buscar meios de publicizara atuação dos conselhos, tornando-os mais
próximos da sociedade.
A iniciativa aconteceu depois de ter sido criada a Casa dos Conselhos, espaço estruturado,
mantido e gerido pelas administrações municipais desde 2006 para abrigar os conselhos setoriais que
atuam no município. Embora tenha sido criado para agregar todos os conselhos existentes na cidade, o
Fórum tem funcionado pelo envolvimento dos conselhos12 que atuam há mais tempo e que funcionam
na Casa dos Conselhos.
O Fórum tem seu regimento interno, proposto para atuar com autonomia, criado sem a
interferência direta de órgãos da administração municipal, porém, na prática, a relação próxima com a
gestão da Casa dos Conselhos tem afetado o seu desempenho, muitas vezes mostrando-se dependente
do Poder Executivo, tanto no que se refere a manutenção do espaço e da infraestrutura de
funcionamento dos conselhos, como no que tange as decisões e ações sobre as política públicas.
Opropósitoda atividade de extensão desenvolvida articulada à pesquisa foi de
entenderadinâmicapolíticados conselhos setoriais13. Buscou-seatuarnosentidodefavorecerodebate
políticodossujeitossociaisenvolvidosnosprocessosdelutapelainterferênciadasociedadecivilemdefiniçõese
deliberaçõessobrepolíticaspúblicas.Considerandotaiscaracterísticas,osfundamentosmetodológicos
da
proposta de pesquisa-extensão, tiveram como inspiração a ideiadeBoaventura(2010)sobrecomo pode
acontecer uma duplarupturaepistemológica,de modo a se colocar em prática uma ciênciaprudente capaz
de
fomentar
um
senso
comum
esclarecido.
Acredita
sequeosabercientíficoemdiálogocomosensocomumeoutrossaberesgeraaprendizadosefortaleceaaçãopolíti
cadossujeitossociais.
Aproposta se fundamenta tambémnaconcepçãogramiscianadequecadaindivíduoaoincorporarsenohomemcoletivoexperimentaumavivênciaeducativa.Arelaçãopedagógicaexisteemtodaasociedadeco
motroca,cadaumsemodificanamedidaemquemodificaomundo, é a possibilidade de se alcançar a
qualidade de sujeitoativo.
Asatividadesde extensão foram programadas de modo compartilhado com os conselheiros,
tendo sido as açõesconstruídas em conjunto com o público destinatário do trabalho.
Aadoçãodemecanismosdepublicizaçãodasaçõescompartilhadascomacomunidadefavoreceuodebateabert
odasquestõesrelativasaofuncionamentodoFórumedosConselhos,bemcomo,facilitouapráticadereplaneja
mentoaolongo
do
processo.
Todasasatividadesforamregistradaspormeiodedocumentaçãofotográficae,emalgumassituaçõesforamfeita
sfilmagensdasatividadesparaconstruçãodeacervodo projeto a ser utilizado como instrumento de
desdobramento das atividades e para se resguardar a memória política do grupo.
A construção de uma Agenda de Trabalho foi uma experiência interessante, por ter sido debatida
e definida com a participação dos conselheiros em reuniões abertas, tornando-se ao mesmo tempo,
importante instrumento de organização das ações.
A Agenda de Trabalho contemplou a realização de um seminário para apresentação do projeto
aos conselheiros, e de palestras sobre os temas orçamento público e plano diretor. No Encontro dos
Conselhos promovido pela equipe composta de elementos da Universidade, da administração municipal
e de conselheiros; grupos de trabalho debateram sobre os problemas enfrentados pelos conselhos de
políticas públicas. Como resultado das discussões foi criado um Blog – Divinópolis Participativa14.
12

Os conselhos que atuam de forma mais efetiva no Fórum dos Conselhos são os que atuam nas áreas: Saúde, Educação,
Criança e Adolescente/Tutelar, Pessoa com Deficiência, Segurança Alimentar, Assistência Social, Juventude, Anti-drogas.
13
14
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Resultou também do encontro a elaboração de uma carta15 dos conselhos aos candidatos nas eleições
municipais de 2012 e foram organizados núcleos para discussão sobre a integração entre as políticas
públicas, bem como, definidas estratégias de acompanhamento da elaboração do Orçamento Público
Municipal, composto do Plano Plurianual (PPA), da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e do
Orçamento Anual.
Superada a etapa de criação e consolidação dos conselhos como esferas públicas de participação
e deliberação sobre políticas, cabe hoje, depois de amadurecidas as relações entre sociedade civil e
governos se fazendo representar nessas arenas, compreender a capacidade dos conselhos de
interferirem efetivamente nas deliberações e nos resultados das políticas. Constatou-se por meio da
pesquisa e pelo contato com a realidade propiciado pelas atividades de extensão (intervenção social),
que a convergência de esforços no formato de fórum favorece o compartilhamento de experiências,
elucida decisões para enfrentamento de problemas comuns e cria uma aproximação favorável ao
fortalecimento político dos conselhos.
Considerações Finais
Apropostaparticipativadedemocraciatemsemanifestadopormeiodosespaçospúblicos16quereprese
ntamexperiênciasondeosmembrosdasociedadecivilpraticamsuacapacidadedeinterferirnosprocessosdeto
madadedecisão,influenciandonasignificaçãodoqueécompartilhadocomobemcomum;nelespodemsercons
olidadasasbaseséticasimportantesaoprocessodeconstruçãodemocrática.Nosespaçospúblicospodemtambé
mserreferendadasdecisõeseprocedimentosqueatendemagruposeagentespolíticosque,muitasvezes,dispõe
mdecondiçõesmelhoresnodebateounacomposiçãodeforçasdeterminantesnastomadasdedecisõesdeinteres
secoletivo.Portanto,nessasesferasnãoexistelinearidade,prevalecemdivergênciaseesforçosdenegociaçãoe
mtornodeconsensostensos,devidoàdiversidadedosatoreseàsconcepçõesdiferentesdesociedadedefendidas.
Emcenáriospolíticosdemocráticos,apenetraçãodeorganismoscivisnasestruturasinstitucionaisdo
Estado,ocontatoentreasrepresentaçõesdosgovernosedasorganizaçõessociaisnasesferaspúblicastêmgerado
atransformaçãodeambos.Nesseaspecto,osgovernossãolevadosaseprepararemparaoenfrentamentodasnov
asdemandas,redefinem-seburocraciasemuitosprofissionaisdegoverno
acabam
assumindo
papel
importante na concepçãodemetodologiasedeprocedimentosnaaplicaçãodeexperiênciasparticipativas.
As organizações civis também podem tomar a frente desses processos e criar mecanismos
inovadores de atuação, buscando aprimorar e ampliar os espaços públicos de debate sobre políticas
públicas, o Fórum dos Conselhos representa uma tentativa nessa direção. No caso da experiência de
ráticaseconcepçõescomuns,servetambémparadivulgaraçõesreferentesaoprojetoeaosConselhos.Parabuscarereuniroconteúdov
eiculadopormeiodessaferramentadecomunicaçãofoifeitoumtrabalhodecoletaeanálisedeinformaçõescedidaspelosConselhos,al
émdemanterumintercâmbioconstantecomasecretariadecadaumdeles,afimdedisponibilizarinformaçõessempreatualizadas.
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O
material
resultante
dos
debates
realizados
nos
GruposdeTrabalho
transformou-se
em
documentosobrearelaçãoentreosConselhoseoPoderPúblico.Nodia28desetembro,naCâmaraMunicipal,odocumentoassinadope
losConselheirosfoiapresentadoeentregueaoscandidatosaoExecutivoMunicipalnopleitode2012.
16Arendt(1997)explicaqueopúblicodenotaqueoquevemapúblicopodeservistoeouvido,oquenosgarantearealidadedomundoede
nósmesmos.
“Aesferapública,enquantomundocomum,reúnenosnacompanhiaunsdosoutros,contudoevitaquecolidamos,unscomosoutros,porassimdizer”
(ARENDT,1997,p.62).Dagnino,OlveraePanfichi(2006)demonstramarelevânciadoresgatecontemporâneodoespaçopúblico,fav
orecendoapublicidade,amanifestaçãodoqueestáoculto,daexposiçãodeopiniões,valoreseprincípiosantesmantidosnoâmbitopriv
ado.Garcia(2008),inspirando-seemGomes(2006)eJovchelovith(2006),argumentaqueaesferapúblicarefereseaodebateemsienãoaolugarondeocorreodebateequesempreestáassociadaàrelaçãopúblicoeprivado.Aautoramostraquenaabord
agemdotemaháumadistinçãoentreesferapúblicaeespaçopúblico.Aprimeirareferindoseaumaarenainstitucionalizadadediscussão,eosegundoentendidocomoambientesvariadosdenegociaçãoentreatores,quelevarão
decisõesparaasesferaspúblicas.Noentanto,existemabordagensteórico-empíricasquenãofazemdistinçõesentreambos.
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Divinópolis, coube à Universidade interferir em prol de transformar o esforço dos conselheiros em
realidade exitosa.
OprojetofoipropostotendocomoreferênciaessalógicaderelaçãoentresociedadecivileEstadoemumc
ontextodemocrático,deformaaamadurecerexperiênciasdeparticipaçãopolíticaquegarantamaformulaçãoe
ocontroledepolíticaspúblicasintegradas e que favoreçamaconsolidaçãodagestãodemocráticadacidade.
Osobjetivospropostosforamalcançados,tendosidopossíveloamadurecimentodainterlocuçãodaUni
versidadecomossegmentossociaisorganizadosdasociedadelocal,atuantesnosConselhos.Aintençãofoifavo
receroentendimentodessesatoressobreodireito
à
cidade,tendocomoreferênciaospressupostosdaReformaUrbanapresentesdoEstatutodaCidade.
Buscousevalorizaraspectosdaculturapolíticalocal,considerandohistoricamenteaspotencialidadesdeaçõespolíticas
desenvolvidasnomunicípio,entendidascomoreferênciaparaofortalecimentodosignificadodebemcomume
ntreosnovosatoressociais.
Aagendadetrabalhofavoreceuepoderáamadureceroscanaisdeinterlocuçãoentreasociedadecivileop
oderpúblicolocal,estimulandoprocessosdeparticipaçãopolíticavoltadosparaaconsolidaçãodeinstrumentos
degestãodemocráticadacidade.
As discussões decorrentes da agenda de atividades desenvolvidas convergem para um esforço
dos Conselhos de fazer com que haja uma convergência das políticas setorizadas, rompendo com a
tendência de elaboração de políticas sociais segmentadas. A primeira experiência de nucleação das
políticas envolveu os Conselhos de Educação, Defesa da Criança e do Adolescente, Saúde e Segurança
Alimentar.
De acordo com Inojosa (2001) o paradigma interdisciplinar e intersetorialpode ser aplicado por
meio da atuação em rede de compromisso social, pois, favorece maior permeabilidade do Estado que se
abre à sociedade, trabalhando não em setores, não em clausuras, mas com outros parceiros que também
estão fazendo o provimento de necessidades e expectativas da sociedade.
Embora se apresente como uma proposta promissora em termos da aglutinação das forças
sociais em prol de políticas articuladas e se mostre com potencial de espaço para debate sobre questões
diversas que afetam os conselhos, portanto, tende a fortalecer essas instâncias participativas, um
conjunto de problemas foram detectados como dificultadores do processo.
A organização no formato de fórum demanda não só a elaboração de regimento para seu
funcionamento. Verificou-se que a organização das ações é necessária para que haja de fato uma
convergência de esforços e para que os interesses e ações não se dispersem na atuação normalmente
isolada de cada conselho.
Existe uma dependência historicamente constituída, desde a origem dos conselhos, desses em
relação aos governos municipais, que tendem a usar dessa condição para manter o controle sobre
situações de tomada de decisões. A falta de preparo de parte significativa dos conselheiros, associada
ao despreparo de órgãos de governo, também contribuem para a fragilização de esferas inovadoras de
participação política.
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