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Introdução 

 Este estudo tem como objetivo apresentar e discutir os dados etnográficos da 1ª 

Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social (CONSOCIAL) do 

município de Tanguá, Rio de Janeiro. Nesta apresentação faremos a análise da formação de 

uma arena pública com preceitos de promoção da transparência pública, de estímulo da 

participação popular no acompanhamento e controle da gestão pública e de consolidação 

de propostas para a Conferência Estadual sobre Transparência e Controle Social. Para 

tanto, faremos a conjugação entre participação e representação na Conferência elencando 

as ações e os atores sociais que legitimam uma arena pública junto com os organizadores 

do evento corroborando com a representação popular em um processo participativo. 

Deteremos nos discursos, demandas e encaminhamento de propostas para observar a 

configuração da “cultura política” estabelecida pelos participantes, em especial com os 

debates nos Grupos de Trabalho (GT's) e na votação de propostas e de delegados para a 

Conferência Estadual. Neste momento especificaremos as gramáticas elegidas pelos 

participantes que orientam os debates além de especificar os mecanismos que 

fundamentam a participação e representação nos GT's e na candidatura e votação de 

delegados. Por fim, demonstraremos que a abertura de arenas públicas propicia, para além 

da inclusão de atores sociais em processos participativos, a ressignificação da gestão 

pública municipal e a reificação dos vínculos e/ou atividades participativas/associativas. 

 

Considerações Metodológicas 

 A observação da 1ª Conferência Municipal Sobre Transparência e Controle Social 

de Tanguá (CONSOCIAL) se insere no contexto do trabalho etnográfico realizado nos 

municípios de Silva Jardim e Tanguá, ambos no Estado do Rio de Janeiro, que visava a 

análise da participação popular e da formação de novas experiências participativas com a 



2 

constituição do Fórum Agenda 21 nos respectivos municípios. Em um dado momento 

surge aos olhos do pesquisador a divulgação e convocação para a CONSOCIAL através de 

cartazes fixados em pontos centrais da cidade e por convite informal de um participante do 

Fórum Agenda 21. À princípio não havia correlação entre a organização do evento com as 

atividades da Agenda 21 Local. Ainda assim, devido às prerrogativas iniciais da pesquisa, a 

Conferência se apresentava como um bom objeto para análise de espaços de participação 

popular. 

 Durante a realização da Conferência foi realizada, como base metodológica, a 

observação participante com algumas de suas variações1. Em muitos momentos, tais como 

na abertura do evento, palestra e votação das propostas na plenária, a posição do 

pesquisador se torna mais de observador. A identificação de “observador” era clara devido 

ao crachá diferenciado que eu portava. Ainda assim, um olhar mais atento ao cenário e aos 

integrantes da situação social, a anotação constante em um caderno, conformam a 

“observação direta” e situacional2. Em outras ocasiões, como nos intervalos das atividades, 

durante o coffee break e almoço, nos grupos de trabalho e na eleição de delegados a minha 

inserção no agrupamento era de participante que discutia com os demais as percepções 

sobre a Conferência, que questionava aos organizadores as motivações que levaram à 

organização do evento, além de estabelecer conversas informais sobre a participação das 

pessoas em entidades associativas, em conselhos de políticas públicas e no Fórum da 

Agenda 21, além de questionar o próprio trabalho de servidores municipais em suas 

secretarias. Para a composição dos dados analisados foram utilizados materiais 

disponibilizados pelos organizadores da Conferência, como o Regimento Interno, o texto-

base da CONSOCIAL, a programação da Conferência e a minuta com as propostas a serem 

discutidas. Grande parte dos dados utilizados na descrição das atividades da Conferência, 

dos discursos e ações dos atores sociais foram construídos a partir das anotações feitas em 

um diário de campo. 

 

Formação da arena pública 

                                                
1 Desde a clássica definição de observação participante de Malinowski (1978) muitos antropólogos tem 

reorientado as potencialidades e limites deste método de pesquisa, dentre eles seguimos as orientações de 
Marcus e Fischer (1999) que explorando o empreendimento etnográfico de forma crítica o concebe como 
ficção antropológica que resultará em uma realidade construída e de James Clifford (2011) que através da 
categoria “alegoria” explora a interpretação da própria etnografia, de sua escrita e sua autoridade. 

2 Sobre a análise situacional, ver Goffman (2011). 
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 A 1ª Conferência Municipal sobre Transparência e Controle Social de Tanguá foi 

realizada no dia 14 de fevereiro de 2012 na Escola Municipal Padre Thomas Pieters, 

localizada no bairro Vila Cortes. A Conferência teve aproximadamente dez horas de 

duração, começando a partir das 08 horas e finalizando as atividades após às 18 horas, à 

princípio seu horário era de 08 às 17 horas. Ela começou com o credenciamento dos 

participantes, estes eram identificados como pertencentes às categorias “organizadores”, 

“representantes públicos”, “representantes da sociedade civil”, “representantes de 

conselhos municipais” e “observadores”, cada um destes possuindo um crachá com cores 

diferentes. Pessoas que possuíam vários vínculos com diferentes entidades poderiam 

escolher, para a Conferência, a entidade que estariam representando. Simultaneamente ao 

credenciamento estava sendo oferecido o coffee-break aos participantes. Neste momento os 

participantes conversavam entre si em pequenos ou médios ajuntamentos. Por volta das 

nove horas e meia os organizadores convocaram os presentes a tomarem lugar no 

auditório. 

 Após a acomodação dos participantes foi feita, pelo mestre de cerimônia, a 

convocação para a composição da mesa de abertura do evento. Neste momento haviam 

cerca de 60 pessoas presentes. O mestre de cerimônia, um homem de cerca de 40 anos, era 

um dos organizadores da Conferência, sendo ele vinculado à Controladoria Geral do 

Município. A mesa foi composta pelo prefeito, pelo Controlador Geral do Município, pela 

esposa do prefeito e Secretária de Assistência Social, pelo Secretário de Assuntos 

Religiosos e por um representante da comunidade católica. Após a composição da mesa foi 

executado o hino nacional, em seguida o mestre de cerimônia se pronuncia apresentando as 

prerrogativas da CONSOCIAL lendo partes do Regimento Interno da Conferência. O tema 

da CONSOCIAL foi “A Sociedade no acompanhamento e controle  da gestão pública”, ela 

teve por objetivo principal “promover a transparência e estimular a participação da 

sociedade no acompanhamento e controle da gestão pública, contribuindo para um controle 

social mais efetivo” (BRASIL, s/d), seus objetivos específicos versavam sobre o debate e 

proposição de ações da sociedade civil para o acompanhamento da gestão pública, a 

promoção, incentivo e divulgação de novas ideias sobre a participação popular na gestão 

pública, a proposição de mecanismos de transparência e acesso à informações e dados 

públicos, o debate e a proposição de medidas de prevenção e combate à corrupção, entre 

outros objetivos. O mestre de cerimônia ainda reforçou os preceitos democráticos da atual 
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gestão municipal ao expressar que era a primeira vez que a Conferência era realizada no 

município e já contava com a participação maciça dos três setores da sociedade, quais eram 

o governo, a sociedade civil e os representantes dos conselhos municipais setoriais. Ele 

enfatizou que as propostas daquela Conferência poderiam vir a integrar o Plano Nacional 

sobre Transparência e Controle Social, fato pelo qual ele pediu comprometimento dos 

participantes nas atividades da Conferência. Antes de passar a palavra para os membros da 

mesa, o mestre de cerimônia sublinhou, agradecendo o prefeito e a Comissão 

Organizadora, que a inciativa da Conferência foi feita pelos servidores da Controladoria 

Geral do Município e que teve todo o apoio da Prefeitura de Tanguá. Em seguida a palavra 

foi dada aos membros da mesa. 

 O primeiro a se pronunciar foi o Marcelo3 (cerca de 35 anos, conselheiro 

municipal), ele foi identificado apenas como representante da comunidade católica. Sua 

exposição foi rápida, ele iniciou cumprimentando os membros da mesa e dizendo que iria 

fazer uma oração pedindo à Deus que iluminasse a mente dos governantes, antes de 

começar a rezar  “O Pai Nosso” ele enfatizou que o poder que os governantes possuem é 

uma doação de Deus e que este poder deve ser usado para melhorar a vida dos menos 

favorecidos, fato este que segundo ele vinha ocorrendo no município. Após a oração a 

palavra foi passada para o Pedro,  Secretário de Assuntos Religiosos (cerca de 40 anos, 

pastor evangélico). Após cumprimentar os membros da mesa ele explicou que a realização 

da CONSOCIAL era motivada por decreto federal que incentivava a participação da 

sociedade na gestão pública através do controle social sendo que a Conferência seria a 

primeira etapa de outras que decorreriam daquela, como as etapas estadual e nacional. Em 

seguida o pastor enalteceu a administração do prefeito dizendo que ele tem incentivado a 

participação popular na gestão pública, que o que tem sido realizado na cidade não saiu “da 

cabeça” do prefeito, que as ações da prefeitura eram da vontade do povo. Salientou e 

parabenizou a iniciativa do governo em realizar a Conferência contrastando com muitos 

outros municípios da região e do Estado do Rio de Janeiro não se prontificaram a fazê-la. 

Depois foi a vez do controlador geral do município e também presidente da Conferência e 

da Comissão Organizadora Municipal a se expressar. 

 O Osvaldo (cerca de 55 anos) também cumprimentou os membros da mesa, 

agradeceu a presença dos participantes e o empenho dos coordenadores na realização da 
                                                
3 Os nomes dos participantes foram trocados em uma tentativa de preservar suas identidades, apenas o 

nome do prefeito da cidade foi mantido enquanto tal. 
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Conferência. Ele enfatizou que toda a população de Tanguá foi convocada para o evento4, 

que foi feita divulgação na rádio, jornais da região e fixação de cartazes e banners na 

cidade. Disse ainda que os secretários e conselheiros municipais, além de representantes de 

associações filantrópicas e de moradores e demais autoridades da cidade foram convidados 

formalmente para a Conferência através de carta-convite. A partir desta justificação ele 

passou a contextualizar a CONSOCIAL dizendo que era a primeira vez que ela era 

realizada no país embora o tema do direito à participação na gestão pública era remetido à 

Constituição Federal de 1988, ainda assim, segundo o Presidente da Conferência, não era 

comum a realização de práticas consistentes de participação na gestão pública. Ele 

enfatizou que o controle social era um meio de reforçar a cidadania e a democracia, mas 

que para isso era necessário o interesse dos cidadãos. Ele citou a chamada primavera árabe 

que, segundo ele, foram os cidadãos que motivaram a renovação do regime político e  

contrastou com o Estado Brasileiro que toma as iniciativas para a inserção dos cidadãos na 

administração pública. Após a fala do presidente da Conferência, a palavra foi passada para 

o prefeito. 

 O prefeito de Tanguá, Carlos Pereira, reeleito na última eleição, aparenta ter 55 

anos, ele começa sua fala agradecendo a presença das pessoas na Conferência, por vezes 

agradecendo nominalmente. Ele ressaltou a constituição da Agenda 21 no município 

dizendo que ela teve um caráter mais participativo que englobou comerciantes, entidades 

filantrópicas, associação de moradores e servidores municipais. Neste momento ele aponta 

para o Secretário de Assuntos Religiosos que é também coordenador do Fórum Agenda 21 

Local parabenizando-o pelo trabalho realizado na Agenda. Após agradecer aos expositores 

da mesa por suas falas o prefeito reforça a prerrogativa de qualificação dos cidadãos para 

participar da gestão pública reiterando que em sua administração ele incentivou a 

qualificação profissional dos servidores públicos e que cobra pessoalmente dos servidores 

a melhoria da gestão municipal. Ele se dirigiu para a palestrante expondo sua preocupação 

em informar ao povo sobre os acontecimentos no município, tais como o andamento das 

obras e a cobertura de programas sociais, dizendo que as pessoas cobram ações da 

prefeitura sem saber realmente o que está acontecendo. Ao mencionar o corrente ano 

eleitoral, ainda com a postura direcionada para a palestrante, o prefeito reforçou suas 

atitudes voltadas para o bem-estar da população tanguaense dizendo que não deixa de 
                                                
4 Quanto à transformação simbólica de fenômenos sociais em eventos significativos, consultar Marshall 

Sahlins (1990). 
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tomar atitudes de fiscalização, cobranças, apuração dos fatos que possam prejudicar a 

população e uma vez que ele está no poder, ele não teme que possa ter sua imagem 

prejudicada devido às cobranças e/ou fiscalizações que recaem sobre ele em ano eleitoral. 

Ele, em seu discurso, exemplifica um caso denunciatório. Segundo o prefeito, há pouco 

tempo ele havia recebido denúncia de uma moradora da zona rural dizendo que a empresa 

contratada pela prefeitura para construir uma ponte estava retirando ilegalmente areia do 

rio. O prefeito, o secretário de meio ambiente e alguns assessores foram ao local averiguar 

a denúncia. Constatado o crime ambiental, o caso foi levado a cabo em processo criminal 

contra a empresa. Por este exemplo o prefeito reiterou seu compromisso com a 

administração pública e com o interesse do povo, dizendo que não tem medo de averiguar 

os fatos, e ao mesmo tempo glorificou a postura da moradora que denunciou a ação 

irregular da empresa dizendo que todos devem ficar atentos ao o que acontece na cidade, 

que “isso sim é controle social”. Ao se direcionar para o público presente, o prefeito 

reiterou as mudanças econômicas e sociais da cidade explicitando as reformas de prédios 

públicos, a realização de obras em todos as regiões do município, a entrega de uma creche 

recém inaugurada, a ampliação da cobertura dos programas de saúde, entre outras ações. 

Seguiu dizendo que foi criado em seu governo a Controladoria Geral do Município e a 

Secretaria de Controle Social, que ainda iria preparar uma pessoa para cuidar do controle 

social da gestão municipal. Ele enalteceu a realização da Conferência por ela ocorrer na 

ocasião do fim de seu mandato, no momento de fechamento das contas públicas, e reforçou 

novamente o preceito de transparência de seu governo. Ele sublinhou o funcionamento 

exemplar dos conselhos de políticas públicas no município, falou o nome de cada conselho 

e chamou atenção para o Conselho de Segurança Pública, momento no qual se referiu, em 

suas palavras, ao excelente trabalho um conselheiro que se encontrava presente na 

Conferência. Já em tom de encerramento, o prefeito afirma que não está interessado na 

promoção de sua imagem, mas no seu dever de governar para todos, de “fazer o dever de 

casa”. Ele se volta para o presidente da Conferência indicando que já está sendo feito por 

ele, pelo presidente (e controlador geral do município), o Plano de Cargos e Salários, o 

qual estaria contando com a participação de todos os servidores para elaborá-lo. Diz que o 

Plano reforça ainda mais o ato de transparência pública com a participação dos servidores 

em sua elaboração. Por fim o prefeito convidou a todos, em especial à palestrante, para 

fazer uma “turnê” pelo município para ver as obras que estão sendo realizadas, disse para 
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perguntarem à população o que eles estão achando de seu governo e que se existir alguma 

coisa errada ele está aberto para fazer as devidas cobranças aos responsáveis. E concluiu 

que nas Conferências realizadas na cidade são sempre tirados representantes para as etapas 

estadual e nacional, o que marca a presença do município nestes cenários. Terminado o 

discurso do prefeito e após cessarem os aplausos a ele, o mestre de cerimônia dissolveu a 

mesa, convocou e fez a apresentação da palestrante. O prefeito e sua esposa se retiraram da 

Conferência. 

 

Palestra e Debate 

 A palestrante Cristina, uma mulher de cerca de 40 anos, representante da 

Associação Estadual de Municípios do Estado do Rio de Janeiro (AEMERJ), começa sua 

exposição citando o discurso do Prefeito e reforçando a necessidade de conscientização e 

de participação dos cidadãos na gestão pública, como no caso da mulher que denuncia o 

crime ambiental. Sua exposição foi pautada no texto-base da CONSOCIAL, publicação 

esta feita pela Controladoria Geral da União, e foi dirigida para o esclarecimento dos 

presentes sobre o histórico, o contexto, os propósitos, conceitos e eixos temáticos da 

Conferência. Cabe aqui indicar os eixos temáticos. O primeiro eixo diz respeito à 

“Promoção da Transparência Pública e Acesso à Informação e Dados Públicos”; o segundo 

sobre “Mecanismos de Controle Social, Engajamento e Capacitação da Sociedade para o 

Controle da Gestão Pública”; o terceiro sobre “A Atuação dos Conselhos de Políticas 

Públicas como Instâncias de Controle”; e o quarto “Diretrizes  para a Prevenção e Combate 

à Corrupção”. A palestrante esclarece que os quatro eixos são interligados sendo separados 

de tal forma para permitir melhor discussão e encaminhamento de propostas, ela salientou 

que propostas de cada eixo podem ser semelhantes. Em um dado momento de sua palestra 

ela reforçou o papel dos delegados da Conferência dizendo que eles devem representar e 

defender o conjunto das propostas e não seus interesses ou propostas específicas. Ela  

chamou a atenção, para quando fossem discutir as propostas, para pensarem em torno do 

interesse público. Para assegurar este princípio, segundo ela, que foi estruturada a 

composição dos delegados, sendo que do total deles, 60% deveriam ser de representantes 

da sociedade civil, 30% de representantes públicos e 10% de representantes de conselhos 

de políticas públicas. Antes de abrir o debate a palestrante enfatizou a posição privilegiada 

da população da cidade em relação ao prefeito de Tanguá em face a outros gestores 
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dizendo que ele tem gosto pela gestão participativa, o que não aconteceria em outros 

municípios, ela disse isto reforçando a oportunidade dada à participação efetiva dos 

cidadãos na gestão pública. 

 Durante o debate surgiram poucas indagações à palestrante sobre a Conferência em 

si, os participantes fizeram mais relatos sobre suas experiências pessoais, seja como 

conselheiros municipais, servidores públicos ou como líderes comunitários. Uma mulher, a 

Verônica (45 anos, servidora e conselheira municipal) expressou a falta de consciência da 

população sobre a coisa pública dizendo que muitos não se interessam em saber o que está 

acontecendo, disse que quando as pessoas a procuram na secretaria municipal é para cobrar 

algo particular que beneficia a si próprio e não à população. Sua justificativa para o 

interesse privado das pessoas em detrimento do interesse coletivo e/ou na participação nas 

políticas públicas remetia à recente emancipação do município de Tanguá. Dizia que por o 

município ser novo a população ainda não tinha amadurecido sua consciência política. Em 

seu discurso ela enfatizou a necessidade de se fazer fóruns e debates em cada bairro para 

mobilizar as pessoas em um movimento social. 

 Um homem, de cerca de 50 anos, conselheiro municipal, se pronunciou dizendo 

que os conselhos precisam ser mais atuantes na fiscalização das ações da gestão municipal, 

salientou que muitos conselhos só existem no papel, que não se reúnem há bastante tempo 

e que outros só funcionam para que a prefeitura receba repasses do governo federal. Logo 

em seguida um outro homem, mais jovem, criticou a postura de pessoas, que segundo ele, 

“mete malha no prefeito, que só sabem olhar para o próprio umbigo”, disse que essas 

pessoas querem que tudo seja feito para sua rua/bairro5. Outras pessoas também 

discursaram genericamente em torno do conflito de interesses públicos e privados em 

entidades, como associação de moradores, e em órgãos governamentais, o que conformaria 

uma espécie de corrupção. Após a palestrante fazer algumas considerações sobre as falas 

anteriores e dizer que era necessário que a população denunciasse os casos de corrupção, 

um homem, com cerca de 40 anos, propôs a criação de uma ouvidoria no município para 

denunciar os casos de corrupção sendo que esta ouvidoria deveria ficar a cargo do vice-

prefeito, segundo ele, o cargo de vice-prefeito só servia para receber salário da prefeitura. 

                                                
5 Em uma conversa posterior com essa rapaz, que era presidente de uma associação de moradores, ele 

voltou a criticar outros membros de associação de moradores dizendo que eles visavam o favorecimento 
de sua posição política no bairro e na cidade, dizia que alguns presidentes não se importavam 
especificamente com a melhoria da cidade em si. 
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Esta expressão causou risos entre os participantes. Terminado o debate, o mestre de 

cerimônia agradeceu a exposição da palestrante e leu parte da programação da Conferência 

que dizia respeito ao horário de almoço, da formação dos Grupos de Trabalho e do debate 

das propostas, da votação em plenária das propostas e eleição dos delegados. 

 

Grupos de Trabalho 

 Os grupos de trabalho foram divididos em quatro, um para cada eixo temático da 

Conferência. O primeiro eixo/GT diz respeito à “Promoção da Transparência Pública e o 

Acesso à Informação e Dados Públicos”; o segundo sobre os “Mecanismos de Controle 

Social, Engajamento e Capacitação da Sociedade para o Controle da Gestão Pública”; o 

terceiro sobre a “Atuação dos Conselhos de Políticas Públicas como Instâncias de 

Controle”; e o quarto sobre as “Diretrizes para a Prevenção e Combate à Corrupção”. A 

escolha para a participação nos grupos de trabalho era livre, mas havia um indicativo para 

que os conselheiros municipais integrassem o GT 3. Segundo relataram, o primeiro e 

segundo grupo de trabalho tiveram o maior número de debatedores, cerca de doze pessoas 

cada um, e o GT quatro teve o menor, com cinco debatedores. 

 Acompanhei as discussões do grupo de trabalho do eixo 3. Nele havia oito pessoas 

presentes. Em cada GT os debatedores deveriam apresentar e discutir propostas para serem 

posteriormente votadas em plenária. Logo no início do GT o relator, Pedro (secretário 

municipal), distribuiu uma minuta que continha propostas para cada eixo temático. Desse 

modo os debatedores passaram a discutir as propostas apresentadas na minuta. Ainda antes 

de lerem a primeira proposta, a Verônica (mulher, de cerca de 45 anos, conselheira e 

servidora municipal) salientou a importância dos conselhos municipais para aprimorar o 

controle social ressaltando as características das atividades dos conselhos, em especial a de 

fiscalização da gestão pública. Em seguida ela contrastou a baixa presença de demais 

conselheiros municipais frente ao número de conselhos existentes na cidade, dizia que 

havia cerca de dezessete conselhos de políticas públicas no município mas que poucos 

conselhos estavam representados na Conferência. Um homem, o Maurício (40 anos, diretor 

de uma clínica de reabilitação de dependentes químicos e conselheiro municipal), 

sublinhou que a maioria dos conselhos não funcionam corretamente, muitos ficam de um a 

dois anos sem se reunir, outros mantém reuniões frequentes mas com baixo número de 

participantes não sendo assim efetivamente atuante. Neste momento o relator chama a 
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atenção para a Proposta nº 1, que era relacionada com a discussão: “Criar no município um 

espaço apropriado em área de fácil acesso da cidade para agregar todos os Conselhos 

existentes e que poderá ter denominação específica”. O relator continua sua fala dizendo 

que está para ser construída pelo governo municipal um local denominado “Espaço da 

Cidadania” que teria a função de ser o local de reunião de todos os conselhos, deste modo, 

segundo ele, a proposta estaria ultrapassada. A Luiza (mulher, cerca de 30 anos, 

representante de uma associação de moradores) interrompe a fala do relator dizendo que as 

propostas da Conferência são de nível nacional. A Verônica reforça esse pronunciamento 

dizendo que a proposta deve ser mais generalista, se quiserem que ela seja aprovada nas 

plenárias estadual e nacional. Ela continua dizendo que se deve ter acesso direto e 

facilitado aos documentos dos conselhos dos municípios da região, o que contribuiria para 

a transparência em nível regional. O Marcelo (35 anos, conselheiro municipal), por sua 

vez, reforçou a fala da Verônica e da Luiza dizendo que se deve ter uma política forte de 

inclusão social, principalmente com o acesso à internet. Desse modo, segundo ele, os 

cidadãos poderiam ter acesso direto às atividades dos conselhos municipais e também às 

contas públicas. Todos concordaram com a validade da proposta e ajustaram passo-a-passo 

sua redação até ela se consolidar da seguinte forma: Proposta nº1 “Criar nos municípios 

um espaço apropriado em áreas de fácil acesso da cidade que agreguem todos os Conselhos 

Municipais existentes, com estrutura de atendimento em horário comercial com 

informação digital”. 

 Uma outra proposta que cabe aqui assinalar é sobre a qualificação de conselheiros e 

de cidadãos para atuarem nos conselhos municipais. O texto da Proposta nº 3 dizia o 

seguinte: “Oferecer cursos de formação e qualificação para os Conselheiros Municipais e 

pessoas da comunidade interessadas em exercer tais funções, inclusive Conselheiros 

Tutelares, objetivando fomentar a criação de quadro de pessoal em condições de exercer 

suas funções Conselheiras em sua plenitude, servindo ao seu propósito estatutário com 

autonomia e comprometimento social”. O primeiro a se pronunciar foi o Marcelo. Ele 

afirmou que nos conselhos as pessoas são designadas a participarem sendo que elas não 

são preparadas para esta forma de participação e que muitas pessoas não tem interesse em 

participar, ele exemplifica o caso da CONSOCIAL indicando os poucos conselheiros que 

se encontram presentes na Conferência. A Verônica reforçou a fala do Marcelo dizendo que 

as pessoas não reconhecem o poder que o conselheiro tem, nem mesmo o próprio 
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conselheiro. O Maurício interrompeu a fala da Verônica questionando retoricamente a 

formação de líderes. Segundo ele, existem pessoas que nascem para serem líderes e outras 

que nascem para serem mandadas. Ele exemplificou relatando as iniciativas que seu filho 

de quatro anos tem na escola, como chamar outras crianças para brincar e organizar 

brincadeiras, e se dirige a todos dizendo que elas, as pessoas que estavam participando da 

CONSOCIAL, tem sim interesse em participar de tudo no município. Os demais presentes 

não negaram e nem conformaram as expressões do Maurício. Outras duas mulheres que 

conversavam entre si durante a explanação do Maurício retomaram a discussão inicial 

propondo a separação da qualificação dos conselheiros e da comunidade. Assim, a 

posposta versaria diretamente sobre a qualificação dos conselheiros que já atuam e da 

divulgação para a comunidade das atividades regulares dos conselhos. Com este princípio 

e após algumas modificações a Proposta nº 3 foi acordada da seguinte maneira: “Oferecer 

cursos de formação e qualificação permanente para os Conselheiros Municipais e palestra 

e/ou material informativo para fomentar a formação de futuros conselheiros”. 

 A quarta proposta foi lida e aprovada sem modificações, ela versou sobre o 

impedimento de um mesmo titular integrar mais de dois conselhos de políticas públicas. A 

justificativa presente no texto e ratificada pelos debatedores dizia respeito ao fomento da 

pluralidade da participação da sociedade civil e dos servidores municipais nos conselhos 

evitando assim o acúmulo por parte de uma pessoa da função de conselheiro. A Ana Maria 

(mulher, 50 anos, conselheira municipal e diretora de uma ONG), expressou as 

dificuldades de participar de vários conselhos. Dizia que ela participa diretamente de três 

conselhos e que sua secretária participa de mais um representando a ONG. Os comentários 

feitos pela Ana Maria sobre as dificuldades da atuação em conselhos diziam respeito à 

sobrecarga de funções, a inércia nas decisões, a incompatibilidade de horários, entre outras 

dificuldades. Após a fala da Ana Maria uma outra mulher perguntou a todos se a proposta 

em questão impedia que uma pessoa ou uma entidade participasse de mais de dois 

conselhos. Esta pergunta gerou uma algumas controvérsias6, uma delas era exemplificado 

pela prefeitura que tinha assento obrigatório em todos os conselhos. Outra dizia respeito a 

entidades da sociedade, como no caso da Ana Maria, e uma terceira sobre a própria a 

pessoa que participa de diversos conselhos. Tais controvérsias não foram aprofundadas, ao 

passo que os debatedores concluíram sumariamente que o impedimento dizia respeito a 
                                                
6 Considerações sobre as controvérsias nos discursos e interações sociais podem ser vistas nos estudos de 

Boltanski e Thévenot (2006). 
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uma determinada pessoa integrar mais de dois conselhos, sendo possível uma entidade ter 

mais de duas titularidades em conselhos municipais. Durante esta discussão um dos 

coordenadores da Conferência entrou na sala do GT perguntando se já estavam terminando 

os debates, dizendo ainda para se apressarem para não atrasar as demais atividades. Faltava 

ainda discutir a quinta proposta. Ela foi lida e aprovada sem alterações. Já neste momento 

alguns pessoas se levantaram dirigindo-se para o coffee break enquanto outras, junto com o 

relator, passavam a limpo as propostas discutidas. 

 

Votação de Propostas e Eleição de Delegados 

 Após a sessão dos Grupos de Trabalho foi servido o coffee break aos participantes. 

Neste tempo, no local onde era servido o coffee break, os coordenadores da Conferência se 

reuniram com os relatores dos GT's para digitarem as propostas. Estas seriam apresentadas 

na plenária para votação. Antes do fim do coffee break os coordenadores convocaram os 

participantes para realizarem a eleição dos delegados para a Conferência Estadual. À 

princípio esta eleição seria feita depois da votação das propostas. A escolha dos delegados 

seguiu de acordo com o Regimento Interno da Conferência, foram eleitos cinco delegados, 

três representando a sociedade civil, um representando o poder público municipal e mais 

um representando os conselhos municipais. Na eleição de delegados cada participante 

poderia se candidatar e votar pela categoria na qual se inscreveu durante o credenciamento. 

Acompanhei a votação dos delegados da sociedade civil, nela, dentre os doze presentes, 

seis se candidataram à delegado. Um deles, um homem com cerca de 60 anos, foi 

desclassificado por não ser representante de nenhuma entidade da sociedade civil. Os 

demais representavam associação de moradores, de produtores rurais, e/ou de diabéticos. 

Antes da votação, cada um dos candidatos se apresentou falando o seu nome e o da 

entidade a qual estava vinculado, além de justificar sua candidatura. O teor das 

justificativas para as candidaturas giravam em torno do histórico pessoal de participação 

em associações e na defesa das propostas e da cidade de Tanguá na Conferência Estadual. 

Apenas uma mulher, a Mariana (35 anos, vice-presidente de uma associação de 

moradores), justificou que ela tem uma grande interesse em ir à Conferência Estadual 

como delegada e que iria cobrar dos delegados eleitos os resultados da CONSOCIAL 

Estadual. Dizia que muitas pessoas se candidatam para estas conferências para poder 

passear na capital do Estado e que muitas outras desistem de ir ao evento nos dias 
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antecessores à sua realização. Um coordenador da Conferência e outras pessoas presentes 

incentivaram a candidatura de um presidente de associação de moradores, mas ele recusou 

dizendo que já tinha outros compromissos agendados na data da etapa estadual. A votação 

ocorreu de forma nominal, com cada participante votando uma vez. Dentre os candidatos, 

um teve seis votos, outro teve dois, dois tiveram um voto cada e um não teve nenhum voto. 

Desse modo dois candidatos foram eleitos diretamente como representantes titulares da 

sociedade civil e a decisão do terceiro titular e o primeiro suplente ficou a cargo da 

Comissão Organizadora Municipal, já que eles obtiveram o mesmo número de votos. Após 

esta atividade foi realizada a votação das propostas na plenária. 

 Na plenária havia cerca de trinta pessoas presentes, entre comissão organizadora e 

participantes. Neste momento cada proposta de cada eixo era lida, submetida a 

questionamento e a votação. Os questionamentos eram feitos em torno dos sentidos das 

expressões usadas nas propostas. Por exemplo, a Proposta nº 1 do Eixo 1 fora escrita 

assim: “Obrigatoriedade dos poderes executivo e legislativo municipais de divulgação na 

mídia impressa, site oficial e rádios locais, com devida antecedência, de  todos os projetos, 

do Legislativo e do Executivo, a serem votados na câmara, possibilitando os munícipes 

tomar conhecimento prévio e acompanharem a votação”, por fim sua redação ficou desse 

modo: “Obrigar o Executivo e Legislativo municipais a divulgar na mídia impressa, site 

oficial, rádios locais, painel eletrônico informativo e carro de som, os dias das votações, 

com a devida antecedência, e informando todos os projetos, do Legislativo e Executivo, a 

serem votados na Câmara, possibilitando aos munícipes tomar conhecimento prévio e 

acompanharem a votação. Uma outra proposta, a nº 7 do Eixo 1, gerou uma séria de 

controvérsias entre os participantes. Seu texto discorria sobre a “Obrigatoriedade do 

Governo do Estado em disponibilizar em site, todos os índices de interesse público, 

relativo a cada município, como violência, indicando os tipos de ocorrência (assaltos, 

furtos, assassinatos), no âmbito da saúde como dengue etc, Educação etc, de forma que 

transpareça o perfil de cada município”. O primeiro a questionar a posposta foi um rapaz, 

de cerca de trinta anos, ele dizia que tais dados já eram disponibilizados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e por demais órgão do Estado, não sendo 

necessário aprovar a proposta. O relator deste Grupo de Trabalho tomou a palavra defendo 

que a proposta versava sobre a disponibilização de dados recentes sobre o município 

justificando que os dados do IBGE são coletados a cada dez anos e por meio de 
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amostragem. Dizia ainda que os dados são disponibilizados em uma linguagem técnica, de 

difícil compreensão para a população. Um outro rapaz com cerca de trinta anos e que 

trabalha na secretaria de saúde ressaltou que os dados coletados no município são 

atualizados com frequencia e são de fácil leitura. Uma mulher, de cerca de 40 anos, 

defendeu a proposta dizendo que os dados como os de saúde dizem respeito a todo o 

município, que os dados poderiam, como no caso da dengue, serem indicados por bairros. 

O Presidente da Conferência pediu que a proposta fosse votada, justificando que restava 

pouco tempo para finalizar a atividade. A proposta foi então submetida à votação sendo 

aprovada pela maioria, em uma proporção de 60% de votos a favor7. As demais propostas 

foram aprovadas seguindo o padrão de ajuste do sentido das expressões, sem grandes 

debates sobre as propostas em si, com exceção de poucos casos nos quais houve um debate 

mais aprofundado sobre a validade e/ou aplicação prática da proposta. Por fim, após a 

votação da última proposta, o Presidente leu os nomes dos delegados eleitos e encerrou a 

Conferência agradecendo a participação das pessoas e ressaltando as contribuições 

realizadas para transformar a cidade de Tanguá em uma cidade mais participativa. 

 

Implicações “alegóricas” da Conferência 

 A configuração da Conferência como uma arena pública8 se dá com sua abertura 

institucional e com sua fluidez, o que por um lado delimita seu repertório de ação através 

principalmente de um regimento interno e de uma comissão organizadora e por outro lado 

potencializa o escopo dos discursos e práticas sócio-políticas. Na Conferência houve o 

requerimento da qualificação dos participantes em representantes, requerimento exigido 

diretamente em momentos mais decisivos, como no credenciamento, candidatura e eleição 

de delegados e na votação das propostas na plenária. No Regimento Interno da Conferência 

é explicita a qualificação dos participantes, conforme o artigo 24º, parágrafos I a IV: 

representantes da sociedade civil, da administração pública municipal, representantes 

indicados pelos conselhos de políticas públicas municipais, membros da Comissão 

Organizadora Municipal possuem direito a voz e voto na Conferência. Convidados e 

observadores possuem direito a voz mas não podem votar. 

                                                
7 No site oficial da CONSOCIAL (http://www.consocial.cgu.gov.br)podem ser encontradas as propostas de 

cada município. Tal proposta especificamente não consta no site. 
8 A institucionalidade e fluidez de uma arena pública pode ser vista como “uma arena intraorganizacional e 

interorganizacional” que permite a realização de certas interações, ações e atividades (Cf. Cefaï et all, 
2011). 
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 Quanto aos representantes, a distinção desta categoria é feita de duas formas no 

Regimento Interno. Em uma primeira em relação aos delegados. Conforme o artigo 9º, 

parágrafo II, os delegados devem ser eleitos por representantes da sociedade civil 

organizada, do poder público municipal e por representantes dos conselhos municipais. 

Aos representantes da sociedade civil organizada é exigido, conforme o parágrafo III do 

mesmo artigo, a comprovação de vínculo com entidade regularmente constituída, o que, 

conforme o Regimento Interno, deveria ser apresentado no momento do credenciamento, o 

que de fato não ocorreu. A segunda forma de representação é vinculada diretamente com a 

participação, sendo que todos os participantes, exceto convidados e observadores, são 

automaticamente representantes na Conferência, conforme o artigo 24º citado 

anteriormente. Como visto no decorrer da Conferência, a tensão entre participação e 

representação é momentânea, sendo dissolvida nos discursos dos atores sociais através da 

categoria “participação”, participação esta compreendida no sentido daqueles atores sociais 

que agem em situações determinadas. Por outro lado, esta tensão se encontra explícita e 

sobre-determinada em situações cruciais nas quais é exigida a comprovação dos vínculos 

com entidades reconhecidas localmente. Representação, como no momento de candidatura 

à delegado, se torna o reconhecimento de que determinado ator social pertence ou não a 

uma entidade. 

 A partir dos significados de participação e representação elencados pelos atores 

sociais durante a Conferência, notamos a exposição de alguns princípios orientadores da 

atuação de cidadãos no cenário público. Cabe retomar alguns exemplos que expressam tais 

princípios. Os discursos do mestre de cerimônia, do controlador geral do município e do 

prefeito, dentre outros, expressavam a dualidade da participação de cidadãos na gestão 

pública. Tal dualidade girava em torno de prerrogativas gerais do permissão e da restrição à 

participação: participar envolvia a aplicação na gestão pública de preceitos democráticos 

em voga, tais como acompanhamento dos atos da gestão pública, a transparência e o 

controle social da gestão e o combate à corrupção, preceitos estes expressos também no 

tema, objetivos e eixos temáticos da Conferência. Ainda assim era necessário certos 

requisitos para a participação, tais como a abertura ou incentivo da gestão pública à 

participação (ex.: criação da ouvidoria e/ou secretaria de controle social), o engajamento de 

atores sociais em causas públicas (ex.: caso da denúncia de crime ambiental) e em 

entidades representativas (ex.: reconhecimento das redes de pertencimento). Além destes, 
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outros discursos corroboram a dualidade da participação elencando por contraste os 

interesses públicos e privados, como visto no debate após a palestra. Assim, a fala da 

Verônica, de um senhor e de um presidente de associação, dentre outros, e da palestrante 

em especial, tratam genericamente da legitimidade do interesse público em detrimento do 

interesse particular como determinante para a ação no cenário ou em organizações 

públicas. De tal forma, o interesse público se torna um valor legítimo que desvaloriza 

críticas às autoridades ou figuras públicas (ex.: “mete malha no prefeito”), descaracteriza 

demandas vistas como particulares ou bairristas (ex.: pedido de melhorias para o próprio 

bairro) e que deslegitima ações de promoção da imagem da pessoa (ex.: calcar postos de 

liderança na comunidade). 

 A construção da participação e da representação na Conferência são então 

operacionalizados através de mecanismos que compreendem tanto o provimento de 

cenários de interação quanto a formação e capacitação dos participantes. Assim, a 

realização de pronunciamentos de abertura opera reificando o contexto político na qual o 

evento se insere demarcando-o através da forma discursiva. Pela palestra notamos um 

direcionamento pedagógico das formas de concepção e atuação de/em cenários públicos. 

Por ela, como visto sumariamente mais acima, ocorre a tradução explanatória das 

orientações para a realização do evento simultaneamente com a mobilização de discursos 

prévios e com o fomento ao debate. Neste sentido, no debate pós palestra o que ocorreu foi 

corroboração dos princípios democráticos na menção ao interesse público, do incentivo à 

participação ativa, como a de caráter denunciatório, e de institucionalização de novos 

canais de participação como na proposta de criação da ouvidoria. As ressonâncias da 

palestra também são ouvidas nos grupos de trabalho, mas com algumas particularidades 

que o diferencia de outros tipos de debates. 

 Com a formação de grupos de trabalho os participantes iriam, à princípio, elaborar 

propostas a serem encaminhadas para a etapa estadual da CONSOCIAL. Por esta ocasião 

poderíamos observar os fundamentos da elaboração das propostas e sua defesa pública. 

Entretanto, um leque de propostas pré-estabelecidas foi entregue aos debatedores. Como o 

próprio relator havia ressaltado, as propostas entregues eram sugestões da Comissão 

Organizadora Municipal sendo que os participantes do GT poderiam também sugerir outras 

propostas. Enfim a opção dos participantes do grupo de trabalho foi de refinar o texto das 

propostas fazendo assim contribuições específicas. Desse modo os debates gerados em 
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torno do sentido das propostas reforçaram o tom das propostas dadas ajustando-as de 

acordo as perspectivas e compreensões de cada um, como por exemplo quando uma 

mulher chama a atenção para a necessidade de caracterizar as propostas de maneira mais 

generalista. Um debate exemplar pôde ser visto na discussão da proposta que versava sobre 

a qualificação de conselheiros e da comunidade para atuarem nos conselhos municipais. 

Na discussão da proposta nº 3 do GT 3 os debatedores focaram a discussão na prerrogativa 

de capacitar conselheiros municipais ponderando a possibilidade de eventuais pessoas de 

integrarem um conselho. A discussão operava com dois princípios, a necessidade de 

capacitar conselheiros e o fomento/formação de novos conselheiros. O debate que se 

seguiu condizia com a exposição dos membros da mesa, da palestra e do debate que 

ocorreu após a palestra, principalmente em relação ao interesse das pessoas em participar 

de eventos públicos, em relação com a abertura de novos canais de comunicação entre 

governo e cidadãos e sobre a inércia de parte da população em se inteirar dos 

acontecimentos públicos. A discussão no GT apontou também para a ausência de 

conselheiros na Conferência, o que ressoou na falta de interesse entre os próprios 

conselheiros municipais e ainda, como na fala de uma debatedora, no não reconhecimento 

por parte do conselheiro de seu poder. 

 Com a eleição de delegados e votação de propostas percebemos a convalidação do 

evento e também a consolidação de representantes. Como visto no GT 3, as propostas 

foram parcialmente construídas pelos debatedores e posteriormente reconstruídas 

parcialmente na plenária. Tais construções e reconstruções eram motivadas pela 

compreensão do sentido das propostas, o que gerava poucas mudanças substancias nas 

mesmas. Com relação aos delegados da conferência, a hipótese da consolidação de 

representantes pode ser sublinhada pelo histórico de engajamento e de experiências 

anteriores dos próprios representantes. Como visto anteriormente na eleição do 

representante da sociedade civil, o candidato à delegado deve ter vínculo com alguma 

entidade para poder se candidatar. Conversando com uma das candidatas após à eleição, 

notadamente a que cobrou o compromisso dos delegados eleitos em cumprir a delegação, 

ela indicou que o representante eleito com a maioria dos votos com frequencia tem sido 

delegado representante da sociedade civil em outras ocasiões mencionando que ele foi 

delegado na Conferência Estadual de Assistência Social em 2011. Muito embora a 

delegação de representantes possa ter um baixo índice de renovação, a distribuição do 
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percentual de delegados pode possibilitar tal renovação, como parece indicar a proporção 

dos votos para o segundo delegado, terceiro e para o suplente (dois, um e um 

respectivamente contra seis votos do primeiro delegado). 

 Tratando metaforicamente9 a noção de “cultura política”10, poderíamos, por ela 

associar três pontos chaves para a compreensão da conferência como evento significativo 

da vida social (SAHLINS, 1999). A partir compreensão dos discursos dos atores sociais, 

reconhecemos enunciados que evocam tanto a figuração das autoridades políticas quanto 

do agregado de atores sociais; a legitimação de práticas apropriadas para a conduta 

política; e o refinamento de categorias de entendimento próprias dos processos políticos. 

Como visto, a participação da população na gestão pública está diretamente correlacionada 

com políticas públicas de inclusão política, as quais dependem dos poderes públicos para 

serem implementadas. Desse modo, seja representado por entidades ou por figuras 

eminentemente públicas, o coletivo entra em estreita relação com as autoridades públicas 

desenvolvendo mecanismos próprios de participação popular. Isto se expressa, como por 

exemplo, na fala da palestrante quando ela diz que a população de Tanguá é favorecida 

porque tem um prefeito que incentiva a participação na gestão municipal. Associado com a 

“cultura política” está também as práticas ou condutas políticas legitimadas, estas se 

expressam, por um lado, com a conjugação entre participação e representação nas arenas 

públicas e mesmo como visto anteriormente, com seus requerimentos para fundá-las 

enquanto práticas apropriadas. Assim, a participação e representação se tornam operações 

determinantes para a configuração do evento. A estas duas categorias de apresentação 

pública outras se elencam como “controle social”, “transparência pública”, “democracia”, 

“interesse público”, “interesse privado”, “consciência política”, dentre outras. Percebe-se 

então, durante todo o evento, o uso de tais categorias abstratas em uma variedade de 

formas e de sentidos permitindo mais sucintamente que os próprios participantes explorem 

significados atribuídos àqueles tropos em decorrência de suas próprias experiências 

pessoais (WAGNER, 1989). A exploração das categorias e de seus significados são 

também tangíveis, para além do seu uso corrente, no contraste de seu uso normal com 

conceituações explanatórias. Assim é que as falas dos participantes, de maneira geral, 

                                                
9 Roy Wagner (1989; 2010) expõe as características inovativas e diferenciantes das metáforas para a 

interpretação dos discursos, aqui enfatizamos principalmente o aspecto relacional que metáforas 
permitem realizar. 

10 Outras conceituações de cultura política e de política cultural podem ser vistas na obra de Alvarez, 
Dagnino e Escobar, “Cultura e Política nos Movimentos Sociais Latino-americanos” (2000). 
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corroboram com o sentido prático das categorias explicitadas pelos expositores na sessão 

de abertura da palestra e com as explanações realizadas pela palestrante, esta que explora 

tanto as categorias como conceitos quanto as categorias como práticas exemplares. 
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