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RESUMO 

OTTONI, L. De que forma o Conselho da Cidade contribui para o planejamento da 
cidade do Rio de Janeiro? 98fls. Dissertação de Mestrado em Administração Pública 
- Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, Fundação Getúlio Var-
gas, Rio de Janeiro, 2016. 

O presente estudo, de natureza exploratória e descritiva, é uma discussão acerca da 
gestão social no âmbito da análise do funcionamento do Conselho da Cidade do Rio 
de Janeiro. Discute-se o conceito de gestão social a partir de um levantamento bibli-
ográfico, e elege-se, atraída por sua relevante função de auxilio, a elaboração e o 
acompanhamento do Planejamento Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro, conse-
lho constituído nos mandatos 2009-2012 e 2012-2016. Como conselho é espaço na-
tural de gestão social, levanta-se a hipótese de prática sinérgica a esta gestão. As-
sim, estuda-se o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro por dentro e por fora. Entre-
vistou-se conselheiros e pessoas que atuam ou atuaram no planejamento estratégi-
co da cidade, que é o objetivo deste conselho. A pesquisa aborda o seu funciona-
mento, a sua imagem e a expectativa que gera na sociedade: tudo no âmbito de 
uma discussão sobre os elementos essenciais da gestão social que são, ao longo de 
todo este estudo, tratados como um ideal de funcionamento democrático do órgão 
voltado à emancipação. Observa-se a importância de um agir comunicativo, e, para 
tal, da existência de espaços de verdadeiras discussões, inteligíveis, com base em 
interesses bem compreendidos, livres de qualquer coerção, transparente e voltados 
à emancipação.  

Palavras-chave: administração pública, gestão pública, gestão social, gestão estra-
tégica, esfera pública, planejamento estratégico, conselho, Conselho da Cidade do 
Rio de Janeiro.  



ABSTRACT 

OTTONI, L. How the Council of the City contributos to the planning of the city of Rio 
de Janeiro. Social Managementin Question. 98fls. Dissertação de Mestrado em Ad-
ministração Pública - Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas, 
Fundação Getúlio Vargas, Rio de Janeiro, 2016. 

This exploratory and descriptive study is a discussion about social management in 
the context of the analysis of the functioning of the Rio de Janeiro City Council. The 
concept of social management is discussed through a bibliographical survey, and the 
drafting and follow-up of the Strategic Planning of the City of Rio de Janeiro, a coun-
cil constituted in the Mandates 2009-2012 and 2012-2016. As advice is a natural 
area of social management, the hypothesis of synergistic practice to this manage-
ment is raised. Thus, the City Council of Rio de Janeiro is studied inside and out. We 
interviewed advisors and people who act or acted in the strategic planning of the city, 
which is the purpose of this council. The research addresses its functioning, its image 
and the expectations it generates in society: all in the context of a discussion about 
the essential elements of social management that are, throughout this study, treated 
as an ideal of democratic functioning Of the emancipation organ. One observes the 
importance of communicative action, and for this, of the existence of spaces of real 
discussions, intelligible, based on well-understood interests, free of any coercion, 
transparent and aimed at emancipation.

Keywords: public administration, public management, social management, strategic 
management, public sphere, strategic planning, advice, Council of the City of Rio de 
Janeiro 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1 INTRODUÇÃO 

No Brasil, a discussão da democracia está em pauta há mais de três décadas. 

A Constituição da República Federativa do país foi promulgada em 1988, um orde-

namento democrático que deu à sociedade o direito e o dever de participar, instituin-

do o princípio da participação social. Com a mudança de regime de Estado, por con-

seguinte, muda-se o papel do cidadão, hoje sujeito de direitos e deveres. Essa trans-

formação altera toda a ordem social e envolve uma nova administração pública. 

O contexto histórico em que foi produzida, em 2016, que se reporta ao perío-

do 2009-2016, apresentava uma série de discussões acerca de escândalos que 

marcaram a história, tais como: desvio de verbas públicas, corrupção, sonegação, a 

Operação Lava Jato e o impeachment da então presidente Dilma Rousseff. A popu-

lação, principalmente por meio das redes sociais, passou a acompanhar e opinar 

ativamente, permitindo apreender melhor os acontecimentos na administração públi-

ca que afetam o país. As notícias eram propagadas imediatamente, assim como a 

opinião pública logo aparecia publicada em comentários, tanto nas redes sociais 

como em jornais. 

No nível municipal, os Jogos Olímpicos aconteceram entre os dias cinco e 21 

de agosto de 2016, último ano dos oito administrados pelo prefeito Eduardo Paes. O 

evento mundial se justificava pelas transformações na infraestrutura - legado que se 

deixou para a cidade. Estas transformações puderam ser observadas desde 2009, 

data que coincidia o início de um mandato, o inicio da organização das Olimpíadas e 

a constituição do conselho da cidade. 

A participação da sociedade na administração pública também pode ser verifi-

cada no nível municipal, principalmente nas redes sociais e informativos. As Olim-

píadas e as obras também tiveram críticas da população carioca. No início deste 

mandato, o governo se mostrava confiante, e se apoiava na esperança em decor-

rência da vitória do Rio sobre Madri, Chicago e Tóquio na disputa da sede olímpica.  

Como foi dito por um entrevistado, o clima da cidade, ao final do segundo mandato 

2012-2016, e, nas vésperas das Olimpíadas, não é mais o mesmo daquele há sete 

anos atrás. 
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No âmbito federal, a crise política que envolveu o impeachment da presidente 

Dilma Houssef, a Operação Lava Jato, bem como no âmbito municipal, aconteci-

mentos que resultaram em tensão social como a queda da Ciclovia Tim  Maia do 1

elevado do Joá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, acusações de desvio de verba, su-

perfaturamento, a ocorrida ameaça de boicote das Olimpíadas por parte de grupos 

sociais, além de questionamentos com relação às obras que alteraram e modifica-

ram o Rio: tudo isso fez parte de uma comoção social vivida de uma forma inédita. 

Os noticiários, as redes sociais, e toda essa circulação de fatos, notícias, críticas, 

manifestações, atingiu o tempo real das pessoas. As noticias eram lidas ao passo 

que se as produzia. A sociedade pôde perceber o quão próxima estava de cada 

acontecimento. 

Foi notório o aumento do interesse, preocupação, e, por conseguinte, da par-

ticipação social em espaços de discussão. As redes sociais passaram a ser utiliza-

das para discussões dos problemas públicos, e os “panelaços ” registraram a insa2 -

tisfação social deste momento.  

Então, neste cenário de grande participação social e discussões, o que discu-

te o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro? O que se leva até ele? Qual o seu pro-

pósito? Como funciona? Como se o analisa à luz da gestão social? E como o Con-

selho da Cidade atinge o seu propôsito de auxiliar no planejamento estratégico da 

cidade do Rio de Janeiro? 

A ideia de se estudar o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro tem origem na 

necessidade de se encontrar verdadeiras práticas da gestão pública coadunadas 

com os pilares da democracia, tal como com o princípio da participação cidadã.  

Após 28 anos de democracia é importante que se avalie nossas instituições e os di-

versos mecanismos criados para a participação cidadã. É também preciso compre-

ender como a sociedade vem exercitando a sua colaboração e democracia nos di-

versos níveis de governo, e se, de fato, vem se apropriando dos elementos de de-

mocracia. 

A Ciclovia Tim Maia, foi inaugurada dia 17 de janeiro de 2016, e, em 21 de abril, num dia de ressaca, 1

desabou levando a óbito duas pessoas que estavam no local. Pessoas e empresas foram indiciadas 
questionando cuidados na realização dos projetos básico, executor e fiscalizador da obra.

Panelaços foi o nome dado a um movimento natural de bater as panelas na janela na época em que 2

se discutia o impeachment da presidente, em 2016.
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Em 1990, foi criado um Programa de Estudos em Gestão Social (PEGS)  da 3

Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas (EBAPE) da Fundação 

Getulio Vargas (FGV), cadastrado no Diretório Nacional de Grupos de Pesquisa do 

CNPq, o que demonstra a importância que a Gestão Social passou a ter. 

Para o PEGS "o conceito de gestão social é entendido como o processo ge-

rencial dialógico onde a autoridade decisória é compartilhada entre os participantes 

da ação.” (TENÓRIO, 2006, p. 1146). 

Entretanto, alerta Tenório (2006) para o fato de o termo ser também associa-

do à gestão de políticas sociais, de organizações do terceiro setor, do combate à 

pobreza e até ambiental. O conceito a ser trabalhado neste estudo é o conceito con-

siderado pelo PEGS associando à uma "gestão democrática, participativa, quer na 

formulação de policias públicas, quer nas relações de caráter produtivo" (TENÓRIO, 

2006, p. 1146). 

Este trabalho parte do estudo da gestão social, o qual ressalta a importância e 

confluência de conselhos com esta gestão mais participativa e coadunada com os 

valores democráticos, identifica categorias teóricas e busca por meio de uma pes-

quisa bibliográfica, documental e por meio de entrevistas exploratórias, qualitativas, 

discutir a gestão social no âmbito do funcionamento do Conselho da Cidade do Rio 

de Janeiro. A discussão ocorre por meio da analise das categorias teóricas na práti-

ca do Conselho. 

O primeiro capítulo trata da questão da gestão social com uma abordagem 

bibliográfica, narrando o conceito, seu surgimento e características; na sequência, o 

capítulo Conselhos tratará das espécies, suas funções e o classifica como espaço 

natural de gestão social. Posteriormente, o capítulo Conselho da Cidade do Rio de 

Janeiro, estuda o caso, sua criação resultados e conclusão. 

 Busca atender aos seguintes objetivos: 1) Desenvolver atividades de ensino, pesquisa e extensão a 3

fim de institucionalizar o campo de estudos em gestão social nas relações sociedade-Estado, traba-
lho-capital e sociedade-mercado; 2) Elaborar material conceitual e instrumental que auxilie diferentes 
organizações e sujeitos sociais na gestão de políticas, planos, programas e projetos de natureza so-
cial e de desenvolvimento territorial; 3) Capacitar gerentes e técnicos de organizações do primeiro, 
segundo e terceiro setores, no conhecimento do referencial teórico-prático em gestão e controle soci-
al; 4) Transferir, socialmente, tecnologias gerenciais para organizações do terceiro setor e movimen-
tos sociais. Ver mais em: http://pegs.ebape.fgv.br.
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2 METODOLOGIA DA PESQUISA 

2.1 Objetivos 

Considerando conselhos como espaços naturais de gestão social, a pesquisa 

investiga se o funcionamento do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro revela si-

nergias com a gestão social. Assim, tem como objetivo geral discutir gestão social 

por meio dos esforços de identificação dos seus elementos estruturais na prática do 

Conselho da Cidade do Rio de Janeiro (CCRJ) organizado nos períodos 2009-2012 

e 2013-2016. 

Como objetivos específicos, com a finalidade de identificar uma possível si-

nergia com gestão social, tem-se: 

- revisão bibliográfica sobre o tema da gestão social; 

- revisão bibliográfica sobre o tema conselhos; 

- análise dos planos estratégicos; 

- compreender como é o funcionamento do CCRJ; 

- entender a dimensão do espaço de discussão do CCRJ; 

- analisar as situações de espaço para a discussão do CCRJ. 

2.2 Tipo de Pesquisa 

Esta pesquisa é exploratória e descritiva quanto aos fins . É exploratória por4 -

que busca conhecer o funcionamento do CCRJ, cuja realização de entrevistas explo-

ratórias teve o intuito de se apropriar da experiência e conhecimento ali produzido. 

É descritiva porque descreve toda a trajetória de composição do conselho, 

critérios de escolha de conselheiros, características do conselho, e categorias es-

senciais da gestão social, possibilitando a discussão da gestão social. 

Quanto aos meios, a pesquisa é documental, bibliográfica e de campo. Biblio-

gráfica porque a fundamentação teórico-metodológica se baseia em estudos organi-

zados por Tenório (2006), já objeto de um levantamento bibliográfico. Documental 

Segundo VERGARA (2000), a pesquisa pode ser classificada quanto aos fins e quanto aos meios.4
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porque a compreensão do funcionamento do CCRJ depende da análise dos docu-

mentos constitutivos, registros da existência, composição e funcionamento do con-

selho, bem como de seu resultado, uma vez que objetiva a elaboração e acompa-

nhamento do Planejamento Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro.  

É uma análise qualitativa porque sua sistematização é baseada na qualidade 

e não tem a pretensão de atingir a representatividade. 

Na Gestão Social, a perspectiva ontológica segue no sentido da possibilida-
de da construção da sociedade pelos seus membros e a realidade é forjada 
na interação entre os autores, pois eles são capazes de interpretar esta rea-
lidade e agir sobre ela. Em relação à sua epistemologia é importante desta-
car que, para compreender a realidade, é necessário conhecer os significa-
dos das ações dos atores e, para tanto, é necessário também compreender 
as teorias e visões de mundo desses atores. Isso só se torna viável por 
meio de metodologias qualitativas, pois não existem leis gerais a serem 
descobertas (CANÇADO et al.,2015, p. 134). 

O cerne da questão só pode ser permeada com esforços que vão além da 

acessibilidade aos entrevistados, e que serão revelados ao longo da dissertação. O 

estudo vai ao encontro de entrevistas informativas, reflexivas de uma história de pla-

nejamento e do conselho, que revelam a prática de modelos de gestão no CCRJ. 

Foca-se, então, na análise da gestão social a partir de um conjunto de categorias, 

inicialmente as categorias essenciais à gestão pública, e, posteriormente, discute-se 

um pouco outras categorias de gestão pública.  

2.3Universo e Coleta de Dados 

2.3.1 Coleta de Dados 

Os dados foram coletados por meio de observação, pesquisas documentais e 

bibliográficas, além de entrevistas qualitativas. 

2.3.1.1 Universo de Entrevistados 

O universo de pessoas entrevistadas são os conselheiros da cidade do Rio de 

Janeiro (CCRJ) que participaram do conselho montado em 2011 e em 2012, e, tam-

bém, alguns atores da cidade como cidadãos observadores ou profissionais que par-
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ticiparam do planejamento da cidade, tanto neste período analisado (2009-2016), 

como de outros períodos, ou seja, pessoas que de alguma forma se apresentam 

como atores ou observadores a cidade e de seu planejamento. 

O período de 2009-2013 contou com 150 conselheiros, e, de 2013-2016, esse 

número alcançou 210 conselheiros. Foram entrevistadas, no total, 21 pessoas, sen-

do 12 conselheiros do CCRJ e nove não conselheiros deste conselho, mas, como 

dito, atores participantes do planejamento da cidade. 

2.3.1.2 Pesquisa Documental  

Além da pesquisa bibliográfica e de legislação que é utilizada como início 

para o percurso do caminho exploratório, os seguintes documentos foram estuda-

dos: 

a) Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro de 2009-2011 (documento 

elaborado pela Prefeitura). 

b) Plano Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro 2013-2016 (documento ela-

borado pelo Conselho). 

c) Acordos de Resultados (documento elaborado pela Prefeitura). 

d) Documentos produzidos pela Casa Civil (encarregada do controle dos re-

sultados. 

e) Sites e redes sociais dos órgãos envolvidos com o planejamento estratégi-

co. 

f) Matérias veiculadas pela mídia. 

 2.3.1.3 Tratamento de Dados 

Foram realizados fichamentos da pesquisa bibliográfica e da pesquisa sobre a 

base legal. A pesquisa sobre as matérias veiculadas e a análise da presença em re-

des sociais, das matérias veiculadas em rede, da transparência e publicidade foram 

objetos de relatos os quais foram incorporados ao texto da dissertação. 
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As entrevistas foram gravadas, e as partes consideradas relevantes à pesqui-

sa foram transcritas. Só entraram no corpo da dissertação as falas de maior relevân-

cia para a pesquisa e caracterização do entrevistado ou da questão colocada. 

Os entrevistados foram divididos inicialmente em grupos de conselheiros e 

não conselheiros do CCRJ, e, depois, divididos em três blocos de acordo com sua 

representatividade: poder público (9 entrevistados), sociedade civil (8 entrevistados) 

e categoria profissional (4 entrevistados).  

Assim, utilizaram-se as siglas PP para entrevistados associados ao poder pú-

blico,SC para entrevistados associados à sociedade civil e PR para associados à 

categoria profissional. As siglas são antecedidas da letra C para os entrevistados 

pertencentes ao grupo de conselheiros do CCRJ.  

As entrevistas partiram de uma abordagem quanto ao funcionamento do con-

selho. O aprofundamento das questões com intervenções da pesquisadora após li-

vre discurso dos entrevistados permitiu conhecer os assuntos tratados nas reuniões: 

as visitas realizadas e as impressões pessoais de cada um dos entrevistados sobre 

este processo. As entrevistas foram gravadas e parte delas foi transcrita estruturada 

para caracterizar a opinião de cada um dos conselheiros entrevistados. 

Em uma segunda fase, as entrevistas foram realizadas com observadores 

profissionais do plano da cidade para poder circunstanciar ou não as observações 

dos conselheiros. Dentre os entrevistados não conselheiros, buscaram-se entrevis-

tados com características diferentes. Dois já participaram do Conselho da Cidade da 

década de 1990, que também contribuiu com discussões para o Planejamento estra-

tégico; já outros quatro são conselheiros de outros conselhos, e, portanto, possuem 

experiência e crítica para analisar o CCRJ por outro ângulo, e, dois outros são notó-

rios observadores da cidade.  

Com vistas à obtenção de outros ângulos de visão, a pesquisa também entre-

vistou outros atores da cidade, conselheiros de outros conselhos, ou cidadãos com-

prometidos, de alguma forma, com o planejamento da cidade para que se obtivesse 

uma compreensão mais ampla e menos setorizada.   

O Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, uma vez sendo um conselho, suge-

re ser um espaço de opinião, reflexão e conhecimento das questões da cidade. 

Como espaço natural de gestão pública, via de regra, pesquisou-se, então, possíveis 
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exemplos ou sinergias com a gestão social. Para tal, procurou-se permear o ambien-

te do conselho, através das entrevistas realizadas com conselheiros. 

Utiliza-se das categorias de análise da gestão social criadas por Cançado 

(2012) para analisar as práticas do CCRJ e discutir a gestão social. Das entrevistas 

são extraídas e trazidas ao debate outras categorias de análise. A partir de então, foi 

feita uma tabela para Análise da Prática de Gestão Social, correlacionando-os com 

os resultados da pesquisa apreendidos nas entrevistas e nos documentos. 

Para contribuir na elaboração do quadro comparativo, exploraram-se as en-

trevistas com os conselheiros e não conselheiros com a finalidade de permear nas 

questões que ganharam maiores observações, pelo que as entrevistas tiveram uma 

parte livre, valorizando a história oral. 

Para a realização da análise das estruturas foram estudadas as leis que regu-

lam conselhos, bem como foram feitas visitas ao Instituto de Pesquisa Pereira Pas-

sos (IPP), e passos para orientações quanto ao rumo da pesquisa documental.  

Para análise da publicidade e transparência, bem como para o conhecimento 

de como o Conselho é visto pelos jornalistas, pela sociedade e como este se coloca 

no ambiente eletrônico da web, pesquisou-se exploratoriamente tudo o que se ex-

traiu dos sistemas de busca Google e outros a respeito do Conselho da Cidade do 

Rio de Janeiro, nos dias de hoje e no passado.  

Para uma abordagem jurídica, institucional e realização do fluxograma do 

conselho, foram realizadas entrevistas, além do estudo documental. 

2.4 Limites da Dissertação 

Embora a lista dos conselheiros da Cidade do Rio de Janeiro esteja disponí-

vel no site, alguns nomes sugerem homônimos. Como esses nomes não vêm acom-

panhados de nenhuma descrição foi desafiador chegar até eles. O estudo investigou 

cada um dos conselheiros por meio das informações de contato que foram encon-

tradas na internet e em listas telefônicas. Foram enviadas cartas, emails e mensa-

gens, além de tentativas de contato telefônico. Mais da metade dos conselheiros não 

possui dados de contato publicados em listas telefônicas ou internet. 
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A tentativa de contato no dia 27 de abril de 2016 pela autora, por meio do sis-

tema Messenger, canal de mensagem do Facebook, não teve resposta até o fecha-

mento deste estudo, em 20 de setembro de 2016.  

O portal 1476 é um canal de comunicação entre o cidadão e a Prefeitura. Este 

portal também esta disponível por endereço eletrônico (http://www.1746.rio.gov.br/), 

aplicativos para celular e telefone. Entretanto, os atendentes não estão informados 

do que é o Conselho da Cidade, nem foi possível obter qualquer informação a res-

peito, mesmo tendo cumprido todas as formalidades necessárias e preenchimento 

de dados como nome completo da demandante, identidade, CPF, telefone, endereço 

e motivo. 

As informações acerca do CCRJ só foram conseguidas por intermédio dos 

conselheiros contatados. Os contatos feitos em tentativa de entrevista e consulta 

aos responsáveis pelo conselho, incluindo Prefeito, Casa Civil e equipe do Gabinete, 

indicaram a “assessoria pública” do prefeito, que, mesmo tendo solicitado um ques-

tionário por meio de e-mail como condição para condução do contato, não retornou 

às ligações ou aos e-mails. 
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3 REFERENCIAL TEÓRICO 

3.1 Gestão Social 

A gestão social surge como resultado das conquistas que levaram a promul-

gar a democracia . O que se encontrou na literatura brasileira sobre o surgimento da 5

terminologia gestão social, já foi levantado e narrado por Tenório (2012). 

Em 1985, no Brasil se discutiam os valores e princípios que fariam parte da 

nova constituinte democrática. Em 1988, após alguns anos de debates e trabalhos, 

foi promulgada a Constituição Federal da República Brasileira. A nova Carta Magna 

traz o princípio da participação democrática e da cidadania e impõe deveres, conce-

de direitos e poderes ao cidadão, como o do controle social por exemplo. 

Em 1990, o Brasil rediscutia o papel do Estado. Foi quando se elaborou o 

Plano Diretor da Reforma do Aparelho do Estado, com diretrizes para diminuição do 

Estado, impulsionando a avocação de responsabilidades por parte da sociedade civil 

e organizações (TENÓRIO; SARAVIA, 2006). 

Nesta época, o Professor Tenório já estava à frente do Programa de Estudos 

em Gestão Social da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas da 

Fundação Getúlio Vargas (PEGS/EBAPE/FGV), que foi, segundo Silva Jr (2008a - 

apud (TENÓRIO, 2012, p. 108), o “centro pioneiro no estudo da Gestão Social no 

Brasil”, e então, se ocupava da construção do campo da Gestão Social. 

A gestão social ganhou espaço nas falas da sociedade, porém, inicialmente, o 

seu conceito obteve diferentes significados ou interpretações. Para este estudo, a 

gestão social é a gestão pública baseada numa racionalidade comunicativa que vai 

além do dialogo livre, da transparência, baseado num dial inteligível e apropriado do 

entendimento em que a decisão é coletiva e voltada à emancipação, tal como define 

os autores: 

 “Em sentido formal ou estrito, democracia é um sistema de organização política em que a direito 5

geral dos interesses coletivos compete à maioria do povo, segundo convenções e normas jurídicas 
que assegurem a participação efetiva dos cidadãos na formato do governo. É o que se traduz na fór-
mula clássica: todo poder emana do povo e em seu nome será exercido. Neste conceito, são pressu-
postos os princípios da temporariedade e eletividade das altas funções legislativas e executivas.Em 
sentido substancial, sobre ser um sistema de governo temporário e eletivo, democracia é um ambien-
te, uma ordem constitucional, que se baseia no reconhecimento e na garantia dos direitos fundamen-
tais da pessoa humana” (MALUF, 2009, p. 280).
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O conceito de gestão social se assemelha a própria gestão pública, entre-
tanto baseada numa comunicação que vai além do diálogo livre, num pro-
cesso transparente e inteligível e apropriado do entendimento, onde a de-
cisão é coletiva e voltada à emancipação, pelo que, se assim for, será, na-
turalmente, um círculo virtuoso, tal como descrevem as palavras de Tenó-
rio, Cançado e outros: “Gestão Social é a tomada de decisão coletiva, sem 
coerção, baseada na inteligibilidade da linguagem, na dialogicidade e en-
tendimento esclarecido como processo, na transparência como pressupos-
to e na emancipação enquanto fim último.” (CANÇADO et al., 2013, p.139). 

Observa-se que os autores percebem que a gestão não basta em si própria, 

ou seja, ela não se apresenta perfeita, pronta, nem é um instrumento que se aplique 

como remédio para as inconsistências da gestão pública. Pela frase a seguir, a ges-

tão social aparece identificando "fronteiras para serem mudadas com o decorrer das 

pesquisas e da própria prática na área” o que confessa a distância de um ideal teóri-

co da verdadeira prática.  

Esta síntese não tem caráter prescritivo, em outras palavras, pode haver 
gestão social para além dela. O intuito aqui é a delimitação do campo não 
para “cercar o que tem dentro” e sim para criar fronteiras para serem mu-
dadas com o decorrer das pesquisas e da própria prática na área (CAN-
ÇADO; TENÓRIO; PEREIRA, 2011, p. 697 apud TENÓRIO, 2013, p. 18). 

A gestão social é um processo de organização social próprio da esfera públi-

ca, cujo pilar central é o processo dialético. É uma gestão pautada num agir comuni-

cativo, com objetivos prósperos que promove uma autoalimentação da própria ges-

tão social, pois suas características são voltadas a um domínio responsável e com-

prometido das responsabilidades geridas. Cançado (2011, p. 275) define gestão so-

cial como: um processo dialético de organização social próprio da esfera pública, 

fundado no interesse bem compreendido, e que tem por finalidade a emancipação 

do homem. 

Neste sentido, Tenório e Saraiva (2006, p.109) compreendem que: “gestão 

social seria uma adjetivação da gestão pública e não a sua substituição”. Ela é o 

resgate da cidadania nas políticas públicas e não a sua substituição”. Ela é o resgate 

da cidadania nas políticas públicas e para tal é necessário compreender o conceito 

de racionalidade comunicativa (HABERMAS, 1987) e estabelecer vínculos democra-

tizados nas relações sociais. É através do diálogo que se ampliam as possibilidades 

de entendimento (intersubjetividade), o interesse passa a ser compreendido entre os 

indivíduos, tal entendimento busca o bem comum. 
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O bem comum seria a consequência do interesse bem compreendido. Logo, o 

bem comum é o fim e o interesse bem compreendido, o meio. Nesse sentido, ocorre 

o processo participativo dos atores envolvidos em uma determinada ação. O monó-

logo aqui se expressa pelas relações de autoridade e de definição de níveis hierár-

quicos, com rigidez de papéis.(TENÓRIO, 2013, v.2, p.20). 

A gestão social pode ser assim definida: “tomada de decisão coletiva, sem co-

ração, baseada na inteligibilidade da linguagem, na dialogicidade e no entendimento 

esclarecido como processo, na transparência como pressuposto e na emancipado 

enquanto fim último.” (CANÇADO, TENÓRIO; PEREIRA, 2011, p. 697). 

Propõe-se o realce dos elementos constitutivos da Gestão Social expressos 

no conceito descrito: decisão coletiva, sem coerção, inteligibilidade da linguagem, 

entendimento esclarecido como processo, dialogo, emancipação enquanto fim últi-

mo.Serão, pois, neste estudo, tratados como categorias de análise da gestão social. 

Serão tais elementos o foco de toda esta discussão que flui a seguir, na ordem esta-

belecida em seu próprio conceito.Essas categorias de analise são, no entender des-

ta pesquisa, a essência da gestão social, pois são substancialmente o que primei-

ramente caracteriza a gestão. 

Mencione-se que o debate deste trabalho está nas operações de um conselho 

da cidade, e, portanto, serão estas as categorias de análise principais deste traba-

lho, pois são elementos essenciais da gestão social. 
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Tabela 1 – Elementos Constitutivos da Gestão Social 

Fonte: Tabela elaborada pela autora com base no texto de Cançado, Tenório e Pereira (2011, p. 697). 

1. Tomada de Decisão Coletiva 

A característica por qual passa toda a discussão da gestão social é a decisão 

coletiva. Observe no apontamento teórico abaixo que os autores citados englobam 

a decisão coletiva no conceito. Logo, ao que parece, para haver gestão social é ne-

cessário haver decisão coletiva. 

A característica que perpassa toda a discussão realizada até aqui é a tomada 
de decisão coletiva como uma das bases da Gestão Social. Tenório (2008a; 
2008b; 2010; 2012) propõe a cidadania deliberativa na esfera pública; França 
Filho (2008) fala da subordinação da lógica instrumental (baseada no poder 
hierarquizado) às outras lógicas; Fischer (2001b) e Fischer e Melo (2006) 
apresentam a questão da articulação de múltiplos níveis de poder e das con-
tradições entre interesses individuais e coletivos. Pinho (2010) classifica a 
participação como central na Gestão Social e uma de suas principais críticas 
se refere à dificuldade de se conseguir participação qualificada.” (CANÇADO; 
PEREIRA; TENÓRIO, 2013, pp.130-131). 

ELEMENTOS CONSTITUTIVOS DA GESTÃO SOCIAL

Decisão Coletiva

Sem coerção

Inteligibilidade da linguagem

Entendimento esclarecido como processo

Diálogo

Emancipação enquanto fim ultimo
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Esse processo decisório essencial à gestão social é analisado pelos autores 

Cançado, Pereira e Tenório (2013), a partir de um levantamento bibliográfico. Suge-

rem-se formas de avaliação de processos decisórios deliberativos, cujas categorias 

são: processos de discussão, inclusão, pluralismo, igualdade participativa, autono-

mia, bem comum. 

A ideia de se decidir coletivamente está associada à ideia de democracia. Ao 

se considerar o sufrágio, toda a decisão emanada do eleito seria coletiva, pois está 

baseada na vontade geral. Mas, ao se reconhecer a missão da gestão social de 

romper barreiras, para que haja gestão social, a decisão não basta representar a 

vontade geral. Ou seja, a gestão social vai além da ideia do sufrágio. O que se pode 

depreender do sufrágio, ao menos por vezes, se revela inferior ao que se pode de-

preender e desenvolver a partir de um processo comunicativo. 

Além da representatividade, o gestor público precisa agir por uma racionali-

dade comunicativa evitando, assim, conclusões equivocadas quanto à vontade ge-

ral. Por isso, também a gestão social é baseada num processo comunicativo, o que 

possibilita a apropriação do entendimento. Portanto, é uma decisão compartilhada 

com outros atores.  

2. Ausência de elementos coercitivos 

Para que o diálogo possa ocorrer, é preciso haver liberdade, ou seja, não 

pode haver qualquer tipo de coerção. A ausência de elementos coercitivos é uma 

categoria com um largo campo de análise e subjetividades. São inúmeros os ele-

mentos que podem obstaculizar a discussão. Esta categoria de análise inclui a ob-

servação de elementos como a liberdade na participação no processo, a possiblida-

de de colocação de questões, discussão, compreensão da vontade geral ou interes-

se bem compreendido, entendimento esclarecido como processo, transparência 

como pressuposto, e pode ir atém compreendendo outros elementos subjetivos que 

interferem na liberdade do dialogo, da decisão, da compreensão.   

Para que a decisão seja mesmo coletiva, ela deve ser livre de coerção (TE-

NÓRIO, 2008B) e todos devem ter a liberdade de manifestar o que pensam dialogi-

camente (FREIRE, 1987; 1996; 2001). Além disso, a tomada de decisão é baseada 
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no entendimento, na argumentação e não na negociação no sentido que se utilizaria 

do termo. 

Essa primeira característica (entendimento), justamente por estar baseada em 

Tenório (2008a; 2008b), aproxima-se da ação comunicativa habermasiana. Essas 

condições são interdependentes, pois, se a decisão é coletiva efetivamente, a coer-

ção é estranha ao processo e o entendimento (e não a negociação) deve ser seu 

caminho. Emerge aqui a dialogicidade como outra característica da Gestão Social. 

Observa-se que os elementos da gestão social estão tão interligalidados e in-

terdependentes. A ausência de qualquer desses elementos afetará a liberdade de 

decisão e discussão importando em uma espécie de coerção.  

Sendo a gestão social portadora da missão de ir atém de suas fronteiras, a 

análise dessa categoria pode compreender todas essas subjetividades que compõe 

a força da coerção que afeta negativamente na gestão social, subtraindo da vontade 

geral e afastando-se da emancipação. 

A seguir, inteligibilidade da linguagem, entendimento esclarecido como pro-

cesso e transparência são elementos muito próximos e podem ser confundidos.  

3. Inteligibilidade da Linguagem  

A linguagem precisa ser inteligível a todos os participantes. O conhecimento 

de determinados processos costumam se restringir a um grupo específico, e as mo-

dificações constantes inerentes aos processos compreendem novas participações, 

novos conhecimentos e novos esforços. A participação nos processos precisa pro-

porcionar o entendimento a todos os participantes. Esse entendimento compreende 

a linguagem, os códigos, os processos e a comunicação.  

A não verificação de uma adequada linguagem, e não disponibilização de 

elementos para que todo o processo seja inteligível, afetará a qualidade das discus-

sões. 
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4. Entendimento esclarecido como processo 

O “Entendimento Esclarecido como Processo” é, pela expressão “como pro-

cesso” a significação de todo um agir voltado para a comunicação, inteligível e 

transparente. Em outras palavras, é como se o conjunto concatenado de atos que 

compõe qualquer processo fosse sempre presenteado com os elementos necessári-

os para o entendimento. O entendimento de que aqui se fala deve ser dotado da ca-

pacidade de fazer o seu uso. 

Esclarecimento segundo Kant é “a saída do homem de sua menoridade que 

representa a incapacidade de fazer uso de seu entendimento sem a direção de ou-

tro” (KANT, 1985, p. 100). Observe mais uma vez, que todas as categorias de análi-

se da gestão social tem em comum algo que se retro alimenta. 

5. Transparência 

A transparência surge como condição necessária para as outras característi-

cas, pois, se o processo decisório passa pelo entendimento, pela utilizarão da lin-

guagem e comunicação entre as pessoas. As informações devem estar disponíveis 

a todos, o segredo e a assimetria de informadores também são estranhos a este 

processo. Para que isso aconteça, a linguagem deve ser inteligível a todos os parti-

cipantes. Mais uma vez, aproxima-se da ação comunicativa de Habermas (CANÇA-

DO; PEREIRA; TENÓRIO, 2013). 

6. Baseada no Diálogo 

A decisão coletiva é baseada no diálogo pré-existente à decisão. O diálogo é 

uma atividade cognitiva coletiva, para que seja possível é preciso espaço, respeito, 

liberdade, honestidade na defesa dos interesses, proteção e projeção de um bem 

comum.   

Segundo Boullosa e Shommer (2008), a passagem da Gestão Social de pro-

cesso de inovação para produto inovador traz limitações para a Gestão Social, pois 

“[…] um processo implica sempre uma atividade cognitiva coletiva, de aprendiza-
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gem, enquanto que um produto quase sempre implica uma atividade cognitiva limi-

tante, que tende ao isolamento, à definição de fronteiras” (BOULLOSA; SCHOM-

MER, 2008, p.2). (CANÇADO et al., 2013, p. 126).  

Para Schramm (1970), o componente essencial nas operações não é a dis-

cussão. Ele conta que “os Clubes Radiofônicos formados na Inglaterra antes da 

guerra de 1939-1945 discutiram em grande escala, mas logo os membros se cansa-

ram de discutir por discutir, e a participação foi, cada vez mais, diminuindo. O ato da 

discussão é importante, mas o componente principal é a participação na tomada de 

decisões e na ação. Em todos os lugares em que um fórum radiofônico teve suces-

so, as discussões eram, tanto quanto possível, preparatórias de ação”.(SCH-

RAMM, 1970). Grifos da autora. 

7. Voltada para a Emancipação 

A categoria teórica da emancipação é entendida como fim último da gestão 

social. Cançado, Pereira e Tenório (2013) e como outras categorias, interelacionam-

se com outras categorias teóricas, inclusive as já mencionadas. Observa-se um 

campo inesgotável de questões a serem exploradas e interligadas. 

A "construção da emancipação ocorre concomitantemente ao aprofundamen-

to do interesse bem compreendido via dialética negativa adorniana (sem pretensão 

de síntese)” (ADORNO, 2009 apud TENÓRIO, 2013. p. 19) 

Por fim, tem-se a emancipação como o próprio objetivo e resultado da Gestão 

Social como processo baseado na cidadania deliberativa. A participação efetiva no 

processo de tomada de decisão traz crescimento e amadurecimento para os atores 

(FREIRE, 1987; 1996; 2001), que ampliam sua visão de mundo como seres huma-

nos dotados de razão e cidadãos participantes de uma esfera pública (CANÇADO; 

PEREIRA; TENÓRIO, 2013) 

“Ao se libertar, escapando da manipulação, o ser humano pode passar a ter 

mais claro para si que ele vive em comunidade, as questões referentes à Solidarie-

dade e Sustentabilidade podem se tornar óbvias, de certa forma.” (CANÇADO; PE-

REIRA; TENÓRIO, 2013, p. 167) 

A gestão social se autoalimenta: “À medida que a gestão social parte do inte-

resse bem compreendido e acontece nesta esfera pública configurada para a gestão 
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social, reforça-se a emancipação e, quanto mais emancipação, mais fácil se torna 

perceber o interesse bem compreendido. 

Dessa forma, a gestão social tem um potencial intrínseco de se desenvolver e 

se reforçar a partir de sua própria prática, gerando um circulo virtuoso, que também 

reforça as características da esfera pública para a gestão social”(TENÓRIO, 2013, v.

2, p. 20). 

Restou dito que a gestão social vai além desses elementos, e, portanto, uma 

vez que seu fim último é a emancipação, pressupõe a missão de romper fronteiras e 

se inter-relacionar com demais categorias teóricas que exprimam esse ideal eman-

cipatório e democrático. 

A gestão social, entretanto, interage com diversas outras categorias teóricas 

de extrema importância para o Estado Democrático, ou para o bem-estar comum e 

algumas serão mencionadas como forma de apontamento à amplidão da possibili-

dade de estudo à cerca da gestão social e suas práticas. 

Vistas as categorias de análise de gestão social que direcionam a análise 

para o âmbito do funcionamento de um órgão, procede-se o olhar ao espaço. Onde 

ocorre a gestão social? 

Neste sentido, é pertinente a reflexão quanto à esfera pública e rede social. 

Esfera Pública 

Esfera pública é espaço de discussão social. Mais do que isso, se refere ao 

uso que os sujeitos fazem da comunicação. 

A esfera pública é entendida como o espaço onde os indivíduos privados se 

encontram para tratar de assuntos referentes à sociedade, para além da esfera pú-

blica burguesa (HABERMAS, 2003 apud TENÓRIO, 2013, p.19). 

"A esfera pública, enquanto locus da discussão, não pode ser entendida como 

uma "instituição", ou como um "lugar", pois se refere ao uso que os sujeitos fazem 

da comunicação, relacionado particularmente à troca argumentativa” (MAIA, 2008 ).  6

 Em 2008, a Professora Rousilei Maia, Doutora pesquisadora da área de comunicação e democra6 -
cia, esfera pública, participação política e lutas por reconhecimento social, faz um estudo em seu livro 
Mídia e Deliberação, dedicando todo um capítulo para tratar as revisões que "Habermas empreende 
no conceito de esfera pública; tipologia de esfera pública e permeabilidade de fronteiras entre diferen-
tes âmbitos de interação social; elementos essenciais do modelo dual de circulação de poder político 
(Two-track model) e críticas a tal modelo.” (MAIA, 2008).



!30

A esfera pública  constitui-se principalmente como uma estrutura comunicacional do 7

agir orientado pelo entendimento, a qual tem a ver com o espaço social gerando no 

agir comunicativo, não com as funções, nem com os conteúdos da comunicação co-

tidiana (HABERMAS, 1929 apud MAIA, 2008.). 

Algumas redes sociais tem sido espaço de discussão social. Fato é que não 

deixam de ser uma oportunidade de reflexão sobre o social e as práticas cotidianas.  

Ela é a construção de um espaço de organização dos sujeitos “enquanto 
encarna um projeto utópico, não como meta futura, mas como uma realida-
de presente…” (PAKMAN, 1995, p. 302). Nesse sentido é que se afirma que 
a rede é uma construção coletiva e que ela se define na medida em que é 
realizada. Sua verdade está na sua concretização, na superação das de-
terminações sociais mediante o estabelecimento de parcerias entre sujeitos 
individuais ou coletivos, mobilizados por objetivos construídos e apropriados 
coletivamente, para a construção de uma nova realidade social (JUNQUEI-
RA, 2006, p. 207).  

O conceito de redes sociais não se limite às ferramentas da web. Tendo como 

elemento estrutural básico o ator, redes podem ser grupos de pessoas que se articu-

lam por meio de associações, empresa, conselhos, ou outro agrupamento. 

“O elemento estrutural básico da rede é o ator, uma unidade discreta que re-

presenta uma pessoa ou um conjunto agrupado em uma unidade social, como uma 

empresa ou associação, que possua atributos específicos e identificareis. O termo 

ator tem sido usado preferencialmente para o “nó" que articula a rede, aspecto di-

nâmico das redes sociais. Uma rede pode ser definida como um conjunto de nós co-

nectados, em que estes nós podem ser pessoas, grupos ou outras unidades, e as 

ligações podem ser simétricas ou assimétricas. A expressão rede social refere-se ao 

conjunto de pessoas em uma população e suas conexões. O pressuposto básico é o 

das relações, da interajam entre as unidades” (CANÇADO  et al. (Orgs), 2012, p. 

44). 

Um exemplo de uma rede social é a rede que se forma com a experiência de 

participação em um processo de discussão como a que se pode ter formado com a 

composição do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro montado na década de 90 

 “O conceito de esfera pública representou um elemento central no processo de reconstrução da teo7 -
ria crítica na segunda metade do século XX (HABERMAS, 1990; CALHOUN, 1992; THOMPSON, 
1995; MELECUCCI, 1996). Significou a continuação de uma tradição crítica sobre a cultura de mas-
sas iniciada pela Escola de Frankfurt (JAY, 1973) e, ao mesmo tempo, produziu uma grande mudança 
dentro desta tradição, através da recuperação de um fundamento normativo que permitiu estabelecer 
uma nova relação entre a teoria crítica e a teoria democrática.” (AVRITZER; COSTA, 2004)
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para também contribuir com a elaboração do Planejamento Estratégico do Rio de 

Janeiro. Ainda que aquele conselho tenha sido desarticulado, a rede pode permane-

cer, dependendo da disposição dos atores envolvidos.  

Com a rede coexiste o que a academia de administração e sociologia deno-

mina de “capital social”, ou seja, pode coexistir com um valor que se constrói durante 

um processo e cria uma órbita de saberes e colaboradores.  

3.2 Conselhos  

Na discussão da gestão social ressalta-se a importância dos conselhos. “Os 

conselhos podem ser considerados o principal canal de participação cidadã existen-

te nas três instancias de governo (federal, estadual e municipal) e são espaços pú-

blicos potenciais da gestão social”. (TENÓRIO & KRONEMBERGER, Org, 2016, p. 

153) 

A palavra conselho aparece na Constituição da República Federativa do Bra-

sil diversas vezes. Além do espaço que se criou, o conselho é bem utilizado nos ní-

veis dos poderes federal e estadual também. A Constituição da República dispõe 

sobre o Conselho da República, o Conselho de Comunicação e Conselho da Defesa 

Nacional. 

Os conselhos estão previstos na Constituição de 1988 de caráter interinstitu-

cional. Os conselhos são, no entanto, uma invenção tão antiga como a própria de-

mocracia participativa. Já entre os séculos XII e XV, o Brasil Colônia se via submeti-

do aos “concelhos municipais” (escrita da época), instalados em Portugal como for-

ma política administrativa em relação às suas colônias (GURGEL, 2002). 

Entretanto, nem sempre “conselho” esteve ligado à ideia de democracia en-

quanto ordem constitucional, mas sempre esteve ligado à ideia de órgão decisor. 

Conselhos é uma forma organizacional existente em diversas áreas, instancias e lu-

gares do mundo. No ano III, na França, a Constituição do Ano III criou o governo do 

Diretório com o Conselho dos 500 e o Conselho dos Anciãos (MALUF, 1999).  8

 “O governo do Diretório foi dissolvido pelo exército, que impôs um Triunvirato de Cônsules. Napo8 -
leão Bonaparte, primeiro Cônsul, fez-se Cônsul decenal, depois vitalício, e, afinal, imperador, restabe-
lecendo, assim, o absolutismo de Luiz XIV, com apenas a diferença de que o Rei Sol proclamava que 
a sua majestade provinha de Deus, enquanto, Napoleão se dizia investido da realeza pelo povo. Em-
bora repelindo qualquer limitação do poder, Napoleão insistia em dar ao seu império o aspecto consti-
tucional” (MALUF, 1999, p. 128).
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Esse sistema de gestão com origem na Europa, trazida ao Brasil Colônia, é o 

que influencia a sistemática das câmaras municipais e as prefeituras do Brasil .  9

No final dos anos 1970 e anos 1980 surgiram no país os conselhos comunitá-

rios para atuar junto à administração municipal, os conselhos populares, e os conse-

lhos gestores institucionalizados (GURGEL, 2002). No entanto, os conselhos exis-

tem em todas as esferas federativas. 

O conselho mais presente em todas as cidades atualmente são os conselhos 

de assistência social, que são um requisito da legislação federal para a entrega das 

bolsas famílias através dos municípios - razão pela qual estão presentes em 99,31% 

dos municípios. 

Hoje em dia, a Prefeitura conta com uma série de conselhos municipais e re-

gionais divididos por áreas, saúde, educação e vários outros, todos previstos na Lei 

Orgânica Municipal. 

Presentes na maioria dos municípios brasileiros, e cobrindo quase a totali-
dade de temas relacionados aos direitos fundamentais, como educação, 
moradia, meio ambiente, transporte, cultura, saúde, assistência social, entre 
outros, os conselhos representam uma conquista para a construção de uma 
institucionalizado democrática no Brasil (KRONEMBERGER; TENÓRIO, 
2016, p. 153). 

Na parte desta pesquisa em que se procedeu à análise jurídica, observa-se a 

proibição de conselho com fins fiscalizatório das contas municipais, o que não se 

confunde com esta função, fiscalizado-a acima descrita. O texto constitucional reser-

vou a fiscalização das contas fora à esfera de competência e discussões dos conse-

lhos, entretanto, mesmo assim, um conselho exerce uma função fiscalizadora dos 

cumprimentos das metas de um plano, dos trabalhos e outros compromissos. 

O Conselho de Alimentação Escolar controla o dinheiro para a merenda. Parte 

de sua verba vem do Governo Federal e a outra da prefeitura. Verifica se o que a 

prefeitura comprou está chegando às escolas, analisa a qualidade da merenda com-

prada, examina se os alimentos estão bem guardados e conservados e deve se reu-

nir frequentemente. Fazem parte representantes da prefeitura, câmara municipal, 

professores, pais de alunos, e de um sindicato ou associação rural. (BRASIL, CGU. 

Controle Social. Orientações aos cidadãos para participação na gestão pública e 

exercício do controle social. (Coleção Olho Vivo. Brasília, DF, 2011) 

 As Câmaras Municipais e as Prefeituras do Brasil Colônia foram organizadas segundo esse sistema 9

de gestão (VIEIRA, 1992; GURGEL, 2002).



!33

O Conselho Municipal de Saúde controla o dinheiro destinado à saúde, 

acompanha as verbas que chegam pelo Sistema Único de Saúde (SUS) e os repas-

ses de programas federais.  Participa da elaboração das metas para a saúde, con-

trola a execução das ações na saúde, e deve se reunir frequentemente. Faz parte 

deste conselho representantes das pessoas que usam o Sistema Único de Saúde, 

profissionais da área de saúde, representantes de prestadores de serviços de saúde 

e representantes da prefeitura.  

Muitos outros conselhos existem e podem vir a existir. Mencione-se o Conse-

lho do Fundo da Educação Básica (Fundeb) e o Conselho de Assistência Social. 

Sobre conselhos, ressalta-se a importância do estudo de KRONEMBERGER 

(2016). Neste estudo, Kronemberger define conselhos como “esferas públicas de 

composição plural e paritária entre Estado e sociedade civil, cuja principal função é 

atuar na formulação, acompanhamento, fiscalização e decisão das políticas públi-

cas”, explicando também o que seria plural e paritária:  

“Plural significa diversidade de segmentos participantes (Estado e 
sociedade civil) que por meio de diferentes pontos de vista partici-
pam no processo de discussão e decisão das políticas públicas. 
Paritária. A ideia consiste em formar pares. Significa que a distribui-
ção dos membros no Conselho deve ser de forma a assegurar que 
50% sejam representantes da sociedade civil e os demais 50% por 
demais segmentos. No caso da saúde, é distribuído em 25% dos 
profissionais e trabalhadores de saúde e outros 25% dos gestores e 
prestadores de serviços.  
Gestão social - significa um processo de gestão participativo no qual 
a autoridade decisória é compartilhada entre os envolvidos. Quer 
dizer um espaço privilegiado de relações sociais onde todos tem di-
reito a se manifestar, sem serem coagidos. A prática da gestão social 
nos conselhos deve ser entendida pelo envolvimento tanto dos con-
selheiros como da população de forma geral nas discussões e deli-
berações. 
Os conselhos podem ser considerados o principal canal de partici-
pação cidade existente nas três instancias de governo (federal, es-
tadual e municipal) e são espaços públicos potenciais para a prática 
da gestão social. Presentes na maioria dos municípios brasileiros, e 
cobrindo quase a totalidade de temas relacionados aos direitos fun-
damentais, como educação, moradia, meio ambiente, transporte, 
cultura, saúde, assistência social, entre outros, os conselhos repre-
sentam uma conquista para a construção de uma institucionalizado 
democrática no Brasil.  



!34

Sua principal renovação em termos do debate democrático consiste 
em apostar na aproximação e na institucionalização do diálogo entre 
governo e sociedade civil, estimulando a busca pela democratização 
do poder e a participação da sociedade na gestão pública, não se 
limitando à busca dos resultados de suas políticas (Fuks, Perissinot-
to e Souza, 2004).” (KRONEMBERGER e TENÓRIO, Orgs, 2016, p. 
153) 

Os conselhos variam quanto à composição, forma de seleção dos membros e 

competências (ANDRADE, 2007). Exercem, no geral, funções consultivas, delibera-

tivas, fiscalizatórias e mobilizatória. 

A função fiscalizadora dos conselhos pressupõe o acompanhamento e o con-

trole dos atos praticados pelos governantes. A função mobilizadora refere-se ao es-

tímulo à participação popular na gestão pública e às contribuições para a formulação 

e disseminação de estratégias de informação para a sociedade sobre as políticas 

públicas. A função deliberativa, por sua vez, refere-se à prerrogativa dos conselhos 

de decidir sobre as estratégias utilizadas nas políticas públicas de sua competência, 

enquanto a função consultiva relaciona-se à emissão de opiniões e sugestões sobre 

assuntos que lhes são correlatos (BRASIL, CGU. Controle Social. Orientações aos 

cidadãos para participação na gestão pública e exercício do controle social. Coleção 

Olho Vivo. Brasília, DF, 2011) 



!35

Tabela 2 – Funções dos Conselhos 

Fonte: Tabela elaborada por Kronemberger, Medeiros e Dias in Tenório e Kronemberger (2016, p. 
165). 

Quanto à composição, podem ser compostos por representantes do governo 

e de setores da sociedade civil como por exemplo o CONAMA (Conselho Nacional 

de Meio Ambiente) e o CONEMA (Conselho Estadual do Meio Ambiente). Também 

podem ser caracterizados por uma composição paritária ou plural. 

Ao possuir uma composição paritária, o conselho deve ser composto por um 
número par de conselheiros; para cada conselheiro representante do Esta-
do, haverá um representante da sociedade civil. Por exemplo: se um conse-
lho tiver 14 conselheiros, sete serão representantes do Estado e sete repre-
sentarão a sociedade civil (KRONEMBERGER; TENÓRIO, 2016, p. 170). 

Entretanto, é possível haver uma paritáriedade com números proporcionais e 

não iguais, como exemplo dado pelos mesmos autores citados acima, qual seja, o 

caso do conselho de saúde composto por 50% usuários de saúde, 25% de profissio-

nais da saúde e 25% de prestadores de serviços do SUS e gestores. 

Fiscalizadora Mobilizadora Deliberativa Consultiva

Acompanhament
o e controle dos 
atos praticados 

pelos 
governantes.

Estímulo à 
participação da 

sociedade na 
gestão pública e 
contribuição para 
a formulação e 

disseminação de 
informações 

sobre as políticas 
públicas para a 

sociedade.

Poder de 
decisão sobre as 

estratégias 
utilizadas nas 

políticas públicas.

Ao contrário da 
deliberação, 

compete somente 
assessorar o 
poder público 

por meio da 
emissão de 
opiniões e 

sugestões sobre 
assuntos 

concernentes a 
cada área na qual 

o conselho se 
encontra 
instituído.
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3.3 Estratégia e Gestão Estratégica 

Henry Mintzberg, em texto sobre O Processo de Estratégia (MINTZBERG, 

2007), ao pesquisar a estratégia como plano, destaca um conjunto de definições, 

dentre elas: 

• No campo militar: estratégia está relacionada à “criação de um plano 

de guerra… prepararam para campanhas individuais e, dentro delas, decisão do 

comprometimento individual” (VON CLAUSEWITZ, 1976, p. 177). 

• Na teoria dos jogos: estratégia é “um plano completo: um plano que 

especifica que escolhas [o jogador] vai fazer em cada situação possível” (VON 

NEWMAN; MONGERSTERN, 1944, p. 79). 

• Em administrarão: “estratégia é um plano unificado, amplo e integra-

do… criado para assegurar que os objetivos básicos da empresa sejam 

atingidos” (GLUEK, 1980, p.9). 

A estratégia é uma influência importante no desempenho organizacional e é 

extremamente utilizada por gestões diversas. O planejamento estratégico é o ins-

trumento técnico e processual que diagnostica, visualiza hipóteses, necessariamente 

a hipótese cronológica, e em vista de projeções que faz, estabelece metas. Repre-

senta um potencial incrível de transformação. 

A institucionalização do plano estratégico, assim abordado pela prefeitura, 

se confirma na criação do Conselho da Cidade com o propósito de elaborar o plano 

(com metas setoriais), implementá-lo (criando indicadores para cada órgão da Pre-

feitura) e facilitando mecanismos de monitoramento (criação do modelo de gestão 

de desempenho e Acordo de Resultados), e com a criação do EGP (Escritório de 

Gerenciamento de Projetos) responsável pelas iniciativas estratégicas e detalha-

mento de planos de trabalho e orçamento. 

O próprio plano estratégico pressupõe o processo participativo. A participação 

deve ser em conjunto com todos os órgãos envolvidos tanto com o diagnóstico, 

como para a aplicação do que se define (as metas). “No que se refere à definição de 

conteúdos, o processo participativo é prioritário, visto que dele dependerá a viabili-

dade dos objetivos ou atuações propostos” (CASTELLS; BORJA, 1996). 
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O resultado de um Plano Estratégico é naturalmente um acordo de resulta-

dos. "O resultado do Plano Estratégico não é uma Norma ou um Programa de Go-

verno (embora sua assunção pelo Estado e pelo Governo Local deva traduzir-se em 

normas, investimentos, medidas administrativas, iniciativas políticas etc.), e sim um 

contrato político entre as instituições públicas e as da sociedade civil. Por isso, o 

processo posterior à aprovação do plano, a continuidade e implementação de medi-

das ou atuações, é tão ou mais importante que o processo de elaboração e aprova-

ção consensuais" (CASTELLS; BORJA, 1996). 

O consenso social é colocado por Castells e Borja (1996) como pressuposto 

para que de fato haja uma “oportunidade democrática”. In verbis: num momento his-

tórico caracterizado pela globalização da economia e pelas políticas de abertura dos 

mercados, pela descentralização política, revalorização dos âmbitos e identidades 

locais ou regionais e pela multiplicação de demandas sociais heterogêneas que não 

se sentem satisfeitas pelas respostas estatais, o Projeto de Cidade (ou de região), 

baseado num Plano Estratégico de amplo consenso social, representa uma grande 

oportunidade democrática. 

Por um lado, oferece uma resposta integrada do lugar cujos problemas da so-

ciedade são delineados e em que os agentes públicos e privados podem atuar con-

juntamente. Em contrapartida, podem permitir-nos reconstruir o sentido da cidade, 

do território, numa época em que a perda de consciência dos limites e a dissolução 

das ideologias que dão suporte aos projetos coletivos nos desafiam a refazer nossos 

sistemas de convivência(CASTELLS; BORJA, 1996). 

Diferentemente da gestão social, a gestão estratégica é baseada na racionali-

dade instrumental/formal, enquanto a primeira é baseada na racionalidade comuni-

cativa. Tenório (2008b) apresenta a racionalidade comunicativa de Habermas como 

uma perspectiva mais próxima da gestão social, pois a dialogicidade, a intersubjeti-

vidade e o entendimento estão presentes nesse tipo de racionalidade. A racionalida-

de utilizaria carrega um agir racional orientado para uma finalidade específica, en-

quanto o agir comunicativo busca o dialogo, em outras palavras, “o objetivo da ação 

comunicativa não é dado a priori, ele é construído por meio do diálogo.” (TENÓRIO, 

2013, p. 82) 
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A primeira diferença entre gestão social e gestão estratégica, apontada por 

Tenório (2013), já se percebe na definição da estratégia a ser adotada, pressupondo 

que este ato já opta por uma hierarquia na forma de organização.   

Na gestão estratégica “a transparência não é uma premissa e a intersubjetivi-

dade e a dialogicidade se efetivam com maior dificuldade”. (TENÓRIO, 2013, 83) 

Ao analisar a gestão social no âmbito deste estudo, ressalta-se a gestão es-

tratégica com colocações e lógica distintas. Enquanto uma tem uma racionalidade 

comunicativa, a outra tem uma racionalidade estratégica.  

Tenório (2004) contrapõe os conceitos de gestão social e de gestão estraté-
gica. Segundo o autor, o conceito de gestão estratégica se tornou sinônimo de razão 

instrumental, em que os objetivos individuais e ou organizacionais são colocados 

acima dos objetivos coletivos; logo, são focados a partir de uma razão meramente 

instrumental. Tenório (2004, p.23) define a expressão ação estratégica– “ação racio-

nal voltado para o êxito, será antipática a ação comunicativa – acho racional voltada 

para o entendimento”. A Gestão social, por sua vez, é participativa e dialógica e irá 

se contrapor à gestão estratégica por esta ser monológica e tecnoburosrática (CAN-

ÇADOet al., 2013) 
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4 O CONSELHO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO  

O conselho a que se refere esta pesquisa é o Conselho da Cidade do Rio de 

Janeiro, instituído para os períodos 2009-2012 e 2012-2016, com o objetivo de cola-

borar com o planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro. Inicialmente, foi 

composto por 120 conselheiros escolhidos pela equipe do prefeito, e, numa segunda 

composição, este número foi aumentado para 200 conselheiros escolhidos da mes-

ma forma. 

O primeiro conselho foi articulado em 2011 para revisar o plano estratégico. 

Folhetim que circulou quando da formação do Conselho da Cidade informa que des-

de a concepção do Plano Estratégico, importantes desdobramentos transformaram a 

cidade, por exemplo, a confirmação do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas de 

2016 e o próprio sucesso de iniciativas, tais como o Porto Maravilha e a retomada da 

capacidade de Investimento da Prefeitura. 

A afirmação de que o conselho foi criado para atender a exigência de financi-

amentos e empréstimos bancários foi feita por uma das entrevistadas, pertencente 

ao grupo de entrevistados do poder público. Conta ela: 

“Houve um empréstimo ao Banco Mundial com o objetivo de pagar, antecipar a dívi-

da que a Prefeitura tinha com a União (ele teria reduzido a dívida de 9% para apro-

ximadamente 3%). O Banco Mundial estabeleceu contrapartidas, como a reforma da 

saúde (ampliar atendimento nas clínicas de família), educação (ampliar o estudo in-

fantil) e previdência (com adoção de mudanças pautadas em metas)”. (E1 - CPP). 

Os papéis e responsabilidades dos conselheiros estão definidos no Folhetim 

do Conselho circulado em 2012 quando da composição deste primeiro Conselho da 

Cidade do Rio de Janeiro: manter um bom conhecimento do Plano Estratégico, dis-

ponibilizar tempo para a participação em eventuais pesquisas e entrevistas e compa-

recer entre duas a três reuniões por ano, em que terão a oportunidade de expor 

suas perspectivas sobre as principais questões do Rio, suas críticas e sugestões e 

apreciar o acompanhamento da execução do plano. 
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Outros conselhos podem ser confundidos com o aqui abordado, como o Con-

selho da Cidade instituído na gestão de César Maia ou o Conselho Estratégico da 

Cidade ligado ao Instituto Pereira Passos, órgão da prefeitura. 

Embora o conselho tenha o propósito de auxiliar no planejamento estratégico 

da cidade do Rio de Janeiro, não se confunde com o Conselho Estratégico da Cida-

de do Rio de Janeiro cuja criação esta prevista no inciso II do Art. 5oLei 2.689 de 

1/1/1998. A instalação do Conselho Estratégico se deu por meio do processo 

02/400.032/1999 e de Portaria “Pres” N. 006/1999 e recomposto por meio do pro-

cesso 02/400202/2001, que resultou na Portaria Pres. 010 de 27/9/2001. 

O Conselho estratégico da cidade foi reativado por meio do processo 

02/400066/2009 e a nomeação dos membros, após a recomposição, foi realizada 

através do Decreto “p” No. 387 de 11/3/2009, com alterações realizadas por decreto. 

A nova composição do Conselho Estratégico foi publicada em 03/06/2014 no Diário 

Oficial do Município do Rio de Janeiro através do Decreto “P” n. 419. 

Já o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro (CCRJ) seguiu um procedimento 

menos formal. Não estando previsto em lei, nem possuindo regimento interno ou 

qualquer outro regulamento, foi constituído com o propósito específico de “contribuir 

na elaboração do planejamento estratégico da cidade do Rio de Janeiro 2009-2012, 

e recomposto para colaborar na elaboradas do planejamento referente ao período 

de 2012-2016”. 

O CCRJ foi criado no governo de Eduardo Paes no ano de 2011, a partir dos 

esforços para a elaboração do Plano Estratégico de 2009. Em 2009, no primeiro ano 

do mandato do Prefeito Eduardo Paes, a prefeitura contratou empresa global de10 -

nominada McKinsey, para auxiliar na elaboração e acompanhamento do planeja-

mento estratégico da cidade. A empresa tem experiência de atuação em diversas 

áreas, inclusive de planejamento estratégico, e os dados por ela publicados na inter-

net e pesquisados por meio do sistema google, expõe a notoriedade da empresa.  

Em 2011, os conselheiros foram convidados a participar de um questionário 

sobre a cidade e a comparecer na primeira reunião do Conselho da Cidade do Rio 

de Janeiro, no Palácio da Cidade, no dia 15 de dezembro de 2011, ocasião em que 

a prefeitura lança o Conselho e formaliza a participação dos conselheiros em ato so-

lene, seguido das reuniões que dão continuidade ao trabalho já desenvolvido até en-

Conforme publicação em Diário Oficial do Rio de Janeiro, 2009.10
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tão pela Prefeitura, secretarias e empresa McKinsey. Não houve atas, nem publica-

ção de normativas, sendo as anotações uma responsabilidade avoada pela equipe 

da McKinsey que conduziu toda a reunião e foram focadas nas discussões e volta-

das exclusivamente à contribuição do texto do Plano Estratégico da Cidade do Rio 

de Janeiro.  

Para a entrevistada E1-CPP o conselho só foi criado para atender a exigência 

de financiamentos e empréstimos bancários. Conta ela: 

“Houve um empréstimo ao Banco Mundial com o objetivo de pagar, antecipar a dívi-

da que a Prefeitura tinha com a União (ele teria reduzido a dívida de 9% para apro-

ximadamente 3%). O Banco Mundial estabeleceu contrapartidas, como a reforma da 

saúde (ampliar atendimento nas clínicas de família), educação (ampliar o estudo in-

fantil) e previdência (com adoção de mudanças pautadas em metas)”. (E1-CPP). 

Pelo relato dos entrevistados e análise dos documentos, pode-se relatar que 

a ordem para a sua criação foi dada pelo então Prefeito, recém -empossado em seu 

primeiro mandato de governo. Os entrevistados E1-CPP, E2-CSC, E12-SC e E17-PP 

sentiram a necessidade de narrar a passagem do Prefeito por experiências em ou-

tros conselhos o que teria influenciado a então decisão de compor novamente o 

Conselho da Cidade. 

Foi contratada empresa global McKinsey com atuação em diversas áreas, in-

clusive em planejamento estratégico. O contrato foi publicado no Diário Oficial do 

Rio de Janeiro, e, logo após, iniciaram-se os trabalhos de condução do planejamen-

to estratégico da cidade, que começou com o convite aos conselheiros para a reu-

nião inicial, o envio de um questionário a 1000 pessoas, e a elaboração de um diag-

nóstico e uma pré-proposta de plano da cidade, com metas e acordos de resultados 

envolvendo os funcionários das 10 secretarias da Prefeitura e a casa civil da prefei-

tura, tal como se observa do fluxograma a seguir. Assim, pode-se dizer que o CCRJ 

tem uma composição plural formada por representantes das secretarias, da empresa 

McKinsey e da sociedade civil.  
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4.1 Fluxograma do Funcionamento do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro (Vi-

gência 2009-2012 e 2012-2016) 

ATO DO PREFEITO => CONTRATAÇÃO DA EMPRESA E PUBLICAÇÃO NO 

DIÁRIO OFICIAL DO RIO DE JANEIRO =>ENVIO DE CONVITE E QUESTIONÁRIO 

AOS CONSELHEIROS =>REUNIÕES COM EQUIPE DO GOVERNO E SECRETA-

RIAS => CONVITE AOS CONSELHEIROS =>QUESTIONÁRIO =>  DIAGNÓSTICO 

=> REUNIÃO DO CCRJ => EXPOSIÇÃO DA PROPOSTA => REUNIÕES TEMÁTI-

CAS => LEITURA DOCUMENTAL FINAL => VISITAS À OBRA 

4.2 Plano Estratégico do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, dos Períodos 2009-

2012 e 2013-2016 

O plano referente ao período 2009-2012 está disponível no endereço eletrôni-

co do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro:http://www.conselhodacidade.com/v3/

pdf/planejamento_estrategico_site.pdf. Acesso em 28 de abril de 2016. Disponível 

para visualização ou download. Essa publicação atende ao que se chama de publi-

cidade. Também foram distribuídos aos conselheiros o mesmo documento em bro-

chura de ótima qualidade. 

O Plano Estratégico analisado é um dos principais instrumentos do gover-

no do período 2009-2012, e o plano elaborado posteriormente (2012-2016) teve a 

mesma importância: 

“O Planejamento Estratégico da Prefeitura será o principal instrumento do 
nosso governo no sentido de garantir mais foco e transparência à adminis-
tradas da nossa cidade. Seu objetivo é traduzir as aspirações que a cidade 
tem para o seu futuro, em iniciativas concretas dessa administração.  
O primeiro passo para a construção desse Plano Estratégico foi realizar um 
breve diagnóstico que identificou os principais desafios e oportunidades das 
dez áreas de resultado do governo. A partir deste diagnóstico, foram articu-
lados os objetivos centrais do governo e as diretrizes para cada área de 
resultado. 
Em seguida, essas diretrizes setoriais foram traduzidas em metas específi-
cas e mensuráveis a serem alcançadas durante o nosso governo. Por fim, 
as iniciativas estratégicas representam o caminho pelo qual pretendemos 
cumprir, de forma efetiva, os compromissos firmados nesse plano com a 
população.”(PLANO ESTRATÉGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 
2009-2012,  p. 17) Grifos da autora. 
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O Planejamento Estratégico deste período teve duas etapas. A primeira foi a 

idealização dos objetivos centrais do governo, as metas setoriais e as iniciativas es-

tratégicas cujos atores foram Prefeito, Secretários e a Unidade Estratégica da Casa 

Civil. A segunda etapa teria contado com demais órgãos da Prefeitura e consistiu no 

detalhamento das trinta e sete iniciativas estratégicas definindo indicadores de de-

sempenho, cronogramas e orçamentos. 

O Planejamento Estratégico estabelece as prioridades de ação dos diversos 
órgãos da Prefeitura. O processo de construção deste conteúdo envolveu 
uma etapa de caráter mais estratégico e outra, mais tática. 
Na etapa estratégia, foram realizados workshops com o Prefeito, Secretári-
os e a Unidade Estratégica da Casa Civil para definir os objetivos centrais 
do governo, as metas setoriais e as iniciativas estratégicas. Ao longo dessa 
etapa, as diretrizes setoriais também foram definidas a partir de reuniões da 
Unidade Estratégica da Casa Civil, Superintendência de Orçamento e de-
mais órgãos do governo. 
Na fase tática, a Casa Civil e os demais órgãos da Prefeitura detalharam 
cada uma das trinta e sete iniciativas estratégicas, visando definir seus indi-
cadores de desempenho, cronogramas e, sobretudo, seus orçamentos 
(PLANO ESTRATÉGICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 2009-2012, p. 
18) 

O documento titulado Plano da Cidade do Rio de Janeiro é composto de oito 

capítulos: carta do Prefeito, visão do futuro para o Rio, introdução, diagnóstico, dire-

trizes, metas e iniciativas estratégicas (estas para cada uma das 10 áreas de resul-

tado). Neste documento é estabelecida “uma meta para todos”, que, conforme expli-

cado no documento: “é o elemento que descreve o relato de parceria que a Prefeitu-

ra pretende construir com os cariocas visando promover o estabelecimento de uma 

cultura cada vez mais responsável e cidadã no Rio de Janeiro.” (PLANO ESTRATÉ-

GICO DA CIDADE DO RIO DE JANEIRO 2009-2012, p. 18). 

O Plano da Cidade descreve os objetivos centrais do governo: melhorar a 

qualidade dos serviços públicos prestados no município; proteger e recuperar o es-

paço público e os ativos naturais da nossa cidade; garantir maior igualdade de opor-

tunidades para os jovens e as crianças cariocas; estabelecer as condições necessá-

rias para o crescimento econômico sustentável; promover o desenvolvimento de se-

tores estratégicos para a economia carioca; tornar o Rio uma cidade mais integrada 

do ponto de vista urbanístico e cultural; reduzir os atuais níveis de proeza e indigên-

cia da cidade; posicionar o Rio como importante centro politico e cultural no cenário 

internacional. 



!44

Igualmente, institui os princípios de atuação do governo: colocar o cotidiano 

das pessoas como tema prioritário de governo; assegurar uma gestão profissional 

de toda máquina municipal; estabelecer uma perfeita integração entre as políticas 

públicas municipais, estaduais e federais; garantir que os serviços públicos presta-

dos pela Prefeitura tenham o mesmo padrão de qualidade em todas as regiões da 

cidade; potencializar a capacidade de investimento da Prefeitura por meio de parce-

rias com o setor privado e outras esferas de governo. 

Trinta e sete iniciativas estratégicas do governo são distribuídas por cada área 

de resultado, sendo elas abaixo descritas: 

• Na Saúde: Saúde Presente (TEIAS); reestruturação do atendimento 

de emergencia; programa de atendimento domiciliar ao idoso (PADI); 

criação de UPAs. 
• Na Educação: Escolas do Amanhã; Espaço de Desenvolvimento In-

fantil; Reforço Escolar; Saúde nas Escolas. 
• Ordem Pública: Choque de Ordem - Ações de Ordenamento; Choque 

de Ordem - Modernização da Guarda Municipal; Choque de Ordem - 

Câmaras de Vigilância. 
• Emprego e Renda: Rio Ambiente de Negócios; Rio Capital da Ener-

gia; Rio Capital da Industria Criativa: Moda e Design; Rio Capital da 

Industria Criativa: Audiovisual; Rio Capital do Turismo. 
• Infraestrutura Urbana: Choque de Ordem - Conservação da Cidade; 

Porto Maravilha; Bairro Maravilha; Morar Maravilha. 
• Meio Ambiente: Expansão do Saneamento da Zona Oeste; Macro-

drenagem de Jacarepaguá; Novo Aterro Sanitário; Política de Mudan-

ças Climáticas; Rio Capital da Bicicleta; Rio Capital Verde. 
• Transporte: Racionalização e Integração físico-tarifaria: bilhete único; 

TransCarioca; Ligação C; TransOeste - Túnel da Grota Funda. 
• Cultura, Esporte e Lazer: expansão das Lonas Culturais; Cultura na 

Rua; Expansão de Quadras e Vilas Olímpicas. 
• Assistência Social: Bolsa Família Carioca. 
• Gestão e Finanças Públicas: Choque de Resultados; Prefeitura Pre-

sente - Rio Cidadão; Nota Fiscal Eletrônica. 
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Quando da criação do Plano Estratégico do período posterior, 2012-2016, o 

Conselho da Cidade já aparece como participante. Também se observa uma preo-

cupação maior de inserir as demandas da sociedade tal como narrado na sessão 

“processo de construção de conteúdo”: 

A exemplo da construção do Plano vigente, ouvimos diversos representan-
tes de nossa sociedade, entre empresários, profissionais liberais, líderes de 
organizares sociais, intelectuais, artistas e policias. Adicionalmente, efetua-
mos pesquisa de opinião pública com mais de 1.000 cidadãos comuns. O 
processo de construção do conteúdo envolveu uma etapa de caráter mais 
estratégico e outra mais tática. 
Na etapa estratégica, foram realizadas entrevistas individuais com aproxi-
madamente 30 especialistas e com mais 20 executivos da Prefeitura. Foram 
conduzidas oficinas de trabalho com o recém formado Conselho da Cidade, 
com o Prefeito, Secretários e a Unidade Estratégica da Casa Civil para defi-
nir as metas setoriais e as iniciativas estratégicas. 
Ao longo dessa etapa, os objetivos do governo e as diretrizes setoriais tam-
bém foram definidas por meio de reuniões da Unidade Estratégica da Casa 
Civil, com a Superintendência do Orçamento, articulando com os demais 
órgãos do governo. 
Na fase tática, a Casa Civil e os demais órgãos da Prefeitura detalharam 
cada uma das iniciativas estratégicas visando definir seus indicadores de 
desempenho, cronogramas e, sobre-tudo, seus orçamentos. A sustentabili-
dade orçamentaria do Plano Estratégico foi cuidadosamente analisada e o 
equilíbrio fiscal balizado sobre critérios conservadores de arrecadação. No 
cômputo geral, temos um plano arrojado em termos de execução, mas fac-
tível sob a ótica da necessidade financeira (PLANO ESTRATÉGICO DA CI-
DADE DO RIO DE JANEIRO, 2012-2016, p. 21). 

O plano referente ao período 2012-2016  apresenta o Conselho da Cidade 11

como parte do planejamento estratégico da cidade e ganha uma lauda para a expli-

cação de sua existência: 

O Conselho da Cidade foi estruturado com o objetivo de contribuir para a 
revisão do Plano Estratégico e para atuar como órgão consultivo em seu 
acompanhamento. A decisão de formar este grupo foi tomada a partir de 
experiências anteriores bem-sucedidas, nas quais cidadãos destacados na 
sociedade foram convocados para criticar e avaliar as questões e os proje-
tos municipais. 
Nesta revisão foi elaborada uma lista inicial de 150 candidatos, seleciona-
dos por sua reconhecida contribuição pessoal ou profissional, assim como 
sua dedicação e identificação com a Cidade do Rio de Janeiro. Desta lista, 
aproximadamente 120 cidadãos aceitaram honrar a cidade com sua contri-
buição como conselheiros e tiveram a oportunidade de participar de quatro 
encontros ao longo do trabalho de revisão. 
A maior parte das sugestões provindas do Conselho foi incorporada neste 
Planejamento, seja na forma de diretrizes, metas ou iniciativas, sendo que 
80% de todas as sugestões estavam alinhadas com os demais grupos de 
entrevistados e pesquisados. 

Disponível em www.conselhodacidade.com/v3/pdf/planejamento_estrategico_13-16.pdf. Acesso 11

em:em 2 de junho de 2016.
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O Conselho permanecerá ativo ao longo de toda a execução do Plano Es-
tratégico, reunindo-se ao menos uma vez a cada semestre para apreciar os 
resultados. 

Quanto aos objetivos centrais do governo de 2012-2016 expostos no Plano da 

Cidade, são quase os mesmos, alterando-se apenas a redação do primeiro objetivo 

para “evoluir na acessibilidade e na qualidade da prestação dos serviços públicos 

municipais” e acrescendo os objetivos: “transformar a cidade, dotando-a de equipa-

mentos urbanos mais adequados às demandas e ao crescimento da população” e 

“valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisagem e do patrimô-

nio cultural e histórico no processo de desenvolvimento da cidade”. 

Este plano conta com 56 metas e 58 iniciativas, para os quais um orçamento 

previsto de R$ 38,6 bilhões, dos quais R$ 24,6 bilhões são de fontes próprias da 

Prefeitura e R$ 14 bilhões de fontes externas. Este orçamento está distribuído nas 

regiões da cidade de acordo com suas prioridades, sendo que as regiões mais ca-

rentes de intervenção pública concentram maiores investimentos - as regiões AP 3 e 

AP 5 representam cerca de 70% do orçamento total do Plano Estratégico 

2013-2016. 

Como iniciativas, houve algumas mudanças no período posterior. É interes-

sante analisar as mudanças porque poderiam implicar em demandas dos conselhei-

ros. A seguir, quadro comparativo entre os planos estratégicos dos períodos 

2009-2012 e 2012+2016: 

Tabela 3 - Comparação Entre os Planos Estratégicos 

2009-2012 2012-2016

SAÚDE 
Saúde Presente (TEIAS) 

Reestruturacao do Atendimento de 
Emergência 

Programa de Atendimento Domiciliar ao 
Idoso (IPDI) 

Criação de UPAs

SAÚDE 
Saúde Presente (TEIAS) 

Reestruturacao do Atendimento de Urgência 
e Emergência 

Descapitalização - PADI e Leitos de 
Retaguarda 

Saúde Inteligente
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EDUCAÇÃO 
Escolas do Amanhã 

Espaço de Desenvolvimento Infantil 
Reforço Escolar 

Saúde nas Escolas

EDUCAÇÃO 
Escola Carioca em Tempo Integral 

Espaço de Desenvolvimento Infantil 
Reforço Escolar 

Escolas do Amanhã 
Rio Criança Global 
Saúde nas Escolas

TRANSPORTE 
Racionalização e Integração físico-tarifaria:  

Bilhete Único 
TransCarioca 

Ligação C 
TransOeste - Túnel da Grota Funda

TRANSPORTES 
Racionalização e Integração Físico-Tarifária - 

Bilhete Único Carioca 
Modernização da Frota de Ônibus 

TransOeste 
TransCarioca 

TransOlímpica 
TransBrasil 

VLT do Centro 
Projeto de Transporte Aquaviário 

Tráfego Inteligente 
Plano de Mobilidade Sustentável 

Rio Boa Praça

ORDEM PÚBLICA 
Choque de Ordem - Ações de Ordenamento 

Choque de Ordem - Modernização da 
Guarda Municipal 

Choque de Ordem - Câmaras de Vigilância

ORDEM PÚBLICA E 
CONSERVAÇÃO 

Rio em Ordem 
Gestão Integrada de Vias Públicas 

Conservação de Vias Especiais e Túneis 
Modernização da Rede de Iluminação 

Pública 
Rio Acessível

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
Expansão do Saneamento da Zona Oeste 

Macro-drenagem de Jacarepaguá 
Novo Aterro Sanitário 

Política de Mudanças Climáticas 
Rio Capital da Bicicleta 

Rio Capital Verde

MEIO AMBIENTE E SUSTENTABILIDADE 
Expansão do Saneamento 

Controle de Enchentes 
Qualidade de Águas Urbanas 

Rio Capital da Bicicleta 
Rio Capital Sustentável 

Rio Capital Verde

2009-2012 2012-2016
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Fonte :Quadro elaborado pela autora. 

Alguns desses pontos, como se discutirá posteriormente, importaram em mu-

danças que puderam ser explicadas pelos conselheiros, mas nenhuma delas foi dita 

uma conquista destes. 

O conselho teria concebido uma visão para a cidade com alcance até 2020, 

metas até 2012, diretrizes para 10 áreas de resultado, contendo 46 metas e 37 inici-

ativas estratégicas. (PlanoEstratégico da Cidade do Rio de Janeiro, 2009-2012).  

O Documento Gestão de Alto Desempenho encontra-se também disponível 

no site do conselho. Foi elaborado em 2012 e apresenta um cenário do Rio da pri-

meira década do século XXI. Dedica um capítulo à mudança, em que fala de forma-

ção de equipe de liderança, saneamento financeiro, criação de um escritório de so-

luções, ações de transparência, acessibilidade de um planejamento de longo prazo. 

Em seguida, fala da "marca carioca da gestão de alto desempenho”, do planejamen-

to e da execução e controle.  

CULTURA, ESPORTE E LAZER 
Expansão das Lonas Culturais 

Cultura na Rua 
Expansão de Quadras e Vilas Olímpicas

CULTURA 
Revisão da rede de equipamentos culturais 

Fomento à produção cultural 
Pólo cultural da Zona Portuária 

Rio Patrimônio - Centro

EMPREGO E RENDA 
Rio Ambiente de Negócios 

Rio Capital da Energia 
Rio Capital da Indústria Criativa: Moda e 

Design 
Rio Capital da Indústria Criativa: Audiovisual 

Rio Capital do Turismo

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
Rio Ambiente de Negócios 

Rio Capital da Energia 
Rio Capital do Turismo 

Rio Capital da Indústria Criativa 
Plano de Desenvolvimento Setorial

ASSISTENCIA SOCIAL 
Bolsa Família Carioca

DESENVOVIMENTO SOCIAL 
Cartão Família Carioca 

Atendimento Psicossocial 
Rio em Forma Olímpico

2009-2012 2012-2016
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O documento "Gestão de Alto Desempenho”, publicado na página do Conse-

lho da Cidade, justifica os objetivos e princípios de atuação do governo e apresenta 

metas para cada uma das áreas de resultado: saúde; educação; ordem pública; em-

prego e renda; infraestrutura urbana; meio ambiente; transportes; cultura; esporte e 

lazer; assistência social e gestão e finanças públicas. Por este documento, a prefei-

tura faz saber e justifica um plano estratégico baseado num "modelo de gestão de 

desempenho” e com a colaboração de “um escritório de projetos”.  

O plano, o diagnóstico, as metas e as iniciativas estratégicas estão, a priori 

pelo critério da transparência, publicados na internet. 

O Conselho da Cidade também marca sua presença nas redes sociais Lin-

kedin e Facebook, e também se associa aos sites: www.visaorio500.rio e http://

www.conselhodajuventude.com.br. 

A integração, palavra utilizada nos documentos relativos ao plano da cidade, 

deve, no caso do planejamento da cidade, envolver experiências teóricas e práticas. 

Ou seja, os profissionais devem ser escolhidos para participação segundo o critério 

do conhecimento, dedicação, esforços dedicados à cidade, sem desrespeitar o crité-

rio constitucional da meritocracia que prevê a prestação de serviços públicos por 

meio de concurso público, sem também invadir competência alheia, como o exemplo 

da câmara dos vereadores, e considerando os aspectos técnicos e históricos, para 

que o conselho seja um vetor democrático, e não um retrocesso. 

Informa o portal sobre o acompanhamento de cada meta pela Casa Civil do 

Rio de Janeiro, conforme apresentado em reunião do conselho. As metas são esta-

belecidas dentro das 10 áreas já citadas.  Das 56 metas do plano estratégico, 52 fo-

ram contempladas nos acordos de resultados de 2013. Segundo a prefeitura, 87% 

das metas teriam sido atingidas ou parcialmente atingidas (dados do site do CCRJ).   

Pela leitura das metas abaixo transcritas, observa-se que sua descrição não é 

suficiente para que se compreenda o que esta sendo estabelecido. As informações 

carecem de maior explicação, até mesmo porque foram apresentadas ao conselho 

em um folhetim como resultado de uma ação entre a empresa de consultoria contra-

tada para a elaboração do plano e as secretarias da Prefeitura. 

A crítica virá mais a frente quando da análise das entrevistas onde foi levan-

tado por mais de um conselheiro a insegurança e superficialidade desses dados. 
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"Na Saúde, a meta era cadastrar 100% dos beneficiários do Cartão Família 

Carioca na cobertura das clínicas da família em 2013. Em 2012, 8,5% das famílias 

possivelmente beneficiárias estavam cadastradas, tendo a meta sido atingida logo 

após 2013.” No setor do Transporte, a meta era reduzir em 20% o tempo médio de 

deslocamento do BRS. Em 2012 esta meta estaria com um alcance de 14,16%, ten-

do atingido o percentual de 18,21% logo após 2013, e estando previsto o seu alcan-

ce em 2016. 

No setor Habitação e Urbanização, a meta era promover até o final de 2013 a 

contratação de 65 mil novas unidades de habitação de interesse social na cidade por 

meio de parcerias com o setor privado e outras esferas de governo. Em 2012, 56,9 

mil unidades estariam contratadas, logo após 2013 este número já estaria em 66,4 

mil unidades esperando o alcance de um total de 100 mil unidades em 2016.  Em 

2012 havia 321 unidades, tendo sido realizado 368 unidades e definida meta de 350 

unidades para 2016.  

Ordem Pública e Conservação estabeleceu a meta de manter o índice de 

apagamento na Cidade do Rio de Janeiro do padrão do apagamento mundial (2%) 

em 2013.  Em 2012 o índice de apagamento apurado foi de 1,19%, tendo declinado 

este índice para 0,93% logo após 2013 e com a expectativa de alcance de 2% em 

2016. 

Gestão e Finanças Públicas tem a meta de aumentar o número de atendimen-

tos do telefone de contato, portal 1746 por ano para 2,3 milhões de atendimentos 12

em 2013. O número de atendimentos em 2012 foi de 1,6 milhões tendo sido realiza-

do 2,4 milhões em 2013, esperando-se o alcance da meta de 3,5 milhões em 2016. 

Meio Ambiente e Sustentabilidade definiu a meta de ampliar a malhar cicloviá-

ria da Cidade, alcançando 330 km em 2013. Saltou de 302 km em 2012 para 346,77 

km em 2013 e esperando-se atingir a meta de 450 em 2016. 

Na Cultura a meta foi expandir e diversificar a oferta de cultura da Cidade por 

meio do Programa de Fomento à Produção Cultural Carioca e da Lei de Incentivo à 

Cultura.  

O "acordo de resultados" é um acordo celebrado entre as áreas de Prefeitu-

ra e a própria prefeitura. O acordo do período 2009-2011 está publicado na página 

do Conselho da Cidade. Sua carta inaugural, assinada pelo Prefeito, datada de 13 

http://www.1746.rio.gov.br/12
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de junho de 2011, diz que “os excelentes resultados conquistados pelo Acordo de 

Resultados só foram possíveis a partir da determinação de muitas pessoas.” Diz 

que, no início de sua gestão, o cenário público era formado por funcionários qualifi-

cados, mas não tão motivados, e não havia integração e comunicação com o cida-

dão. Que “agora, a Prefeitura se tornou mais presente, e os servidores mais dedica-

dos e empenhados e engajados. O Acordo de Resultados veio somar e sintetizar 

uma Prefeitura mais moderna e preocupada em cumprir, de fato, os compromissos 

firmados com a população." Mais adiante, explica que o Acordo de Resultados são 

iniciativas concretas de administração que são possíveis por meio de um planeja-

mento e acompanhamento. 

Na sequência, carta assinada por Pedro Paulo Carvalho Teixeira, chefe da 

Casa Civil da Prefeitura do Rio de Janeiro, diz que o Acordo de Resultados é uma 

ferramenta que premia os que se destacam na prestação e melhoria do serviço, im-

planta uma lógica pós-burocrática, que proporciona controle hierárquico, e permite 

foco em resultado, satisfação e efetividade. “Com ele é possível descentralizar os 

serviços por meio de objetivos claros - que orientem os administradores a alcançar 

as metas fixadas - e atingir resultados mais expressivos de forma mais ágil e eficien-

te”. 

Para demonstrar o acompanhamento das metas pela Casa Civil, o Plano Es-

tratégico 2013-2016 apresenta comparativo de Acordos de Resultados/ Contratos de 

Gestão 2010-2013: 

Tabela 4 - Plano Estratégico 2013-2016 

2010 2011 2012 2013

Número de Órgãos 19 39 42 43

Número de metas 77 202 226 222

Número de servidores 
(% do total)

82.923 
(73,2%)

93.414 
(824%)

93.484* 
(82,5%)

93.484* 
(82,5%)

Número de órgão que 
cumpriram os acordos 13 36 33 31

Nota média da Prefeitura 8,3 8,8 8,4 8,1
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Fonte: Plano Estratégico 2013-2016 

5 ANÁLISE DOS RESULTADOS 

5.1 Análise das Entrevistas 

Este capítulo se direciona a analisar os dados obtidos com a pesquisa, sendo 

estes as entrevistas e documentos.  

Conforme análise de documento, o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro 

está de acordo com os padrões da publicidade exigida pela legislação. Isto é, os do-

cumentos do CCRJ estão publicados. Foi dada a publicidade da contratação da em-

presa para prestação de serviços relacionados à elaboração do diagnóstico, condu-

ção do planejamento estratégico e elaboração de visão do futuro para a Prefeitura 

do Rio de Janeiro devidamente publicada no Diário Oficial do Rio de Janeiro. Os do-

cumentos produzidos pelo Conselho da Cidade foram disponibilizadas para leitura e 

download no endereço eletrônico do conselho , sendo eles o "Plano Estratégico do 13

período de 2009-2012", "Plano Estratégico do período de 2013-2016", documento 

titulado “gestão de alto desempenho", "lista de conselheiros", "acordo de resultados”, 

e uma sessão denominada “clipping” com links para notícias que foram publicadas 

na web.   

O CCRJ está presente nas redes sociais Facebook e Twitter. A simples pre-

sença do conselho em plataformas digitais aproxima o seu conhecimento ao cida-

dão, pois essas mídias permitem uma relação recíproca entre a ação indivíduo-soci-

edade e sociedade-indivíduo. Entretanto, os sites não estão atualizados, e alcança-

ram um número pequeno de visualizações. Além disso, não há respostas às pergun-
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tas postadas. Os contatos feitos por meio das redes, inclusive para esta pesquisa, 

não receberam retorno. 

A interação que se espera das redes não se vê neste caso. O uso do Face-

book e Twitter registra uma presença, mas está longe de usufruir as possibilidades 

de comunicação e interação com o público que estas redes proporcionam. 

No Facebook , visitado pela última vez para este estudo no dia 1 de junho de 14

2016, a última atualização foi feita no dia 14 de maio de 2013, ou seja, há três anos. 

Existem 13 postagens e fotos. A publicação com mais curtidas é a de fotos de reu-

nião de trabalho, realizada em maio de 2013, com 28 likes. 

O Conselho também tem um perfil no Twitter com 9 postagens, segue 24 pes-

soas e tem 13 seguidores, conforme visitado https://twitter.com/ConselhoCidade, no 

dia 1 de junho. É uma rede social subutilizada, de potencial de diálogo subutilizado 

na medida em que não há interação com o leitor cidadão.  

Os conselhos são naturalmente espaço de democracia, uma forma onde a 

sociedade pode participar e também decidir sobre a vida pública(E17 - PP). Para 

este entrevistado, o atual modelo de Estado esta falido; o candidato é um produto; a 

eleição, um mercado; e o eleitor muda seu status de cidadão para o de consumidor, 

e os conselhos acabam fazendo parte dessa realidade. Este entrevistado que já par-

ticipou de outros conselhos, inclusive o de Transparência do Senado, afirma:  

“Um conselho tem um raio muito limitado de atuação, nada mais é do que um 

grupo que está projetando uma coisa já existente. É tudo muito difuso, as coisas não 

confluem para um objetivo comum, Estado-sociedade. O papel do conselho é esse, 

aproximar o Estado à sociedade. Eu fui membro de um conselho durante muito tem-

po e chega um momento em que a gente percebe que é inócuo. Os conselhos são 

propositivos, o gestor executa ou não. As pessoas atuam de uma forma muito indivi-

dualista e na hora em que as coisas têm que ser executadas, estas estão muito dis-

tantes do que propuseram”. 

Todo o discurso deste entrevistado,que conta de sua longa e experiência par-

ticipação em conselhos, guarda relação com o referencia sobre o tema: “Os conse-

lhos podem ser considerados o principal canal de participar cidadã existente nas três 

https://www.facebook.com/conselhodacidaderj/14
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instancias de governo (federal, estadual e municipal) e são espaços públicos poten-

ciais para a pratica da gestãosocial.” (TENÓRIO; KRONEMBERGER, 2016). 

Os entrevistados foram unânimes ao considerar o conselho a conquista de 

um espaço de participação.No entanto, ainda existem desafios a serem enfrenta-

dos na prática conselheira. A maioria dos entrevistados relatou preocupação com o 

risco da utilização da instituição para fins políticos. "Apesar do risco das vaidades e 

dos excessos de opiniões de seus participantes, um conselho poderá ser útil a uma 

cidade desde que leve adiante suas propostas”, disse um dos entrevistados do ramo 

da publicidade (E11-SC). 

Conclui-se pelas entrevistas que o critério de escolha dos conselheiros 

não estava bem compreendido. Pode-se entender o porquê da escolha de alguns 

conselheiros, mas não restou evidente critérios de escolha. Um dos entrevistados 

que já prestou serviço para a Prefeitura, disse que os critérios seriam a notoriedade 

e, num outro plano, certa “afeição" ao governo, ainda que o conselheiro escolhido 

fosse de partido da oposição, pelo que acredita que o andamento dos trabalhos do 

conselho fluiria com mais objetividade. Para E18-SC, a seleção das pessoas deve 

ser feita por meio de critérios, e estes se antecedem às pessoas: “as pessoas não 

são por si mesmas fundantes do critério”. 

Alguns conselheiros apontaram a escolha de determinados conselheiros com 

negativas críticas. Dois dos conselheiros foram apontados como uma escolha equi-

vocada por serem pessoas muito ocupadas e por não terem tempo para um trabalho 

voluntário.Outros sete conselheiros foram apontados como pessoas sem qualidades 

necessárias para entender o que se discutia ali. E, outro entrevistado que não quis 

se identificar afirmou que poucos conselheiros de fato deveriam estar ali, conside-

rando desqualificados quase a totalidade do grupo. 

Os conselheiros acreditam que foram chamados por suas especialidades, ou 

seja, por seu trabalho. Entretanto este critério não ficou claro para os entrevistados 

nem há algum documento que descreva a composição do CCRJ por grupos profissi-

onais ou qualquer outra classificação.  

Um dos entrevistados, famoso como ator, acredita ter sido convidado por sua 

formação em engenharia. “Pela minha formação em engenharia, achei que tinha 

uma contribuição a dar na área de transporte, área em que atuo desde o início, no 

conselho. Sou uma pessoa interessada nos problemas da minha cidade, da cidade 
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onde vivo. Gostaria que todas as discussões que temos no conselho chegassem à 

população, que existam canais para discutir isso com a população.” (E5-CPR) 

Outra entrevistada acredita ter sido convidada porque foi vereadora, e traba-

lhou no plano diretor da cidade. A conversa com a entrevistada foi objetiva e instruti-

va, permitindo uma maior compreensão para a realização da pesquisa. Ela conta:  

“Eu me tornei uma conselheira, provavelmente, porque eles precisavam de 

uma vereadora, e de oposição, para respaldar a ideia. No início, mesmo diante des-

sa circunstância, eu me empenhei bastante. O Eduardo Paes era do meu partido, o 

PSDB, e em 2007 migrou para o PMDB, para ser candidato a Prefeito em 2008. Eu 

era da área de Planejamento, e, como vereadora, tentei fazer o orçamento participa-

tivo na Câmara. Em 2006/2007, eu era membro da Comissão de Orçamento da Câ-

mara dos Vereadores (durante o primeiro mandato do Cesar Maia) e o Paes era Se-

cretário do Meio Ambiente da cidade, logo tínhamos uma relação política. Quando 

ele se tornou prefeito, um dia, talvez em 2009 ou 2010, recebi um telefonema infor-

mando que o meu nome estava numa lista, que eu fazia parte de um grupo que iria 

discutir a cidade ao mesmo tempo em que me convidava para um evento que logo 

mais seria realizado no Palácio da Cidade. Foi um grande evento, um café da ma-

nhã, que durou quase cinco horas” (E1-CPP). 

Alguns entrevistados fizeram ressalvas quanto à forma como rapidamente já 

estavam como conselheiros. Dois deles se colocaram contra a forma de operação 

deste conselho e pediram para sair. Outros criticaram seu modo de operação, levan-

tando-se a questão da representatividade como uma condição de legitimidade, bem 

como a necessidade de mais espaço para debate e colocação de ideias. 

O trabalho do conselheiro é voluntário, sem contraprestação pessoal. É nas 

palavras dos entrevistados uma doação ou um ato de dedicação do conselheiro à 

sua cidade. 

As regras de participação foram expostas quando da abertura da Cerimônia 

que inaugurou, oficialmente, os trabalhos do Conselho da Cidade. A regra repetida 

por todos os entrevistados era de que o entrevistado que faltasse mais de uma vez 

às reuniões estaria automaticamente desligado. Entretanto, conta E2-CSC que não 

compareceu aos encontros que fora convidado, mas seu nome continua na lista. 
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Os trabalhos de conselheiro são voluntários, feitos por pessoas que tenham 

amor à cidade e os conselheiros aceitaram pelo mesmo motivo. (E6-CPR). 

Há uma controvérsia com relação à competência dos conselheiros assumi-

rem a função de divulgar os projetos da prefeitura. “É um conselho consultivo, com 

pessoas formadoras de opinião, logo a Prefeitura testa ideias e também tem a ex-

pectativa de que as pessoas transmitam aquilo que está sendo trabalhado pela Pre-

feitura.” (E3-CPP) 

“O governo gostaria de maior engajamento do próprio conselho. Há quem não 

enxergue a função de relações públicas. Os participantes do conselho são uma 

amostra da sociedade, e tem o dever devolutivo de ecoar os projetos da Prefeitura, 

os desafios da cidade, o que está sendo discutido ali”. (E3-CPP) 

Alguns conselheiros afirmaram que estavam representando uma área. Cada 

uma das 10 áreas de atuação da prefeitura contou com um grupo de 5 a 20 conse-

lheiros, conforme informações dos entrevistados. Para E18-SC, a ideia de conselho 

vai além de sua aceitabilidade, ela tem que ter racionalidade e representatividade 

em todas as áreas de atuação, inclusive geograficamente. 

Vamos encontrar opiniões diferentes com relação ao conselho. Para uns o 

conselho é representativo (E4-CPR, E5-CPR), para outros, ele é uma amostra da 

sociedade (E3-CPP, E6-CPR, E7-CPR, E8-CSC), para outros, ele é um grupo seleto 

de pessoas do controle da Prefeitura (E9-CPR, E10-CPP). 

É preciso verificar exigências legais (Plano Diretor da Cidade, Estatuto da Ci-

dade, outros) promover debate democrático sobre as políticas urbanas no qual haja 

efetivamente a participação efetiva dos cidadãos, elaboração de planos de traba-

lhos, projetos executivos com respectivos detalhamentos para licitação, entre outros. 

(E1-CPP, E12-CSC). 

A função descrita pelos entrevistados e também em todos os documentos do 

Conselho da Cidade é opinativa e de acompanhamento das metas estabelecidas no 

plano estratégico da cidade.  

Alguns conselheiros criticaram a atribuição de uma função opinativa ao plane-

jamento estratégico. E1-CPP cita a preparação da cidade para receber as Olimpía-

das como exemplo em que reforça a sua opinião de que o conselho não tem acesso, 

nem como conselho consultivo, ao plano estratégico de metas e sua colocação em 

prática: 
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“O gasto previsto para as Olimpíadas era de 4 bilhões de reais. Até 
agora já gastamos 10 bilhões. A diferença na recepção das Olimpía-
das  entre a cidade do Rio de Janeiro e a cidade de Barcelona é que 
Barcelona adaptou as Olimpíadas em seu plano estratégico e plano 
diretor, respeitando as leis vigentes. Já a cidade do Rio de Janeiro 
mudou suas leis, inclusive mudou o plano diretor, para receber as 
Olimpíadas. Um exemplo disso: o Comitê Olímpico Internacional,  
exigiu uma linha direta de transporte para disponibilizar o acesso às 
provas que serão realizadas na zona oeste. Ao invés de ligar Bota-
fogo à Copacabana e à Barra da Tijuca direto, acabou por ligar Bo-
tafogo à Ipanema, Leblon e Barra. Esse desvio não só tem custos 
diferentes do que o previsto como ignora o que foi escrito no plano 
diretor. Houve todo um estudo e, em função dele, comprometimen-
tos com investimentos em algumas áreas e em outras,não. A zona 
oeste (exceto Barra e Jacarepaguá) seria a zona prioritária para o 
recebimento do público, precisa de melhorias no transporte, saúde, 
educação, saneamento. A Barra e Jacarepaguá só receberiam in-
vestimento privado. A Zona Norte e Centro (recuperação do Porto) 
deveriam ser o alvo da política de recuperação da região porque foi 
abandonada, ficou violenta, perdeu indústrias, mas tem infraestrutu-
ra que precisa ser mantida. Mas tudo isso foi ignorado porque as 
Olimpíadas ficaram centradas na Barra da Tijuca.” (E1-CPP) 

 Para alguns, a função do conselho é de assessoramento: “A ideia é legal, é 

positiva, mas o conselho é um órgão de assessoramento, é uma coisa de estímulo 

ao governo” (E5-CPR). 

Há quem entenda que o CCRJ desempenha muito bem a sua função e há 

quem entenda que a atuação dele é ineficaz na medida em que não decide algo, 

apenas refaria uma leitura do que já se estipulou e levou pronto. E4-CPRdestacou o 

diálogo franco e aberto que há entre o conselho e a prefeitura, nas reuniões promo-

vidas a cada dois meses e a existência de reuniões extraordinárias para debater so-

bre casos como o Porto Maravilha e Rio de Janeiro – Cidade Resiliente. O entrevis-

tado avalia como “muito boa a comunicação do conselho com a sociedade”, “É um 

processo aberto, as pessoas que se interessam podem entrar no site.”  Sobre o pla-

no estratégico: “O plano estratégico foi muito bem colocado pelos integrantes da 

Mckinsey, e depois foi debatido e, em seguida, aprovado pelos conselheiros.” (E4-

CPR). 

O Conselho precisa ter "formação de opinião” (E18-SC). Para E3-CPP os 

conselheiros funcionam como uma caixa de ressonância, e espalham pela socieda-

de o que esta acontecendo na cidade. Nem todos entendem dessa forma. O E5-

CPR, por exemplo, que é uma pessoa bem popular e conta com grande fã clube, 
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disse nunca ter falado do conselho em seus programas, pois ele não enxerga que o 

conselheiro tenha essa função de divulgação. 

Acredita que foi convidado por seus trabalhos na área de engenharia, tanto 

que participou das reuniões relativas ao transporte. Os demais conselheiros entre-

vistados também não enxergaram entre suas funções, alguma que se associasse a 

divulgação do que acontece na cidade, mas sim uma atuação direta à Prefeitura re-

cebendo explicações e formando opiniões. 

A função opinativa foi criticada por alguns conselheiros que entendem que a 

função foi validativa (E1-CPP) e outros contestaram a função opinativa mas também 

não se dispuseram a classificá-la em qualquer das funções apontadas pela entrevis-

tada (opinativa, validativa, fiscalizadora, deliberativa) (E2-CSC, E9-CPR, E10-CPP). 

E1-CPP conta: “fomos conduzidos a escutar e ‘concordar’ com as metas já escritas. 

Na hora não teve abertura para entrar com novas ideias.” (E1-CPP) 

“O conselho deve dar transparência à sociedade. Não pode haver democra-

cia se não houver transparência, pois esse é o processo que cria a verdadeira de-

mocracia. Quando a sociedade sabe o que está acontecendo, ela tem a transparên-

cia e pode exercer o controle social” (E17-PP). Neste sentido também se manifestou 

E1, E2, E4, E12, E13, E17 e E18. 

A transparência deve ir além da publicidade. É preciso saber o que os conse-

lheiros opinam, se suas opiniões são relevantes, se são consideradas, e o que pro-

põe. 

A aferição da Inteligibilidade da proposta começa buscando como os con-

selheiros entenderam a proposta e quais os elementos fornecidos para estes. Assim, 

foi dito que a empresa McKinsey encaminhou um questionário a todos os conselhei-

ros solicitando que fosse retornado com as respostas. Além disso, um dos entrevis-

tados contou que foi feito uma pesquisa com 1500 pessoas (E3-CPP). Entretanto, 

não foi dado acesso, nem aos conselheiros, ao resultado da pesquisa. (E2-CSC, E4-

CPR, E8-CSC, E10-CPP) E, na sequência, o plano já fora apresentado para os 150 

conselheiros escolhidos no ano de 2009.  

A falta de possibilidade de aprofundamento das questões que foram discuti-

das foi algo apontado pelos entrevistados como um limitador ao diálogo.  

Em 2009/2010, Paes contratou a McKinsey para fazer o primeiro 
plano estratégico. Foi enviado um email para os conselheiros, com 
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um questionário, solicitando que fosse respondido e enviado de vol-
ta. Haveria uma pesquisa a 1500 pessoas. Pensávamos que tería-
mos acesso ao resultado dessa pesquisa. Recebi, nesse mesmo 
ano, um comunicado, por email, para comparecer a esse evento no 
Palácio da Cidade. Naquela manhã, o plano foi apresentado para 
mais ou menos 150 pessoas, o resultado de uma consultoria basea-
da numa pesquisa, feita supostamente num universo de 1500 pes-
soas. Após duas horas de exposição do plano, fomos para as reu-
niões de trabalho dos temas que escolhemos. Nas reuniões temáti-
cas, não tínhamos espaço para propor nada, a coisa já era apresen-
tada pronta, havia um estudo que dizia o estado da coisa e a meta a 
ser alcançada. Algumas metas já haviam sido alcançadas. O conse-
lheiro não podia, naquele tempo, verificar, ou mesmo entender, o 
diagnóstico e a meta a ser alcançada, pois não havia tempo para 
explicar (E1-CPP). 

Observa-se que a falta de possibilidade de checar as informações, compre-

ender, participar do resultado da pesquisa prejudica a compreensão do que esta 

sendo tratado.  

Por mais inteligentes e experientes que possam ser os conselheiros escolhi-

dos, para a afirmação da inteligibilidade da linguagem carecia de um aprofundamen-

to informativo e com poder de verificação para se confirmar o que estava diagnosti-

cado, planejado e acompanhar a execução das metas. Em todo o processo do pla-

nejamento, que como demonstram os seus instrumentos explicativos publicados na 

homepage do conselho, há a necessidade de ultrapassar a superficialidade do aten-

dimento ao requisito legal (e, por vezes, que vai atém do que se exige em lei) da 

transparência, adentrando ao território da compreensão do processo. Essa ideia não 

é apenas da linguagem, mas ela traz à linguagem a necessidade de conhecimento e 

aprofundamento nos elementos que a sustentam.  

Logo, está intimamente relacionada ao entendimento esclarecido como pro-

cesso. O diferencial entre uma característica e outra é que enquanto que o primeiro 

pressupõe familiaridade com a questão a ser discutida - ou, num outro ângulo, com-

prometimento em esclarecimento ponto a ponto para se proceder ao entendimento, 

fornecendo tempo para a assimilação -, o outro importa em tornar claro e incorpora-

do a função, os objetivos, para se dominar o processo conduzindo-o a decisão cole-

tiva. 

“É essencial o detalhamento das questões levantadas do Plano Estratégico e 

como também uma equipe multidisciplinar, no qual foi concebido no Conselho da Ci-

dade, para avaliar as questões e os projetos propostos. Embora tenha representan-
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tes de diversas áreas no Conselho da Cidade, entretanto para a reordenação da ci-

dade é preciso haver mais profissionais com especializações e qualificações para 

responder sobre as medidas tomadas nas áreas urbanas como: arquitetos urbanis-

tas e paisagistas, engenheiros viários, engenheiros de drenagem urbana, etc, repre-

sentantes das áreas sujeitas às intervenções, representantes dos órgãos municipais 

e também é imprescindível a presença de pesquisadores das instituições acadêmi-

cas” (E2-CSC). 

A entrevistada conta demonstrando o seu interesse em compreender o que de 

fato estava sendo discutido, e demonstrando o seu desapontamento por ter sido 

convidada, sem que, contudo, pudesse contribuir efetivamente com toda a sua expe-

riência adquirida na câmara dos vereadores, nas discussões relativas ao plano dire-

tor, e com suas inúmeras observações que não puderam ser ditas naquele espaço 

de tempo (E1-CPP). 

O diagnóstico da situação, dado no Planejamento estratégico de 2013-2016 

dizia: “Apesar de sua localização estratégica e grande relevância histórica, a Região 

Portuária da Cidade do Rio de Janeiro encontrava-se em estado de grande degra-

dação, com abandono ou subutilização de espaços públicos e imóveis públicos e 

privados. Para reverter esta situação, a Prefeitura do Rio criou uma Operação Urba-

na Consorciada da Região do Porto do Rio de Janeiro, conhecida como Porto Mara-

vilha, para resgatar todo seu potencial social, econômico, cultural e turístico” (E12-

SC). 

A descrição da iniciativa estratégica constante no documento do planeja-

mento diz: “A iniciativa consiste na implantação de um amplo Programa de Requalifi-

cação Urbana em 5 milhões de m2 (melhoria dos serviços urbanos e nova infraestru-

tura urbana); um Programa de Desenvolvimento Imobiliário, que visa promover em-

preendimentos residenciais e comerciais; e um Programa de Desenvolvimento Soci-

al, que visa valorizar o patrimônio histórico e cultural e contribuir para a melhoria das 

condições de vida dos atuais e futuros moradores e usuários da Região Portuária do 

Rio de Janeiro”. 

 A iniciativa esperava “revitalização da área com a melhoria nas condições 

ambientais e de vida local, atração de novos moradores e empresas para a região; 

valorização do patrimônio histórico e cultural e incremento do turismo na região”. 
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O Cronograma de marcos previu, dentre outros marcos, o inicio da derrubada 

da Perimetral para abril de 2013. “O Porto Maravilha é um projeto tão importante, 

não sei se era importante destruir o viaduto ou se ele poderia ter se transformado 

num jardim. Só a derrubada do viaduto perimetral custou um bilhão de reais. Foram 

mudados os planos e reduzidas as áreas residenciais. Se reduzir moradias não há 

segurança.” (E1-CPP) 

Outro ponto que se levantou foi a questão da continuidade. A prática do con-

selho reúne informações e produz um conhecimento que está restrito ao grupo dos 

participantes do conselho. Esse conhecimento é o valor que ao longo desta pesqui-

sa chamamos de “capital social”, e se perde com a falta de continuidade. A impor-

tância de se considerar as histórias dos conselhos anteriores, e da continuidade das 

discussões, dos trabalhos, dos avanços conquistados pelo conselho foi uma questão 

levantada espontaneamente por quase um terço dos entrevistados.  

A questão da continuidade do conselho é extremamente importante, sob pena 

de se perder tudo o que se criou com o conselho, toda a evolução deste processo 

participativo.  

Uma das entrevistadas contou sobre a segunda fase do conselho, que teria 

sido o documento Visão Rio, criado, segundo a entrevistada, na reunião Rio 500 

anos: 

“Na segunda fase, houve a reunião do Rio 500 anos, um evento criado dentro 

do projeto do prefeito para pensar o Rio em longo prazo. O Prefeito fez esse projeto 

e traçou metas. O projeto está disponível, mas nada garante que o sucessor vá dar 

continuidade” (E6-CPR). 

A expansão da ideia de se planejar pode ser visto como um interesse de al-

guns profissionais. Em matéria publicada no jornal O Globo, em 17 de agosto de 

2015, no blog da jornalista Flavia Oliveira, o economista Mauro Osório, membro do 

Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, defende a aprovação de um plano diretor 

para o período 2017-2020 e questiona: “por que a Prefeitura do Rio de Janeiro não 

tem uma secretaria de Planejamento? Por que se investe tão pouco na discussão do 

plano diretor?” Outro trecho retirado da entrevista: “É necessário, no Rio de Janeiro, 

buscar uma maior instituição do planejamento. É importante buscar integrar o plano 

diretor da cidade e seu plano plurianual (PPA) com os dos demais municípios da me-

trópole carioca e o PPA do governo do estadual”, afirma Mauro Osório. 
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O entrevistado dessa reportagem é participante do Conselho Estratégico da 

Cidade ligado ao Instituto Pereira Passos, órgão de extrema importância da Prefeitu-

ra e fez uma importante observação sobre o CCRJ, do qual também é conselheiro: 

"Considero ainda necessário repensar o Conselho da Cidade, hegemonizado forte-

mente por pessoas de classe média alta, moradoras da Zona Sul, Grande Tijuca ou 

Barra. As discussões no conselho, do qual faço parte, são bastante fracionadas. É 

fundamental criar um plano de carreira e valorizar mais o Instituto Pereira Passos 

(IPP) como uma instituição de base de dados e reflexões sobre a cidade”. 

E18-SC chama a atenção para a possibilidade dos conselhos serem apropri-
ados por grupos de interesses. Entretanto, ressalta que todos defendem interes-

ses e é em nome dos interesses que lá devem estar: 

“As demandas para o conselho já tem os seus canais institucionais consagra-

dos, geralmente elas vêm a partir das secretarias, e por pessoas que tem mandatos 

que têm mais força e são mais ouvidas e conseguem mais o seu objetivo, e, quem 

não tem, fica lateralizado. Tenho minhas dúvidas de que um conselho tenha força 

suficiente, haja visto os conselhos de Educação, de Cultura que não são meritocráti-

cos, são conselhos que tem funcionado para dizer sim às demandas que já estão 

postas e que foram ali colocadas.” (E18-SC) 

Nem todos entendem que os trabalhos do conselho evoluíram devido à expe-

riência do segundo mandato que o suporta. “Na primeira gestão, o conselho funcio-

nou melhor do que segunda. No início, discutimos prioridades e sempre contava 

com a presença de secretários, foram solicitadas nossas sugestões”. (E6-CPR). 

“Eu me manifestei, escrevi artigo no jornal O Globo, falando que o Prefeito es-

tava sonhando sozinho. Em meados de 2011, a cidade estava cheia de problemas. 

Mandei um e-mail pedindo para sair do Conselho. Não vi nada de cogestão da cida-

de. A atribuição dada aos conselheiros foi a de validar o plano estratégico do gover-

no e, também, formalizar os requisitos tidos como cumpridos relativos aos emprés-

timos assumidos pela Prefeitura perante o banco Mundial, Caixa Econômica Federal 

e outros. Quando pedi para sair, através de uma carta, ninguém me ligou para ques-

tionar, conversar, dialogar” (E1-CPP). 
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“Muitas pessoas se sentem orgulhosas em fazer parte de um conselho con-

sultivo e acreditam que realmente possam contribuir. Mas, ao longo do tempo, mui-

tas pessoas também saíram pelo mesmo motivo que eu, por não acreditar, não digo 

no modelo, mas na forma como a questão foi conduzida. O diagnóstico não inspirou 

credibilidade, nem as metas, e não houve possibilidade de realmente discutir as 

questões em pauta. Eram dois encontros por ano, nos grupos de trabalho não havia 

espaço para retirar, reduzir ou inserir qualquer proposta. Depois dos encontros, não 

havia mais comunicação entre os conselheiros e nem espaço para a continuidade e 

acompanhamento dos trabalhos”(E1-CPP). 

Foi sugerida a adoção do CCRJ como órgão legalmente instituído e parte 

do governo, valorizando assim os valores intrínsecos, como a memória: 

“Melhor seria que esse conselho fosse um órgão do estado, ou seja, os go-

vernos passariam mas o conselho, como órgão, permaneceria sempre como uma 

instituição de assessoramento de políticas públicas. Acho que a política pública tem 

que vir realmente do governo, daquele público que foi eleito pelos cidadãos em fun-

ção de suas propostas para a gestão daquele período, daquele mandato. O Conse-

lho, como órgão, tem a memória da cidade, a memória das políticas públicas.”(E5-

CPR) 

Todos os entrevistados reconhecem a existência de um valor criado pela prá-

tica do conselho, compreendendo o saber all produzido e a memória da cidade.  

A competência do conselho não está determinada em lei porque não houve 

legislação que o instituísse, havendo tão somente a publicação do contrato de con-

tratação de consultoria externa para a coordenação dos trabalhos de planejamento 

estratégico. No entanto, o que a prefeitura desenhou foi uma competência opinativa 

e para o acompanhamento das metas do plano. 

Em estudos anteriores foi afirmado haver conflito de competência entre a 

Câmara dos Vereadores e o Conselho da Cidade (CALADO, 2012), pelo que a pre-

feitura tem a competência para elaborar um plano para a cidade, não o tem para 

elaborar o planejamento da cidade. 
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“Existe, no entanto, o conflito de competência. A Câmara dos Vereadores tem 

muito mais representatividade do que os conselhos. O conselho poderia ajudar a 

Câmara na melhoria da nossa cidade. É uma forma de chamar as pessoas que não 

têm interesse em participar da vida política, mas que poderiam acrescentar a essas 

discussões. O Conselho é como um Think Tank. Tem questões como a arquitetura e 

o urbanismo que merecem ser discutidas sem interesses eleitorais e o conselho é 

um espaço para isso”(E6-CPR). 

Também foi dito que o trabalho do CCRJ pode ser otimizado:  

“Esse trabalho do Conselho da Cidade pode ser aprofundado. É um trabalho 

importante para a gestão do município, do secretariado e do Prefeito, mas melhora-

ria o trabalho dos conselheiros se você levasse essa discussão para o conjunto da 

população e, também, para a Câmara dos Vereadores. Que o conselho, enfim, cres-

cesse para os lados, fosse capilarizado”. 

A proposta de haver um planejamento da cidade é muito importante:  

“Primeiramente, a proposta de haver um planejamento da cidade é extrema-

mente necessária e de importância inquestionável, pois através da implementação 

de objetivos, diretrizes e ações estruturadoras (planos, projetos e obras), de promo-

ver orientação, ordenação e definição das prioridades para suas aplicações na estru-

tura urbana, a fim de aperfeiçoar e a garantia do desenvolvimento das funções soci-

ais, culturais e ambientais da cidade”(E12-SC). 

Três dos conselheiros criticaram o planejamento estratégico como modelo 

para se discutir a cidade. Para eles, a cidade tem técnicos e espaços já constituídos 

que orientam as áreas planejadas pelo CCRJ e que não teriam sido considerados. 

Uma das entrevistadas que já participou do Conselho montado por Cesar 

Maia como urbanista convidado, fez algumas comparações e críticas à forma como 

não tem sido discutida questões tão importantes e técnicas para o Rio de Janeiro. 

Contou que na época do Conselho formado no mandato do Cesar Maia, a entrevis-

tada trabalhava no escritório de paisagismo Burle Marx Cia Ltda, localizado em la-

ranjeiras, e que o escritório sempre foi chamado para contribuir com opiniões, dis-

cussões ou propostas para a cidade do Rio de Janeiro devido a sua experiência in-
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ternacional assim solidificado. Para esta urbanista, as propostas dos Planos Estraté-

gicos 2009-2012 e 2013-2016 e o Conselho da Cidade, aponta objetivos e diretrizes 

com vistas a um processo de reordenamento urbano, o que implica dúvidas na efeti-

vação de suas ações, principalmente nas metas estabelecidas para urbanização, 

meio ambiente e transporte (E12-SC). 

“Há necessidade de maior transparência na execução das metas, pois, para 

serem alcançadas, é preciso a realização de um planejamento urbanístico, a qual 

contempla uma metodologia de projeto constando de diagnóstico, avaliação dos im-

pactos sócio-ambientais". (E12-SC) 

Foi dito que o CCRJ já havia uma ação direcionada, estratégica, formulada de 

cima para baixo e pontual no sentido de atender a demanda de um mandato de go-

verno com um apoio a um plano estratégico e que a atuação dos conselheiros é di-

recionada a aprovação das propostas apresentadas pela Prefeitura através dos re-

presentantes da McKinsey (E2-CSC). 

Algumas questões levadas quanto à opinião dos conselheiros não foram con-

sideradas relevantes para ocuparem o pouco espaço de tempo de decisão das pro-

postas. Foi dito que havia questões como votar quanto a destinação de alguns ar-

mazéns da região portuária, o que para este foi descabido, inoportuno e inconveni-

ente na medida em que o tempo utilizado para aquela simples votação prejudica a 

discussão de questões de relevância que o mesmo não considerou presente nas 

discussões (E2-CSC). 

Considerando a conjuntura nacional, enxerga que “há a necessidade de for-

mação de conselhos participativos e orientadores de planos estratégicos entretanto 

há necessidade de um sistema de diagnósticos, clareza nos critérios, multicritérios 

integrados para estabelecer um conjunto de soluções” (E15-SC). 

Um dos entrevistados fez inúmeros apontamentos de como entende deveria 

ser o conselho. A seguir três dos pontos colocados por este:  

1) estabelecer as circunstâncias de seleção da meritocracia para compor o 

Conselho, que deve ser estabelecido através de instituições de notória credibili-

dade e pessoas de efetivo saber com integridade comprovada. As bases do re-

crutamento devem ser as Universidades de Excelência e os Institutos de Pesqui-

sa Aplicadas Setoriais (civis e militares). Cabe observar, que não podemos simpli-

ficar ou considerar que o núcleo do problema seja financeiro ou econômico, pois 
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esses são os efeitos tangíveis, mas não as reais causas dos efetivos “maus fei-

tos” generalizados nas administrações públicas, muitas vezes associados as lógi-

cas perniciosas de executivos privados desonestos. Portanto, devemos criar uma 

metodologia analítica multicritério, que discrimine todos os setores e sub-setores 

verificando as correlações entre as diversas causas e efeitos da crise de gover-

nança generalizada e não apenas no executivo federal;  

2)  estabelecer um eixo integrador de todas as análises, que deverá orientar 

formas efetivas para reestruturar os processos de tomadas de decisão, sem ficar 

refém das regulamentações viciadas dos sistemas atuais de governança, que 

acumularam privilégios através da história e cultura de um país jovem, que em 

pouco mais de 500 anos foi: colônia, império, ditadura civil e militar, democracia 

capitalista/liberal e democracia trabalhista/social, acumulando complexas combi-

nações de interesses, representadas por mais de 30 partidos políticos atuais. 

Portanto, devemos analisar essas raízes em cada setor, para podermos desarmar 

as regulamentações e os ritos viciados e arcaicos, que não são compatíveis com 

as necessidades de relações internacionais de um mundo extremamente comple-

xo e crescentemente competitivo;  

3)  estabelecer que esse inovador “Sistema Integrado de Governança” tenha 

um processo de continuidade e estruturação dinâmica, visando garantir atualiza-

ções tecnicamente eficientes e interativas com probidade e responsabilidades 

públicas e privadas de governanças transparentes. Especial atenção deve ser 

dada para não retrocedermos nas práticas de fiscalização contra a corrupção, 

que tem retrocedido em muitos países, que não conseguiram manter um sistema 

de probidade estruturado e autônomo, pois os desonestos e irresponsáveis são 

infelizmente inteligentes para articular e corromper as governanças espúrias e 

dispersas no vasto território nacional.” (E15-SC) 

Enquanto alguns entrevistados criticaram a falta de espaço para a colocação 

de idéias, ou apontaram para uma proposta já formada, uma das entrevistadas, do 

ramo da educação contou do seu poder de influencia nas questões discutidas, apre-

sentando nova proposta, abrindo para debate do grupo e, em seguida, conquistando 

a colocação de parte de sua proposta no plano estratégico (2009-2012): 
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“Na época em que começamos o trabalho, a nossa educação no ranking ocu-

pava um péssimo lugar. Numa reunião havia uns três professores e uma ex-verea-

dora, era um total de dez pessoas. Havia a possibilidade de participarmos de mais 

de uma reunião, então tivemos também a participação de conselheiros de cultura. 

Pediram para que apresentássemos nossas sugestões, mas nem todos discutiam 

prioridades. Eu tive. Inclusive. bastante divergência com um dos professores porque 

eu achava prioritário nós melhorarmos a qualidade de ensino para quem já está na 

escola. O aluno entre as 3ª e 5ª série está defasado, precisamos dar ao aluno o di-

reito de chegar à 9ª série já instrumentalizado para viver e produzir suas necessida-

des básicas, isso inclusive é lei de Educação. O representante da educação infantil 

achava que tinha que ser investido na educação infantil. Após muita discussão, che-

gou-se finalmente à conclusão de fazer os dois ao mesmo tempo. Então, essas opi-

niões foram tratadas pela Mackenzie, empresa contratada pela Prefeitura, que ela-

borou as metas. 

Um exemplo da relação entre o que se projetou e o que foi projetado foi a ins-

talação de escolas integrais nas escolas do amanhã, que são umas 15, um percen-

tual pequeno em relação ao número de escolas que existem no Rio, cerca de 3 mil. 

Tem muita coisa para ser concretizada. Tivemos muitos problemas no país, a crise 

política institucional andou para trás, agora estamos num momento de transição polí-

tica”(E6-CSC) 

Para a maioria dos entrevistados, o diálogo foi subutilizado porque não teria 

havido tempo suficiente para a discussão das ideias. A maioria dos que assim res-

pondeu também atribuiu  a subutilização do diálogo à falta de capacidade em debru-

çarem profundamente em  diagnóstico, metas e nas próprias questões que estavam 

sendo discutidas. Sugerem estes que as informações prestadas aos conselheiros 

sejam mais completas, possibilitando a inteligibilidade do que está sendo discutido, 

bem como a conferencia dos dados. Alguns conselheiros disseram que a falta de in-

formação gera insegurança.  

Para Caccia-Bava (2001, p. 38-39 apud TENÓRIO, 2012): 

O espaço e o tempo da deliberavam são essenciais, pois é nesta ocasião 
que é possível passar de um simples agregado de opiniões para construir 
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um julgamento verdadeiramente cidadão, pois a deliberação é o “momento 
de tensão que aponta no sentido da construção do interesse geral, ou do 
interesse público”. Esse é um processo que necessita de informações, de 
avaliações, de colaboração de especialistas e, especialmente, de argumen-
tações diversas econtraditórias. Ainda conforme o autor, constata-se, “na 
difícil aprendizagem da escuta dos conselhos de gestão, que o interesse 
público é o resultado de uma negociata ascendente onde a deliberavam 
constitui um processo crucial.  

No entanto, não se deve encarar a questão da deliberação apenas por seu 

aspecto formal pois, “se não temos pressão social, obviamente o caráter deliberativo 

não tem força e não se realiza”, como alerta Teixeira (2012, p. 94). 

Mesmo quando os conselhos tomam decisões compatíveis com os interesses 

a comunidade, elas só são executadas quando não contrariam os interesses do go-

verno ou do poder dominante. 

O caráter deliberativo parece ser o “calcanhar de Aquiles” dos conselhos. 
Por isso, verificar como essa característica se formaliza no marco legal e 
nadinâmica dos conselhos é fundamental para entender a efetiva prática 
democrática dos conselhos  e essencial para entender a efetiva prática de-
mocrática dos mesmos, assim como a efetiva busca de equilíbrio de poder 
na sociedade, pois somente assim se criam reais condições para a imple-
mentação de policias públicas inclusivas” (TENÓRIO, Org, 2012). 

A gestão social busca: 

Substituir a gestão tecnoburocrática, monológica, por um gerenciamento 
mais participativo, dialógico, no qual o processo decisório é exercido por 
meio de deferentes sujeitos sociais. […] os atores, ao fazerem suas propos-
tas não podem impor suas pretensões de validade sem que haja um acordo 
alcançado comunicativamente no qual todos os participantes exponham 
suas argumentações […] em lugar da caça ou força. [Assim], a verdade só 
existe se todos os participantes da ação social admitem sua validade, isto é, 
[…] a verdade não é uma relação entre indivíduo e sua percepção de mun-
do, mas sim um acordo alcançado por meio da discussão crítica, […] do 
exercício da cidadania deliberativa. (TENÓRIO, 1998, p. 16-17; TENÓRIO, 
2012,p. 63). 

Esta discussão percebe a importância do diálogo. Para que ele possa assim 

ser exercitado, plenamente, sem coerção, todos os elementos devem ser fornecidos 

para aprimorá-lo. No caso do CCRJ, o simples tempo, que, ao que parece haveria o 

menor custo, é o ponto inicial que prejudica o dialogo. 

Quanto à informação para a sociedade, poucos sabem que existe o conselho. 

Apesar de ter transparência de seus atos, uma vez que publica seus instrumentos, 

diagnóstico, metas e encontros, o CCRJ não está bem divulgado. Até hoje, poucos 

sabem da existência do conselho, isso é verificado no levantamento das in-forma-
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ções divulgadas em rede e em noticiários. A pesquisadora entrevistou o publicitário 

Washington Olivetto, para quem formulou a pergunta. “O Senhor já ouviu falar no 

conselho da Cidade do Rio de Janeiro montado para o auxílio ao planejamento es-

tratégico da cidade?" Em resposta, confessa ter ouvido falar muito pouco sobre o 

Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, o que atribui ao fato das informações sobre 

o conselho não serem acessíveis ao povo: “não está acessível. Se eu, que sou ob-

sessivo por informação, ouvi falar pouco, é porque o conselho está sub-comunicado”  

Perguntados sobre o fato da sociedade não saber da existência do conselho, 

os conselheiros disseram que esta não era a proposta da Prefeitura. Uma das con-

selheiras entrevistadas, do ramo da educação, disse: “O conselho não é um órgão 

de comunicação com a sociedade. O conselho foi criado para que os conselheiros, a 

partir de suas experiências de trabalho, possam levar suas opiniões”.  A conselheira- 

professora, assim como outros entrevistados, integrantes e não integrantes do con-

selho, também lamentou o processo de comunicação – que considerou “inexistente” 

-  com a sociedade (E6-CSC). 

Esta pesquisa percebeu insegurança por parte de alguns entrevistados com 

relação ao que se discutia pelo que se observou a necessidade de se envolver estu-

dos técnicos nas questões a serem discutidas pelo conselho, possibilitando assim a 

inteligibilidade das questões tratadas. 

Entrevistada do ramo do urbanismo alertou para o fato de que questões como 

as destacadas do objetivo central descrito no documento do conselho ser extrema-

mente técnicas: “Valorizar e garantir o uso sustentável do meio ambiente, da paisa-

gem, e do patrimônio natural, cultural e histórico no processo do desenvolvimento da 

cidade...”. Exemplifica: “A ciclovia Tim Maia, localizada na Avenida Niemeyer, foi im-

plantada acima da pista de rolamento, acabando com a vista dos passageiros auto-

mobilizados (pense que estes podem ser idosos, deficientes físicos, ou outros e po-

dem não poder acessar a ciclovia)”. 

A entrevistada ressaltou a importância do arquiteto paisagístico na elaboração 

do planejamento estratégico da cidade, no acompanhamento das obras, e na formu-

lação dos projetos. Ainda com relação à ciclovia: “o patrimônio natural foi menospre-

zado, não há integração da ciclovia com o costão rochoso, e, com relação ao pa-
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trimônio histórico, o mirante Rei Alberto e a Gruta da Imprensa também foi menos-

prezado”. 

“Houve um estudo da implantação da ciclovia que contempla a sua integração 

e intervenção na paisagem? Para isto é de grande importância a presença de um 

Arquiteto Paisagística.” (E15-SC).  

Imagina-se que o conselho - que opina, auxilia e acompanha o plano estraté-

gico da cidade - seja um espaço para se discutir essas questões, para opinar antes 

da decisão, para questionar, para cobrar, para criticar. Entretanto, ao que se estu-

dou, o Conselho da Cidade do Rio de Janeiro tem uma atuação mais restrita ao pla-

no estratégico da cidade enquanto instrumento de metas materializadas e apresen-

tadas pela própria prefeitura.  

O diagnóstico do plano informa que o transporte “é caro, lento, desconfortável 

e inseguro”; “existe um desequilíbrio geográfico na oferta de ônibus na cidade, com 

excesso na zona sul e no centro, e falta na zona oeste”. 

A urbanista consultada confirma o diagnóstico e analisa o que foi feito em de-

terminada região de acordo com as propostas iniciais: 

“É verdade, embora não cite a zona norte, realmente a zona sul tinha um 

transporte melhor do que as zonas norte e oeste. A norte sempre foi desprezada, 

mas a partir do momento em que é divulgado o turismo da região, como o teleférico 

do Alemão, a igreja da Penha, outros, estabelece toda essa proposta. Então, vamos 

analisar o que foi feito na região de Bonsucesso, Ramos, Olaria e Penha de acordo 

com as propostas iniciais. Obras inclui: reurbanização do trajeto: ciclovia, alarga-

mento de calçadas e vias, sinalização e paisagismo.  

Na região de Ramos houve um planejamento anterior realizado pelo Rio Ci-

dade (Plano Estratégico dos anos 90), onde resolveu todo o congestionamento da 

via principal que é a Uranos em direção a Penha. Mas, com a implantação da Trans-

carioca, a via que era destinada aos veículos, proposta pelo Rio Cidade para desa-

fogar o trânsito, foi desativada para ser ocupada pela BRT e, com isso, a circulação 

de veículos retornou ao trajeto anterior. O trânsito da rua Urano voltou a ficar con-

gestionado, mas agora é pior, pois além de atingir até o bairro Bonsucesso (depen-

dendo dos horários) tornou o trânsito lento praticamente o dia inteiro. E, além do re-

torno ao trajeto anterior, outro fator aumentou, e muito, o congestionamento em dire-
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ção a Penha: a criação de sinais nos cruzamentos entre a BRT e as vias. O trânsito 

melhora somente após a ausência da pista da BRT na Penha.  

Para a implantação da Transcarioca nesta região, foram desabrigados diver-

sos moradores e consequentemente foram demolidas inúmeras edificações. Os im-

pactos causados foram muitos, mas a reurbanização deste trajeto não foi terminada, 

e em seu entorno há uma paisagem degradada derivada de várias edificações de-

molidas e com espaços livres, podendo inclusive favorecer a ocupação de morado-

res de rua. Portanto, os impactos e os conflitos ainda permanecem. Quanto à des-

crição das obras que inclui paisagismo, no momento não há; há somente vasos com 

plantas nas estações! 

É imprescindível que haja uma intervenção paisagística nesta área e plane-

jamento adequado a paisagem, principalmente por ser tratar de uma região cortada 

por vias ferroviárias, tendo um muro de concreto como elemento divisor, e agora as 

estações BRTs, Esta região é extremamente carente de áreas verdes e de lazer.  

A implantação da Transcarioca teve vários erros de projeto. Destaco o acesso 

principal à Igreja da Penha, com a faixa da BRTs que passa em frente, não foi possí-

vel ônibus (com romeiros e peregrinos) manobrar e acessar a entrada da igreja. O 

ônibus é obrigado a parar na via (anteriormente, a faixa de rolamento eram quatro; 

com a BRTs, passou para duas; com a parada de ônibus, o trânsito ficava todo con-

gestionado), e as pessoas andarem à pé até atingirem o plano inclinado. Precisou o 

pároco da Igreja da Penha, o Padre Serafim, ir aos jornais e apresentar o problema, 

e como resultado para esta situação, abriram um acesso lateral para os ônibus. Ou-

tro problema é a junção entre as ruas Ibiapina e Urano em Olaria, pois com a im-

plantação da BRTs no meio da rua Ibiapina, a faixa de rolamento em direção a Bon-

sucesso vem contínua da Penha com duas faixas, mas antes de chegar na Urano 

passa para uma e, chegando na Uranos, passa para duas, ou seja, a via principal de 

ligação entre os bairros é estrangulada. Tudo interfere no fluxo dos veículos, cau-

sando grandes congestionamentos durante todo o dia. Com esses exemplos eu gos-

taria de saber se de fato houve um planejamento urbano que conste no diagnóstico. 

Caso um aluno de uma Faculdade de Arquitetura e Urbanismo apresentasse em seu 

projeto estas propostas urbanísticas citadas, qual seria sua avaliação pelos profes-

sores? Com certeza, na faculdade, os alunos estão lá para serem ensinados e orien-

tados o que é certo e errado, para se tornarem, no futuro, profissionais qualifica-
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dos.Muitos destes erros grosseiros poderiam ser evitados, mas infelizmente muitas 

das obras públicas estão sendo desenvolvidas simultaneamente com o projeto exe-

cutivo, uma vez que vai para licitação somente o projeto básico, ou seja, a margem 

de erros aumenta tanto para a sua implantação como financeiramente. O IAB (Insti-

tuto dos Arquitetos do Brasil) e a CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) já vem 

lutando há um tempo para que não seja realizado a licitação para a execução de 

obras com o projeto básico e sim com o projeto executivo.A meta: “reduzir o tempo 

médio da viagem no transporte público”. Não reduziu. Pioraram, quando necessitam 

realizar transferência para pegar outros ônibus para chegar ao destino final, pois an-

tes pegava - um único ônibus resolvia o problema; agora, é obrigatório pegar o BRT 

(pois os ônibus foram retirados), mas não chega ao seu destino, e saltam em um 

bairro mais próximo para pegar outro ônibus; dependendo do lugar, não tem na pro-

ximidade da estação do BRT, o ônibus que necessita, com isso caminha mais para 

chegar ao ponto que encontra o ônibus que vai levar ao destino final. Nesta ótica, a 

duração do percurso inicial era somente uma hora de viagem, agora com a nova 

mobilidade dobrou de tempo e, também para piorar a situação, o seu custo é dobra-

do, uma vez que ao sair do BRTs e pegar outro ônibus há necessidade de pagar 

nova passagem, pois são dissociadas. 

Embora seja o meio de transporte necessário, o ideal seria o transporte de 

massa (metrô, trem) que circulasse pela cidade inteira. É preciso calcular quantas 

pessoas precisam do transporte e planejar de acordo com a demanda. 

Mas, com todo o transtorno que poderia ser pensado e planejado melhor, vale 

a pena também informar sobre as benesses, pois de fato não havia um meio de 

transporte fazendo a ligação do Aeroporto para a Barra da Tijuca, passando por di-

versos bairros, inclusive a Cidade Universitária, e como também a rede ferroviária 

tenha melhorado. Porém, necessita ainda, melhorar mais, pois na hora do rush ele 

se apresenta em maior frequência (o que ainda não é suficiente para atender a to-

dos), mas nas horas fora do rush, o trem passa de hora em hora. O ideal seria o 

trem funcionar da mesma forma que o metrô, ou seja, ele tem que estar  disponível  

em  horários certos e contínuos. 

Outra coisa que vale a pena informar é sobre o Bilhete Único, pois não funci-

ona para todos os meios de transportes, uma vez que a passagem do trem é disso-

ciada da passagem do metrô, como também a passagem do BRTs é separada dos 
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ônibus fazendo com que o usuário tenha que pagar pelos dois casos e necessite uti-

lizá-los para chegar ao seu destino final.”(E12-SC). 

Observe que, no decorrer das entrevistas, muitas questões são levantadas e 

que são merecedoras de discussão pelo Conselho da Cidade. Sobre a afirmação de 

que O Plano Estratégico da Prefeitura informa que vai “proteger e recuperar o espa-

ço público”, retrucou a urbanista: 

“Não consigo enxergar sempre a atuação para a proteção e recuperação do 

espaço publico. Veja o caso do Parque do Flamengo, que aparentemente está bom 

e perfeito para o leigo. A manutenção que consta varredura, poda de grama e limpe-

za é bem realizada, mas na questão de conservação, que inclui recuperação, prote-

ção e preservação, é completamente ausente. O patrimônio vegetal composto por 

árvores e palmeiras necessita de tratamento fitossanitário que contempla podas re-

gulares, adubação, diagnóstico das espécies vegetais, tratamento de doenças e 

pragas, reposição das espécies vegetais, entre outros, e como também a conserva-

ção das obras civis e isto nada é feito. Um parque histórico de concepção modernis-

ta bem planejado e executado por profissionais renomados, que se tornou o cartão-

postal da cidade, inspira cuidados e nada é feito. Somente em 1997, no Projeto Ri-

omar da Prefeitura, houve a contratação do escritório da Burle Marx e Cia. Ltda, 

para realizar o projeto de revitalização do parque, que constava inventário de toda a 

vegetação, diagnóstico da vegetação, dos equipamentos e de toda área civil e pro-

postas novas de projeto com respectivos detalhamentos.  

Eu trabalhei neste projeto e posso dizer que foi realizado por uma equipe do 

escritório Burle Marx, que constava de topógrafo, arquitetos paisagista, engenheiro 

florestal, engenheiro agrônomo, sob a coordenação do IPP, Instituto Pereira Passos, 

no qual era o gerenciador de todo esse trabalho (no governo Luiz Paulo Conde). 

Após toda a realização do processo do projeto, iniciou a sua execução, onde pôde 

realizar 37 anos depois da inauguração a primeira adubação da vegetação, controle 

de pragas, poda, entre outros tratamentos. E, como forma de efetivar a implantação 

do que foi proposto no projeto e a indicação de ações à serem realizadas (como o 

tratamento fitossanitário da vegetação), a prefeitura contratou o escritório Burle Marx 

para a fiscalização desses serviços.  
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Após esta fase o parque não recebeu mais os devidos cuidados. Então, qual 

a continuidade que se deu a esse trabalho? E, como agravante, muitas espécies de 

plantas morreram e necessitam de reposição para dar continuidade ao agrupamento 

proposto e, como também, estão sendo feito plantios de várias árvores no interior do 

parque sem nenhum critério, alterando assim o projeto e a sua concepção original. 

Embora o parque seja lindo, as pessoas usufruem muito, mas não há valorização do 

patrimônio e valor que representa para a cidade. Em outro país da Europa ou dos 

Estados Unidos, o parque jamais estaria desta maneira, o pensamento seria outro. 

Outro agravante que enxergo nos espaços públicos é referente às im-planta-

ções de Clinica da Família na Zona Norte. Esta região é carente de áreas verdes e 

de lazer, e a insatisfação foi gerada a partir da implantação da Clínica da Família em 

praças que eram utilizadas pelos moradores. Alguns lugares não foram implantados 

como no caso em Olaria, pois a população interviu para praça não ser eliminada. 

Então, os espaços livres com árvores frondosas e de lazer são eliminados, inclusive 

com a retirada das árvores e no lugar é instalado uma Clinica da Família para o lo-

cal. No caso, seria mais correto divulgar o projeto e consultar os moradores do local 

se aprovam.” 

Na opinião da urbanista, é essencial a participação de representantes das re-

giões para se assegurar que problemas, resultados, opiniões, demandas locais che-

guem ao conselho e seja discutido. (E12-SC). 

Outros apontamentos: 

“No item Choque de Ordem e Conservação da Cidade tem a diretriz “Cho-

que de Ordem: manutenção de área verde (poda e capina)”. Se aqui ele coloca que 

manutenção de área verde é poda e capina, quando ele fala em manutenção de 

praças e parques, será que a visão é esta? Porque se for, está equivocada, pois 

para praça e parque não basta a manutenção, mas sim a sua conservação que con-

templa equipamentos (brinquedos, mesas, bancos, outros), pavimentação, vegeta-

ção, dentre outros. 

Rio Capital Verde - Uma das coisas que me chamaram a atenção foi o fato 

do prefeito falar em transformar a cidade numa capital verde, pois é de grande im-

portância em pensar nesta questão. Entretanto, como é o planejamento para toda a 
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capital de se tornar verde? Tenho várias dúvidas, como a zona norte, principalmente 

na região da Leopoldina, extremamente carente de áreas verdes - será que prevê 

planejamento?  E, como falei sobre a implantação de clínicas de famílias sobre pra-

ças e eliminação das árvores existentes, então como fica a compensação para áreas 

que foram impactadas? 

Sustentabilidade - O planejamento quer que o Rio seja conhecido como refe-

rência mundial em desenvolvimento sustentável com a preservação do nosso pa-

trimônio ambiental. Em diretrizes ele quer promover o uso de energias alternativas. 

Então, é preciso haver alocação de recursos para facilitar o uso de energias alterna-

tivas para a população. O caminho para alcançar a sustentabilidade é longo, é im-

possível ser transformado da noite para o dia. Mas, deve ser iniciado para alcançar 

este título. Neste aspecto, a infraestrutura urbana tem que melhorar muito, fazer sa-

neamento, coleta seletiva em todos os bairros, despoluição das águas, e de acordo 

com o plano previsto para a atualidade, ainda não atingiu seu objetivo. Vale ressaltar 

que perdeu uma grande oportunidade de mostrar ao mundo através dos Jogos 

Olímpicos, a despoluição do sistema lagunar da Bacia de Jacarepaguá. Foi incluído 

como meta de legado junto ao Comitê Olímpico, no qual o Governador Sergio Cabral 

(e não a Prefeitura) assinou e se comprometeu a realizar a despoluição, mas no en-

tanto não foi realizado. 

Rio Capital da Sustentabilidade - Objetivos centrais: valorizar e garantir o 

uso sustentável do meio ambiente na paisagem, do patrimônio natural e histórico. 

Em relação a estas questões devem ser seguidas, mas,, no entanto muitas áreas 

frágeis e de restinga estão sendo eliminadas, não seguindo esta meta. A implanta-

ção do campo de golfe para os Jogos Olímpicos entre a avenida das Américas e a 

reserva de Marapendi, é um exemplo. Fala em sustentabilidade, mas elimina uma 

área de patrimônio natural e implanta sobre a mesma, grama no qual requer uma 

manutenção maior, além de uma irrigação intensa. Outra situação é a ocupação em 

áreas frágeis (brejos ou zonas húmidas) realizada por sucessivos aterros acarretan-

do a eliminação de todo o habitat, problemas futuros de alagamentos, drenagem ur-

bana. Onde fica esta sustentabilidade? 

Para cumprir a meta “Rio Capital da Bicicleta” construíram faixas onde as bi-

cicletas dividem espaço com os veículos, muito estranho colocar a segurança dos 

ciclistas em risco. Em Botafogo tem duas faixas para veículos ,do Cemitério à Men-
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na Barreto, ciclovia na faixa do carro (à direita), e depois ela passa para o lado es-

querdo. É um perigo carro e bicicleta andarem juntos. No Cosme Velho também, a 

rua é estreita, e o veículo agora ainda divide o espaço com a ciclovia.” (E12-SC) 

Também pode ser visto a importância que os conselheiros egressos deram à 

função. Entrevistados disseram que deixam de ser conselheiros pela importância 

que atribuíam à tarefa, e, como tal, não puderam conceber a forma como o plano da 

cidade foi conduzindo, prestando entrevistas onde teceram fortes críticas. Sinteti-

zando, eles apontaram a falta de importância dada ao planejamento da cidade, o 

que se conclui ter sido delegada à uma condução limitada e equivocada da coisa. 

(E1-CPP, E2-CSC) 

5.2 Análise do Conselho Como Espaço e Processo Participante de Construção do 

Planejamento Estratégico  

Diversos pesquisadores têm proposto e adotado matrizes de análise de pro-

cessos participativos. Allebrandt (2002, 2003, 2006, 2008), Grupo de Pesquisa vin-

culado ao Instituto de Governo e Políticas Públicas (Igop), da Universidade de Bar-

celona, desenvolveram matrizes de categorias de análise de espaços de cidadania 

interativa, e Tenório e outros (TENÓRIO, 2007; TENÓRIO et al., 2008, 2010) desen-

volveram categorias de analise correspondente aos princípios conceituais da cida-

dania deliberativa, e, mais recentemente Allebrandt e colaboradores (2011) propuse-

ram nova matriz para orientar o estudo sobre as práticas de participação da socie-

dade nos processos de elaboração dos instrumentos de gestão da administração 

pública, inclusive os planos estratégicos participativos (TENÓRIO, 2016). 

A principal possibilidade da metodologia de planejamento participada atra-
vés de grupos de discussão e de trabalho é a da socialização da informação 
e a consequente implicação dos atores. Também é um fato que, não haven-
do controle dos atores que participam (e, sobretudo, face aos que não par15 -

 São convidadas a participar instituições consideradas “representativas" dos vários interesses lo15 -
cais, e estas enviam, como mandatários, elementos de sua confiança.
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ticipam ), poderá haver um risco de supervalorização das expectativas de 16

interesses de determinados grupos sobre outros(SANTOS, 2002, p. 358). 

A seguir utiliza-se a matriz de Allebrandt, semelhante a de Tenório e colabora-

dores, voltada para análise de espaços para o planejamento e gestão. 

Tabela 5 - Matriz para Analise de Espaços Para o Planejamento e Gestão 

Categorias Subcategorias

Configuração 
dos espaços 
públicos e suas 
instancias.

Ampliado

Semirrestrito

Restrito

Configuração 
interna de poder 
das instâncias

Composição Autônomo

Paritário

Homologatório

Diversidades dos 
Participantes

Natureza dos 
espaços e 
caráter das 
deliberações

Consultivo 
Deliberativo 
Vinculante 
Nao vinculante

coordenação

Organização 
dos processos 

Regulamentação Autorregulamenta
do

governo 
sociedade civil 
parceria

Desenho imposto

 A grande questão que se coloca é que determinados grupos e interesses estão excluídos da parti16 -
cipação, até porque os processos de exclusão implicam a própria participação política. Frequente-
mente, os grupos de menores recursos estão representados por mediação das associações de soli-
dariedade social.
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Fonte: adaptada de Alebrandt (apud TENÓRIO, 2012), com base em Allebrandt (2002, 2003, 2010) 

A primeira categoria, configuração do espaço publico e suas instancias é, no 

caso do CCRJ, um espaço restrito a um grupo seleto de conselheiros e funcionários 

da prefeitura voltados à elaboração do plano estratégico da cidade do Rio de Janei-

ro. 

Como configuração interna de poder das instâncias (autônomo, paritário ou 

homologatório), no caso do CCRJ é mais voltada à homologação de uma proposta já 

apresentada ao grupo de conselheiros, que opina, validando na mesma sessão um 

documento final.  

Quanto à natureza dos espaços e caráter das deliberações (consultivo, deli-

berativo, vinculante, não vinculante), o CCRJ é quase consultivo, pois o que se pôde 

compreender da análise das entrevistas é que sua função é opinativa.   

No que se refere à organização dos processos, a última categoria de análise 

do quadro de Allebrandt estudado, considera-se que as subcategorias regulamenta-

ção do processo e coordenação do processo determinam o grau de autonomia e de 

igualdade participativa presentes nos processos, dois dos princípios inerentes à 

concepção da cidadania deliberativa (LUCHMANN, 2002a, 2007). A autorregulamen-

tação do processo defendida, partindo do princípio de que a democracia representa-

tiva é excessivamente procedimentalizada e institucionalizada. 

Assim, entende-se que processos do orçamento participativo e/ou planeja-

mento participativo devem ser autorregulamentados pelos participantes dos proces-

sos nos aspectos essenciais, evitando-se excessiva regulamentação, garantindo as-

sim autonomia e flexibilidade inerente à dinâmica participativa em processo” (ALLE-

BRANDT apud TENÓRIO, 2012). 

O planejamento da cidade do Rio evitou uma regulamentação excessiva, en-

tretanto, conforme se depreende da análise das entrevistas, os conselheiros não 

participaram do processo de autorregulamentação e não se pode dizer que o CCRJ 

tem um modo de atuar autônomo, pois, até mesmo para seus encontros, está su-

bordinado a convite da Prefeitura, o que ocorre de modo pontual para a elaboração 

do plano estratégico da cidade no primeiro ano de mandato do prefeito, e visitas e 

acompanhamentos à obras diversas. 
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A flexibilidade do conselho é estreita, limitada à proposta apresentada. Entre-

tanto, a ideia do CCRJ é uma proposta de participação aberta para sugestões, se 

divulga nas redes sociais e mantém canal de contato. Na prática, a análise dos da-

dos desta pesquisa revelou queixas de falta de flexibilidade embora possa se verifi-

car que foi dado certo poder aos conselheiros que, nesta função, podem demandar 

das secretarias ou propor ao Conselho. Entretanto, como para sua atuação fica o 

conselho subordinado a convocação por parte da Prefeitura, não se pode verificar 

autonomia. 

Muitas vezes, no entanto, a metodologia ou o desenho organizativo dos pro-

cessos é imposto pelo governo. No que se refere à coordenação dos processos, es-

pecialmente em se tratando de dinâmica de elaboradas de orçamentos públicos, é 

comum ela estar nas mãos dos governos, partindo do entendimento de que a res-

ponsabilidade pelos instrumentos de gestão municipal é dos governos que, portanto, 

devem coordenar os processos, ainda que os abram à participação da sociedade. 

Todavia, encontram-se experiências, ainda que em menor número, nas quais 

a coordenadas está com a sociedade civil, ou, então, que a coordenadas seja parti-

dariamente dividida entre agentes governamentais e lideranças da sociedade civil, 

preferentemente eleitas para tal”  (ALLEBRANDT apud TENÓRIO, 2012). 

A dinâmica atual da sociedade brasileira - no que diz respeito ao processo de 

formulação, implementação e avaliações de políticas públicas - é permeada pela 

descentralização e participação da sociedade civil. Um dos mecanismos utilizados e 

recomendados para o acompanhamento e a análise da evolução das políticas públi-

cas nos municípios é a instaladas de observatórios de cidadania. 

O observatório é um instrumento para monitorar o exercício da cidadania. Seu 

objetivo é acompanhar e analisar a evolução das práticas cidades e tornar público o 

resultado de seu trabalho. Nesse sentido, as matrizes analisadas neste capítulo po-

dem ser utilizadas como roteiros de orientação para os observatórios em suas ativi-

dades de monotonamente e avaliação, com vistas a qualificar os espaçosos públi-

cos, sua dinâmica de funcionamento e o resultado de suas ações.  

A democracia deliberativa é um processo de institucionalização de um conjun-

to de práticas e regras, tanto formais quanto informais, pautadas no pluralismo, na 

igualdade política e na deliberação coletiva. Esses processos buscam, por meio da 

cooperação e do diálogo livre e igual, decidir sobre as políticas públicas que impac-
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tam positivamente a diminuição das desigualdades sociais e que viabilizem um de-

senvolvimento sustentável. 

Assim, as matrizes analisadas podem auxiliar na operacionalização da de-
mocracia deliberativa, no processo de pensar e organizar a arquitetura e na 
dinâmica de funcionamento dos diferentes arranjos deliberativos e das con-
dições institucionais para sua operacionalização. (ALLEBRANDT apud TE-
NÓRIO, 2012). 

Outra matriz apresentada por teóricos da gestão social para análise e avalia-

ção de conselhos gestores de políticas públicas é a Matriz de Allebrandt (2010) 

que estabelece categorias e subcategorias de análise de espaços de cidadania inte-

rativa. 

Tabela 6 – Matriz Para Análise e Avaliação de Conselhos Gestores de Políticas 
Públicas 

Categorias Subcategorias

Configurações dos espaços públicos 
e estrutura

restrito 
ampliado

Configuração interna de poder: 
composição

Paritário 
Tripartite 
Tripartite paritário 
Tetrapartite 
Tetrapartie paritário 
Técnico/corporativo 
Homologado (governo/sociedade) 
Autônomo (sociedade/governo)

Natureza dos conselhos Consultivo/opinativo 
Deliberativo

Maria de Fátima Financeira 
Administrativa 
Infraestrutura/logística

Mandato dos conselheiros Forma de escolha 
Representatividade 
Revogabilidade
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Fonte: adaptado de Allebrandt (2010, p. 76) apud Tenório (2012, p. 32). 

Todas essas questões do conselho, tratadas pelos teóricos como categorias 

de analise do espaço de cidadania interativa, foram trazidas naturalmente pelos en-

trevistados, pois são questões naturais aos conselhos. 

A primeira observação que se pode fazer do CCRJ de acordo com a matriz 

acima é que sua configuração organizacional é restrita. Pode-se dizer que o CCRJ é 

de atuação restrita a um grupo de conselheiros para um propósito especifico. Além 

disso, como se verificou nas entrevistas, apenas um conselheiro ressaltou a função 

de “caixa de ressonância” como uma função esperada pela Prefeitura, entretanto, 

todos os outros conselheiros não enxergam como uma de suas atribuições o estabe-

lecimento de relações com a sociedade.  

A coordenação do conselho é exercida por um núcleo de coordenação com-

posta pelo Prefeito, representantes da empresa McKinsey e alguns outros membros 

da prefeitura como secretários das áreas e a casa civil, representada por seu presi-

dente.  

A autonomia é avaliada pelos critérios: “Origem das proposições, aliada dos 

atores, possibilidade de exercer a própria vontade” (CANÇADO; SAUSEN; VILELA 

apud TENÓRIO, 2013, p. 21).  

A proposta é apresentada praticamente pronta pela empresa de consultoria 

que coordena todas as atividades. Alguns conselheiros relataram desconforto em 

apresentar opiniões contrárias à proposta apresentada, outros disseram não haver 

espaço para a colocação de novas ideias, e, há ainda o caso do renomado historia-

dor citado no capítulo anterior que apresentou todo um trabalho e propostas, mas 

não obteve nenhuma resposta.  

O Conselho da Cidade não tem uma autonomia que se possa notar. Ao con-

trário, ele não foge à crítica que muitos fazes dos conselhos constituídos pela Lei 

Orgânica Municipal:  

Efetividade Funcionamento Regular 
Funcionamento irregular
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“O estágio em que se encontram os conselhos analisados neste artigo mos-
tra o longo caminho existente para que possam, efetivamente, cumprir sua 
principal função, isto é, formular e controlar a política pública municipal. Tra-
ta-se de uma função muito polêmica que retira do Executivo municipal atri-
buições que historicamente estiveram sob sua responsabilidade. Ou seja, 
os Conselhos Municipais constituem-se um ameaça ao poder do prefeito e 
atentam contra práticas políticas tradicionais nocivas para a democracia. 
Diante deste fato, obviamente, surgem atitudes hostis ao funcionamento dos 
Conselhos” (CALDERÓN; MARIN, 2002). 
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5.3 Avaliação dos Elementos da Gestão Social na Prática do Conselho da Cidade do 

Rio de Janeiro 

Finalmente avaliam-se os elementos da gestão social na prática do CCRJ o 

que não poderia ser avaliado isoladamente sem o apontamento para outras ques-

tões de extrema relevância no debate da gestão social e que estão diretamente liga-

das a estas categorias.  

Tabela 7 – Matriz de Análise dos Elementos da Gestão Social na prática do 
Conselho da Cidade do Rio de Janeiro 

Eixo/ Posicionamento Posicionament
o

Observações

Decisão 
Coletiva

Convergente 
com Ressalvas.

-> Conselho 
Opinativo. 
Decisões 

existem, mas 
quanto a 

questões já 
pre-

estabelecidas. 
-> Conselho 

não é opinativo.

Decisões existem, mas quanto a 
questões já pre-estabelecidas. 

Para os que disseram que não é 
opinativo, disseram ser validativo e 
não haver espaço para a colocação 

de ideias.

sem coerção Divergente -> Não há 
qualquer 
coerção. 

-> Há uma 
coerção não 

aparente.

A liberdade de manifestação pode 
encontrar limite em vínculos como 
da relação de trabalho (caso dos 

funcionários da prefeitura que 
atuam junto ao conselho), ou 

possível vínculo psicológico (caso 
dos conselheiros escolhidos pela 

equipe do Prefeito), e outras 
limitações relacionadas ao próprio 
perfil do escolhido. (Analisada a 

partir das entrevistas e documentos 
produzidos pelo CCRJ)

Inteligibilidade 
da linguagem

Divergente -> A linguagem 
é clara e 

inteligível; 
-> A linguagem 
não é inteligível 

para todos.

A inteligibilidade é da informação, 
não apenas da linguagem. Seu 
trabalho de aprimoramento está 

diretamente relacionado ao 
entendimento esclarecido como 

processo. Queixa de falta de 
possibilidade de verificação de 
dados do diagnóstico, o que 
prejudicou o entendimento.
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Eixo Posicioname
nto

Posicionament
o

observações

Entendimento 
esclarecido 

como processo

Divergente -> O processo 
foi bem 

compreendido 
por todos; 

-> Muitos não 
sabiam o que 
estava sendo 

discutido;

Dos que criticaram a dificuldade em 
entender o que estava sendo discutido, 
atribuíram à superficialidade dos dados 

fornecidos no diagnóstico e a 
impossibilidade de verificação destes. 
Em resposta a este levantamento, os 
que defenderam o entendimento das 
questões disseram que a Prefeitura 
não negaria informações solicitadas 

pelos conselheiros.

transparência 
como 

pressuposto

Divergente -> A 
transparênciaé 

plena, está 
tudo publicado; 

-> Não há 
qualquer 

transparência, 
a questão já 
está pronta.

A publicidade é a informação para a 
sociedade. A transparência deve ser o 

pressuposto de toda a participação. 
Assim, a transparência está 

relacionada ao entendimento 
esclarecido como processo. A 

transparência deve ser prática em todo 
o processo, deste a sua concepção, 

esclarecendo

Diálogo Divergente -> Diálogo livre, 
as pessoas 
opinavam 

livremente; 
-> Não havia 
espaço para 

diálogo.

A dialogicidade tem raiz na teoria do 
agir comunicativo de Jurgen 

Habermas.

EMANCIPAÇÃO 
ENQUANTO 
FIM ÚLTIMO

Divergente -> Sim, há o 
objetivo de 

transformar a 
forma das 

decisões da 
prefeitura; 

-> O órgão foi 
criado tão 

somente para 
atender ao 

governo atual 
investido na 
Prefeitura.

A criação do documento Visão Rio500, 
em que a Prefeitura faz uma projeção 
para a cidade se aproxima mais de um 
instrumento de planejamento do que 

de gestão social. Os esforços em 
mobilizar um grupo da sociedade para 

discutir questões da cidade 
coletivamente é sinérgico ao 

idealemancipatório, porém se aproxima 
muito mais à gestão estratégica.
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Fonte:Quadro elaborado pela autora com base em Airton Cançado 

Muito já se falou da decisão coletiva que é ponto central da gestão social de-

terminando um agir comunicativo. Esta decisão naturalmente deve estar livre de 

qualquer coerção. 

Avaliar a ausência de coerção importa em observar a situação em que se co-

locam os funcionários da prefeitura que participam opinativamente no planejamento 

estratégico e que dependem da relação de trabalho que mantém com a Prefeitura, 

ou seja, importa observar o posicionamento de cada ator envolvido no conselho, das 

relações de confiança que motivaram o convite à função de conselheiros, da situa-

ção de se colocar num grupo novo de trabalho, sem poder dizer que houve um esgo-

tamento da temática, uma compreensão profunda do diagnóstico, e refletir o que se 

espera da atuação do conselheiro. Esta pesquisa conclui que o CCRJ não se en-

quadra no quesito “sem coerção”, contido na lógica da gestão social.  

No caso do CCRJ, a proposta já estava pronta, como contaram os conselhei-

ros. Ela foi apresentada para a opinião dos conselheiros, já com a maior parte do 

trabalho feita, o que sinaliza um aspecto coercitivo à gestão social. Além disso, tal 

fato evidencia a relação desigual entre equipe da Prefeitura e conselheiros, demons-

trando hierarquia, pelo que restaram limitadas as questões a serem discutidas.  

Por mais inteligentes e experientes que possam ser os conselheiros escolhi-

dos, para a afirmação da inteligibilidade da linguagem carecia de um aprofunda-

mento informativo e com poder de verificação para se confirmar o que estava diag-

nosticado, planejado e acompanhar a execução das metas. Em todo o processo do 

planejamento, que como demonstram os seus instrumentos explicativos publicados 

na homepage do conselho, há a necessidade de ultrapassar a superficialidade do 

atendimento ao requisito legal (e, por vezes, que vai atém do que se exige em lei) da 

transparência, adentrando ao território da compreensão do processo. Essa ideia não 

é apenas da linguagem, mas ela traz à linguagem a necessidade de conhecimento e 

aprofundamento nos elementos que a sustentam. Logo, esta intimamente relaciona-

da ao entendimento esclarecido como processo. O diferencial entre uma caracterís-

tica e outra é que enquanto que o primeiro pressupõe familiaridade com a questão a 

ser discutida, ou, num outro ângulo, comprometimento em esclarecimento ponto a 

ponto para se proceder ao entendimento, fornecendo tempo para a assimilação, o 
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outro, importa em tornar claro e incorporado a função, os objetivos, para se dominar 

o processo conduzindo-o a decisão coletiva.   

As metas, como contaram os conselheiros, foram estabelecidas pela empresa 

contratada para a coordenação do planejamento estratégico, empresa de consultoria 

Mckinsey. Em que pese a empresa ser global e ter passado pela peneira da licitação 

da Lei 8.666/96, para alguns conselheiros elas foram estabelecidas com base em 

dados que eles não tiveram acesso. Alguns conselheiros reclamaram disso, pois não 

se sentiram confortáveis para se basearem nessas informações prestadas. 

O quesito transparência foi indiretamente analisado. O CCRJ atende ao que-

sito. Publicou o contrato de prestação de serviço da Empresa McKinsey para a ela-

boração e coordenação do Planejamento Estratégico da Cidade, e publicou todo o 

material produzido no site. 

Muitas iniciativas têm sido observadas na gestão pública de transparência, 

assim como muitas iniciativas de exigência e prestação de contas tem sido observa-

das.  

Bem comum é conjunto de condições sociais que possibilitam a felicidade 

coletiva (FERREIRA; A.B.H., 1999). Como garanti-lo? Com a formalização de contra-

tos, estabelecimento de normas, participação da sociedade, diálogo com a socieda-

de.  

Questionar se o CCRJ decide atendendo ao bem comum demandaria um 

aprofundar minucioso em questões como as decisões tomadas, as demandas da 

sociedade, o status quo que cada área está, as obras realizadas. Esses são os ele-

mentos que envolvem esta questão do bem comum, pois a decisão tomada prioriza 

uma ação em detrimento de outra; o status quo de cada área é um diagnóstico que 

deve ser considerado para o balanço das questões priorizadas,  

inclusive das obras. Feitas essas considerações é que se elegem as ações do go-

verno direcionadas ao bem comum.  

A pesquisa notou que muitos conselhos municipais são apropriados e instru-

mentalizados. “A realidade está mostrando que, em muitos casos, os Conselhos 

Municipais acabaram sendo apropriados e instrumentalizados pelas elites governan-

tes avessas a qualquer forma de gestão que contrarie os modelos autoritários e cen-

tralizadores, arraigados na política brasileira. Ou seja, como dizem Chaia & Totora 
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(2002a), foram capturados por um projeto de modernização da política 

tradicional” (CALDERÓN; MARIN, 2002).  

"A instrumentalização dos Conselhos vinculados ao Fundef, bem como a for-

matação dos Conselhos Municipais da Educação de acordo com os interesses do 

prefeito, mostra como toda a estrutura voltada para a democratização da gestão pú-

blica vem sendo apropriada pelos setores políticos conservadores, modernizando as 

práticas autoritárias e patrimonialistas em que se sustentam os coronelismos rural e 

urbano” (CALDERÓN; MARIN, 2002). 

“A esfera pública é a arena onde se processa a vontade coletiva e se justifi-

cam as decisões políticas. O autor utiliza a metáfora da “rede" para dar a entender 

que a esfera pública se configura de maneira reticular e descentralizada, a partir de 

diversas arenas discursivas espalhadas na sociedade civil” (MAIA, 2008, p.59). 

“Em Direito e democracia, Habermas procura construir o conceito de esfera 

pública de modo hauristico, a-histórico, não-datado, “como um fenômeno social ele-

mentar”.(MAIA, 2008, p.59). 

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comu-
nicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos co-
municacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se condensarem em 
opiniões públicas enfeixadas em temas específicos (HABERMAS apud 
MAIA, 2008, p. 60).  

Isto posto, afirma-se que, no mundo contemporâneo ou no pós modernismo 

(Habermas), não basta haver um espaço para a discussão, mas o espaço deve ser 

adequado à comunicação de conteúdos.  

Pelo que se aprendeu da pesquisa, a adequação à comunicação de conteú-

dos leva em consideração a liberdade concedida aos atores de demandar informa-

ções e de colocar as suasideias, apreendendo durante todo o processo participativo,  

e devolvendo à sociedade, tanto na forma das decisões propostas, como prestando-

lhe informação do processo de discussão, aprovação e acompanhamento das me-

tas. Atém disso, sugere-se que esta adequação leve em consideração todos os ele-

mentos de gestão social, uma vez que todo o processo seautoalimenta, pelo que, a 

falha em uma das características deste modelo de gestão, pode comprometer todo o 

processo, desvirtuando a gestão social para outra que não guarda relação com esta.   

“Essa rede se articula objetivamente de acordo com pontos de vista funcio-

nais, temas, círculos políticos etc., assumindo a forma de esferas públicas mais ou 
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menos especializadas, porém ainda assim acessíveis a leigos” (HABERMAS, 1929 

apud MAIA, 2008, p. 60). 

No caso do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro, esta instituição pode ser 

um espaço em que se discute assuntos referentes à cidade/sociedade, entretanto, é 

um espaço cujos encontros se dão apenas pontualmente, quando marcados pela 

Prefeitura. Atém disso, não é tão aberto ao público assim, pois para participar é pre-

ciso ser conselheiro, e para ser conselheiro, é preciso ser escolhido pela equipe do 

Prefeito e sob seus critérios que não são tão evidentes assim. 

Com relação ao diálogo, é importante mencionar que a decisão, conforme 

corroborado pelas entrevistas, continua exclusiva do Prefeito, é ele quem define as 

políticas a serem implantadas. As metas podem ser consideradas um trabalho con-

junto entre as secretarias e a prefeitura, tal como o ordenamento jurídico constituci-

onal municipal determina. 

A validade disso tudo depende diretamente do agir comunicativo. “Habermas 

assinala a constituição e consolidação da Teoria Crítica tendo por base a identifica-

ção feita por seus autores de que o processo de retificação da consciência gradual-

mente foi sendo regido pela emergente cultura de massa, não mais estritamente 

pela teoria do valor marxiana” (PALERMO, 2013, p. 6). 

Esta dialogicidade foi percebida pouco explorada. Essa percepção se deu tan-

to em função da ausência de discussões relacionadas e inseridas no contexto histó-

rico turbulento em que vigorou o conselho constituído, como com relação às próprias 

questões e espaço ofertado aos conselheiros para a discussão. Como se viu, diver-

sos conselheiros se queixaram da falta de tempo e profundidade das questões sub-

metidas ao dialogo. 
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6 CONCLUSÃO 

Este estudo partiu da compreensão do conceito de gestão social e de seus 

pilares de sustentação, como esfera pública, conselhos, decisão coletiva, falta de 

coerção, inteligibilidade da linguagem, entendimento esclarecido como processo, 

diálogo, emancipação, e com estes discutiu-se a questão da gestão social, trazendo 

ao debate, ainda, outras categorias teóricas que se interrelacionam e puderam ser 

discutidas no caso do Conselho da Cidade do Rio de Janeiro.  

Pelo estudo da formação do CCRJ e de seu funcionamento, por tudo o que 

pode ser compreendido da documentação estudada, e extraído das entrevistas que 

proporcionaram um entendimento mais apropriado, é possível enxergar elementos 

de gestão social embora não se possa dizer um modelo de gestão social. Ao contra-

rio, o Conselho estudado tem muito mais a ver com gestão estratégica, e, portanto, 

munido de instrumento de planejamento estratégico, do que de gestão social.  

Isto é o que se pode concluir do modelo planejamento estratégico, composto 

por diagnostico, discussão coletiva, metas, planejamento, plano de acompanhamen-

to de metas, analise de resultados, meritocracia. Entretanto, aqui a atratividade do 

planejamento estratégico não ofusca as questões da gestão social.  

Reforça-se a adequação da gestão social com o Estado Democrático de Direi-

to, sendo um modelo tão essencial como lhe é seus elementos.  

A gestão social é uma gestão sustentada por elementos essenciais que lhes 

auto reforça, e que também pode ser forte enquanto gestão. A substituição de uma 

decisão monocrática para uma decisão coletiva valoriza a decisão e melhora a sua 

qualidade uma vez que passou pelo crivo, diálogo e validação de um grupo de parti-

cipantes.  

Todo esse modo de operação tem previsão legal, tal como a publicidade, e a 

transparência. A gestão social rompe a barreira das normativas, pelo que discuti-la 

importa colocar lentes subjetivas a fim de enxergar o verdadeiro sentido das norma-

tivas, da gestão social, ou, por melhor dizer, o verdadeiro bem comum.  

Não se tolera mais em nossa sociedade participativa que decisões sejam fei-

tas apartados do interesse coletivo e da participação da sociedade. No contexto es-

tudado, o conselho que auxilia na elaboração e acompanhamento do Planejamento 

Estratégico da Cidade do Rio de Janeiro pode afetar significativamente a cidade. Por 
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sua relação direta com este objetivo, a afetação se dá independente da atuação, 

pois até a sua inércia afetaria ao resultado. Uma afetação positiva, reveladora da 

vontade geral poderia ocorrer quanto maior fosse o agir comunicativo de todo esse 

processo, o interesse bem compreendido, o entendimento esclarecido como proces-

so, a transparência, voltado para a emancipação. 

É latente o desejo social de participação revelado nas falas críticas que mani-

festaram necessidade de maior aprofundamento nas questões discutidas pelo con-

selho, maior possibilidade de diálogo, maior autonomia e liberdade de fala, maior 

publicidade, mais representatividade, para por fim colher e mirar na emancipação. 

Observou-se que o conselho é de fato um espaço para a gestão social, que 

há carência na sociedade de se discutir as questões; que a população quer partici-

par da discussão das políticas públicas; e que a política de gabinete não tem mais 

sentido para a sociedade. 

Apesar dos diversos instrumentos de gestão, dos avanços da academia que 

mitigaram um modelo ideal democrático de gestão pública que é a gestão social, 

bem como apesar dos avanços da própria sociedade civil revelados nos esforços de 

participação e na utilização de instrumentos de rede facilitados com a entrada do 

mundo da internet, pouco se registra a incorporação dos valores da gestão social na 

pratica do conselho estudado.  

Entende-se que num ambiente de efetiva gestão social, a decisão coletiva 

não está limitada à tomada de decisão por um grupo, mas em se tratando da cidade 

do Rio de Janeiro, e compreendendo os interesses da cidade, do cidadão e, sobre-

tudo, as determinações de nossa Carta Maior, a Constituição da República Federati-

va Brasileira, a decisão não pode fugir ao sistema jurídico posto, ou seja, deve con-

templar a sociedade por meio de seus representantes, logo, uma atuação integrada 

a câmara dos vereadores, e a demais órgãos como o Conselho Estratégico da Cida-

de do Rio de Janeiro ligado ao IPP, bem como a diversos outros atores da cidades, 

incluindo tanto órgãos de classe, associações de profissionais. 

A questão de se planejar a cidade do Rio de Janeiro passa necessariamente 

pelo estudo da história da cidade e de um modo necessariamente multidisciplinar 

dado a complexidade  ambiental e abrangência da tarefa, e interdisciplinar porque 

envolve diversos setores, órgãos e implicações. Em uma reflexão mais profunda, o 

planejamento estratégico da cidade deve compreender uma complexidade ambiental 
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epistemológica que vai muito além dos trabalhos deste conselho, embora seja um 

espaço para semear discussões.  

É preciso compreender a história do Rio para dar-lhe sustento às ideias de 

seus administradores. Outrossim, é primordial que os gestores da cidade olhem para 

o passado, a origem dos povos que habitam a cidade respeitando nossas origens e 

o povo que aqui se instalou, devolvendo ao Rio a sua história. É preciso que os ges-

tores conheçam os caminhos percorridos por seus sucessores, para não empenha-

rem novos esforços ao que já foi tentado, e, sobretudo, que conheçam os pareceres 

de técnicos contratados pela Prefeitura. 

A cidade só deve ser planejada com profunda e ampla compreensão de sua 

história, necessidades e interesses. Com relação ao interesse bem compreendido, 

os quais são os interesses da sociedade e da cidade, deve incluir interesses de di-

versos grupos, como comerciantes, financistas, empresários, indústrias.  

Embora o planejamento estratégico constituído a partir do Conselho da Cida-

de esteja voltado nas palavras extraídas do documento para "um Rio melhor”, há um 

longo caminho a ser percorrido.  

Não restou dúvida de que a falta de um olhar para o passado, ou a ignorância 

de aspectos específicos, técnicos, históricos, sociais, e de diversas áreas, podem 

deixar rastros catastróficos. Também, verificou-se a necessidade de um aprofunda-

mento epistemológico, a fim de esgotar todo o ambiente que envolve o planejamento 

da cidade e assegurar a aplicação das melhores técnicas e experiências na nossa 

cidade, com profissionalismo e paixão.  

A linha de raciocinado de Habermas e Tenório, voltada para uma ação comu-

nicativa baseada no dialogo e a de Leff que aponta para o entendimento da comple-

xidade ambiental, inspiram-se no mundo da vida e expiram possibilidades de trans-

formações sociais.  Resta, portanto, tornar o que nas várias teorias se mostrou com-

pletamente adequado, qual seja, uma teoria prática ou dito de uma outra forma, uma 

prática teorizada da gestão social com intervenções na cidade que expressem o 

bem comum, a vontade geral, tenham sido submetidas a análise técnica que com-

preenda um saber que resgate a história e outros valores a serem apreendidos ao 

longo de um processo de discussão, acompanhado por um grupo que dedique es-

forços ao planejamento da cidade. Este processo que se sugere é o reforço da ideia 

de que o dialogo que existe por uma lógica comunicativa é essencial a uma gestão 
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social, portanto democrática. Essa lógica possibilita uma verdadeira participação no 

processo de discussão ou decisão, comprometida com todo o processo e baseada 

em elementos tratáveis, condição possibilitada também pela transparência, e o en-

tendimento esclarecido como processo. 

Sugere-se para futuros conselhos, um processo contínuo que contemplasse, 

de alguma forma, a oitiva da própria sociedade sobre as abordagens discutidas no 

planejamento estratégico da cidade, bem como uma oportunidade de maior aprofun-

damento nos dados obtidos com a equipe da Prefeitura e levados aos conselheiros 

para que estes pudessem ser confrontados com os dados obtidos pela própria popu-

lação.  

Além do mais, recomenda-se que novos estudos sejam realizados a fim de 

identificar a prática da gestão social para se acompanhar de que forma esta gestão 

tem sido utilizada, possibilitando o conhecimento de suas vantagens e desvantagens 

a fim de permitir um maior controle e cobrança da sociedade para que efetivamente 

ocorra a gestão social. 
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APÊNDICES 

LISTA DE ENTREVISTADOS 

CONSELHEIROS

E1 - CPP

E2 - CSC

E3 - CPP

E4 - CPR

E5 - CPR

E6 - CPR

E7 - CPR

E8 - CSC

E9 - CSC

E10 - CPP

E11 - SC

E12 - SC

E13 - PP

E14 - PP

E15 - SC

E16 - PP

E17 - PP

E18 - SC

E19 - SC

E20 - SC

E21 - CPP

E22 - CPP


