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EFETIVIDADE DO CONTROLE SOCIAL NA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS 

SÓLIDOS EM VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

 

 

RESUMO 

 

A destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos representa um 

desafio para o Poder Público em todo país, haja vista os problemas ambientais, 

sociais e econômicos decorrentes da sua má gestão. Buscando solucionar esses 

problemas foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Trata-se de uma lei 

que tem como uma de suas diretrizes centrais o controle social, processo de 

elaboração de políticas públicas deliberativo e participativo, no qual a sociedade civil 

participa da formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. Nesse 

sentido, o objetivo principal do trabalho foi identificar os mecanismos e 

procedimentos de controle social praticados na gestão de resíduos sólidos, no 

município de Vitória da Conquista - BAHIA, e avaliar a efetividade desses 

instrumentos. A metodologia utilizada foi composta de pesquisa bibliográfica e 

documental, observação e aplicação de questionários. O tratamento dos dados 

utilizou metodologia quali-quantitativa. Vários espaços de deliberação e mecanismos 

de controle social foram identificados e estudados, como: instrumentos de acesso à 

informação, orçamento participativo, audiências públicas, conselho municipal de 

meio ambiente, comitê técnico responsável pela elaboração do plano municipal de 

gestão integrada de resíduos sólidos e a câmara de vereadores. O trabalho concluiu 

que as ações de controle social na gestão integrada de resíduos sólidos em Vitória 

da Conquista é pouco efetiva. Percebe-se que há um avanço com a presença de 

canais de deliberação e participação social, mas não há concessão real de poder 

para a população nas arenas decisórias. 

 

Palavras-chave: Efetividade. Controle social. Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

 

 

 

 



EFFECTIVENESS OF SOCIAL CONTROL IN SOLID WASTE NATIONAL POLICY 

IN VITÓRIA DA CONQUISTA - BAHIA 

 

 

ABSTRACT 

 

The environmentally adequate disposal of solid waste is a challenge for the 

Government in the whole the country, considering the environmental, social and 

economic problems arising from their mismanagement. To solve these problems was 

approved the Solid Waste National Policy. It is a law that dictates as one of its prime 

directives the social control, a deliberative and participatory process of developing 

public policies, in which the society participates in the formulation, implementation 

and evaluation of public policies. In this sense, the main objective was to identify the 

mechanisms and procedures of social control practiced in solid waste management 

in the city of Vitória da Conquista - BAHIA, and evaluate the effectiveness of these 

instruments. The methodology consisted of bibliographic and documentary research, 

observation and applied questionnaires. The processing of data used qualitative-

quantitative methodology. Many deliberative spaces and social control mechanisms 

have been identified and studied, as instruments of access to information, 

participatory budgeting, public hearings, city council of environmental matters, 

technical committee responsible for drafting the management plan integrated 

municipal solid waste and city council. The work concluded that the actions of social 

control in the integrated solid waste management in Vitória da Conquista is 

ineffective. It is noticed that there is a breakthrough by the existence of deliberation 

and social participation channels, but there is no real empowerment for local people 

in decision-making arenas. 

 

Keywords: Effectiveness. Social control . Solid Waste National Policy.   
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

1.1 Caracterização do problema 

 

A destinação ambientalmente adequada dos resíduos sólidos urbanos é, 

atualmente, um dos grandes desafios da gestão pública em todo o país. São 

inúmeros os impactos ambientais, sociais e econômicos causados pela inadequada 

destinação final dos resíduos, em especial, pela disposição a céu aberto, os 

famosos “lixões”. São questões de saúde pública, do acelerado crescimento 

populacional e o consequente aumento da produção de resíduos alguns dos fatores 

que agravam o problema dos resíduos. Mesmo nos locais onde os aterros sanitários 

são uma realidade, faltam políticas públicas de tratamento e aproveitamento dos 

resíduos sólidos, pois os aterros deveriam receber apenas os rejeitos, isto é, aquele 

resíduo que não pode mais ser objeto de nenhum tipo de tratamento tecnológico ou 

beneficiamento. Nesse sentido, os aterros acabam diminuindo sua vida útil e, em 

pouco tempo, gerando novos transtornos para as cidades.   

De acordo com Comunicado IPEA n° 145, Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos: diagnóstico dos resíduos urbanos, agrossilvopastoris e a questão dos 

catadores, “a geração de resíduos sólidos urbanos tende a aumentar não apenas 

com o aumento da população, mas também com o aumento da renda” (IPEA, 2012, 

não paginado). Nesse sentido, a aprovação da Lei 12.305/2010, que instituiu a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (PNRS), emergiu em um cenário no qual se 

faz necessário o enfrentamento dos problemas ambientais, sociais, políticos, 

econômicos e culturais decorrentes da falta de gestão adequada dos resíduos 

sólidos. 

A PNRS está em fase de implementação em todo o país, num processo 

verticalizado, de cima para baixo, orientado pelo Plano Nacional de Resíduos 

Sólidos, que traz uma metodologia a ser desenvolvida pelos municípios brasileiros. 

Uma das diretrizes centrais da nova política é a participação da sociedade, haja vista 

que a responsabilidade pela implementação da Lei é compartilhada pela sociedade 

civil e pelo poder público.  

Agosto de 2012 foi o prazo dado pela Política Nacional para que todos os 

municípios elaborassem seus planos locais de gestão integrada de resíduos sólidos, 
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mas nem 5% dos municípios brasileiros atenderam à convocação. Os planos, que 

podem ser nacional, estaduais, microrregionais, intermunicipais, municipais e de 

gerenciamento, são os instrumentos mais importantes para a concretização da 

PNRS, e objetivam a gestão integrada, que pressupõe a participação social e o 

acesso a informações, consolidada no instrumento chamado controle social, que é 

essencial para efetivação das novas regras propostas. 

No Brasil, os municípios, entes dotados de responsabilidade pela gestão de 

resíduos sólidos e sistema de limpeza pública, antes da existência de uma política 

específica para o setor, possuíam políticas e modelos próprios de gestão de 

resíduos sólidos, no desempenho de sua competência constitucional, que não 

podem ser ignorados na aplicação da nova legislação. 

Nesse cenário, foi relevante estudar o município de Vitória da Conquista, 

terceira maior cidade do estado da Bahia, que iniciou o processo de elaboração do 

plano municipal e implementação da Lei da PNRS, destacando-se por 

tradicionalmente adotar instrumentos de controle social, como, por exemplo, o 

orçamento participativo desde o ano de 1997, bem como a presença de grande 

número de Conselhos Municipais e constante realização de Fóruns, Conferências e 

Audiências Públicas. 

A gestão integrada de resíduos sólidos tem o controle social como importante 

instrumento de efetivação das normas relativas aos resíduos sólidos no âmbito 

municipal, pelo que se tem o seguinte problema: mecanismos e procedimentos de 

controle social, que permitem a participação e deliberação da sociedade civil na 

construção de políticas públicas de resíduos sólidos no município de Vitória da 

Conquista, são efetivos? 

 

 

1.2 Objetivos 

  

1.2.1 Objetivo geral  

 Identificar os mecanismos e procedimentos de controle social praticados na 

política pública de resíduos sólidos, no município de Vitória da Conquista/BA, 

e avaliar a efetividade desses instrumentos. 
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1.2.2 Objetivos específicos 

 

 Identificar o atual estágio de implementação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos em Vitória da Conquista e as ações desenvolvidas para adequação 

às novas normas legais; 

 Descrever as principais ações de controle social relacionadas à 

implementação de políticas públicas de resíduos sólidos em Vitória da 

Conquista;  

 Avaliar a efetividade das ações de controle social na gestão integrada de 

resíduos sólidos em Vitória da Conquista, na perspectiva da implementação 

da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

 

 

1.3 Breve nota metodológica 

 

Toda a metodologia utilizada neste trabalho se encontra detalhada no capítulo 

4, de modo a facilitar o entendimento do leitor acerca dos resultados da pesquisa. 

A metodologia utilizada para levantamento dos dados foi composta de 

pesquisa bibliográfica e documental, observação das reuniões do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente e aplicação de questionários. E o tratamento dos dados 

utilizou metodologia quali e quantitativa. 

De forma resumida, a pesquisa de campo ocorreu entre julho e novembro de 

2013, sendo que nesse período foram aplicados os questionários aos membros do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente, Vereadores do Município, membros do 

Comitê Técnico responsável pela elaboração do plano de gestão integrada de 

resíduos sólidos e dirigentes da cooperativa Recicla Conquista, bem como foram 

realizadas conversas com os gestores públicos responsáveis pelas pastas ligadas à 

temática de resíduos sólidos.  

A análise das condições de controle social nas políticas de gestão de 

resíduos sólidos no Município investigou as possibilidades de acesso a informações 

pela sociedade civil, de acompanhamento, deliberação e participação na formulação 

e gestão de políticas públicas em matéria de resíduos sólidos. 
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2. POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS  

 

 

2.1 Abordagens das Políticas Públicas  

 

O conceito de política pública comporta várias ideias, refletindo seus efeitos 

na economia e na sociedade de um país. Boa parte das teorias políticas se dedica a 

explicar as relações entre Estado, política, economia e sociedade. 

 

Mead (1995) a define como um campo dentro do estudo da política 
que analisa o governo à luz de grandes questões públicas e Lynn 
(1980), como um conjunto de ações do governo que irão produzir 
efeitos específicos. Peters (1986) segue o mesmo veio: política 
pública é a soma das atividades dos governos que agem diretamente 
ou através de delegação, e que influenciam a vida dos cidadãos.  
Dye (1984) sintetiza a definição de política pública como “o que o 
governo escolhe fazer ou não fazer”. A definição mais conhecida 
continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre 
política pública implicam responder às segintes questões: quem 
ganha o quê, por quê e que difereça faz. (SOUZA, 2006, p. 24). 
 

 

A autora apresenta outras definições e destaca o conflito em torno de ideias e 

interesses que motivam as decisões dos governos e a presença de outras 

instituições no processo de decisão.  

Historicamente, o estudo das políticas públicas se originou na Ciência Política 

e esteve associado a três abordagens: a primeira é pertinente ao questionamento 

clássico da ciência política que busca definir o bom governo e qual é o melhor 

Estado para garantir e proteger a felicidade dos cidadãos ou da sociedade; a 

segunda aborda o questionamento político propriamente dito, que se refere à análise 

das forças políticas determinantes no processo decisório; e uma terceira, 

interessada nos resultados de um sistema político, por meio da avaliação de 

estratégias de problemas específicos de políticas públicas, como as políticas 

econômicas, financeiras, tecnológicas, sociais ou ambientais (FREY, 2000).  

Sob esse pressuposto, diante da necessidade de se compreender de forma 

ampla as inter-relações entre as instituições políticas (polity), o processo político 

(politics) e o conteúdo da política (policy), surge a abordagem da policy analysis. 
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A dimensão polity compreende o sistema jurídico e o sistema político-

administrativo (Frey, 2000). Nessa dimensão estão inseridas questões de 

competência legislativa e executiva para elaborar leis e executar atividades de 

governo, respectivamente. Um bom exemplo dentro da política ambiental brasileira é 

a competência legislativa da União em elaborar normas gerais, expressa na 

promulgação da Política Nacional de Meio Ambiente, Lei 6.938/1981, que constituiu 

o Sistema Nacional de Meio Ambiente, indicando os órgãos/instituições a 

executarem as ações administrativas no âmbito da política ambiental no país. 

A politics representa o processo de negociação política, com todos os 

interesses e atores conflituosos envolvidos em sua tramitação. Em 2012, a politics 

foi foco de atenção no processo de negociação do Código Florestal Brasileiro. Seu 

polêmico processo legislativo no Congresso Nacional tramitou por longos 12 anos, 

mobilizou atores e movimentos sociais e foi objeto de muitas emendas e disputas 

entre as bancadas ruralista e ambientalista.  

No que diz respeito à promulgação da Política Nacional de Resíduos Sólidos 

a politics não foi diferente. O conturbado processo legislativo e político tramitou por 

longos 20 anos no Congresso Nacional e se encontra brevemente descrito no item 

2.3. 

A dimensão policy é o conteúdo da política em si, como o texto da Lei da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos com todos seus princípios, objetivos, 

diretrizes, programas, instrumentos. No que diz respeito ao objeto desta pesquisa, 

iremos detalhar ao longo do texto, e em especial no item 2.3, o processo de 

elaboração e conteúdo da Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

O estudo da policy analysis é importante para se entender as políticas 

públicas. O desmembramento das suas três dimensões é importante para se ter 

uma noção bem específica sobre o desenho das políticas públicas, ou para dar um 

enfoque específico em estudos sobre políticas públicas, mas são dimensões que 

estão intimamente ligadas umas às outras. Frey traz à discussão a influência que a 

polity e a politics exercem sobre os resultados da policy e argumenta que “[...] 

disputas políticas e as relações das forças de poder sempre deixarão suas marcas 

nos programas e projetos desenvolvidos e implementados” (2000, p. 219). 
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2.2 Políticas Públicas Ambientais 

 

As políticas públicas ambientais são fruto de muitos conflitos, espelhando 

interesses nas diversas arenas políticas, econômicas e sociais. Esse panorama 

pode ser constatado no Brasil nos últimos anos com o surgimento de novos meios 

de participação social, as instituições participativas (IPs). Avritzer (2007) sinaliza 

essa mudança na política democrática brasileira a partir da ampliação da presença 

da sociedade civil na discussão de políticas públicas e do surgimento de instituições 

participativas, como conquista da sociedade civil após a repressão ditatorial. 

Especialmente no caso da política ambiental, Lowi (1972) apud Frey (2000) 

levanta a suposição de que policies determina politics, o que Frey concorda apenas 

para policy issue1, não podendo ser considerada uma lei geral.  

 

A evolução histórica da política ambiental, por exemplo, mostra de 
forma nítida como ambas dimensões têm se influenciado de forma 
recíproca e permanente. As constelações de atores, as condições de 
interesse em cada situação e as orientações valorativas - elementos 
que podem ser considerados condicionantes do grau de conflito 
reinante nos processos políticos - sofreram modificações 
significativas à medida que se agravaram os problemas ambientais e 
se consolidou esse novo campo da política. O incremento da 
“consciência ambiental” reforçou os conflitos entre os interesses 
econômicos e “ecológicos”. Da mesma maneira como a dimensão 
material dos problemas ambientais tem conduzido à cristalização de 
constelações específicas de interesse, os programas ambientais 
concretos, por sua vez elaborados por agentes planejadores, devem 
ser considerados o resultado de um processo político, intermediado 
por estruturas institucionais, que reflete constelações específicas de 
interesse. (FREY, 2000, p. 219-220). 

 

 

No que tange as questões ambientais, estas passaram a integrar as políticas 

públicas no Brasil após constatação da crise ambiental a partir de pressões 

internacionais no regime do período militar nos anos 70.  Não existia à época um 

movimento ambientalista com repercussão, mas a Conferência de Estocolmo de 

1972 foi um propulsor dessas primeiras articulações em defesa do meio ambiente, 

sendo esse o primeiro encontro a reunir órgãos oficias para tratar do tema. Nessa 

                                                           
1
 Trata-se de um campo específico de política ou uma temática ou questão específica, objeto de uma 

política pública. As políticas ambientais como campo específico de política é um bom exemplo. 
Também são exemplos de tema ou questão específica: as políticas de resíduos sólidos, de gestão de 
águas, de mobilidade urbana, etc. 
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Conferência, países subdesenvolvidos, como o Brasil, defenderam o 

desenvolvimento a qualquer custo, o que acabou repercutindo nas políticas 

ambientais do país à época.  

Voltando um pouco na história da evolução normativa ambiental brasileira, 

observa-se que as primeiras políticas públicas orientavam à ocupação do território 

brasileiro, preponderando a exploração desregrada (FREIRIA, 2011).  A partir de 

1934, constata-se um novo caráter das políticas públicas ambientais, visando à 

preservação de alguns recursos naturais. Foi assim inaugurada a fase utilitarista e 

fragmentária da legislação ambiental, o meio ambiente sendo protegido para atender 

finalidades ou interesses particulares ou de grandes grupos. É desse período o 

Código Florestal de 1934 (Decreto 23.793), até recentemente em vigor. 

Freiria afirma,  

 

[...] durante muito tempo da história brasileira não houve uma política 
efetivamente ambiental, [...], mas sim um conjunto de leis 
especializadas e utilitaristas, criadas para situações pontuais, em 
conformidade com os propósitos da política, que durante muito 
tempo preponderaram as metas exclusivamente de desenvolvimento 
econômico (2011, p. 14). 
  

 

Em 1981, com a Lei 6.938, de 31 de agosto, que instituiu a Política Nacional 

de Meio Ambiente (PNMA), foi inaugurada a fase na qual o meio ambiente passa a 

ser protegido de maneira integral, e a ser percebido de forma sistêmica e 

interdisciplinar. Registre-se que a PNMA, vigente, foi promulgada no regime militar, 

mas fortemente influenciada pela movimentação internacional iniciada em Estocolmo 

em 19722. Para Hartmann (2009, p. 37), essa foi a primeira tentativa expressa de 

instituição de um plano de ação que pode ser chamado de fato de política pública 

ambiental. 

Esse processo culmina em 1988 com a promulgação da Constituição Federal 

Brasileira, onde o tema ganha repercussão e passa a integrar o rol dos direitos 

sociais, estabelecendo fortemente as bases da política ambiental brasileira e da 

                                                           
2
 A ONU passou a condicionar o financiamento de projetos a avaliações de impactos ambientais, e 

como o Brasil não tinha legislação própria regulando o tema, algumas obras financiadas pelo Banco 
Interamericano de Desenvolvimento (BID) e pelo Banco Interamericano para Reconstrução e 
Desenvolvimento (BIRD) no fim da década de 70 e início da década de 80 são submetidas a leis dos 
organismos internacionais. Nesse sentido, o Brasil promulga em 1981 a sua Política Nacional de Meio 
Ambiente, em meio ao regime militar. (ARAÚJO, 2013).  
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democracia ambiental. Freiria comenta que a Constituição “[...] representa um marco 

para a questão ambiental por possuir um capítulo sobre a matéria, dividindo entre 

governo e sociedade civil a responsabilidade pela preservação e conservação” 

(FREIRIA, 2011, p. 57 apud RUTKOWSKI, 1999). 

O capítulo constitucional sobre meio ambiente, disciplinado no artigo 2253, se 

fundamenta no princípio do desenvolvimento sustentável - conceito desenvolvido 

com base no Relatório Brundtland (1987), resultado da Comissão de Meio Ambiente 

e Desenvolvimento da ONU, intitulado “Nosso Futuro Comum”. 

De acordo com o mencionado relatório, desenvolvimento sustentável é o 

desenvolvimento capaz de atender as necessidades das presentes gerações, sem 

comprometer a possibilidade de as gerações futuras atenderem as suas 

necessidades (ONU, 1987). 

Ainda, o Brasil adotou como forma de governo a democracia, nos termos do 

artigo 1° da Constituição de 1988, estendendo-se a todo sistema jurídico pátrio, o 

que inclui o meio ambiente, direito fundamental de todos. A democracia ambiental, 

ou a democracia que abrange o bem jurídico meio ambiente, comporta a ideia de 

que todos têm direito aos recursos naturais saudáveis, com acesso a informações e 

direito de participar dos processos decisórios que envolvem o tema. Trata-se de  

 

[...] um conceito dinâmico que se concretiza: no acesso de todos, de 
forma isonômica, inter e intragerações, aos recursos naturais em 
quantidade e qualidade; no usufruto coletivo do equilíbrio ambiental; 
no gozo da qualidade de vida; [...] na promoção das cidades 
sustentáveis; na adoção de processos decisórios participativos etc. 
(D´ISEP, 2009, p. 160)   

 

 

Sob essa ótica, muitas políticas ambientais foram discutidas e construídas, 

mas sem de fato haver participação social no desenho dessas políticas. De acordo 

com Lenzi (2009), para a concretização da sustentabilidade ambiental se faz 

necessário uma reformulação da democracia e a existência de um modelo de 

desenvolvimento mais participativo, sendo a democracia deliberativa um caminho a 

ser seguido na busca da sustentabilidade. Assim, é fundamental o fortalecimento da 

democracia para construção de políticas públicas ambientais mais efetivas. 

                                                           
3
  Art. 225. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do 

povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de 
defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. (BRASIL,1988) 



24 

 

 

Tem-se no Brasil um arcabouço legal ambiental extremamente avançado, 

mas ainda pouco efetivo. A Política Nacional de Resíduos Sólidos é um desses 

instrumentos bem intencionados e que foi pensada a partir da complexidade de 

atores e objetos que envolvem a questão dos resíduos sólidos. 

 

 

2.3 Política Nacional de Resíduos Sólidos  

 

Pode-se considerar que as políticas públicas ambientais no Brasil surgiram de 

pressões históricas conflitantes, e ainda o são, haja vista a presença de grupos com 

interesses distintos nos processos decisórios que envovem as políticas públicas 

ambientais. Esse dilema é uma constante nas arenas da politics ambiental brasileira, 

com discussões que se arrastam por anos a fio, como é o caso da Política Nacional 

de Resíduos Sólidos. 

De acordo com Medeiros e Borges (2007), o processo de elaboração de uma 

política pública é dividido em três fases sucessivas: formulação, implementação e 

avaliação. Mas antes de se formular uma política a sociedade civil ou poder público 

sinaliza sobre a sua necessidade. Dentro da análise da policy cycle, um elemento de 

análise importante que compõe a policy analysis, o processo de elaboração de 

políticas públicas, é composto por: percepção e definição de problemas, agenda-

setting, elaboração de programas e decisão, implementação e avaliação de políticas 

e eventual correção da ação. 

No que diz respeito à Política Nacional de Resíduos Sólidos, a percepção e 

definição de problemas relativos aos resíduos sólidos é uma realidade nas cidades 

brasileiras. De acordo com dados recentes da Associação Brasileira de Empresas 

de Limpeza Pública e Resíduos Especiais (Abrelpe) (2013), o Brasil, em 2012, gerou 

62.730.096 milhões de toneladas de resíduos sólidos - 1,3% a mais que em 2011, 

superando o crescimento da população no mesmo período. A mesma pesquisa 

aponta que 42% do total coletado recebeu destinação inadequada, agravando 

problemas ambientais como contaminação de solos, águas e ar, assim como sadia 

qualidade de vida das pessoas.  Significa dizer que estamos produzindo mais 

resíduos, sem uma gestão eficiente dos mesmos.   



25 

 

 

Após a percepção e definição da problemática social, ambiental, econômica, 

política e cultural que envolve a questão dos resíduos sólidos, passa-se à análise da 

agenda-setting, que é o momento no qual se discute como o tema vem integrando a 

pauta governamental e a urgência ou não de se tornar uma política pública.  

No caso dos resíduos sólidos, a discussão em torno da necessidade de uma 

política pública para o setor é antiga, tendo o projeto de lei da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos tramitado por quase 20 anos no Congresso Nacional. 

Na sequência da análise da policy cycle, a próxima fase é a elaboração de 

programas e decisões, que foi discutida no âmbito do processo legislativo, palco de 

longas disputas envolvendo os atores diretamente interessados, como: setor 

industrial e empresarial, governos, cooperativas de catadores de materiais 

recicláveis e consumidores.  

Importa apresentar um breve histórico desse processo iniciado com a 

apresentação, no Senado, do projeto de lei n°. 354/89, que versava sobre 

acondicionamento, coleta, tratamento, transporte e destinação final dos resíduos de 

serviços de saúde. Esse projeto de lei ingressou na Câmara dos Deputados, 

tramitando sob o n°. 203/91.  

Em 2000 foi constituída uma Comissão Especial para analisar as 74 

propostas apensadas ao projeto de lei até aquele momento. De acordo com Lima 

(2011), foram realizadas no período 15 audiências públicas e 3 reuniões internas, 

sendo que a maioria das audiências privilegiou a participação do setor industrial. Os 

substitutos que foram sendo apresentados pelo relator do projeto não refletiam as 

discussões entre os mais diversos setores envolvidos, como universidades, 

organizações sociais e de classes, a exemplo do Fórum Nacional Lixo e Cidadania.  

O projeto não foi votado durante a legislatura que se encerrou em 2003, haja 

vista o grande número de propostas apensadas sobre os mais diversos temas 

relacionados à temática de resíduos sólidos e complexidade que envolvia a matéria. 

Assim, toda a discussão foi prejudicada, sendo constituída nova comissão para 

analisar os apensos ao PL 203/91. A nova comissão apresentou o substitutivo SBT 1 

PL020391, numa tentativa de reunir todas as propostas e instituindo um texto para a 

Política Nacional de Resíduos Sólidos (MACHADO; JURAS; PEREIRA JUNIOR, 

2007).  
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Somente em 2007 o substitutivo que embasou a discussão da política 

nacional de resíduos sólidos foi submetido ao Plenário da Câmara, agora não mais 

um texto que tratava apenas de resíduos oriundos dos serviços de saúde. Durante o 

curso do PL 203/91 no Congresso Nacional, mais de 100 outros projetos foram 

anexados ao principal e analisados pelas comissões especiais da Casa Legislativa. 

Um dos pontos mais polêmicos foi a aprovação da logística reversa, pois 

esbarrou em interesses econômicos das empresas que não desejavam arcar com a 

responsabilidade pós-consumo dos produtos e embalagens. Outros embates 

envolveram a coleta seletiva e a inclusão social dos catadores na implementação da 

Política. 

No que tange à fase de implementação de políticas públicas, entra em cena a 

articulação da organização político-administrativa, dos atores envolvidos e das 

questões operacionais como custeio, capacitação técnica e qualidade do conteúdo 

da política, se adequada ou não à realidade. No caso da Política Nacional de 

Resíduos Sólidos, observa-se um horizonte de quatro anos para sua 

implementação. A Lei é de agosto de 2010 e apresenta instrumentos a serem 

executados até agosto de 2012 (prazo já vencido) e até agosto de 2014.  

Trata-se de um marco legal importante para o país, haja vista a gestão de 

resíduos sólidos ser um dos grandes problemas de gestão pública. Um dos desafios 

é eliminar os lixões. De acordo com a Pesquisa Nacional de Saneamento (2010), os 

lixões são realidade em 50,8% dos municípios brasileiros.  

A Política Nacional de Resíduos Sólidos só foi criada em 2010 e 

regulamentada no mesmo ano, mas existiam normas que abordavam a temática dos 

resíduos sólidos, especialmente Resoluções do Conselho Nacional de Meio 

Ambiente (Conama) e a Política Nacional de Saneamento Básico. Ocorre que ainda 

não havia um instrumento legal que estabelecesse diretrizes gerais, orientando 

estados e municípios.  

Independentemente da existência de uma política específica de âmbito 

nacional, grande parte dos municípios já promoviam políticas locais para executar o 

serviço de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos, atendendo critérios 

presentes em suas leis orgânicas, seus planos-diretores ou leis setoriais específicas.  

Com a promulgação da Constituição em 1988, o município passou a ser um 

ente federativo autônomo, dotado de competências próprias, independência 
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administrativa, legislativa e financeira. Em especial, o município passou a deter a 

competência de legislar sobre assuntos de interesse local, suplementar a legislação 

federal e a estadual e, ainda, organizar e prestar, diretamente ou sob regime de 

concessão ou permissão, os serviços públicos de interesse local de caráter 

essencial, nos termos do artigo 30, incisos I, II e V (BRASIL, 1988). 

Portanto, o município é o detentor da titularidade dos serviços de limpeza 

urbana e da gestão e manejo dos resíduos sólidos, desde a coleta até a sua 

destinação final. Em razão disso, percebendo a necessidade de criar regras gerais 

para nortear a ação municipal na gestão de resíduos sólidos, o governo federal 

promulgou a Lei da PNRS.  

Conforme nos ensina Araújo e Juras (2011, p. 39), a Lei 12.305/2010 se 

direciona tanto ao setor público quanto aos empreendedores privados e a todos 

aqueles envolvidos na geração, gestão ou gerenciamento de resíduos sólidos, 

incluindo o cidadão. 

A PNRS estabelece objetivos, princípios, instrumentos e diretrizes para a 

gestão integrada e gerenciamento de resíduos sólidos, definindo a responsabilidade 

de todos os geradores, do poder público e dos consumidores.  

Cumpre destacar um aspecto peculiar da PNRS, a obrigatoriedade dos planos 

de gestão de resíduos sólidos, que devem ser construídos em âmbito municipal a 

partir de uma metodologia que garanta a participação e o controle social para atingir 

metas da Política. Assim, apesar de existir uma Política Nacional, delineada pela Lei 

n°. 12.305, sua efetiva implantação será em esferas locais ou regionais e estaduais, 

regulado pelo respectivo plano de gestão, que é um dos instrumentos mais 

importantes para verdadeira concretização da nova Lei. 

O primeiro passo para elaboração do plano é a mobilização e participação 

social, pois a implementação da lei importará mudanças de hábitos e 

comportamentos da sociedade civil, sendo necessário que todos participem das 

discussões que envolvem a construção da política em âmbito local, de modo a 

promover o controle social. 

Segundo o manual de orientação elaborado pelo Ministério do Meio Ambiente 

(MMA) em parceria com o Instituto Governos Locais pela Sustentabilidade (ICLEI - 

Brasil), algumas das modalidades de participação e controle social são: “audiências 

públicas, consultas, participação em conferências, grupos de trabalho, comitês, 
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conselhos, seminários ou outro meio que possibilite a expressão e debate de 

opiniões individuais ou coletivas” (BRASIL, 2012, p.31). De acordo com o manual, o 

Estado é responsável por induzir e orientar a participação e o controle social.  

Nesse sentido, a PNRS traz em texto uma série de dispositivos que 

estimulam a participação da sociedade civil na formulação, implementação e 

avaliação de políticas de gestão de resíduos sólidos. A gestão de resíduos sólidos é 

assumida como uma responsabilidade do governo federal, em um primeiro 

momento. Mas demanda necessariamente a participação dos demais entes, em 

especial dos municípios, em sua implementação e concepção, pois os aspectos 

locais e regionais devem ser observados e incluídos nos respectivos planos 

municipais que devem ser elaborados por todos os municípios. 

 

2.3.1 Gestão integrada de resíduos sólidos e controle social 

 

A Lei da PNRS conceitua a gestão integrada de resíduos sólidos como o 

“conjunto de ações voltadas para a busca de soluções para os resíduos sólidos, de 

forma a considerar as dimensões política, econômica, ambiental, cultural e social, 

com controle social e sob a premissa do desenvolvimento sustentável” (BRASIL, 

2010b, não paginado). 

Segundo Castilhos Junior apud Galbiati (2003), o gerenciamento de resíduos 

sólidos urbanos deve ser integrado, englobando etapas articuladas entre si, desde 

ações visando a não geração de resíduos até a disposição final, compatíveis com os 

demais sistemas do saneamento ambiental, sendo essencial a participação do 

governo, iniciativa privada e sociedade civil organizada.  

Assim, a gestão integrada engloba o planejamento, a coordenação de todas 

as etapas inseridas no gerenciamento, a implementação e a avaliação da política 

pública de forma ampla, abrangendo a articulação entre os vários atores/instituições 

responsáveis por sua gestão, destacando-se neste trabalho a participação da 

sociedade civil.  

A gestão integrada no município deve abranger todas as secretarias 

envolvidas na temática de resíduos sólidos, articulando de fato todas as dimensões 

citadas e rompendo com uma tradição política disciplinar. Não é compatível, em 

matéria ambiental, ações isoladas por parte de uma ou outra secretaria, haja vista o 
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seu caráter sistêmico e interdisciplinar. Razão pela qual a sociedade civil não pode 

ficar à margem desse processo de discussão, elaboração e implementação de 

políticas públicas de gestão de resíduos sólidos.  

Dentro da concepção da policy arena, que analisa a repercussão da Lei entre 

as pessoas afetadas, antecipando o processo político de decisão e implementação, 

acredita-se que sem uma atuação da esfera social nesse processo de discussão, a 

gestão integrada de resíduos sólidos não será efetivamente implementada. Nesse 

contexto, a policy arena é importante dentro de processos políticos conflituosos e na 

busca de consenso, podendo ser políticas distintas quanto a seu caráter distributivo, 

redistributivo, regulatório ou constitutivo (FREY, 1999).  

A PNRS é uma política redistributiva, regulatória e constitutiva, agregando 

uma série de atores que passam a ter obrigações na gestão de resíduos sólidos, sob 

a égide da responsabilidade compartilhada. Trata-se de temática que interessa 

diretamente à sociedade, pois a gestão adequada de resíduos implica em qualidade 

de vida, saúde, respeito ao meio ambiente, condições de higiene e dignidade 

humana, sendo que sem a participação de todos os produtores de resíduos não 

haverá gestão eficiente. Essa participação está prevista de forma expressa na PNRS 

que apresenta o controle social como requisito da gestão integrada de resíduos 

sólidos. 

Nos termos da referida Lei, em seu artigo 3°, inciso VI, controle social é o 

“conjunto de mecanismos e procedimentos que garantam à sociedade informações e 

participação nos processos de formulação, implementação e avaliação das políticas 

públicas relacionadas aos resíduos sólidos” (BRASIL, 2010b, não paginado).  

O controle social é, desde 1988, uma garantia constitucional, resultante dos 

movimentos de lutas sociais contra o autoritarismo. Controle social pós 1988 é um 

termo contrário à ideia do controle exercido pelo Estado sobre seus administrados 

em períodos repressivos da política brasileira. Cumpre apresentar o novo controle 

social, objetivamente conceituado pela PNRS, com qual nos filiamos.  

Importante destacar que controle social e participação social são termos 

comumente usados como sinônimos, o que pode parecer correto quando 

analisamos o controle social de forma ampla. E nesse sentido, o controle social é 

uma forma de participação. 
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Em sentido restrito, controle social seria o mecanismo dado à população para 

fiscalizar a execução de políticas pelos representantes eleitos por meio do voto, 

sentido este que não se afina com o presente trabalho. A despeito dos diversos usos 

do termo ao longo dos tempos essa pesquisa se baseou no clássico texto de Morris 

Janowitz, de 1975, para decompor a ideia de controle social. Janowitz busca nas 

origens clássicas do termo a sua melhor e mais adequada formulação para a nossa 

sociedade industrial avançada. Assim, controle social diz respeito à capacidade de 

uma sociedade se auto-regular, estando o conceito de controle social ligado a ideias 

de crise de legitimidade política e aos limites das instituições políticas. 

 

Although some sociologists have transformed the content of the term 
"social control" into that of social conformity and even social 
repression, that classical usage has persisted. The major advance in 
the intellectual history of social control has been its linkages to the 
political process and to the crisis of "political legitimacy". Theses 
linkages can be accomplished, not by means of a sociological 
reductionism, but by a recognition of the boundaries of political 
institutions and the "supremacy" of politics in an advanced industrial 
society (JANOWITZ, 1975, p. 106). 

 

 

No Brasil, o controle social emerge como resposta à crise de legitimidade do 

Estado autoritário por meio das lutas sociais. Esse conceito foi absorvido pela 

Constituição de 1988, a chamada Constituição Cidadã. E para esse trabalho, tendo 

em vista o histórico que acompanha o avanço das instituições participativas, 

conformando o controle social, foi adotado o conceito legal de controle social, por 

ser, o que melhor responde aos objetivos da pesquisa, sob as bases clássicas 

ditadas por Janowitz.   

Muitos estudiosos se filiam nesse mesmo sentido. Para Matos (2005) e Heller 

e Rezende (2007), a noção de “controle social” está associada a um modelo de 

democracia participativa, baseada na mobilização e responsabilidade compartilhada 

do cidadão, da sociedade civil organizada e outras instituições sociais para participar 

da formulação, fiscalização e avaliação das políticas públicas. Caracterizado assim, 

o sentido e alcance de controle social como um modelo de democracia participativa, 

viabilizado por meio de mecanismos que garantam o acesso a informações para a 

sociedade civil, a participação nas discussões sobre construção, implementação e 
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avaliação de políticas públicas, seja através de grupos formais institucionalizados 

pelo Poder Públicos ou organizados de forma independente pela sociedade civil.  

O acesso à informação, viabilizado pelo princípio da publicidade que dá 

transparência à atuação do Estado, é condição para manifestação do controle social. 

A Constituição Federal garante o acesso à informação pública, mas só recentemente 

foi promulgada a lei que regulamentou esse acesso, a Lei 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, que entrou em vigor em 16/05/2012. Trata-se da chamada lei de 

acesso à informação. 

Trata-se da efetivação de um direito fundamental de todos receberem dos 

órgãos públicos informações de interesse pessoal, mas também de interesse 

coletivo. A partir de agora, qualquer pessoa pode ter acesso a documentos e 

informações que estejam sob a guarda de órgãos públicos, em todos os poderes 

(Executivo, Legislativo e Judiciário) e níveis de governo (União, Estados, Municípios 

e Distrito Federal). A lei de acesso à informação determina que os órgãos públicos 

respondam a pedidos de informação do cidadão no prazo de 20 dias, prorrogáveis 

por mais 10, sob pena de serem responsabilizados (BRASIL, 2011a). 

Com esse novo marco legislativo, o Brasil reconhece a informação sob a 

guarda do Estado como um bem público. Trata-se de grande avanço para as 

práticas que contribuem com a democracia participativa e o exercício do controle 

social4.  

Zaneti (2003) postula que a incorporação da dimensão participativa nas 

políticas públicas para o setor de resíduos sólidos urbanos deve ser entendida não 

como uma mera busca da concordância da população com modelos pré-definidos, 

mas como uma busca consequente de uma verdadeira responsabilização de todos 

os atores envolvidos no processo de gestão, gerando o empoderamento das 

comunidades.  

Dentre os instrumentos de controle social, à disposição do poder público e da 

sociedade civil, nos quais a participação da sociedade se faz presente, destacam-se 

as audiências públicas, consultas públicas, participação em conferências, comitês, 

conselhos de direitos, orçamento participativo, e outros que possibilitam a 

                                                           
4
 Também importa mencionar a Lei de Informação Ambiental, Lei 10.650, de 16 de abril de 2003, que 

assegura a qualquer indivíduo, independentemente da comprovação de interesse específico, o 
acesso público aos dados e informações ambientais existentes nos órgãos e entidades integrantes do 
Sistema Nacional do Meio Ambiente. Essa é uma Lei importante para o acesso a informações 
relativas ao meio ambiente, mas sem qualquer dispositivo coercitivo para omissão estatal. 



32 

 

 

manifestação, participação e deliberação de interesses públicos, seja de forma 

individual ou coletiva, presencial ou virtual. 

Silveira e Bocayuva (1999) analisam que a constituição de espaços públicos 

democráticos, associados a um enfoque de integração e sustentabilidade, mostra-se 

essencial na perspectiva do desenvolvimento local, uma vez que alterar 

 

[...] a cultura do estado impõe-se como objetivo relevante da busca 
de novas formas institucionais ordenadoras do desenvolvimento. 
Consideramos a mudança no padrão do planejamento público como 
um sinal básico da mudança subjetiva dos atores e da forma 
institucional de regular as ações estratégicas. A reversão sócio-
cêntrica - traduzida pelos esforços de assumir valores como a 
parceria e a participação democrática dos sujeitos coletivos - se 
coloca ao lado da transparência e prestação de contas como questão 
política. (SILVEIRA; BOCAIUVA, 1999, p. 2) 

 

 

As políticas públicas sob o controle social são prerrogativas fundamentais e 

necessárias para a gestão democrática adequada das questões ambientais no 

Brasil5, em especial das políticas públicas de gestão de resíduos sólidos. Assim, 

como consequência, o controle social conduz a uma ampliação da participação da 

sociedade civil e de seus atores nos processos decisórios estatais, e é condição 

básica para conquista e garantia de direitos sociais. 

 

2.3.2 Efetividade do controle social nas políticas públicas de resíduos sólidos 

 

A avaliação de uma política pública compreende o último passo do ciclo de 

construção de políticas públicas, conceituada como  

 

                                                           
5
 O governo federal elaborou um plano de metas pensando o Brasil em 2022, quando serão 

comemorados 200 anos de sua independência. Trata-se do Plano Brasil 2022, que prevê, dentre as 
metas da Secretaria Geral da Presidência da República: a implantação de órgãos responsáveis pela 
participação social no Poder Executivo da União, Estados e Municípios; a universalização da 
participação social nos processos de elaboração, implementação e avaliação das políticas públicas 
nos três níveis de governo; e a elaboração de indicadores de participação social nas políticas 
públicas (BRASIL, 2010a, não paginado). Nesse sentido, o Brasil está debatendo com a sociedade a 
construção da Política Nacional de Participação Social (PNPS), que visa estabelecer a participação 
social como método de governo. A minuta do Decreto Presidencial está pronta e foi colocada à 
disposição da sociedade para sugestões e críticas, no período compreendido entre 18 de julho a 6 de 
setembro de 2013, pela internet.  
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(a) atividade destinada a aquilatar os resultados de um curso de ação 
que se encerra; (b) a fornecer elementos para o desenho de novas 
intervenções ou para o aprimoramento de políticas e programas em 
curso; e (c) como parte da prestação de contas e da 
responsabilização dos agentes estatais, ou seja, como elemento 
central da accountability. (FARIA, 2005, p. 97-98).  

 

 

Tendo em vista que não estamos estudando uma política pública ainda 

implementada, cujo prazo legal não expirou, a avaliação objeto desta pesquisa se 

restringiu a uma análise da efetividade dos mecanismos e instrumentos de controle 

social, legalmente definidos para construção de políticas públicas na gestão de 

resíduos sólidos, tendo como parâmetro os mecanismos que já existem e funcionam 

no Município e aqueles definidos na PNRS. Essa foi a abordagem possível a partir 

da realidade da implementação dessa Política. 

O sentido de efetividade trabalhado foi consubstanciado com base nos 

estudos de Costa e Castanhar (2003). Segundo os autores, a efetividade ou eficácia 

mede o quanto uma política atinge seus objetivos e metas, o quanto produz efeitos 

positivos na sociedade.  

E é nesse sentido que se verificou se as normas definidas pela legislação e 

pelos programas divulgados pelo Município em questão vêm sendo cumpridas e se 

o controle social por meio de espaços deliberativos está de fato promovendo a 

participação da sociedade civil nas arenas decisórias e influindo na construção de 

uma política de gestão de resíduos com base na PNRS.  

A efetividade por fim está ligada a produção de resultados na sociedade 

objeto de estudo. 

Assim, o processo de elaboração de políticas públicas no Brasil avança em 

direção a um modelo de democracia deliberativa e participativa, devendo haver uma 

discussão mais ampla da participação da sociedade nos processos de formulação, 

implementação e avaliação de políticas públicas e, consequentemente, nas etapas 

de polity, policy e politics, sendo a avaliação representada pela efetividade dos 

modelos institucionais de participação definidos e implementados pelo Estado. 
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3. REPRESENTAÇÃO POLÍTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL NA CONSTRUÇÃO 

DE POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

 

A ideia de representação política e participação social, na construção de 

políticas públicas, está no cerne do conceito de democracia. A democracia comporta 

vários conceitos, teorias e conflitos. Segundo Nobre (2004), há pelo menos duas 

grandes arenas em que esses conflitos se desenvolvem. Em primeiro lugar temos o 

aspecto estrutural do regime democrático, que envolve as eleições, separação de 

poderes, direitos e garantias fundamentais, dentre outros. A segunda arena seria a 

criação de espaços de instituições participativas e deliberativas, conformando um 

desafio para as instituições políticas tradicionalmente existentes. 

Etimologicamente, a palavra democracia vem do grego e significa governo do 

povo. Nas suas origens, na democracia pura, o poder era exercido de forma direta 

pelo povo sob condições que permitiam a discussão de políticas públicas pelos 

legitimados sem qualquer tipo de intermediário. Ocorre que, atualmente, a 

democracia pode ganhar diferentes modelagens e, seguindo estudo de Nobre, 

apresentamos cinco modelos teóricos de democracia. 

O primeiro modelo teórico, o elitista, é apresentado por Nobre, a partir das 

ideias de Joseph Schumpeter, para o qual, democracia é o embate entre políticos 

que almejam o direito de governar. Nesse modelo a participação do cidadão 

praticamente não existe, somente participam as elites de partidos políticos e 

daqueles que ocupam cargos públicos. 

No segundo modelo, o pluralista, Nobre apresenta o autor Robert Dahl. A 

teoria critica a anterior por julgá-la pouco realista. Para o modelo pluralista, deve-se 

compreender a distribuição de poder na sociedade civil para assim ser possível 

impor objetivos em face da oposição de outras pessoas. Trata-se de um processo de 

barganhar entre os mais diversos atores e grupos na sociedade.  

Já o terceiro modelo, o legal, é normativo. Nobre explica que o modelo legal 

atua na defesa das liberdades negativas, sufocadas pelo Welfare State6. O autor 

                                                           
6
 O welfare state, também conhecido como Estado de bem-estar social, Estado-providência ou 

Estado social, coloca o Estado organizado politicamente como o provedor, regulador e garantidor de 
toda a vida social, política e econômica de um país. O Brasil iniciou na década de 70 uma tentativa de 
implementar esse modelo de Estado, mas sem sucesso, afinal é um sistema que não se compatibiliza 
com o modelo neoliberal. 
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utiliza o pensamento de Friedrich Hayek e Robert Nozik para explicar a democracia 

legal. Defendem a intervenção mínima do Estado, que só deve ocorrer na medida 

em que busca objetivos dos indivíduos e deve ser limitada pela ideia de Estado de 

Direito, isto é, o Estado politicamente organizado por leis. 

O quarto modelo tratado é o modelo participativo. Seguindo Held, Carole 

Pateman, Nikos Poulantzas e C. B. Macpherson como referência, Nobre destaca 

que essa corrente, também chamada de nova esquerda, é fruto dos movimentos 

sociais dos anos 60, e surge em resposta ao modelo legal, pois parte da concepção 

de que o capitalismo reforça desigualdades materiais, sendo a participação nos 

processos decisórios a única solução para efetivação das liberdades. 

 

É certo que, para essa vertente, a realização da democracia 
participativa encontra obstáculos ao pretender se ampliar para os 
domínios social, econômico e político sem deixar de lado as 
instituições da democracia representativa, de modo que a efetividade 
do modelo encontra seus limites na própria organização capitalista 
da produção. [...] Para essa vertente, portanto, as instituições 
representativas e o próprio governo devem ser entendidos 
meramente como meios de realização da vontade dos cidadãos e 
jamais como as instituições democráticas por excelência, o que 
significa, antes de mais nada, que um democrata participativo na 
aceita qualquer divisão rígida entre Estado e sociedade civil, mas 
antes, seguindo Jean-Jacques Rousseau - o inspirador maior dessa 
vertente teórica -, enfatiza a necessária identidade entre governantes 
e governados resultante de um único contrato social que institui um 
único corpo político (NOBRE, 2004, p. 33 e 34). 

 

 

Temos ainda o quinto modelo, também normativo, a democracia deliberativa 

que Nobre apresenta a partir dos dois sentidos elementares dado por Bernard 

Manin, nos quais deliberação compreende o processo de discussão e de decisão.  

Nesse viés, a democracia deliberativa busca a legitimidade dos processos 

democráticos que, segundo Seyla Benhabib (1996) apud Nobre (2004), devem ter as 

seguintes características: participação regulada por normas de igualdade, onde 

todos possuem os mesmos direitos; direito de questionar todos os itens da pauta de 

discussão; e direito de fazer proposições sobre o procedimento discursivo. 

Assim, afirma Nobre,  

 

se a deliberação e a participação devem encontrar seu lugar no 
Estado Democrático de Direito, será necessário aceitar um jogo 
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entre, de um lado, espaços públicos autônomos e as novas formas 
de institucionalidade que projetam, e, de outro, macroestruturas 
definidoras do regime democrático, que serão a cada vez testadas 
em seus limites e suas configurações presentes (p. 37). 

  

 

Desse modo, teorias normativas de democracia, as mais comuns atualmente, 

não podem desconsiderar a estrutura política do Estado de Direito.  

Assim, a partir de breve estudo sobre modelos de democracia existentes, a 

presente pesquisa se filiou ao modelo de democracia deliberativa. Como um modelo 

democrático normativo, não pode dispor das formas institucionais da organização 

política e do sistema representativo, pelo que a representação política faz parte 

dessa abordagem na sociedade contemporânea, da qual faz parte o objeto de 

estudo.  

 

 

3.1 Democracia Representativa  

 

O sistema representativo, nas suas origens, nasceu com o liberalismo e, 

inicialmente, foi alicerçado pela doutrina da duplicidade. Tal doutrina, presente na 

França e Inglaterra em todas as ideias que deram origem ao liberalismo, explica a 

situação dos representantes que exerciam a soberania em nome do povo, mas que 

agiam sem necessariamente estar de acordo com a vontade dos representados. 

Essa doutrina se consolida após a Revolução Francesa, dos séculos XVIII ao XIX, 

ganhando respaldo constitucional naquele país e outros sob aspirações 

revolucionárias. 

O constitucionalista e cientista político professor Paulo Bonavides destaca a 

independência dos representantes da duplicidade e a tentativa de afastar o povo do 

exercício do poder sob argumentos de sua incapacidade de governar. O dualismo se 

revelou aristocrático. Ocorre que no século XX, o dualismo começa a entrar em 

colapso e cede lugar a novas formas de representação como, por exemplo, os 

sistemas partidários e plebiscitários, constituindo a disciplina dos direitos políticos 

(BONAVIDES, 2012). 

Os direitos políticos nasceram como forma de garantir a participação da 

sociedade civil na organização política do Estado. E nesse momento surgiu a 
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diferença entre Estado e governo, pois Estado compreende a noção de poder 

soberano, enquanto que governo é como esse poder se organiza politicamente 

(BONAVIDES, 2012). Com isso, o exercício da democracia estava atrelado à 

existência de direitos que assegurassem a participação da sociedade civil. Mas não 

apenas, pois sem uma cultura política democrática não haveria democracia 

verdadeira, mas apenas uma ficção do processo participativo. 

Cumpre mencionar a doutrina da identidade, outra modalidade do sistema 

representativo, na qual a vontade do governante e dos governados coincidem. 

Ocorre que a vontade do povo foi paulatinamente substituída pela vontade dos 

partidos políticos e de grupos de pressão com interesses conflitantes. Assim, 

 

[...] o princípio da “identidade”, tão caro à doutrina democrática, foi 
“instrumentalizado” - aqui com máxima eficácia - para colher vivos e 
sem deformações os interesses prevalentes dos grupos que estão 
governando a chamada sociedade de massas e lhe negam a 
vocação democrática. O termo representação passou pois por aquela 
“depravação ideológica” a que se refere Hans J. Wolff e o sistema 
representativo culmina logicamente numa depreciação progressiva 
da independência do representante, cada vez mais “comissário”, 
cada vez menos “representante” (BONAVIDES, 2012, p. 235). 

  

 

Nesse sentido, conclui Bonavides com ideias de Hegel, a representação 

deveria ser de toda a sociedade, daqueles interesses de toda a coletividade, não se 

restringindo a interesses pessoais.  

Pela sucinta introdução sobre as origens da representação democrática, fica 

claro que esse é um debate antigo e que não é fácil conceituar representação. Para 

fins dessa pesquisa nos guiaremos pelo clássico texto “O conceito de 

representação” de Hanna Pitkin. A autora descreve o sentido da palavra 

“representar” ao longo dos tempos, a começar pelos gregos que não conheciam 

essa ideia, esse conceito. Os romanos já possuíam o verbo repraesentare que 

significava fazer-se presente. Em regra, uma designação para objetos, e muito 

distante da concepção de pessoas representarem outras pessoas (PITKIN, 1969). 

A Idade Média é o ponto de partida da presença de instituições 

representativas na modernidade. Esse processo se iniciou na igreja com uma visão 

mística de encarnação divina, inserindo-se na vida política e ganhando acepções de 

que o rei, porta-voz da sociedade, era sua corporificação, seu representante. Nesse 
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momento, a ideia de representação moderna ainda não estava formada e não se 

ligava a ideia de prática democrática. Mas, com o tempo, o conceito e práticas da 

sociedade foram evoluindo, e no século XIX nasce a ideia de representação “[...] 

ligando o conceito à ideia de representação através de um agente e à ideia de agir 

por outros, e ligando as instituições à democracia e às questões de Direito [...]” 

(PITKIN, 1969, p. 10). 

De acordo com Pitkin, representar é tornar presente algo que está ausente. A 

representação política desse trabalho adota essas ideias. Os cidadãos concedem 

autorização ao representante para em nome deles atuarem e prestarem contas 

(accountability). O representante tornou-se responsável por todos aqueles em nome 

dos quais age, devendo dar transparência e prestar contas de sua atuação. Mas 

como o representante deve agir?  

A autora afirma, que somente segundo a concepção de representação como 

um agir por outros, ou quando a substância das atividades do representante 

favorecem interesses definidos, uma pessoa representa e não apenas simboliza 

uma abstração ou ideal. A autora continua a discussão por meio do que chama de 

controvérsia “mandato-independência” (PITKIN, 1969). 

Pela teoria do mandato o representante deve agir de acordo com os anseios 

dos representados, como se estes estivessem agindo, enquanto os teóricos da 

independência sustentam que o representante deve agir com independência, 

segundo o seu julgamento, visando atender as necessidades da coletividade. 

Segundo essa teoria, o representante escolhido - eleito - possuiria habilidades 

especiais e capacidade de escolher dentre as soluções aquela mais adequada para 

todos. Pitkin entende que as duas teorias estão corretas, afirmando que uma pessoa 

não é de fato um representante se as suas ações não mantém uma relação com os 

seus eleitores, mas também não seria um representante se não agisse de alguma 

forma.  

O entendimento de representação repousa na ideia inicial da autora, já 

apontada: a de que representação é tornar presente algo que está ausente, e essa 

noção vai ao encontro das ideias de mandato-independência.  

Assim, a democracia representativa, também chamada indireta, é aquela 

fundada na doutrina da soberania popular, segundo a qual o povo, dotado de 

soberania, elege os seus representantes, por meio do sufrágio e do voto, para que 
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atuem na tutela dos interesses coletivos, com base em uma lei maior ou uma 

Constituição, enfim, alicerçada por instrumentos normativos que lhe garantam 

eficácia.  

O sufrágio é o direito que os cidadãos têm de participar de forma direta ou 

indireta da vida política do país, de votar ou ser votado. A soberania popular, nos 

termos da Constituição, será exercida por meio do sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto. Também por meio de plebiscito, referendo e iniciativa popular7 pela 

proposição de projetos de lei. Nesses exemplos, já é possível ver formas de 

participação direta da sociedade civil na tomada de decisões. No Brasil, o sufrágio 

universal é obrigatório, diferente de outros países, e os representantes eleitos estão 

vinculados a partidos políticos diversos, com ideologias e interesses próprios. 

Para o autor de “O Contrato Social”, a soberania popular seria a base do 

pensamento democrático, composta pela igualdade política dos cidadãos que detêm 

uma parcela do poder soberano do Estado e do sufrágio universal (ROUSSEAU, 

1954 apud BONAVIDES, 2012). Essa visão acaba por se tornar uma utopia, tendo 

em vista a transformação política, econômica e social operada pela acumulação de 

capital crescente, sobrepujando o liberalismo igualitário de Rousseau.  

Ainda, a soberania popular é exercida por meio do sufrágio indireto, no qual 

se elegem os representantes dos Poderes Executivo e Legislativo, e assim, entrega-

se nas mãos dos eleitos o poder-dever de conduzir o Estado tendo como escopo o 

interesse público, isto é, o interesse de toda a coletividade. A titularidade do poder 

pertence ao povo, e não ao representante. Como consequência da representação, a 

sociedade pode controlar a atuação dos representantes eleitos. Essa seria uma 

abordagem do controle social, mas sob uma perspectiva restrita. Já nos 

posicionamos no sentido de adotar a concepção mais ampla de controle social. 

 É notória nos estudos acadêmicos desde a década de 70 uma crise no 

sistema representativo, configurada pela abstenção eleitoral, pela falta de 

participação político-social e índices cada vez menores de filiação a partidos 

políticos, dentre outros. Mas, por outro lado, a representação ganha relevo nas 

                                                           
7
 Importante mencionar a tramitação no Congresso Nacional (CN) da ampliação da iniciativa popular 

por meio do projeto de lei (PL) do Senado n° 129/2010
7
. Com as regras em vigor, um PL de iniciativa 

popular deve ser subscrito por, no mínimo, um por cento do total de eleitores, distribuídos em pelo 
menos cinco estados, com percentual não inferior a três décimos de eleitores de cada estado. O PL 
em discussão no CN visa permitir assinatura eletrônica para atender os percentuais constitucionais 
de iniciativa popular, o que facilitaria e ampliaria o exercício desse importante instrumento de 
participação popular. 
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últimas décadas, como necessária ao estabelecimento de práticas efetivamente 

democráticas (DIAS, 2004; LÜCHMANN, 2008; ALMEIDA, 2012). 

Seja pela omissão dos governantes e legisladores, pela incapacidade de 

responder às demandas da sociedade com acirramento de desigualdades sociais, 

seja pela corrupção e burocratização do acesso aos gestores e informações de suas 

atividades, o fato é que o sistema representativo está em crise. 

A despeito de a democracia ser quase uma unanimidade em todo o mundo, 

afirmação feita pelo economista Amartya Sen, ela não parece atender ao preceito da 

participação popular no processo democrático, em especial em países com 

democracia pouco consolidadas. Estudiosos na área discutem que essa aparente 

perda de vigor do sistema representativo, que restringe a participação popular a 

eleições, representaria uma perda de legitimidade, o que pode levar à busca de 

novos instrumentos ou instituições.  

A democracia teria perdido seu teor de governo do povo, pelo povo e para o 

povo, para se limitar a um jogo de interesses na disputa eleitoral por votos. Miguel 

(2002) conceitua esse momento como “democracia domesticada”, coincidindo com o 

modelo de democracia elitista já tratado, em que basicamente se cria obstáculos à 

democracia e o exercício do governo passa a ser uma atividade de minorias, sendo 

a população afastada do processo. 

Trata-se de um arrefecimento que atingiu os países democráticos, mesmo 

países como o Brasil de recente processo de democratização. Em particular, o 

Brasil, com sua herança patrimonialista, as decisões estatais ficam enlaçadas no 

mercado político e eleitoral8.  

De acordo com Bonavides (2003) é necessário repolitizar a legitimidade da 

democracia por meio de instrumentos e mecanismos de participação social.  

 

“Repolitizar a legitimidade equivale a restaurá-la, ou seja 
desmembrá-la dessa legalidade onde ela na essência não existe, 
porque o povo perdeu a crença e a confiança na república das 
medidas provisórias e na lei dos corpos representativos, cada vez 
mais em desarmonia com a sua vontade, suas aspirações, seus 
interesses existenciais” (BONAVIDES, 2003, p. 484).  

 

                                                           
8
 Sobre esse ponto em particular, a Ordem dos Advogados do Brasil propôs ação no Supremo 

Tribunal federa em setembro de 2011, pedindo o fim do financiamento privado privado das 
campanhas eleitorais. Até dezembro de 2013 a matéria ainda não foi definida. Trata-se de uma 
tentativa de trazer lisura ao processo eleitoral. 
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Segundo Jacobi (2003), o surgimento de políticas públicas com elementos 

participativos está relacionado com uma mudança na matriz sociopolítica, por meio 

do questionamento sobre o papel do estado. Tratam-se de mudanças originadas a 

partir da transição pós-democrática e por pressões da sociedade civil que se 

apresenta mais organizada, ligadas com a crise de legitimidade do sistema 

representativo, já apontada. 

Diante desse panorama, também não podemos concluir que democracia e 

sistema representativo caminham em um mesmo sentido, podendo, é claro, possuir 

objetivos consoantes com a vontade popular.  

Na democracia de massas, o conceito de democracia não se encontra 

definido, acabando sempre confundido com a ideia do sistema representativo com a 

escolha de representantes por meio do voto universal e secreto, além da presença 

de instituições participativas. Com o novo debate, que parece ser o renascimento do 

sistema representativo a partir de uma perspectiva participativa, o controle social 

ganha notório destaque, aparecendo como um caminho para a verdadeira 

democracia, por meio de mecanismos e instrumentos de efetivação da participação 

direta da população na definição, implementação e avaliação de políticas públicas.  

O controle social efetivo seria uma resposta à crise de legitimidade do sistema 

representativo. Nos termos do sociólogo Boaventura de Sousa Santos, uma 

democratização da democracia.  

 

3.2 Democracia Participativa e Deliberativa 

  

Na democracia participativa e deliberativa, há uma aproximação entre as duas 

formas de democracia já tratadas, democracia direta e indireta, pois não há como 

conciliar modernamente a democracia pura ou direta com as nossas sociedades de 

massa, complexas e culturalmente plurais. Assim a democracia participativa e 

deliberativa não exclui a democracia representativa, mas insere novos mecanismos 

institucionais que viabilizam a presença de elementos argumentativos e 

participativos no processo decisório. 

A prática da democracia participativa no Brasil é fruto da busca por direitos 

em confronto com o Estado e com a sociedade de exclusão, formando uma nova 

institucionalidade de atores comunitários (AVRITZER e SANTOS, 2002). 
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A descentralização de políticas públicas foi, na sua origem, um movimento 

contra a centralização decisória do regime militar, surgindo nos anos 80 os 

conselhos populares, onde a reivindicação era a participação popular. Na década 

seguinte aparecem os conselhos gestores com a proposta de intermediar as 

relações entre o Estado e a sociedade civil. 

Inicialmente, esses movimentos sociais apareceram fortemente desvinculados 

do Estado, mas na década de 80 (na transição democrática), a partir das eleições, 

essa relação muda, com atores sociais se relacionando com partidos e políticos em 

busca da institucionalização dos processos participativos e pela necessidade de 

atuação de forma mais incisiva na elaboração de políticas públicas, o que foi 

referendado com a Constituição de 1988 (AVRITZER e WAMPLER, 2004). 

A democracia participativa e a democracia deliberativa tecnicamente são 

modelos de democracia distintos, ou melhor, com concepções teóricas diferentes, 

mas usualmente tratadas como sinônimos em inúmeros trabalhos. Cumpre distinguir 

uma da outra, e isso foi feito a partir de estudos de Held (2007). 

O referido autor confronta num primeiro momento dois tipos básicos de 

democracia, a democracia direta ou participativa e a democracia liberal ou 

representativa, para depois traçar algumas características de tendências recentes, 

como a democracia deliberativa. 

A democracia participativa atribuída inicialmente a partir das aspirações de 

Rousseau concilia o sistema representativo com o participativo, entendendo não ser 

possível uma supressão da democracia liberal, mas uma democratização do Estado 

que, por meio da participação garantiria responsabilização e ação social por parte da 

sociedade e Estado. Held (2007) também atribui a Pateman, Mill e Cole as bases da 

teoria da participação democrática. 

De acordo com todos os autores mencionados a participação teria um caráter 

educativo e integrativo, incentivando a noção de pertencimento do indivíduo dentro 

da sociedade, aproximando o Estado do cidadão. 

Sintomer, Herzbe e Rocke (2013) apresentam a democracia participativa 

como um de seis modelos de participação, representado pelo surgimento de um 

“quarto poder” estatal e de um “poder compensatório”, marcado pela solução de 

conflitos por meio de formas de cooperação. Esse modelo implicaria a existência de 
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mecanismos do sistema representativo vinculados a mecanismos de democracia 

direta. 

 

Pode-se argumentar que, das perspectivas política e filosófica, esse 
modelo é o mais estimulante, por combinar uma forte participação 
com impactos sobre a justiça social. Contudo, análises históricas e 
sociológicas demonstram que ele funciona apenas sob 
circunstâncias específicas e que, portanto, em determinados 
contextos, outros modelos são mais adequados. 
Cada modelo apresenta suas próprias vantagens e desvantagens, 
que somente podem ser avaliadas no terreno. A desvantagem do 
modelo de democracia participativa é que ele requer muitos fatores 
favoráveis (particularmente uma forte vontade política e uma 
sociedade civil mobilizada e independente, disposta a cooperar com 
governos locais). O modelo é instável, se confinado apenas ao nível 
local. Os principais desafios incluem: como unir de modo eficaz 
participação e modernização do Estado, e como evitar o risco de 
cooptação de membros mobilizados da sociedade civil pela estrutura 
institucional (o que os isolaria de suas bases). (SINTOMER, 
HERZBE, ROCKE, 2013, p. 101 e 102) 

 

 

A democracia deliberativa se insere nesse contexto como uma modernização 

da democracia participativa, também um modelo híbrido, com aspectos da 

democracia direta e indireta. Segundo Held (2007) a democracia deliberativa trazida 

por Joseph Besset e sua inserção nos anos 80 está relacionada à cisão do 

pensamento democrático entre aqueles que percebem a participação como um 

processo de melhoria na qualidade da democracia e os que consideram a 

participação como forma de proteção contra possíveis desmandos estatais. O foco 

da democracia deliberativa é o fortalecimento da qualidade da democracia, além dos 

aspectos de incidência nas políticas sociais. 

Na democracia deliberativa haveria um ganho de efetividade participativa 

refletido na promoção de processos de discussão e decisão, pois o ponto chave 

desse modelo seria uma mudança estrutural na forma de conceder legitimidade ao 

processo de decisão, diferente do que ocorre em outros modelos. Assim, no modelo 

deliberativo a causa primeira da legitimidade do processo político seria a formação 

da vontade durante a deliberação e tomada de decisões pela sociedade civil. 

Não resta dúvida que muitos dos estudiosos das ciências políticas e ciências 

sociais tratam de democracia participativa sob tendência mais deliberativa, apesar 

de não mencionar o termo “democracia deliberativa”. De forma que fica registrada a 
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opção pela corrente teórica da deliberação, mesmo quando mencionarmos apenas o 

termo “participação”. Optou-se pelas abordagens mais atuais sobre o debate, a fim 

de ver prosperar a democracia ou, a fim de ver uma “democratização da 

democracia”, haja vista que a democracia nos moldes estabelecidos não parece 

atender às demandas da sociedade. 

Sob a nova e atual dinâmica da democracia deliberativa que essa pesquisa se 

estrutura, tendo por alicerce a teoria argumentativa de Jürgen Habermas, em sua 

teoria deliberativa, a partir das noções de esfera pública e ação comunicativa.  

  

3.2.1 A teoria argumentativa de Jürgen Habermas 

 

Habermas (1929), filósofo e sociólogo alemão, da Escola de Frankfurt, ao 

lado de outros filósofos da mesma escola, critica a sociedade industrial moderna e o 

racionalismo instrumental que a acompanha, com o enfraquecimento da esfera 

política como espaço público de discussão e de valores éticos com acirramento do 

individualismo. Apresenta uma forma de deliberação que propõe a substituição da 

racionalidade instrumental pela racionalidade comunicativa. 

De acordo com Freitag (2005), uma das grandes referências no estudo sobre 

Habermas, na obra “A Teoria da ação comunicativa”, lançada no final de 1981, o 

autor se dedica a elaborar um conceito de racionalidade comunicativa, a apresentar 

um novo conceito de sociedade a partir de “mundo vivido” e “sistema”, e desenvolver 

uma teoria que analise as sociedades modernas capitalistas. 

A racionalidade comunicativa de Habermas tem na linguagem seu papel 

fundamental. “A racionalidade comunicativa somente pode se efetivar num dado 

contexto social, manifestando-se, na prática quotidiana, sob a forma da ação 

comunicativa” (FREITAG, 2005, p. 37). 

Para o filósofo alemão a sociedade estaria dividida em mundo vivido e 

sistema, e o conceito de ação comunicativa, cientificamente aceitável, estaria 

consubstanciado na integração desses dois níveis, tendo em vista a complexidade 

da sociedade moderna, isto é, da cultura de massas. O mundo vivido seria “o 

conjunto de convicções de base, de saber pessoal e social, de experiência vivida, de 

intuição, mas especialmente de cultura e linguagem, que permitem ao ator se 
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movimentar de forma inquestionada, numa situação concreta” (FREITAG, 2005, p. 

43).  

Continua a autora apresentando a obra de Habermas e explicando que a 

continuidade e a mudança fazem parte do mundo vivido. Assim, a ação 

comunicativa de Habermas possui critérios que buscam dar validade à 

argumentação: o questionamento dos fatos, buscando a veracidade da informação, 

a correção normativa, a partir da verificação da validade das normas, e a 

autenticidade e sinceridade das manifestações subjetivas. Esses critérios 

conformam a concepção formal de três mundos: o objetivo, o social e o subjetivo, 

respectivamente. 

 

O mundo vivido (é) constitutivo para o entendimento como tal, 
enquanto os conceitos formais oferecem um sistema de referências 
para aquilo sobre que o entendimento é possível: locutores e 
ouvintes entram num entendimento a partir de seu mundo vivido 
comum sobre algo no mundo objetivo, social ou subjetivo 
(HABERMAS, 1981 apud FREITAG, 2005, p. 44). 

  

 

Habermas construiu o conceito de sistema a partir do trabalho de Parsons e 

sua teoria de sistemas, que buscava integrar a visão sistêmica com a visão 

individualizada do ator inserido na sociedade. O sistema representaria a esfera 

estatal e o mercado, por reproduzir materialmente a sociedade; e o mundo vivido, o 

espaço dado aos indivíduos para deliberar sobre temas públicos, espaço chamado 

por Habermas de esfera pública. A consolidação da ação comunicativa, por meio de 

consenso e entendimento, permitiria a integração social. 

Segundo Habermas (2003), o conceito de esfera pública espelha um espaço 

de deliberação diferente do Estado, onde as pessoas discutem temas que 

interessam à sociedade civil e levantam demandas a serem encaminhadas ao 

Estado, a partir de um processo argumentativo e participativo, no qual é definida a 

opinião pública que não significa necessariamente a vontade da maioria, mas fruto 

do processo argumentativo. O próprio autor reconhece as limitações desse 

entendimento, dada a dificuldade do uso da razão na esfera pública na sociedade de 

massas, relativizando esse conceito. 

 

A esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a 
comunicação de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os 
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fluxos comunicacionais são filtrados e sintetizados, a ponto de se 
condensarem em opiniões públicas enfeixadas em temas específicos 
(HABERMAS, 2003b, p. 92). 

 

 

Por meio da teoria da ação comunicativa é que Habermas define a esfera 

pública como espaço de articulação entre pessoas diferentes que visam o consenso 

por meio do diálogo. De acordo com Habermas (2003c) o agir comunicativo somente 

se exerce entre sujeitos dotados de fala e ação, pois é necessário construir uma 

realidade contextual no tempo e no espaço em que o debate ocorre, aproximando os 

atores em busca do entendimento.  

É necessário ainda que os indivíduos tenham autonomia para decidir e não 

sejam pressionados a posições em um sentido ou outro, manifestando a sua 

vontade livre e esclarecida. O consenso almejado não é a aceitação por parte de 

todos, mas sim o entendimento geral. Nesse sentido, Habermas fala sobre a 

necessária discussão de normas e leis para que sejam consideradas justas e éticas, 

e possam ser aplicadas abstratamente a todos os indivíduos.  

Portanto, a razão comunicativa de Habermas consiste em um procedimento 

argumentativo no qual as pessoas entram em acordo a respeito do que é verdadeiro, 

justo e autêntico. Esse seria o novo espaço de deliberação propício ao 

desenvolvimento de uma democracia de alto nível a partir da discussão 

argumentativa aberta a toda a sociedade. 

Habermas estabeleceu as bases da teoria deliberativa, mas recebeu 

inúmeras críticas. Avritzer (2000) esclarece que Habermas não deu formato 

institucional à teoria deliberativa, não definiu seus mecanismos e instrumentos de 

ação, pois, para Habermas, o processo argumentativo apenas podia influenciar o 

sistema político. Assim, Avritzer (2000) define os espaços da democracia 

deliberativa como sendo os fóruns entre sociedade civil e Estado, já comuns no 

nosso país, como os conselhos e o orçamento participativo, dentre outros já citados 

nesse trabalho. 

Esses espaços ampliam a participação social, pois permitem que questões 

não contempladas pelo poder público ganhem visibilidade pela via argumentativa de 

deliberação. O autor ressalta que esses fóruns são formas de participação a partir 

de espaços cedidos pelo Estado, mas que permitem os debates entre indivíduos 

com os mais diversos interesses. E que as soluções mais adequadas só são 
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alcançadas com o compartilhamento de informações que os atores sociais dominam, 

pois as informações estatais não são suficientes para os processos de decisão 

(AVRITZER, 2000).  

Kohn (2000) destaca as dificuldades do discurso dos atores da sociedade civil 

que são extremamente desiguais, encontrando na linguagem um obstáculo à 

deliberação por meio da ação comunicativa. Essa crítica é relevante quando 

pensamos os espaços das audiências públicas e a heterogeneidade do público que 

muitas vezes não compreendem o conteúdo material das repercussões do que está 

sendo discutido, sem possibilidade de participar e influir nos debates.  

Assim, para Kohn, o exercício do controle social por meio da democracia 

deliberativa está vinculado a uma concepção de sociedade civil crítica, de uma 

participação pautada em conhecimento objetivo da área de atuação, com vontade de 

participar e disposta a se inserir nas questões políticas, promovendo um controle 

social efetivo. O que parece ser um círculo limitado dentro da nossa sociedade. 

A ação comunicativa justifica uma série de instrumentos de controle social 

oportunizados pela esfera estatal, mas a disponibilidade por si só desses 

mecanismos não são suficientes para promover um aprimoramento da democracia. 

Vamos nos dedicar ao estudo de alguns deles, os que mais se aproximam dos 

interesses da pesquisa. 

 

 

3.3 Efetividade da participação social na representação política  

 

 A promoção da participação e deliberação da sociedade civil, na construção e 

implementação de políticas públicas, merece discussão, especificamente a 

associação crescente entre participação e políticas públicas e por uma preocupação 

teórica a respeito da deliberação, pois parece insuficiente a deliberação sem 

resultados práticos em políticas públicas. 

 Resta clara que a representação política e a participação e deliberação da 

sociedade civil, por meio do chamado controle social, e a fusão entre as duas arenas 

são realidades indiscutíveis. Mas como a participação e deliberação influenciam na 

tomada de decisões, na representação política? Afinal, há “uma diferença 
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fundamental entre passar pelo ritual vazio da participação e dispor de poder real 

para influenciar os resultados do processo” (ARNSTEIN, 1969, p. 2). 

 É significativo o número de estudos avaliativos sobre políticas públicas, mas 

ainda são incipientes estudos que avaliam a efetividade da participação da 

sociedade civil na construção de políticas públicas, daí a relevância do presente 

estudo e a tentativa de levantar algumas discussões já travadas pelos principais 

estudiosos na área. 

A presença de instituições participativas é uma realidade crescente no país, 

inaugurando uma nova dimensão político-institucional a partir da democratização 

patrocinada pela Constituição, cumprindo questionar qual é o significado desses 

espaços, atores e instituições para a democratização do processo decisório. 

De acordo com documento intitulado Plano Brasil 2022, o Brasil se prepara 

para chegar a 2022 como um Estado democrático, consolidado, com participação 

mais próxima e intensa dos brasileiros nos processos de escolha e fiscalização de 

seus representantes (BRASIL, 2010a). Mas o país, ao lado de outros países da 

América Latina, ainda pode ser considerado um país com democracia pouco 

consolidada.  

Entretanto, a literatura demonstra o avanço representado pelos espaços 

participativos, aprofundando o regime democrático e aproximando a sociedade civil 

do Estado. Apesar de mencionados em outros momentos, podemos citar como 

exemplos desses espaços: os conselhos; as conferências; os mecanismos de 

consulta individual, como as ouvidorias, e os coletivos, como as audiências públicas; 

o orçamento participativo; as manifestações populares, dentre outros. Ressalta-se a 

presença de estudos que questionam a efetividade dessas instituições e a 

dificuldade dessa verificação (STRECK E ADAMS, 2006; LAVALLE, WAMPLER, 

2011).  

Streck e Adams afirmam como hipótese introdutória de seu estudo, “que 

existe uma forte tendência de a participação ser sugada no labirinto dos canais de 

participação que não se comunicam e nos quais muitas vezes não se vê a saída em 

termos de resultados” (2006, p.96). 

Lavalle (2011) discute a dificuldade de conceituar a participação e 

consequentemente de apurar seus efeitos e efetividades. Assim, ainda seriam 

poucos estudos nesse sentido e ainda há necessidade de se estabelecer 



49 

 

 

indicadores mais precisos para estabelecer de forma sistemática um avanço nessa 

área. 

 

“Participação” é, a um tempo só, categoria nativa da prática política 
de atores sociais, categoria teórica da teoria democrática com pesos 
variáveis segundo as vertentes teóricas e os autores, e procedimento 
institucionalizado com funções delimitadas por leis e disposições 
regimentais. A multidimensionalidade ou polissemia dos sentidos 
práticos, teóricos e institucionais torna a participação um conceito 
fugidio, e as tentativas de definir seus efeitos, escorregadias 
(LAVALLE, 2011, p. 33). 
 

 

O autor critica estudos que analisam efeitos da participação a partir de sua 

carga valorativa. Ocorre que sob esse crivo não é possível fazer estudos empíricos, 

pois seus componentes não seriam variáveis. O autor fala do aspecto valorativo da 

participação que ensejaria o engajamento do cidadão e crescimento do senso de 

pertencimento. Bem como geraria efeitos distributivos e conduziria a um incremento 

no chamado “capital social” com fortalecimento do estoque de socialização da coisa 

pública (LAVALLE, 2011).  

Assim, não bastaria a participação vista sob um conjunto de valores em si 

mesma. É fundamental a compreensão e introdução política do conceito de 

participação, dando contornos institucionais, políticos e administrativos. Por fim, 

conclui o autor que seria necessário uma redução ou limitação das ideias de 

pesquisa, evitando que o pesquisador se perca em meio a tantas possibilidades e a 

busca por relações mais diretas entre causa e efeito, mantendo-se distância das 

causas e efeitos remotos, que de fato não contribuem para o avanço da discussão 

(LAVALLE, 2011).   

Wampler (2011) trabalha o tema afirmando que não é fácil perceber os 

resultados dos processos deliberativos em instituições participativas nas políticas 

públicas.  

Avritzer esclarece que  

 

é possível notar que as instituições participativas variam na sua 
capacidade de democratizar o governo. As principais variações estão 
relacionadas ao contexto de organização da sociedade civil e à 
presença de atores políticos capazes de apoiar unificadamente 
processos participativos (AVRITZER, 2008, p. 47).  
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Assim, numa tentativa de saber se as instituições participativas são efetivas, 

isto é, se estão influenciando o processo decisório de políticas públicas, optou-se 

pela aplicação da tipologia “A ladder of citizen participation” desenvolvida por Sherry 

R. Arnstein, a partir de texto reimpresso e traduzido em 1969.  

A participação social ou participação cidadã pode ser exercida ou 

oportunizada pelo poder público de várias formas e em vários níveis. Arnstein 

(1969), baseada na hierarquização de tipos de participação e não-participação, 

elaborou uma tipologia de oito níveis da participação, ou como ela nomeou, escada 

de participação cidadã, onde cada degrau equivale ao poder dos cidadãos em 

determinar o resultado final das ações ou programas políticos.  

Participação cidadã para Arnstein (1969) é poder cidadão, ou seja, o meio 

pelo qual os mais desprovidos podem promover mudanças sociais que lhes tragam 

inserção social.  De acordo com a autora existem 8 degraus na escada da 

participação-cidadã, conforme quadro 1. 

 

Quadro 1 - Oito degraus da escada da participação cidadã 

8 Controle cidadão 

Níveis de poder cidadão 7 Delegação de poder 

6 Parceria 

5 Pacificação 

Níveis de concessão mínima de poder 4 Consulta 

3 Informação 

2 Terapia 
Não-participação 

1 Manipulação 

Fonte: Arnstein, 1969. 

 

Os níveis (1) Manipulação e (2) Terapia configurariam degraus de não-

participação, não havendo interesse na participação popular, mas apenas de 

educação dos participantes. 

No nível da Manipulação há o que Arnstein chama de “distorção da 

participação” (ARNSTEIN, 1969, p. 4). As autoridades convidam cidadãos para 
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integrar comitês e conselhos, divulgando a imagem de governo participativo, mas na 

essência há uma tentativa de persuadir e obter apoio político dessas pessoas.   

Os níveis (3) Informação e (4) Consulta, dentro de uma concessão mínima de 

poder, permitem que os participantes ouçam e sejam ouvidos. Quando o processo 

participativo está limitado a esses degraus, os cidadãos não possuem poder de 

interferir nas decisões políticas e nem de promover mudanças. 

O degrau da Informação ou do acesso à informação é, segundo a autora, o 

caminho para a participação efetiva do cidadão, sem a informação não há processo 

participativo. Ocorre que quando esse degrau é uma realidade, não há um caminho 

de via dupla. Os cidadãos recebem a informação, sem chance de dar um retorno 

sobre os efeitos sobre a sociedade civil. E, em regra, essas informações chegam 

quando o programa político já está pronto, não servindo o acesso a informações 

para promover nenhum tipo de mudança por parte da sociedade.  

Arnstein também menciona a dificuldade de compreensão de algumas 

informações que podem ser passadas em reuniões com linguagem técnica e de 

difícil compreensão. Assim, a informação não atinge seus destinatários. 

A Consulta, uma ampliação do degrau da Informação, é outro importante 

instrumento rumo ao poder cidadão. Um bom exemplo são as audiências públicas, 

onde muitas vezes a população é convidada a tomar ciência de projetos, obras e 

programas políticos, e opinar. Mas caso a consulta não seja efetiva, isto é, a opinião 

dos cidadão não sejam implementadas ou consideradas no processo decisório não 

haveria avanços na participação cidadão.  

O degrau (5) Pacificação avança dentro da concessão limitada de poder, 

permitindo aos participantes aconselhar as autoridades, podendo exercer alguma 

influência no processo decisório.  

Nos próximos degraus há um acréscimo de participação cidadã.  

No nível (6) Parceria a sociedade detém poder de negociar com as 

autoridades, havendo de fato uma redistribuição de poder. Os cidadãos participam 

da construção de políticas, interferindo nos rumos dos programas públicos.  

No nível (7) Delegação de poder, o cidadão delega poderes, podendo 

“resultar em cidadãos assumindo poder deliberativo em um determinado plano ou 

programa” (ARNSTEIN, 1969, p. 11). Os cidadãos teriam maioria de votos ou poder 

de veto, garantindo que os interesses da comunidade sejam atendidos. 
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Por fim, no último degrau (8) Controle cidadão, o cidadão delibera e possui 

poder de “planejar, operacionalizar e gerenciar um programa”, possuindo acesso 

direto à fonte financiadora (ARNSTEIN, 1969). Mesmo em um país desenvolvido 

como os Estados Unidos onde a autora desenvolveu a sua pesquisa, nenhum 

projeto se enquadrou nesse conceito, pois o poder final para aprovação pertence à 

Câmara Municipal, então o controle não é na sua totalidade do cidadão. 

Nesse sentido, percebemos de forma clara a presença do processo 

representativo e deliberativo. Apesar de ser uma experiência estadunidense, não há 

entraves à sua aplicação e adequação à realidade brasileira.  

A própria autora reconhece problemas no controle cidadão. Bem como 

limitações da tipologia por ser simplista, por não analisar obstáculos para alcançar 

verdadeira participação, como aspectos estruturais da política social, econômica, 

educação, acesso a informação etc.  

Arnstein (1969) esclarece que considera a atuação do cidadão como algo 

essencial para o exercício da cidadania, sendo a redistribuição de poder que permite 

aos cidadãos excluídos dos processos políticos e econômicos a oportunidade de 

deliberar sobre o futuro da sociedade. Mas em qual degrau de participação 

oportunizada encontra-se a nossa sociedade civil? Um dos exemplos mais 

indiscutíveis de participação efetiva são as experiências do orçamento participativo 

(OP), tendo em Porto Alegre/RS um modelo de sucesso que foi copiado dentro do 

Brasil e se espalhou pelo mundo. 

O orçamento participativo é conceituado por Wampler como 

 

[...] uma das construções institucionais mais inovadoras do Brasil, 
oferece aos cidadãos a oportunidade de se envolverem diretamente 
nas questões públicas, a esperança de justiça redistributiva e a 
possibilidade de reforma do processo de tomada de decisão nos 
municípios e nos estados brasileiros (2003, p. 61). 

 

 

 Esse importante instrumento de controle social oferece aos munícipes a 

possibilidade de discutir a aplicação do orçamento público e de democratizar as 

relações entre sociedade civil e poder público. Apresenta características como 

“participação ampliada e sustentada, deliberação pública e negociação e a 
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distribuição de recursos públicos para as regiões [...] mais pobres da cidade” 

(WAMPLER, AVRITZER, 2004, p. 211).  

 Mas é importante destacar que as formas de participação deliberativa nos 

diversos casos de experiências de OP variam em função do modelo localmente 

adotado, do cenário político, da vontade ou falta de vontade política para 

implementar o OP, da tradição participativa local etc (AVRITZER, 2002, 2008).  

 Estudo de Teixeira, Avritzer e Navarro (2003) analisou experiências de OP 

pelo Brasil no período compreendido entre 1997 e 2000. É comum a associação 

entre existência de OP e a presença da gestão do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Ocorre que dos 103 casos de OP identificados no período mencionado, 51 foram 

criados em municípios que não eram geridos pelo referido partido político. Vitória da 

Conquista é um município que iniciou a experiência do OP na gestão do PT. 

O Orçamento Participativo é um instrumento de controle social que oportuniza 

à comunidade opinar e decidir sobre como aplicar recursos para áreas que julgue 

prioritárias. O OP representa uma aproximação entre governantes e governados, 

mas também uma forma de manter ou estreitar laços eleitoreiros sem uma mudança 

estrutural na deliberação de políticas, afinal não constitui uma efetiva cessão do 

poder para a sociedade civil (AVRITZER e NAVARRO, 2003).  

Na verdade, o OP pode assumir dois tipos de modelos, o consultivo e o 

deliberativo. No consultivo, não há de fato uma interferência decisiva da população, 

sendo comum em cidades de pequeno porte. Já no OP deliberativo, presente em 

municípios maiores, a população delibera sobre as políticas a serem implementadas, 

havendo uma concessão de poder para os cidadãos que irão escolher os programas 

a serem executados pelo poder público.  

Mas também há exemplos em que o crédito para execução dos programas 

definidos pela população precisam ser votados pela Câmara Municipal, como 

discutido por Arnstein (1969), esbarrando no sistema representativo. Avritzer (2008) 

apresenta outros empecilhos à plena implantação do OP, como constrangimentos e 

obstáculos impostos pelo próprio governo, que não oferece qualquer tipo de apoio 

administrativo, relega ao OP pequena verba orçamentária para ser discutida e 

aplicada em programas votados pela população. Para o autor, a partir de estudos da 

experiência do OP em Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro, a 

falta de vontade política interfere diretamente na capacidade de implementação de 
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políticas participativas como o OP. “Neste sentido, se o OP é uma política 

participativa fortemente democratizante, ele também é uma política participativa 

fortemente dependente da vontade do governante” (AVRITZER, 2008, p. 52).  

Wampler (2011) afirma que a experiência do orçamento participativo é um 

exemplo claro da efetividade da tomada de decisões refletida em políticas públicas, 

mas que nos demais exemplos de instituições participativas (IPs) haveria uma 

dificuldade para estabelecer tal relação, como por exemplo nos conselhos de 

políticas públicas. 

Os conselhos municipais de direitos ou conselhos de políticas públicas, outro 

importante espaço de deliberação e participação, são órgãos plurais, permanentes, 

deliberativos e paritários, compostos por representantes da sociedade civil e do 

Poder Público que deliberam sobre formulação, implementação e avaliação de 

políticas públicas nas mais diversas áreas. Nesse sentido, Teixeira (2000) entende 

que a formulação de políticas públicas é um papel estratégico para os conselhos, os 

quais são órgãos de participação cidadã.  

Wampler (2011) apresenta os Conselhos como espaços instituídos pelo poder 

público, com a presença permanente de representantes da sociedade civil e do 

poder público, e abertos à participação de toda a sociedade. São órgãos paritários, 

consultivos e deliberativos, que em regra reúnem-se uma vez por mês. 

Segundo o autor, os conselhos possuem competências de fiscalização e 

formulação de políticas públicas. No exercício da primeira competência citada, os 

representantes da sociedade civil muitas vezes estão em constante conflito com o 

poder público. Ocorre que, esse conflito pode ser obstáculo ao exercício da função 

de formular políticas públicas, pois o poder público poderá estar menos disposto a 

colaborar com os representantes da sociedade civil (WAMPLER, 2011). 

 O conflito é necessário, mas não pode ser causa de desmandos e 

arbitrariedade por parte do governo. Os espaços deliberativos devem ser entendidos 

como espaço para busca de acordos, e não consensos, fazendo mais uma vez 

alusão a Habermas. Assim, o conflito é totalmente necessário e compatível com as 

instituições participativas e complexidade que envolve interesses diferentes, mas 

como Wampler (2011) nos mostra pode se tornar uma barreira à efetividade da 

participação e do controle social. 
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 Gohn (2001) chama a atenção para algumas questões importantes no debate 

sobre a efetividade dos conselhos. 

 

[...] a representatividade qualitativa dos diferentes segmentos sociais, 
territoriais e forças políticas organizadas - em sua composição; o 
percentual quantitativo, em termos de paridade, entre membros do 
governo e membros da sociedade civil organizada que o compõe; o 
problema da capacitação dos conselheiros mormente os advindos da 
sociedade civil; o acesso às informações (e sua decodificação) e a 
publicização das ações dos conselhos; a fiscalização e controle 
sobre os próprios atos dos conselheiros; o poder e os mecanismos 
de aplicabilidade das decisões do conselho pelo Executivo e outros 
(GOHN, 2001, p.13) 

 

 

Em importante trabalho acadêmico, CALADO (2012) aponta as fragilidades na 

atuação dos conselhos, tendo por base diversos estudos das últimas décadas, 

alguns deles utilizados nessa pesquisa. É o que demonstra o Quadro 2. 

 

Quadro 2 - Fragilidades nos conselhos com base em revisão de literatura da última 

década. 

FRAGILIDADE ESTUDO CITADO 

Dominação do poder público, 
impedindo deliberação do Conselho, 
tendo em vista praticas como 
clientelismo, assistencialismo e 
patrimonialismo. 

ABRAMOVAY, 2001; ARAÚJO et al., 
2006; AVRITZER, 2007a; FARIA, 2007; 
GOMES et al., 2005 

Baixa efetividade deliberativa dos 
conselhos. Decisões não são 
executadas pelo gestor. 

AVRITZER, 2007 

Ausência de interação do conselho 
com a comunidade, baixa capacidade 
de mobilização da comunidade ou falta 
de transparência por parte dos 
conselhos. 

ABRAMOVAY, 2001; ARAÚJO et al., 
2006; GERSCHMAN, 2004; 
GUIMARÃES, 2005 

Baixa capacidade técnica e ausência 
de estrutura de apoio para o conselho 
desenvolver suas atividades. 

ARAÚJO et al., 2006; GERSCHMAN, 
2004 

Baixa capacidade do conselho 
fiscalizar a execução de políticas. 

ARAÚJO et 
al., 2006 

Fonte: elaborado a partir de dados da pesquisa de CALADO (2012). 

 

Assim, é importante destacar alguns aspectos que podem restringir a 

deliberação nas instituições participativas, como o despreparo dos conselheiros que 
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muitas vezes desconhecem as competências da função ou não possuem nenhuma 

motivação para ocupar vaga dentro do conselho. Ainda, pela falta de crença na 

potencialidade do conselho, dado o descrédito perante as instituições públicas, 

acabam desistindo de participar. Além, é claro, dos conselheiros atuantes, que 

compreendem a relevância da função e estão comprometidos, mas esbarram no 

próprio poder público no exercício de fiscalização e proposição de políticas públicas 

(ARNSTEIN, 1969). 

Nesse sentido, se as instituições participativas “não produzem mudanças 

significativas ou se elas não são percebidas como propiciadoras de processos de 

mudança, então se torna menos provável que os participantes continuem a investir 

nelas” (WAMPLER, 2011, p. 43). 

É importante ressaltar uma tradição clientelista ainda fortemente arraigada no 

Brasil e que pode ser uma das barreiras ao avanço da deliberação nas instituições 

participativas (AVRITZER, 2002, 2008). 

Ainda, a recente formação de uma cultura participativa da sociedade civil e o 

desconhecimento da existência e das potencialidades dos conselhos pela própria 

população, deixa margem para que seja um instrumento de discussões previamente 

estipuladas e definidas pelo poder público, influenciando a descontinuidade desses 

espaços. 

As audiências públicas são outros importantes mecanismos de exercício do 

controle social, sendo aberta a participação a todos os interessados que podem 

manifestar-se e apresentar as suas demandas em relação à temática que está em 

pauta. Dessas discussões podem ser conformadas políticas públicas e leis aptas a 

atender de forma mais efetiva os anseios da comunidade. Nesse mesmo sentido 

existem as consultas públicas, conferências municipais, grupos de trabalho, comitês 

etc. 

A audiência pública corresponde a um evento pontual e que acontece em um 

momento específico dentro do policy cicle. Importante mencionar que essas 

instituições participativas são espaços consultivos. Nesse sentido, a Administração 

Pública ou o governo possui uma grande parcela de discricionariedade na tomada 

de decisões, não estando vinculado às proposições ou anseios da sociedade. 

Assim, um dos resultados alcançados por uma audiência pública acaba sendo a de 
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informar, um veiculo de repasse de informações para a sociedade civil sobre 

determinado assunto (IPEA, 2013).  

Nesse aspecto as audiências públicas se mostram bem diferentes dos 

conselhos de políticas públicas que são instituições, em regra, deliberativas, 

permanentemente em funcionamento e que tratam de vários assuntos pertinentes a 

uma determinada temática.  

Entretanto, o debate é uma característica comum entre as audiências 

públicas, os conselhos de políticas públicas e o orçamento participativo, mas 

ausente em outros instrumentos de controle social ou controle cidadão de ação 

individualizada (GRAU, 2010). Nestes, qualquer cidadão pode através dos seus 

representantes acompanhar, fiscalizar e avaliar os serviços públicos ou privados, 

representando contra qualquer ato que julgue atentatório aos seus direitos, seja por 

meio da ouvidoria do Município, de representação direta na Prefeitura, no Tribunal 

de Contas, na Câmara de Vereadores, denuncias no Ministério Públicos etc. 

Voltando ao debate, isto é, a possibilidade de manifestação oral por qualquer 

interessado, é uma realidade nas audiências públicas e também nas reuniões do 

orçamento participativo, em especial nas sessões plenárias nos bairros, nas 

instâncias mais locais, antes de chegar à fase de plenárias regionais e congresso 

final. O debate é a alma da democracia deliberativa, como já tratado neste trabalho, 

mas uma deliberação sem resultados, sem efetividade resume-se a mero espetáculo 

protagonizado pelo poder público que ganha notoriedade por ser democrático, 

promover a participação social, o controle social, o poder cidadão.  

A audiência pública, quando legitimamente oportunizada, estaria no degrau 

de Consulta, podendo em casos extremos e raros chegar ao de Pacificação, tendo 

em vista a escada de participação já apresentada. Esse importante instrumento de 

controle social vem ocupando cada vez mais espaços de participação social e 

tornando-se obrigação legal ou recomendação do governo federal, como etapas 

preparatórias de uma audiência pública nacional. Foi o caso da Audiência Pública 

Nacional do Plano Nacional de Resíduos Sólidos.  

No caso da Câmara de Vereasores, a audiência pública vem sendo inserida 

nos regimentos internos e passando a ser mais um instrumento de participação 

cidadã na Casa Legislativa dos municípios brasileiros.  
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A Câmara representa a sociedade civil e assim é órgão de controle social por 

excelência, já que age em nome do povo e na defesa de seus interesses, 

controlando o Poder Executivo, por meio de suas atividades fiscalizatórias, e 

propondo projetos de leis na luta pelo estabelecimento de direitos sociais e melhores 

condições de vida da sociedade, em sua função legislativa. 

Ocorre que segundo estudo de Joffre (2001), a atividade legislativa fica em 

segundo plano. De acordo com estudos desse autor, os vereadores ocupam-se 

basicamente com atividades assistencialistas e clientelistas, buscando rápido 

reconhecimento e visibilidade política, e a manutenção do cargo político por outros 

mandatos. E não haveria efetiva fiscalização da atuação das Prefeituras, das contas 

públicas e cumprimento das leis. A Casa Legislativa restringiria essa atuação à 

prestação de serviços públicos apenas (JOFFRE, 2001).  

Com isso, não haveria de fato uma representação política satisfatória, 

conforme já discutido em momento anterior. Vive-se uma crise de legitimidade do 

sistema representativo, uma sensação de descrédito e ceticismo por parte da 

opinião pública. Por outro lado, tal crise traz à tona a necessidade de repolitização 

desses espaços, o que começa a ocorrer com a inserção da participação social 

(MIGUEL, 2002; BONAVIDES, 2003; DIAS, 2004; LÜCHMANN, 2008; ALMEIDA, 

2012). 

Assim, a representação política deixa de existir apenas por meio de eleições e 

do próprio legislativo, assumindo a participação da sociedade civil em outras funções 

como o controle social, havendo inserção da sociedade civil no ciclo de políticas 

públicas (LAVALLE et al., 2006). Razão pela qual,o número de conselheiros supera 

em muito o número de vereadores, o número de cidadãos comparecendo a 

audiências públicas, fóruns ou plenárias de orçamento participativo não param de 

crescer (AVRITZER, 2007). 

A ideia de participação cidadã passa pela intervenção da sociedade civil nas 

discussões, desenho e implementação de políticas públicas, formando a sociedade 

política, ou de “Públicos Participativos”, nos termos de Wampler e Avritzer (2004). 

Esse novo formato de participação ganha status institucional, passando a integrar a 

estrutura jurídica do Estado, compondo a polity e a politics. Esses espaços são 

constituídos pelo poder público, especialmente vinculados ao Poder Executivo, com 
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presença paritária do Estado e da sociedade civil, e dependendo de lei para sua 

criação (GOHN, 2001). 

De acordo com Jacobi (2000), as instituições que caracterizam o Estado e a 

Sociedade Civil na América Latina são frágeis em razão de uma herança de 

apropriação privada do público, sem margem para exercício da cidadania. Mas esse 

cenário começa a sinalizar mudanças a partir do fortalecimento das instituições 

participativas, dando exemplos de ruptura desse legado, por meio do controle social 

e surgimento de uma cidadania deliberativa mais ativa. 

 

Uma efetiva participação cidadã requer o que Cunill Grau (1998) 
denomina de princípios para o desenvolvimento da legitimidade 
democrática: a igualdade política, o pluralismo político, a deliberação 
e a solidariedade. Assim, pode se afirmar que, apesar de alguns 
avanços, uma participação cidadã associada a um projeto de 
ampliação da esfera pública depende da capacidade de cada 
sociedade de ampliar a institucionalidade pública, assim como de 
fortalecer a comunidade cívica (Putnam,1994). (JACOBI, 2000, p. 19) 

 

 

A participação cidadã estaria veiculada a ampliação da esfera pública, que 

depende da capacidade de cada sociedade ampliar a institucionalidade pública 

(PUTNAM, 1994 apud JACOBI, 2000; SANTOS, 2012). 

Existem outros canais de controle social, já mencionados em outros 

momentos desse trabalho, bem como seus apontamentos teóricos tendo por base 

os objetivos da pesquisa, assim nos resta aplicar de forma mais direta toda a 

construção teórica no ambiente de estudo escolhido, a efetividade dos mecanismos 

de controle social na Política Nacional de Resíduos Sólidos em Vitória da Conquista-

Bahia. 

 

 

  



60 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

 

4.1 Universo e amostra 

 

A tipologia de investigação utilizada foi o estudo histórico, exploratório e 

descritivo. A metodologia de trabalho foi composta de pesquisa bibliográfica, 

documental, observação e aplicação de questionários.  

Assim, visando ampliar a discussão e identificar as formas de participação 

cidadã oportunizadas pela legislação, pelo poder público e pelo processo político, o 

universo de estudo contemplou a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista e seus 

órgãos ligados à temática deste trabalho, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

vereadores e dirigentes da cooperativa de materiais recicláveis do Município. São 

atores e instituições participativas que direta ou indiretamente viabilizam a 

deliberação e participação popular e que cumprem com objetivos mais específicos 

deste trabalho e com objeto de estudo escolhido.  

Não foram ignoradas a existência de outras instituições participativas, mas 

não seria possível no tempo regimental avançar em outras frentes. 

Para a definição da população e amostra foi definido um recorte no tempo, 

sendo coletado dados a partir do ano de 2001 - ano em que é criado o Conselho 

Municipal de Meio Ambiente do município - Lei n. 1085/2001. 

O referido ano também se justifica por ser início de uma legislatura (2001-

2004). Assim, o presente estudo irá contemplar análise de dados de quatro 

legislaturas: 2001-2004, 2005-2008, 2009-2012 e a atual (2013-2016), buscando 

compreender o processo de discussão de políticas de gestão de resíduos sólidos 

com base na democracia representativa e deliberativa. 

Nesses termos toda a documentação, legislação, perguntas dos questionários 

fizeram referência ao período que vai de 2001 aos dias atuais, contemplando um 

período de pouco mais de 10 anos, tempo razoável para se analisar um ambiente de 

estudo. 

 

 

 



61 

 

 

4.2 Coleta dos dados 

 

A pesquisa estruturou-se de acordo com a figura 1, sendo que a fase de 

coleta de dados restou dividida em três etapas: construção do referencial teórico, 

pesquisa documental, observação das reuniões do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente e aplicação dos questionários. Essas etapas foram realizadas de julho de 

2012 a novembro de 2013.   

 

Figura 1 - Fluxograma da metodologia de pesquisa.  

Fonte: elaboração própria. 

 

Inicialmente o trabalho de pesquisa buscou construir o referencial teórico que 

serviu de suporte para analise dos dados coletados, por meio de livros, artigos 

científicos, legislação, teses e dissertações. 

No levantamento de dados documentais, inicialmente foi analisada a 

legislação municipal e os instrumentos e mecanismos de controle social, desde 

2001, postos à disposição da sociedade civil ou implementados pelo poder público 

municipal. Essa análise foi feita por meio de documentos públicos disponíveis na 

Prefeitura e arquivo digital da Câmara de Vereadores. 

A partir da análise da legislação municipal, tendo como referência a legislação 

federal sobre o tema, Política Nacional de Resíduos Sólidos, foram identificados 

instrumentos de controle social, a partir dos quais aprofundamos e direcionamos o 
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estudo às políticas de gestão de resíduos sólidos e a efetiva participação da 

sociedade civil nesse processo, por meio do controle social. 

Com a pesquisa orientada para os instrumentos encontrados na legislação, 

procedeu-se ao levantamento de dados documentais sobre a realização ou 

concretização desses mecanismos na gestão de resíduos sólidos no Município.  

Os instrumentos e mecanismos de controle social encontrados e estudados 

foram: Lei de Acesso à Informação, Ouvidoria Municipal, Conselho Municipal de 

Meio Ambiente, Orçamento Participativo, Audiências Públicas, Comitê Técnico 

responsável pela elaboração Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 

Sólidos e acesso aos mecanismos de controle social da democracia representativa, 

por meio dos vereadores.  

No período de julho de 2012 a novembro de 2013, foi feito um 

acompanhamento sistemático das reuniões do Conselho Municipal de Meio 

Ambiente, por meio de observação. E uma análise de todas das atas das reuniões 

do Conselho, registrados em livros de atas, dentro do período analisado. Um 

trabalho de leitura cansativo em busca de situações que envolviam discussão sobre 

resíduos, participação cidadão, controle social, efetividade do Conselho. 

Concomitantemente, foram analisadas atas das audiências públicas e 

sessões realizadas pela Câmara de Vereadores, assim como documentos 

disponibilizados pela Secretaria Geral da Câmara. Nesse caso, por meio de 

documentos digitalizados, utilizando as mesmas palavras-chaves na busca. Mas há 

poucos registros digitalizados sobre trabalho da Câmara de Vereadores. No que 

tange às audiências públicas o primeiro registro data de 15 de julho de 2009. Quanto 

aos registros escritos não foi disponibilizado para o pesquisador.  

Também foram feitas visitas reiteradas ao arquivo público municipal, tendo 

em vista que o cidadão solicita documentos informando a temática de interesse e 

quando os servidores encontram qualquer material relacionado, entram em contato 

com o solicitante. Não foram encontradas informações relevantes sobre a temática 

objeto dessa pesquisa por meio do arquivo público. A grande maioria dos 

documentos acessados no órgão foram notas de jornais sobre denuncias ambientais 

de modo geral, ou projetos de leis e leis pertinentes à área ambiental.  

Frise-se que um dos grandes problemas encontrados por esse trabalho de 

pesquisa foi o acesso a documentos. O Município não possui um banco de dados 
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com registro de seus projetos, programas ou ações. Assim, foi recorrente a utilização 

de ferramentas de controle social como lei de acesso á informação e ouvidoria do 

município. Além de ser uma oportunidade de coletar dados sobre a pesquisa, foi 

uma oportunidade de aferir a efetividade desses mecanismos. 

E por fim, após liberação da pesquisa pelo Comitê de Ética Pública9, começou 

a fase de agendamento de conversas com gestores das secretarias ligadas à gestão 

de resíduos sólidos no Município, como a Secretaria de Meio Ambiente e a 

Secretaria de Serviços Públicos, com técnicos, bem como com os dirigentes da 

cooperativa de catadores de materiais recicláveis. E procedeu-se a aplicação de 

questionários. Iniciou-se o contato com todos os sujeitos de pesquisa: vereadores, 

conselheiros do Conselho Municipal de Meio Ambiente e membros do comitê 

responsável pela elaboração do plano municipal de gestão integrada de resíduos 

sólidos.  

Para conhecimento dos sujeitos a serem entrevistados, anteriormente, foi 

solicitada uma lista junto a cada órgão com o nome de todos os seus membros. 

Optou-se por uma amostra não probabilística, haja vista serem grupos pequenos e a 

pesquisa contemplar a aplicação dos questionários a todos os integrantes. 

No tocante ao grupo dos membros do Comitê Diretor, apenas em novembro 

de 2013 a pesquisa conseguiu ter acesso formal ao documento que designava os 

seus membros. Esse Comitê foi criado por um ato normativo que nomeava os seus 

integrantes. Ocorre que nenhuma das Secretarias pesquisadas, nem a Procuradoria 

do Município, nem os membros que conhecidamente faziam parte do Comitê sabiam 

onde se encontrava o tal documento, nem sabiam indicar quais os componentes do 

Comitê. Somente por meio do sistema de acesso à informação, regulamentado por 

lei federal como veremos adiante, foi possível o acesso ao ato normativo e 

conhecimento formal do nome dos indicados.  

Os questionários semiestruturados foram construídos de forma diferenciada 

para cada grupo mencionado, mas possuindo questões em comum.  

Nem todas as entrevistas foram realizadas de forma presencial. Em regra 

havia um contato presencial ou por telefone, no qual a pesquisa era apresentada e 

feito o convite de participação. Em alguns casos foi feito um agendamento para 

encontro e aplicação do questionário e em outros, o sujeito de pesquisa solicitava a 

                                                           
9
 Liberação da pesquisa pelo Comitê de Ética Pública, registrado na Plataforma Brasil com número 

CAAE: 11906413.4.0000.5526, em julho de 2013. 
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entrega ou envio do questionário para responder com calma e entregar em momento 

posterior.  

Foram realizadas inicialmente três entrevistas com membros do grupo dos 

Vereadores, escolhidos aleatoriamente, e com base nelas foi possível detectar 

alguns problemas no questionário, sendo feita a correção e adaptação para os 

demais. 

O contato com os vereadores da atual legislatura ocorreu por meio de seu 

Gabinete na Câmara, onde eram marcadas as entrevistas. Registre-se que houve 

recusa em participar da pesquisa por alguns vereadores e outros se 

comprometeram, mas não entregaram o questionário, e quando procurados diziam 

não possuir informações sobre a matéria.  

No que diz respeito aos vereadores das legislaturas anteriores e que não 

estavam na atual cena política do Município, ocupando outros cargos de fácil 

acesso, o contato passou a ser por número de telefone disponibilizado pela Câmara. 

Ocorre que alguns desses vereadores não foram encontrados no número indicado 

ou não tinham interesse em participar da pesquisa. 

Quanto aos membros do Conselho Municipal de Meio Ambiente, o contato foi 

feito de duas formas. Em primeiro lugar de forma presencial na própria reunião 

ordinária mensalmente designada. Mas como a ausência de parte dos conselheiros 

é uma constante, com esses outros membros o contato se deu por meio de telefone 

disponibilizado pela Secretaria de Meio Ambiente. Mas também houve problemas 

como recusa em participar ou dificuldade de encontrar alguns conselheiros. 

Já os membros do Comitê, já tratamos da dificuldade de encontrar os nomes 

de seus componentes e como veremos no próximo capítulo, no item 5.1.3, a 

aplicação do questionário ficou prejudicada.  

 

 

4.3 Discussão dos resultados 

 

Na sequência procedeu-se ao tratamento dos dados e discussão dos 

resultados.  

Os dados foram discutidos a partir de uma a análise quali-quantitativa. O 

referencial teórico deu suporte à análise empírica, reflexão e discussão dos dados 
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coletados. Também foi feita uma análise estatística dos questionários aplicados e de 

outros dados levantados. 

Quantos aos questionários, esses foram tabulados e tratados em planilhas do 

programa Excel e do software estatístico R. Foram feitas análises descritivas simples 

dos dados coletados, bem como teste quiquadrado10 e utilização de tabelas de 

contingência, sempre utilizando nível de significância de 10%,  

Para encerrar, cumpre registrar algumas limitações ou situações 

intervenientes durante o período da pesquisa. 

Em maio de 2013, houve mudança no corpo dos conselheiros do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, tendo em vista o vencimento dos mandatos. Assim, a 

opção foi trabalhar com os sujeitos que acompanharam as discussões nas reuniões 

do Conselho até maio de 2013, dificultando o acesso direto aos conselheiros que 

foram objeto da pesquisa. No entanto, alguns dos membros foram reconduzidos ao 

cargo, respeitando previsão regimental de uma única recondução, isto é, cada 

conselheiro pode permanecer por apenas dois mandatos seguidos. 

Também, apenas foi entrevistado um dirigente da cooperativa de catadores 

do Município. Os demais não manifestaram interesse em participar, acusando que 

apenas um representante seria suficiente para esclarecimentos necessários. 

Importante mencionar a rotatividade dos gestores nas Secretarias envolvidas 

com a gestão de resíduos sólidos. Somente na Secretaria de Meio Ambiente o 

contato se deu com três diferentes Secretários em um período de pouco mais de 12 

meses. Na Secretaria de Serviços Públicos foram dois secretários no período. Tal 

fato interfere na continuidade de políticas públicas no Município. 

Outro fator limitante constatado durante o período da pesquisa é a falta de 

registro documental das ações da prefeitura, sendo prática comum a orientação no 

sentido de procurar gestor responsável pelo programa/projeto/ação da época em 

que se desenvolvia para obtenção de detalhes e informações da ação do governo 

municipal.  

                                                           
10

 O quiquadrado é um teste de hipóteses não paramétrico que mede o grau de concordância entre 
as frequências observadas e as esperadas. O teste gera um valor (p-valor) que é a significância 
exata. O p-valor assume valores entre 0 e 1, ou em percentagem entre 0% e 100% e a depender do 
nível de significância utilizado, pode ser significativo ou não. No caso, utilizando p-valor com 
significância de 10% (0,10), quanto maior o p-valor menos significativo a relevância do teste de 
hipóteses entre os grupos pesquisados. 
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5. CONTROLE SOCIAL NA GESTÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS EM VITÓRIA DA 

CONQUISTA 

 

 

5.1 Ambiente de estudo 

 

O município de Vitória da Conquista é uma cidade de médio porte localizada 

na mesorregião centro-sul da Bahia. É a terceira maior cidade do estado e vive 

acelerado crescimento econômico. O IBGE (2010) aponta um total de 306.866 

habitantes, com população estimada de 336.987 habitantes em 2013. Desse total, 

89% estão concentrados na área urbana. 

 

Figura 2 - Localização do município de Vitória da Conquista na mesorregião centro-

sul da Bahia 

 
Fonte: SEI-BA 2003 

 

O Município possui área territorial de 3.356,888 km², e densidade demográfica 

de 91,41 habitantes por km². A cidade já foi polo de produção de café, mas com a 

crise cafeeira instalada a partir do final dos anos 80, o Município passou a ser 

referência regional em prestação de serviços, criando o seu polo industrial na 

década de 90, o Centro Industrial dos Ymborés.  
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Destaca-se na agricultura, pecuária, educação, saúde, comércio e serviços, 

sendo que este dois últimos são responsáveis por 70% do PIB local (SEI, 2007), 

atraindo diariamente centenas de usuários e consumidores da mesorregião da qual 

faz parte, bem como de municípios do norte de Minas Gerais.  

Apresenta-se em expansão o comércio da construção civil, de acordo com 

dados do índice de crescimento da atividade econômica municipal (ICAEM) que 

mede a evolução da atividade econômica dos municípios. De 2003 a 2009, Vitória 

da Conquista passou por um crescimento de 100,0% nesse índice, determinado pela 

expansão da construção civil e, também, do comércio (SEI, 2011).  

O índice de desenvolvimento humano municipal (IDHM)11 de Vitória da 

Conquista é 0,678, sendo considerado de médio desenvolvimento humano. A cidade 

está na posição 2.481 em relação ao total de municípios brasileiros (IBGE, 2010). 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 2013, o seu IDHM 

está acima da média do Estado da Bahia, mas abaixo da média brasileira (PNUD, 

IPEA, FJP, 2013).  

A renda per capita média do Município cresceu 94,82% entre 1991 e 2010. O 

índice de Gini12 demonstra crescimento no mesmo período, passando de 0,60 em 

1991 para 0,55 em 2010 (PNUD, IPEA, FJP, 2013). Em 2010, o Município gerou 

R$3.469,179, sendo o PIB per capita R$11.323,35 (IBGE, 2010). 

Outros dois indicadores sobre o Município que merecem destaque é o índice 

de performance econômica (IPE) e o índice de performance social (IPS) elaborados 

pela Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI)13.  Vitória 

da Conquista figura no ranking dos maiores índices de performance econômica dos 

municípios baianos na 18ª posição, com IPE de 5093,41 em 2010. Enquanto que 

dentre os maiores índices de performance social dos municípios baianos, o 

Município figura em 9° lugar, com IPS 5114,18 em 2010 (SEI, 2013). 

                                                           
11

 O IDHM é um indicador elaborado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que 
mede desenvolvimento humano a partir de indicadores de educação, longevidade e renda (PIB per 
capita). O índice varia de 0 (nenhum desenvolvimento) a 1 (desenvolvimento total). Muito utilizado em 
pesquisas acadêmicas e para subsidiar decisões de políticas públicas. 
12

 O Índice de Gini é um indicador usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a 
diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Varia de 0 a 1, sendo que 0 
representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa 
completa desigualdade de renda. 
13

  O IPE e o IPS são indicadores que medem a capacidade dos municípios atenderem as 
necessidades de serviços básicos da população (SEI, 2013). 
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Vitória da Conquista construiu nos últimos 16 anos uma imagem que associa 

a cidade a uma política participativa, o que pode ser exemplificado com a 

experiência do orçamento participativo, iniciado em 1997. O orçamento participativo 

é um dos mais importantes instrumentos de controle social, tendo sido reconhecido 

pela Organização das Nações Unidas (ONU) como “Prática Bem Sucedida de 

Gestão Local”. Espalhou-se pelo Brasil e pelo mundo após experiência satisfatória 

de Porto Alegre/RS iniciada em 1989, como já mencionado. 

Ainda, o Município já foi referendado em documento14 do Ministério das 

Cidades e da Organização Pan-Americana da Saúde, recomendado como uma 

experiência de planejamento participativo de ações de saneamento ambiental em 

âmbito local.  

O Governo Municipal, reeleito nas últimas eleições, possui como slogan 

“Governo Participativo”, adotando princípios da democracia participativa como 

método de governar. 

 

5.1.1 Gestão de resíduos e Política Nacional de Resíduos Sólidos em Vitória da 

Conquista  

 

Tendo em vista o crescimento por que passa o Município, com aumento da 

população e desenvolvimento econômico, há também incremento da produção de 

resíduos e cada vez mais necessidade de uma gestão eficiente. Assim, houve nos 

últimos anos um grande crescimento da produção de resíduos sólidos urbanos, 

comerciais, industriais, da área da saúde e da construção civil, sendo estes últimos 

um dos principais problemas que o Município enfrenta conforme dados da Prefeitura 

Municipal de Vitória da Conquista, a partir de conversa com gestores que passaram 

pela Secretaria de Serviços Públicos no período da pesquisa, Sr. Miguel Felício e Sr. 

Elvio Dourado.  

Na tabela 1 é possível observar o crescimento da população urbana de 2008 

para 2012, bem como valores relativos à quantidade de resíduos sólidos urbanos 

coletados por dia e a produção per capita. 

                                                           
14

 Manual “POLÍTICA E PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO AMBIENTAL - Experiências e 
recomendações”. Disponível em: 
<http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/Politica_Municipal_Saneamento.pdf>. 
Acesso em  13 agosto 2013. 

http://www.meioambiente.pr.gov.br/arquivos/File/coea/pncpr/Politica_Municipal_Saneamento.pdf
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Tabela 1 - Dados básicos sobre população, quantidade resíduos sólidos urbanos 

coletados e PIB de Vitória da Conquista, 2008 para 2012 

Ano 
População Urbana                 

(x 1.000) 

Qtde. RSU 
Coletado 

(t/dia) 

Per capita 
(Kg/hab./dia) 

2008 264.302 197 0,75 

2009 268.500 185,5 0,69 

2010 274.739 169,4 0,62 

2011 278.200 250 0,89 

2012 283.300 290 1,02 
Fonte: Elaborado com dados do IBGE, 2007, 2010; Abrelpe, 2009 a 2013. 

 

Dada a dificuldade de encontrar números confiáveis, ou melhor, não 

contraditórios, sobre todas as variáveis que integram a Tabela 1, em especial a 

quantidade de resíduos sólidos coletados pelo Município, não foi possível apresentar 

dados contemplando todo o período de análise dessa pesquisa, isto é, desde 2001.  

Mas esse é um dado importante dessa pesquisa, pois foram encontrados 

valores discrepantes na contagem da quantidade de resíduos coletados nos outros 

anos em diversas publicações, como por exemplo, do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento - SNIS, do banco de dados do Sistema Único de 

Saúde - DATASUS, da Prefeitura do Município de Vitória da Conquista, da 

Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais - 

Abrelpe e do IBGE. Assim, apesar de incompleta a tabela, trabalhamos com dados 

mais recentes e, portanto, mais próximos da realidade, tendo como referência o 

IBGE e Abrelpe que utiliza dados repassados diretamente pela Secretaria de 

Serviços Públicos do Município e corroborados no SNIS.  

É possível que essa confusão em dados numéricos em períodos anteriores 

seja parte da falta de uma política adequada de manejo de resíduos sólidos e da 

ausência de informações sobre produção e coleta de resíduos sólidos em todo o 

país, conforme aponta o Plano Nacional de Resíduos Sólidos15 (BRASIL, 2012c).  

Nesses termos, integra o rol dos instrumentos da PNRS o Sistema Nacional 

de Informações sobre a Gestão de Resíduos Sólidos - SINIR. De acordo com a 

                                                           
15

 De acordo com o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, “Em vários assuntos tratados neste 
documento é expressa fragilidade de dados existentes, devendo-se levar estas fragilidades, e até 
inexistência de alguns dados, em consideração ao se elaborar as metas previstas para constarem no 
Plano Nacional. Uma conclusão geral do trabalho é a necessidade de geração de dados primários 
com maior abrangência e periodicidade, além da sua padronização com base nas necessidades 
percebidas para o cumprimento do que é estabelecido na nova Lei”.  (BRASIL, 2012, p. 8). 
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PNRS, o SINIR deve ser alimentado anualmente com dados repassados por 

municípios, estados, Distrito Federal, empresas e demais produtores de resíduos 

sólidos que passaram a deter responsabilidades na destinação adequada dos 

resíduos.  

Voltando aos dados da Tabela 1, a população urbana de Vitória da Conquista 

cresceu 7% de 2008 para 2012, enquanto que a produção de resíduos sólidos 

urbanos cresceu 36% no mesmo período. Analisando esse mesmo crescimento de 

2011 para 2012, foi construído o gráfico 1, com outros indicadores. 

 

Gráfico 1 - Crescimento percentual da população, quantidade de resíduos sólidos 

urbanos coletados e PIB, de 2011 para 2012 

 
Fonte: elaboração própria a partir de dados do IBGE, 2007, 2010; e da Abrelpe, 2013. 

 

Assim, a produção de resíduos sólidos urbanos coletados é muito superior ao 

crescimento da população, acompanhando o crescimento do PIB. Os dados 

apontam que a produção de resíduos não é acompanhado pelo crescimento da 

população. Assim, a produção de resíduos está associada ao crescimento do 

consumo.  

Os resíduos coletados diariamente são dispostos no aterro sanitário da 

cidade, mas é importante reiterar que os dados apresentados dizem respeito apenas 

a resíduos sólidos urbanos, ficando de fora outras espécies de resíduos como os 

oriundos de serviços de saúde, da construção civil, da indústria e os perigosos, que 
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demandam atenção especial de acordo com a nova legislação. Mas nos detemos 

neste trabalho de modo geral a dados relativos aos resíduos sólidos urbanos, 

domiciliares e comerciais. 

Atualmente, a Secretaria de Serviços Públicos da cidade é responsável por 

coordenar a coleta e manejo de resíduos sólidos na zona rural e urbana, executando 

de forma indireta o serviço de coleta por meio de contratação de empresa, através 

de procedimento licitatório, mas de forma direta conduz sistema de limpeza urbana, 

como varrição e podas.  

Cumpre ressaltar, que de acordo com informações da própria Secretaria, a 

coleta na zona rural ainda é incipiente. No centro da cidade há coleta diária e nos 

bairros em dias estipulados e em horários previamente definidos. Até maio de 2013, 

quando a Secretaria de Serviços Públicos repassou dados sobre gestão de 

resíduos, havia nove caminhões compactadores trabalhando.  

Em alguns bairros da cidade não é possível o acesso dos caminhões nas 

vias, assim a coleta é feita por meio de uma parceria com os carroceiros que 

depositam os resíduos em locais a serem recolhidos pelos caminhões.  

Os caminhões levam todo o resíduo comercial e domiciliar para o aterro 

sanitário, onde é pesado e, após passar por uma esteira onde os catadores da 

Cooperativa fazem uma rápida triagem de materiais recicláveis, é depositado em 

células impermeabilizadas, compactado e coberto com cascalho. As células são 

preparadas com dutos que permitem a saída de gases e coleta de chorume que é 

levado até a lagoa de decantação para tratamento. 

Reporte-se que o aterro sanitário está em funcionamento desde maio de 

2009, mas até 2010 operou como aterro controlado, isto é, os resíduos eram 

despejados pelos caminhões, espalhados e recoberto de terra. De qualquer forma, 

após funcionamento como aterro sanitário, cumprindo normas técnicas específicas, 

Vitória da Conquista antecipou-se à exigência legal da PNRS. Trata-se de um 

projeto resultado do Plano Municipal de Saneamento Ambiental de 1999, a partir de 

um convênio firmado junto à Fundação Nacional de Saúde (FUNASA) para captação 

de recursos federais. 

O aterro recebe diariamente 290 toneladas de lixo (Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista, 2013; ABRELPE, 2013). A presença de um aterro sanitário 

representa um avanço frente aos problemas decorrentes da inadequada disposição 
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final de resíduos sólidos, sendo este um dos objetivos da PNRS, o que demonstra a 

adequação municipal frente à legislação federal e superação de uma situação 

anterior com a presença de um lixão. Mas antes da construção do aterro sanitário 

existia na cidade um lixão que recebia todo e qualquer tipo de resíduos, inclusive os 

hospitalares. Não havia qualquer tipo de tratamento de chorume ou gases, e no local 

viviam pessoas que retiravam dali o seu sustento.  

Em 2004, com a criação da Cooperativa de catadores de materiais 

recicláveis, Projeto Recicla Conquista, muitos desses catadores deixaram o lixão e 

passaram a integrar um sistema de coleta seletiva em vários pontos da cidade. 

De acordo com dados levantados com o Sr. João Paulo Silva, Coordenador 

Técnico do Projeto Recicla Conquista, servidor dos quadros da Secretaria Municipal 

de Trabalho, Renda e Desenvolvimento Social, o processo de organização dos 

catadores deu-se com o fechamento do lixão e, consequente, convite aos catadores 

para formalizar a cooperativa. Os que aceitaram foram cadastrados e capacitados. 

Nesse processo participaram a equipe técnica do Centro de Estudos 

Socioambientais PANGEA, funcionários da Prefeitura Municipal de Vitória da 

Conquista e a própria sociedade civil que à época foi chamada a participar do 

processo de separação dos resíduos reciclados a serem recolhidos pela cooperativa 

nos bairros piloto do projeto. 

Ainda, segundo o coordenador técnico do Recicla Conquista, não há parceria 

entre a cooperativa e o poder público no que diz respeito a compra, doação ou 

intermediação no repasse ou coleta de recicláveis. Mas o Município oferece suporte 

técnico com designação de três servidores efetivos e sede espaço físico na Agência 

de Desenvolvimento para a sede administrativa da cooperativa. Além disso, a 

Prefeitura doou o terreno onde foi construído o galpão da cooperativa, localizado 

dentro da área do aterro sanitário, sem que haja cobrança de água, luz e energia 

elétrica. 

Entretanto, o aterro sanitário e a cooperativa de catadores não são suficientes 

para atender a destinação ambientalmente adequada de todos os tipos de resíduos 

sólidos produzidos, conforme determinado pela PNRS. Muitos resíduos não 

deveriam ser encaminhados ao aterro sanitário, o que diminui a vida útil deste. 

Ainda, falta um sistema de coleta seletiva eficiente implementado pelo governo local 
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e um plano de gerenciamento para resíduos da construção civil16, um dos maiores 

problemas em curso. Ainda, não há um sistema de logística reversa de modo a 

proporcionar a reintrodução de resíduos na cadeia produtiva, nem estímulo à 

reciclagem por meio de campanhas de educação ambiental. Todas essas ações e 

outras que atenderiam as condições específicas do Município somente serão 

definidas após a construção do plano de gestão integrada de resíduos sólidos, 

exigência da PNRS17. 

Importa mencionar que a Cooperativa ainda não foi convidada a participar das 

discussões sobre as novas regras propostas pela PNRS, sendo esses atores 

prioritários na implementação da Lei Federal.  

 

5.1.2 Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos 

 

Não há dúvidas sobre a competência municipal para gestão de resíduos 

sólidos e sistema de limpeza urbana após Constituição de 1988, conforme já 

apresentado em capítulo próprio, bem como a obrigatoriedade de construir planos 

de gestão e de gerenciamento integrados de resíduos sólidos, atendendo 

determinação da PNRS (BRASIL, 2010). 

Nesse sentido, Vitória da Conquista possui uma estrutura e organização 

política administrativa na gestão do meio ambiente atendendo aos requisitos da 

Política Nacional de Meio Ambiente e do Sistema Nacional de Meio Ambiente, 

possuindo Secretaria de Meio Ambiente, Conselho Municipal de Meio Ambiente, 

Fundo Municipal de Meio Ambiente, Código Municipal de Meio Ambiente, dentre 

outros regulamentos, o que demonstra a presença de estrutura administrativa e 

técnica.  

Dentre as competências municipais regulamentadas na LC n° 140/2011, cabe 

ao município “executar e fazer cumprir, em âmbito municipal, as Políticas Nacional e 

Estadual de Meio Ambiente e demais políticas nacionais e estaduais relacionadas à 

proteção do meio ambiente” (BRASIL, 2011b, não paginado), aqui inserida a Política 

Nacional de Resíduos Sólidos, que concedeu um prazo de dois anos para que todos 

                                                           
16

 O Ministério Público do Estado da Bahia notificou o Município a eleborar Plano Integrado de 
Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil no prazo de 18 meses. O prazo vence em agosto de 
2014. 
17

 De acordo com a PNRS todos os municípios no Brasil deveriam construir seus respectivos planos 
de gestão integrada de resíduos sólidos até agosto de 2012. 
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os municípios elaborassem seus planos municipais de gestão integrada de resíduos 

sólidos. Esse prazo venceu em agosto de 2012, pouco depois de o município ter 

iniciado a discussão sobre a necessidade do referido plano. 

Segundo informações iniciais levantadas junto à prefeitura do município, 

especificamente na Secretaria de Serviços Urbanos, e na reunião do Conselho 

Municipal de Meio Ambiente, no primeiro semestre de 201218, Vitória da Conquista 

não havia iniciado a discussão para construir seu plano municipal de resíduos 

sólidos. Tendo em vista a aproximação do término do prazo legal, em agosto de 

2012, o Executivo solicitou uma audiência na Procuradoria do Município para 

receber orientações de como proceder diante das novas obrigações legais.  

A Secretaria de Meio Ambiente e Secretaria de Serviços Públicos foram 

orientadas a constituir uma comissão para estudar a PNRS, as demais leis setoriais 

e um manual divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o ICLEI - 

Governos Locais pela Sustentabilidade19, que é um guia criado para orientar a ação 

dos municípios na construção do plano de gestão integrada de resíduos sólidos.  

A referida comissão ou o Comitê Diretor foi criado por meio de um ato 

normativo, Decreto Municipal n. 14.69620, de 24 de setembro de 2012. Na 

sequência, ficou definido que o Município contrataria uma consultoria para auxiliar 

na construção do plano municipal, mas de acordo com alguns integrantes da 

comissão as discussões não avançaram.  

O Comitê Diretor, nos termos do Manual “Planos de gestão de resíduos 

sólidos: manual de orientação”, do ICLEI e MMA, deverá ser formado por 

representantes dos principais órgãos envolvidos com a temática, tendo caráter 

técnico. Dentre suas competências, será responsável pela coordenação da 

elaboração do plano de gestão do município, com funções de “organização e 

viabilização da infraestrutura (convocatória de reuniões, locais apropriados, cópias 

de documentos, etc.) e a responsabilidade de garantir, inclusive com recursos, o 

bom andamento do processo” (BRASIL, 2012, p.32). 

                                                           
18

 Essas informações iniciais foram levantadas ainda na fase de elaboração do projeto de pesquisa 
em conversa com o Sr. Miguel Arcanjo Felício de Jesus, então Secretario da Secretaria de Serviços 
Públicos, e a partir de acompanhamento das reuniões do Conselho Municipal de Meio Ambiente, 
presidido pela então Secretária de Meio Ambiente, Sra. Vivalda Braga. 
19

 O ICLEI foi criado como o Conselho Internacional para iniciativas Ambientais Locais em 1990 na 
sede das Nações Unidas. Dedica-se a apoiar cidades e governos locais em prol do desenvolvimento 
sustentável. Possui um “braço” dedicado apenas ao tema de “Resíduos”. 
20

 Cria Comitê Diretor para a elaboração do Plano Municipal de Gestão Integrada de Resíduos 
Sólidos e nomeia seus respectivos membros. 
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O Comitê do Município foi constituído, como já mencionado, sendo integrado 

por representantes do poder público e um representante da sociedade civil, eleito 

dentre conselheiros do COMMAM. De acordo com Decreto n° 14.696, de 24 de 

setembro de 2012, o Comitê Diretor possui 9 integrantes: 2 representantes da 

Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 2 representantes da Secretaria de Serviços 

Públicos, 1 representante do Gabinete do Prefeito, 2 representantes da Secretaria 

Municipal de Saúde e 2 representantes da Secretaria Municipal de Transporte, 

Trânsito e Infraestrutura Urbana. O 10° membro foi escolhido na reunião do 

COMMAM, dentre os conselheiros representantes da sociedade civil, para que 

acompanhasse o processo de construção do plano municipal, promovendo o 

controle social. 

De acordo com informações dos gestores e técnicos da Secretaria de 

Serviços Públicos e junto à Procuradoria do Município, Vitória da Conquista não está 

preparada para desenhar o seu plano, encontrando uma série de dificuldades e 

optando pela contratação de consultoria externa. Tal fato levanta uma discussão 

sobre a qualidade técnica da estrutura e órgãos ambientais do Município, que não 

são poucos conforme demonstrado. 

Entretanto, esse processo de contratação de uma consultoria arrastou-se ao 

longo de 2013. O Município aguarda licitação para contratar uma consultoria que 

articulará a confecção do Plano. 

Importa mencionar que em outubro de 2013 foi realizada a Conferência 

Nacional de Meio Ambiente, cujo tema foi a implementação da PNRS. Conforme 

orientação e calendário divulgado pelo Ministério do Meio Ambiente, os municípios 

deveriam organizar uma conferência municipal para apresentar as principais 

demandas do Município, bem como dificuldades, dúvidas, sugestões, críticas, e 

escolha de um delegado para levar as reivindicações locais para a conferência 

estadual. E, finalmente, chegar à etapa nacional em outubro, na cidade de Brasília. 

 De acordo com informações levantadas junto à Secretaria de Meio Ambiente 

e em pedido de informações na Ouvidoria do Município, Vitória da Conquista não 

participou das discussões nem promoveu uma conferência local, bem como nenhum 

outro município do estado da Bahia. O único registro sobre o estado da Bahia no site 

da IV Conferência Nacional de Meio Ambiente, diz respeito à etapa estadual que 

aconteceu no início de setembro de 2013 em Salvador. 
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Existe uma clara dificuldade de o Município estruturar o seu plano, e parece 

estranho que não tenha aproveitado oportunidade dada pelo governo federal, o 

principal financiador dos Planos em âmbito local. Assim, é visível o esvaziamento do 

Comitê e, consequente, falta de compromisso dos membros eleitos, em flagrante 

desrespeito com seus papéis institucionais, pois as atividades do Comitê estão 

paradas. 

Esse fato comprometeu parte do levantamento de dados dessa pesquisa. O 

questionário a ser aplicado aos membros no Comitê não gerou dados satisfatórios, 

pois dos 10 membros indicados para compor grupo, alguns desconheciam ocupar tal 

encargo, alguns estavam licenciados do cargo e não foi possível o contato, outros se 

recusaram a preencher o questionário por não ter dados para apresentar e, os 

poucos que aceitaram preencher e participar da pesquisa, apenas três, deixaram 

vários campos em branco, afirmando que não possuíam respostas significativas ou 

dados concretos sobre a atuação do Comitê frente aos questionamentos levantados, 

que aguardavam contratação da consultoria para dar continuidade aos trabalhos.  

A representante da sociedade civil, que se ofereceu em reunião do 

COMMAM, realizada no dia 26 de julho de 2012, para acompanhar os trabalhos do 

Comitê não compareceu aos dois encontros de formação do Comitê e não sabia 

informar andamento dos trabalhos, razão pela qual não aceitou participar da 

pesquisa. 

Ainda, não foram encontrados relatos ou documentos que atestem a 

participação da sociedade civil ou de vereadores ou outros atores cobrando do 

Município uma ação mais concreta em relação ao plano de gestão integrada de 

resíduos sólidos. 

Assim, não há que se discutir a existência de controle social, participação 

cidadã e deliberação no que tange ao referido plano municipal, não havendo 

discussão sobre efetividade dos mecanismos de controle social nesse quesito.  

Na sequência, é dado um enfoque a outros mecanismos e instrumentos de 

controle social previstos na legislação e sua efetividade na gestão de resíduos 

sólidos e na implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos em Vitória da 

Conquista. 
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5.2 Acesso a informação e participação social em Vitória da Conquista 

 

O acesso a informação é condição para exercício do controle social, mas 

existe uma certa dificuldade no levantamento de informações no Município, haja 

vista a pequena quantidade de dados documentados, registrados. A informação, em 

regra, está vinculada à capacidade de memória do gestor, servidor ou técnico 

responsável à época pelo projeto, programa ou ação da Prefeitura. Em alguns 

casos, o responsável no passado não trabalha mais no órgão e não há qualquer tipo 

de registro ou um banco de dados sobre as ações realizadas.  

Um importante e fundamental instrumento de controle social está em 

implantação no Município, a lei de acesso a informação. Talvez, esse seja um 

mecanismo que venha a ter papel ímpar no planejamento e padronização da 

documentação de toda ação municipal, pois o aprimoramento e atualização dos 

programas de gestão de arquivos e documentos faz parte da estratégia de 

concretização desse instrumento normativo. 

O acesso a informação, regulamentado pela Lei n° 12.527, de 18 de 

novembro de 2011, consolidou o direito fundamental ao acesso a informação, 

devendo toda Administração Pública observar princípios e diretrizes, nos termos do 

artigo 3°, tais como: 

 

I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 
da informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;  
V - desenvolvimento do controle social da administração pública 
(BRASIL, 2011b, não paginado) (grifos nossos). 

     

 

A Lei prevê a criação de sistema de informação ao cidadão em todos os 

órgãos e entidades do poder público e a realização de audiências e consultas 

públicas, incentivo à participação popular ou a outras formas de divulgação. O órgão 

ou entidade pública tem até vinte dias para responder a solicitação do cidadão, 

podendo esse prazo ser prorrogado por mais dez dias.  
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Na prática, Vitória da Conquista ainda não implementou totalmente a referida 

Lei. Já é possível usar o canal oficial do sistema de informação ao cidadão por meio 

do site do Portal da Transparência21 de Vitória da Conquista. A presente pesquisa 

utilizou-se desse recurso para verificar agilidade, qualidade da informação e 

atendimento à lei federal pelo Município.  

De acordo com informações recebidas por esse canal oficial em resposta a 

algumas solicitações feitas, a regulamentação da lei de acesso a informação está 

em fase final de elaboração, sendo que em breve será encaminhado ao legislativo 

um projeto de lei para apreciação. Ainda, foi informado que para a população  que 

não possui acesso à rede mundial de computadores existe a possibilidade de 

protocolar pedidos de informações diretamente na Secretaria Municipal da 

Transparência e do Controle22. 

Outro instrumento de controle social que garante o acesso à informação, 

também à disposição da sociedade civil, é a Ouvidoria Geral do Município. A 

ouvidoria é um órgão que aproxima os munícipes do governo municipal, atuando 

como um canal de comunicação direta entre o cidadão e a prefeitura. Por meio da 

ouvidoria é possível pedir informações, fazer solicitações, elogios, sugestões, 

reclamações e denúncias, de modo que a população contribui com a construção e 

aprimoramento de políticas públicas quando apresenta as suas demandas.  

Desde a sua instituição e regulamento, em 2009, pela Lei N° 1.612, de 19 de 

junho de 2009, a ouvidoria recebeu 143 manifestações envolvendo a gestão de 

resíduos sólidos, que foram enviadas a Secretaria Municipal de Serviços Públicos 

para apreciação, providências e envio de resposta. Desse total, 50% relacionavam-

se com solicitações de retirada de lixo em determinados locais da cidade, 35% 

tratavam de reclamações sobre o acúmulo e coleta indevidos do lixo, e 15% das 

manifestações diziam respeito a pedidos de informações sobre horários de coleta e 

sugestões de instalação de lixeiras na cidade.  

                                                           
21

 Endereço eletrônico: http://www.transparenciaconquista.ba.gov.br/sic/ 
22

 Vitória da Conquista é o único município baiano a possuir uma Secretaria da Transparência e do 
Controle. Criado em 2009, o órgão tem atribuições de elaborar e acompanhar a execução de 
projetos; manter uma interlocução com conselhos, Poder Legislativo, movimentos sociais e sociedade 
civil; prestar contas das ações da Prefeitura Municipal de forma permanente; atualizar o Portal da 
Transparência Municipal; e promover a implantação do Sistema de Controle Interno Integrado 
Municipal. 
 

http://www.transparenciaconquista.ba.gov.br/sic/
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Do total de pedidos que chegaram à ouvidoria, de 2009 até agosto de 2013, 

92% das demandas de solicitação de serviço de limpeza e retirada de entulhos 

foram atendidas. O percentual sem atendimento, mas devidamente respondido, teve 

como justificativa a improcedência do pedido ou reclamação.  

Mas esses dados levam a um questionamento importante: a ouvidoria 

promove a construção ou aprimoramento de políticas públicas a partir da sinalização 

de problemas levantados a partir de demandas da sociedade?  

De forma muito completa a pesquisa pode responder esse questionamento a 

partir de informações concedidas pela Coordenação da Ouvidoria do Município de 

Vitória da Conquista, conforme transcrição de resposta recebida via utilização da 

própria ferramenta de acesso a informação oportunizada pela Ouvidoria. 

 

Em atencao ao seu registro de no 423117, informamos que o 
trabalho realizado pela Ouvidoria Geral baseia-se no atendimento ao 
cidadao para, atraves de sua demanda, buscar melhoria dos servicos 
publicos, aproximando o municipe das decisoes do governo. Neste 
sentido, todas as informacoes obtidas na ouvidoria podem servir de 
dados para subsidiar as politicas publicas e adocao de medidas pelo 
gestor. Para o ouvidor, e muito importante uma boa relacao da 
ouvidoria com o gestor para que as manifestacoes tenham seu 
encaminhamento e solucao. O objetivo principal da ouvidoria e 
melhorar o servico publico para a populacao.  E atraves do acesso a 
ouvidoria, que o cidadao exerce sua cidadania. 
A ouvidoria organiza as demandas dos cidadaos atraves de um 
programa de gerenciamento denominado Sistema de Gestao de 
Ouvidoria - TAG, desenvolvido por tecnicos da Ouvidoria Geral do 
Estado da Bahia e presente em varias Ouvidorias do Brasil. Atraves 
desta ferramenta, e possivel classificar as manifestacoes por 
tipologia (Reclamacao, Solicitacao, Informacao, Denuncia, Sugestao 
e Elogio), por secretaria acionada, por assunto, pela forma de 
atendimento, enfim, uma serie de possibilidades. Desta forma, 
podemos melhor avaliar quais setores da Administracao estao 
funcionando adequadamente ou quais estao precisando de alguma 
intervencao administrativa. 
A cada tres meses, tecnicos da Ouvidoria elaboram um relatorio que 
e apresentado ao Prefeito, este, por sua vez, entra em contato com 
cada Secretario para discutir os principais problemas apontados 
pelos cidadaos e estabelecer estrategias para resolucao destes 
desafios. O sucesso na realizacao de tais funcoes depende 
diretamente da capacidade de acolher e oferecer respostas 
satisfatorias as necessidades do cidadao e de produzir para o 
Municipio informacoes qualificadas, elaboradas a partir de demandas 
apontadas pela sociedade (sic). (OUVIDORIA DO MUNICÍPIO DE 
VITÓRIA DA CONQUISTA. Protocolo nº 423117, de 03 de outubro 
de 2013). 
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Assim, indiscutivelmente existe um trabalho e preocupação de promoção de 

melhorias em políticas públicas a partir das demandas levantadas pela população. 

Mas para que esses dois mecanismos de controle social sejam mais efetivos é 

preciso que a população os utilize e saibam da sua existência. O degrau da 

Informação, na escada da participação cidadã, é a ponte para participação efetiva da 

sociedade civil, de acordo com Arstein (1969). 

No que diz respeito ao acesso da população a informações sobre gestão de 

resíduos sólidos, pode-se tecer algumas considerações a partir da análise dos 

questionários aplicados. Foi questionado aos vereadores e conselheiros do 

Conselho Municipal de Meio Ambiente como é o acesso a informações sobre gestão 

de resíduos, e como se dá a participação da comunidade no controle social de 

políticas públicas de gestão de resíduos sólidos.  

Foi feito o teste quiquadrado, com nível de significância de 10%, para análise 

das respostas dadas. No primeiro caso, encontrou p-valor23 igual a 0,1485, o que 

representa uma insignificância frente as opiniões entre os dois grupos, 

predominando a opinião de que o acesso a informações para sociedade civil é 

regular e restrito. 

Alguns vereadores ainda arriscaram respostas como “ótimo”, “muito bom” e 

“bom”. Respostas que nem chegaram a aparecer dentre os conselheiros, como pode 

ser observado no Gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 O valor do p-valor é a significância exata, assumindo valores entre entre 0 e 1, ou em percentagem 
entre 0% e 100% e a depender do nível de significância utilizado, pode ser significativo ou não. No 
caso, utilizando p-valor com significância de 10% (0,10), quanto maior o p-valor menos significativo a 
relevância do teste de hipóteses entre os grupos pesquisados.  



81 

 

 

Gráfico 2 – Opinião dos Conselheiros e Vereadores sobre o acesso a informações 

para comunidade sobre gestão de resíduos sólidos em Vitória da 

Conquista, 2013. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 No segundo questionamento, sobre como se dá a participação da 

comunidade no controle social de políticas públicas de gestão de resíduos sólidos, o 

mesmo teste estatístico apontou p-valor igual 0.4695, demonstrando mais uma vez 

insignificante a divergência de opiniões dentro dos dois grupos, conforme gráfico 3. 

Tanto os vereadores quanto os conselheiros entendem a participação social 

pouco atuante ou não atuante. E mais uma vez repete-se um percentual mínimo de 

vereadores que apontaram que a participação seria relativamente atuante, atuante e 

muito atuante.  
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Gráfico 3 - Opinião dos Conselheiros e Vereadores sobre a participação da 

população no controle social de políticas de gestão de resíduos 

sólidos em Vitória da Conquista, 2013. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Ainda, foi perguntado aos membros do COMMAM e aos vereadores quais os 

aspectos que dificultam ou impedem a participação da população no controle social 

da gestão de resíduos sólidos, sendo que as respostas eram: falta de interesse, falta 

de acesso a informações, falta de instrução, falta de oportunidades dadas pelo poder 

público, e não há impedimento ou dificuldade à participação da população.  

Constatou-se que modo geral não é significante a diferença das respostas 

dadas entre cada grupo, havendo um senso comum em relação às três primeiras 

respostas. Mas há relação significativa no que diz respeito à resposta “Falta de 

oportunidades dadas pelo poder público”. Nesse caso o teste quiquadrado encontrou 

um p-valor igual a 0,0804. Os conselheiros em sua maioria apontaram a falta de 

oportunidades como um dos fatores que impedem a participação social nas políticas 

públicas de resíduos sólidos, enquanto que esse percentual ficou abaixo da média 

quando respondido pelos vereadores. É o que se depreende da análise do Gráfico 4 

e Tabela 2. 
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Gráfico 4 - Principais aspectos que impedem a participação da população na 

formulação de políticas públicas de resíduos sólidos no município de 

Vitória da Conquista, 2013. 

 

 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

 

Tabela 2 - Opinião dos Conselheiros e Vereadores sobre falta de oportunidades 

dadas pelo poder público em Vitória da Conquista, 2013. 

Órgão Sim Não 

Conselheiros 77,80% 22,20% 

Vereadores 43,50% 56,50% 
Fonte: Dados da pesquisa. 

0%

25%

50%

75%

100%

COMMAM Vereador

órgão

P
er

ce
n

t

Sim

Não

Falta de interesse

0%

25%

50%

75%

100%

COMMAM Vereador

órgão

P
er

ce
n

t

Sim

Não

Falta acesso informações

0%

25%

50%

75%

100%

COMMAM Vereador

órgão

P
er

ce
n

t

Sim

Não

Falta instrução

0%

25%

50%

75%

100%

COMMAM Vereador

órgão

P
er

ce
n

t

Sim

Não

Faltam oportunidades

0%

25%

50%

75%

100%

COMMAM Vereador

órgão

P
er

ce
n

t

Sim

Não

Não há impedimentos



84 

 

 

Um dos motivos pode ser a maior independência e inserção social no 

Conselho Municipal, enquanto que a Câmara de Vereadores ainda parece estar 

engessada no formato representativo que não se amolda aos clamores sociais, dada 

a crise de legitimidade que ultrapassa. Assim, talvez esses sujeitos enquanto parte 

do poder público, numa ideia deturpada de representação, não encontre óbices no 

próprio poder público. 

Os dados demonstram uma baixa participação social nas políticas de gestão 

de resíduos sólidos no Município, bem como uma dificuldade de acesso a 

informações. Nesse sentido, a participação da sociedade civil na gestão de resíduos 

sólidos no Município varia da não participação a um nível de concessão mínima de 

poder.  

Cumpre destacar a qualidade e pontualidade das informações prestadas pelo 

sistema de acesso à informação do Município, bem como pelo canal de acesso à 

Ouvidoria. 

 

5.3 Orçamento participativo em Vitória da Conquista 

 

O orçamento participativo, nos termos do site da Prefeitura Municipal de 

Vitória da Conquista, é “um dos mais importantes instrumentos de controle social da 

Administração Pública”. Trata-se de instrumento de democracia deliberativa, sendo 

possível aos cidadãos deliberar sobre aplicação de recursos públicos municipais. 

Como já foi mencionado, o Município iniciou o orçamento participativo em 

1997, com a gestão do Partido dos Trabalhadores no Executivo Municipal, 

completando 17 anos de existência24. Interessante mencionar a pesquisa empírica 

de Novaes (2011) sobre a experiência do OP em Vitória da Conquista. O autor nos 

informa que no ano de nascimento do OP, tendo em vista a crise financeira que 

assolava o Município e a falta de recursos disponíveis para serem aplicados em 

políticas públicas, o OP foi um instrumento utilizado para informar a população sobre 

a realidade do Município e para discutir soluções conjuntas para a crise.  

Nesse momento a população foi convidada a integrar o processo de 

discussão de recuperação financeira do município, dando um sinal claro de 

promoção do controle social, de participação efetiva da sociedade civil.  

                                                           
24

 Vitória da Conquista teve sua experiência premiada em 1999 pelo Programa Gestão Pública e 
Cidadania, das Fundações Getúlio Vargas e Ford, com apoio do BNDES.  
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Somente em 1999 o OP passou a discutir investimentos do orçamento público 

a serem decididos pela população. Inicialmente havia um valor fixado para políticas 

públicas a serem deliberadas pela população, mas por decisão do Conselho do OP, 

no seu formato atual, os programas eleitos pela população entram no projeto da lei 

orçamentária anual, para serem implementados no exercício financeiro do ano 

subsequente. A metodologia adotada anteriormente, segundo informações da 

Secretaria de Governo, limitava os recursos orçamentários a R$ 1.000,000,00 (um 

milhão de reais). 

De acordo com as regras atuais, são realizadas reuniões plenárias em todos 

os bairros e zona rural do Município, sendo eleitos delegados que representam a 

comunidade no Congresso do Orçamento Participativo que é organizado pela 

prefeitura. Os delegados são responsáveis por apresentarem as demandas e as 

reivindicações da população no mencionado Congresso. Em 2013, o X Congresso 

do Orçamento Participativo foi convocado pelo Decreto n° 15.080, de 04 de março 

de 2013, com propostas aprovadas para o próximo exercício financeiro, conforme 

quadro 3. 

 

 

Quadro 3 - Propostas aprovadas, no X Congresso do Orçamento Participativo de 

Vitória da Conquista (2013), por eixo temático 

EIXO TEMÁTICO PROPOSTAS APROVADAS 

Educação Construção de uma escola de Ensino Fundamental no 
Loteamento Morada dos Pássaros. Ampliação da Escola 
do Poço Verde com implantação de Sala de Informática e 
reforma e ampliação da Escola José Lopes Viana, no 
Bairro Campinhos 

Infraestrutura/Mobilida
de Urbana 

Pavimentação asfáltica em logradouros (corredores de 
ônibus) do Conveima, Chácaras Guarani e Vila da 
Conquista e Conjunto da Vitória. 

Agricultura e 
Desenvolvimento 
Rural 

Abertura de poço artesiano na Escola Maria Leal (Capinal) 
e encanamento de água do açude para as casa do 
Povoado da Roseira.  

Saúde Construção de postos de saúde nas Chácaras Guarani e 
no Povoado Poço Verde e ampliação da Unidade de 
Saúde do Bairro Miro Cairo. 

Trabalho, Renda e 
Desenvolvimento 
Econômico 

Construção de Escola Profissionalizante no Bairro Kadija. 

Serviços Públicos Reforma e ampliação do cemitério de Matinha. 

Desenvolvimento Construção de Centro Comunitário no Bairro Guarani. 
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Social 

Cultura, Esporte e 
Lazer 

Construção de quadra poliesportiva no Bairro Nossa 
Senhora Aparecida e na região de São Joaquim, na 
Gameleira. 

Meio Ambiente Revitalização da Praça Santo Estevão, no Iguá. 
Fonte: Informativo Especial da Prefeitura de Vitória da Conquista (PMVC, 2013, p. 2). 

 

O 10º Congresso trabalhou diretamente com as obras e serviços votados 

diretamente pelas 62 plenárias populares realizadas na área urbana e rural do 

Município. Foram efetuadas 122 propostas abrangendo os diversos eixos da 

administração, que foram rediscutidas no Congresso juntamente com os setores 

específicos do governo em reuniões temáticas.  

 O OP digital acompanhou metodologia apropriada, mas com o mesmo critério 

de consulta popular, nesse caso via internet. Por indicação da Executiva do 

Conselho do OP foi definida uma obra destinada para a área leste e outra para a 

área oeste da zona urbana do município, votando-se apenas uma vez por 

equipamento. A população decidiu pela construção de duas quadras poliesportivas, 

uma no bairro Espírito Santo e outra no bairro São Pedro.  

Por fim, todas as propostas foram incorporadas ao texto da Lei Orçamentária 

Anual entregue na Câmara de Vereadores no dia 30 de agosto de 2013. Após 

aprovadas, serão acompanhadas e fiscalizadas pela Executiva do Conselho do OP 

juntamente com as secretarias responsáveis.  

Em pesquisa junto à Casa da Cidadania, sede da maioria dos conselhos 

municipais em funcionamento em Vitória da Conquista, em especial o Conselho do 

Orçamento Participativo, foi solicitada busca no arquivo de dados do órgão para 

levantamento de possíveis demandas da população envolvendo a temática de 

resíduos sólidos nas reuniões plenárias, desde 2001. Bem como aquelas demandas 

que foram aprovadas e implementadas. Ocorre que, segundo o Coordenador de 

Mobilização Social do Orçamento participativo Sr. Alberto Rodrigues, não houve 

nenhuma demanda da população, dos delegados e seus suplentes, envolvendo a 

questão de resíduos nos últimos 13 anos no Município.  

Assim, questionou-se a possibilidade dos resíduos sólidos não serem um 

problema para a população ou a população ter outras prioridades como quadras 

poliesportivas, escolas e pavimentação asfáltica. Ou, ainda, de esse instrumento 

participativo não refletir os anseios da população, não promover uma 
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democratização da gestão pública municipal, ou melhor, da população não participar 

de fato dos destinos dos recursos públicos municipais, como se propõe o OP.  

Mas a pesquisa não poderia deixar de mencionar outro dado informado pela 

Secretaria de Comunicação de Vitória da Conquista em 26 de janeiro de 201025, 

publicado em um blog local, que a construção do aterro foi uma reivindicação da 

comunidade do Baixão em plenárias do Orçamento Participativo. Essa informação 

foi confirmada junto a alguns vereadores que fizeram parte do processo de 

discussão da construção do aterro e que acompanharam as manifestações da 

referida comunidade para que o lixão fosse eliminado. 

Assim, questiona-se mais uma vez a qualidade da informação levantada junto 

aos gestores do Município.  

O poder público tem papel vital na organização, condução e execução do OP, 

não havendo uma independência dos membros do respectivo Conselho. Como os 

projetos eleitos devem integrar a Lei orçamentária Anual a ser entregue na Câmara 

de Vereadores sempre até o dia 30 de agosto de cada ano, todo o processo do OP 

precisa ser concluído até essa data. Caso os projetos não sejam aprovados pelo 

Legislativo, e não há segurança que todos serão, não haveria então deliberação e 

controle social da população, mas apenas uma mediação no processo do OP. Trata-

se de realidade já vislumbrada por Arnstein e discutida neste trabalho. 

Nesse caso, o OP deixa o último degrau de Controle cidadão, passando para 

delegação de poder e atingindo o degrau da Parceria. Inegável que há concessão 

real de poder aos cidadãos, mas em nível aquém do desejado. De acordo com 

degraus da escada de participação cidadã, o OP estaria na Parceria, já que a 

sociedade civil possui poder de negociar com o poder público e definir políticas a 

serem implementadas no Município. Mas esbarrando no Poder Legislativo que 

votará verbas públicas para custear programas (Arnstein, 1969). 

Novaes (2011) ressalta a marcante presença institucional conduzindo o 

processo do OP em Vitória da Conquista, desde o seu nascimento, ditando o seu 

ritmo e orientando a escolha dos projetos. O pesquisador concluiu seu trabalho 

demonstrando de forma clara e inequívoca que o OP cumpriu objetivos políticos 

estratégicos de obter apoio da população para implantação de projetos do próprio 

                                                           
25

 Informação retirada do site http://www.blogdoanderson.com/2010/01/26/vitoria-da-conquista-tem-
um-dos-aterros-sanitarios-mais-modernos-do-brasil 
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governo, bem como uma forma de combater os opositores políticos, assim, o OP 

contribuiu pouco para a democratização da gestão pública municipal. 

Corrobora esse entendimento trabalho de Avritzer (2008), no qual o OP é 

instrumento da democracia deliberativa, mas muito dependente da vontade do poder 

público. 

O OP é realmente um importante instrumento de controle social, que fornece 

para a população a possibilidade de participar de decisões políticas, por meio de 

diversos momentos de deliberação, mas não contribuiu com a implementação de 

políticas públicas na gestão de resíduos sólidos no Município, no período analisado. 

 

5.4 Conselhos de Direitos e o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMMAM) 

 

Vitória da Conquista possui atualmente vinte conselhos de políticas públicas, 

aqui inserido o recém-criado Conselho de Desenvolvimento Sustentável26. A cidade 

possui uma média de 400 conselheiros, em contraposição ao total de 21 vereadores. 

Cumpre destacar nesta pesquisa o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

(COMMAM). Trata-se de conselho criado pela Lei n° 1.085, de 2001, que foi 

revogada pelo Código Municipal de Meio Ambiente, Lei n° 1.410, de 5 de junho de 

2007, que deu nova regulamentação ao Conselho.  

O Conselho é paritário, sendo composto de 24 membros, 12 representantes 

de Órgãos Governamentais e 12 representantes de Entidades e órgãos da 

sociedade civil e é presidido pelo Secretario Municipal de Meio Ambiente.  

De acordo com o Código Municipal de Meio Ambiente, o COMMAM é um 

órgão de caráter consultivo, deliberativo e normativo do Sistema Municipal do Meio 

Ambiente. Assim, a competência do COMMAM abrange a deliberação, formulação e 

implementação e fiscalização de políticas públicas ambientais e o estimulo à 

participação da comunidade no processo de preservação, recuperação e melhoria 

do meio ambiente, dentre outros27. 

A primeira reunião do COMMAM aconteceu no dia vinte e oito de julho de 

2003, sendo observada uma falta de regularidade na ocorrência das reuniões ao 

longo dos anos, mostrada no gráfico 5.  

                                                           
26

 O Conselho de Desenvolvimento Sustentável foi criado em 25 de abril de 2013, pela Lei n° 1.890.  
27

 As atribuições do COMMAM estão definidas no artigo 13 do Código Municipal de Meio Ambiente. 
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Nos termos do regimento interno está prevista a ocorrência de uma reunião 

ordinária mensal e reuniões extraordinárias sempre que se fizerem necessárias. As 

reuniões extraordinárias são situações excepcionais no funcionamento do COMMAM 

de Vitória da Conquista. Ao longo dos anos analisados28, foram registradas apenas 9 

reuniões extraordinárias.  

 

Gráfico 5 - Número de reuniões do COMMAM de Vitória da Conquista, de 2003 a 

2013 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

No ano de 2013, até novembro, apenas 3 (três) reuniões foram realizadas. De 

acordo com a Secretaria de Meio Ambiente por causa da mudança no corpo de 

conselheiros, com vencimento de mandatos em maio do mesmo ano. Mas não é 

justificável esse argumento, pois essa designação de novo membro, em regra ocorre 

de um mês para outro. A Secretaria explicou que as instituições contatadas para 

nomeação de novo membro não respondiam ao chamado.  

Observou-se uma recorrência no conteúdo discutido nas reuniões do 

COMMAM ao longo dos anos após leitura das atas das reuniões. Com cada nova 

composição de conselheiros alguns temas voltavam ao debate e pouco evoluíam até 

                                                           
28

 Todos os dados relativos ao Conselho Municipal de Meio Ambiente de Vitória da Conquista foram 
levantados a partir da análise do registro das atas das reuniões em livro de atas, consultado na 
Secretaria Municipal de Meio Ambiente, observação das reuniões ocorridas no período de julho de 
2012 a setembro de 2013 e dados dos questionários aplicados aos membros do Conselho. 
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o novo corpo de conselheiros ou até mudança do Secretário de Meio Ambiente, 

presidente do Conselho.  

Somente entre meados de 2012 a início de 2013, três secretários passaram 

pela Secretaria de Meio Ambiente. Dentre os temas repetentes podemos destacar: 

 Apresentação das atribuições conselho; 

 Projetos iniciados e não concluídos; 

 Projetos apresentados e não iniciados; e 

 Revisão do regimento interno; 

Esses temas apontam predominantemente para baixa qualidade do debate e 

fraca participação e deliberação nas atribuições e competências legais dessa 

importante instituição participativa.  

Importa mencionar que antes da nova regulamentação dada ao COMMAM, 

por intermédio da Lei 1.410/2007, em análise às atas das reuniões, os conselheiros 

deliberaram e votaram sobre os critérios de eleição do presidente do Conselho, 

deixando de ser um cargo a ser ocupado pelo Secretário de Meio Ambiente. Ocorre 

que com a nova legislação essa regra deixou de existir e o Poder Público assumiu o 

controle do Conselho, sem margem para discussão sobre o tema. 

Durante o período de observação das reuniões do COMMAM, entre julho de 

2012 e novembro de 2013, bem como em período anterior, a partir de análise das 

atas das reuniões, foi lembrado o papel do COMMAM, sua competência propositiva 

e deliberativa, atuando como co-gestor das políticas e soluções ambientais para o 

Município e que a legislação municipal o investe de poderes, transformando-o no 

“coração” do sistema, sendo este o órgão representativo da sociedade29. 

Sobre o controle social em matéria de gestão de resíduos sólidos em debate 

nas reuniões do COMMAM, destacam-se situações como as descritas no quadro 4. 

 

 

 

 

 

                                                           
29

 Trecho destacado é menção à fala de um Conselheiro durante reunião, transcrita em ata. 
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Quadro 4 - Reuniões do COMMAM em que foi tratada a política de gestão de 

resíduos sólidos no Município de Vitória da Conquista, no período de  

2003 a 2013. 

ATA DATA TEMA 

Ata n° 
004/2007 

28.09.2007 Destinação incorreta de entulho 
 

Ata n° 
013/2008 

20.10.2008 Pedido de providências em relação ao lixo na saída da 
cidade 

Ata n° 
014/2008 

29.10.2008 Lixo existente nas saídas da cidade, alvo de denúncias 
na última reunião, foi retirado durante mutirão periódico 
realizado pela Secretaria de Serviços Públicos, mas 
população insiste em jogar lixo no mesmo lugar. 
O entulho de construção civil também foi retirado. O local 
possui ponto de coleta que é normalmente ignorado 
pelos carroceiros, tanto que no momento o local está 
repleto de gesso. 
Foi informado que existe na cidade dois locais para 
coletar entulho e que a Secretaria de Meio Ambiente já 
multou algumas empresas por descarte irregular, sendo 
necessário planejar o que fazer com os carroceiros. 
Será realizado o I Seminário sobre Gestão Ambiental na 
construção civil para tratar principalmente do 
gerenciamento de resíduos da construção. 
Necessidade de a Prefeitura criar novos pontos de 
coleta. 

Ata n° 
001/2009 

28.01.2009 Problema entulho da construção civil usado para 
preenchimentos de áreas degradadas. Necessária 
promoção da recuperação desses locais. 
Atuação dos fiscais do Município disciplinando o trabalho 
dos carroceiros. 
Descarte indevido de resíduos da EMBASA na Serra do 
Periperi. 
Usina de reciclagem dos resíduos da construção e a 
possibilidade de ser viabilizada pela Prefeitura. 

Ata n° 
003/2009 

12.3.2009 Engenheira sanitarista do Município tratou do aterro 
sanitário informando que a vida útil deste equipamento 
depende do melhor gerenciamento do lixo produzido, 
indicando a necessidade de se promover ações de 
reciclagem e reutilização de materiais. 
Necessidade de ampliar ações do recicla e da coleta 
seletiva na cidade e da criação de usinas de 
compostagem e de reciclagem de entulho. 
Recicla Conquista precisa de apoio tanto da Câmara de 
Vereadores quanto da Prefeitura do Município. 
Setor de monitoramento do Município que auxilia nessa e 
outras ações, pois poderá acompanhar a qualidade do ar, 
da água, do solo, bem como o gerenciamento de 
resíduos e efluentes produzidos pelas empresas 
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licenciadas. 
Reciclagem do óleo de cozinha. Foi informado que o 
Recicla Conquista recebe, mas não tem capacidade de 
processar tudo que arrecada. 
Semana temática junto a escolas e empresas nas zonas 
urbana e rural com oficina de reciclagem de materiais e 
aproveitamento de resíduos. 

Ata n° 
008/2009 

30.07.2009 Demanda para envio de oficio para Secretaria de 
Serviços Públicos para tratar da problemática de lixo 
acumulado próximo ao CEFET e para realocação das 
caixas coletoras de entulho instaladas na serra (ao lado 
Rio-BA) 

Ata n° 
009/2009 

27.08.2009 Denúncia de despejo de entulho da construção civil ao 
lado da mata do Poço Escuro e de esgoto da Embasa na 
referida unidade de conservação 

Ata n° 
011/2009 

29.10.2009 Denúncia de membro de um povoado que solicitou 
providências contra empresa que joga lixo na fossa e 
queima, provocando poluição do meio ambiente, 
afetando saúde da comunidade 

Ata n° 
019/2010 

29.10.2010 Secretaria de Meio Ambiente divulga ação de 
cadastramento de todos os catadores de resíduos na 
cidade, buscando definir o perfil dos catadores avulsos 

Ata n° 
003/2011 

28.04.2011 Apresentação do projeto sócio ambiental da organização 
dos catadores de materiais recicláveis do bairro 
Pedrinhas 

Ata n° 
004/2011 

12.05.2011 Conselheiro trata da necessidade de realizar capacitação 
com moradores dos distritos sobre separação lixo seco 
do úmido para reaproveitamento do resíduo orgânico. 
Trataram de um projeto de lei regulamentando uso da 
sacola plástico e da necessidade de campanhas de 
conscientização, que poderiam ser apoiadas pelo Fundo 
Municipal de Meio Ambiente. 

Ata n° 
012/2011 

06.10.2011 Participação do Recicla Conquista no Festival Suiça 
Baiana 

Ata n° 
014/2011 

15.12.2011 Dentre as diretrizes para ação em 2012 foi inserida a 
discussão sobre ações de combate à disposição irregular 
de resíduos sólidos em vários pontos da cidade, em 
especial no perímetro urbano. Bem como disposição de 
resíduos no Parque da Serra do Periperi 

Ata n° 
004/2012 

26.07.2012 Apresentação da Secretaria de Serviços Públicos sobre a 
questão da gestão de resíduos no Município, sendo ação 
conjunta de quatro secretarias: serviços públicos, meio 
ambiente, saúde e transporte. 
Já houve uma reunião na Procuradoria do Município para 
que fosse elaborado um plano municipal de gestão de 
resíduos sólidos. 
Conselheira representante da sociedade civil é escolhida 
para compor equipe técnica responsável pela discussão 
do plano. 
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Ata n° 
005/2012 

30.08.2012 Apresentação da Secretaria de Saúde sobre ações 
contra dengue no Município. Bairros com maiores índices 
da doença são aqueles que possuem depósitos de 
materiais recicláveis. 
Marcada reunião na Procuradoria Jurídica para dar 
continuidade às discussões sobre elaboração do plano. 

Ata ° 
006/2012 

25.10.2012 Representante da Secretaria de Serviços Públicos tratou 
das dificuldades de fazer diagnóstico de resíduos sólidos 
na cidade, sendo definida a contratação de uma 
consultoria para fazê-lo. 

Fonte: Dados da pesquisa.            

 

Observou-se que o tema resíduos sólidos fez parte da pauta das reuniões do 

COMMAM ao longo dos anos, sendo que essa instituição participativa não promovia 

de fato a construção de políticas públicas ou efetivação das políticas existentes. Em 

muitos casos os temas não eram retomados nas reuniões que seguiam à denuncia 

ou formulações propostas, podendo ser considerada inexpressiva a participação do 

COMMAM nesse aspecto. 

Entretanto, é importante apontar a relevância desse espaço e de conquistas 

importantes para o Município, como a criação do Fundo Municipal de Meio Ambiente 

(FAM), dando independência financeira ao COMMAM. Também, o COMMAM 

participou das discussões da criação do Código Municipal de Meio Ambiente30. E por 

fim, a municipalização da gestão ambiental no município, discutida nas gestões 2003 

e 2004. 

Durante o período analisado, foi verificada a baixa assiduidade dos 

conselheiros eleitos. Em alguns momentos foi registrado em ata o adiamento da 

reunião por falta de quorum ou encaminhamento de projeto direto para 

licenciamento ambiental por falta de quorum para deliberar sobre o tema. Em média 

a frequência gira em torno de 40% do total de conselheiros.  

Nas reuniões observadas, entre julho de 2012 e novembro de 2013, o 

esvaziamento do Conselho era evidente. Não havia sequer a presença de suplentes 

e nem uma medida foi tomada por parte da Secretaria de Meio Ambiente para 

buscar remediar a ausência e falta de participação dos conselheiros. O regimento 

interno prevê a destituição do conselheiro por faltas reiteradas e injustificadas. Outra 

                                                           
30

 O Código Municipal de Meio Ambiente começou a ser discutido no âmbito do COMMAM em 2003, 
mas apenas em 2007 foi promulgado. 



94 

 

 

situação perceptível foi o grande número de reuniões contraproducentes, haja vista 

a frequência com que o Secretário da respectiva pasta era substituído.  

Como o Secretário é o presidente do Conselho, cada alteração ensejava na 

reunião subsequente a apresentação do novo Secretário e suas intenções frente ao 

Conselho. E o comprometimento de tomar conhecimento das demandas, programas 

em andamento e ações do COMMAM, para que em momento posterior fosse capaz 

de responder questionamento dos conselheiros. Só no período da pesquisa de 

campo foram três diferentes secretários na Secretaria de Meio Ambiente. 

Na análise das atas foi recorrente o registro de situações que demonstram 

uma força maior do COMMAM nos seus anos iniciais, perdendo força e esvaziando-

se ao longo dos anos. Também foi registrado que “as deliberações do Conselho não 

são levadas adiante”, [...], “que só andam projetos da Prefeitura”, que os “projetos 

caem no esquecimento”, que o problema do COMMAM é “que o poder público está 

imperando e que a sociedade fica só assistindo, sendo ignorada”. Assim, as 

reuniões foram em vários momentos palco de embates e trocas de farpas entre 

representantes do governo e da sociedade civil, com poucos espaços de verdadeira 

deliberação dentro das competências desse importante espaço participativo. 

Nesse sentido, os Conselheiros comprometidos pareciam desestimulados e 

cansados de tantos embates e nenhum resultado. Foi constatada em alguns 

conselheiros a perda do interesse em participar e a descrença frente ao papel do 

órgão deliberativo. Esse sentimento foi exposto em alguns momentos em conversas 

informais nas reuniões, bem como pela postura desses durante a reunião.  

Razão pela qual, houve uma grande dificuldade de aplicar os questionários 

junto a esse grupo mais comprometido, pois grande parte se recusou a participar da 

pesquisa, muitos por não quererem mais se envolver com Conselho (aqueles que 

entregaram os mandatos em maio de 2013). Outro fato de baixa adesão dos 

entrevistados foi a argumento de que participaram de poucas reuniões e que não 

teriam como contribuir com a pesquisa. Havia alguns conselheiros nomeados que 

nunca compareceram às reuniões.  

Enfim, de um total de vinte e quatro membros apenas nove atenderam a 

solicitação. O próprio Presidente do Conselho, o atual Secretario de Meio Ambiente, 

apesar de ter recebido a pesquisadora em alguns momentos e demonstrado 
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disponibilidade em contribuir com a pesquisa, não encontrou tempo hábil para 

responder o questionário.   

Do total de entrevistados, seis representantes do poder público, dentre eles: 

Secretaria de Agricultura, Embasa, Secretaria de Serviços Públicos, Secretaria de 

Saúde, Instituto Federal da Bahia e Secretaria de Trabalho, Renda e 

Desenvolvimento Econômico. Os outros três membros representando a sociedade 

civil integrava a Ordem dos Advogados do Brasil, Faculdades privadas e Instituto 

Mata Cipó.  

Foi questionado aos conselheiros a existência de informações disponíveis e 

canais de participação popular acessíveis à população no processo decisório da 

gestão dos resíduos sólidos no Município. Foi praticamente unânime a resposta 

negativa à questão, conforme Gráfico 6 . 

 

Gráfico 6 – Opinião dos Conselheiros representantes do poder público e da 

sociedade civil sobre a existência de informações e canais de 

participação acessíveis à população em Vitória da Conquista, 2013. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Por fim, cumpre mencionar alguns relatos dos conselheiros sobre a forma 

com que o COMMAM estimula a participação da sociedade civil na gestão integrada 
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de resíduos sólidos na atualidade. Segue transcrição de textos exarados pelos 

conselheiros nos questionários:  

 

Não há estímulo à participação da sociedade sob esse aspecto. Não 
se percebe a mobilização da sociedade para separação de resíduos 
e apoio à cooperativa que não consegue funcionar sem a gestão 
direta do município. O próprio COMMAM nos últimos 2 anos passou 
por mudança de presidente por 5 vezes, o que contribuiu para falta 
de ações e redução da participação. 
O COMMAM estimula participação de maneira tímida, permite que a 
comunidade interessada participe das reuniões, no entanto a 
divulgação das reuniões é deficiente o que gera um público que 
esteja engajado em alguma causa ou projeto e os conselheiros 
indicados pelos órgãos públicos e provados. Dentre as competências 
legais do COMMAM poucas são aplicadas.  
Na atualidade vejo pouca participação da sociedade no processo de 
gestão dos resíduos sólidos. O controle social se faz presente por 
meio da participação dos seus conselheiros nas reuniões.  
O COMMAM realizou atividades em escolas sobre o tema resíduos 
sólidos.  
Na atualidade não presenciei ações do Comman para estimular a 
gestão integrada de resíduos sólidos.  
Praticamente inexistente, observa-se que a participação popular na 
tomada de decisões referentes ao controle de resíduos no município 
é de pouca expressividade. 
Não há estímulo a participação da sociedade na gestão integrada de 
resíduos sólidos (sic) (informação verbal). 

 

 

Percebe-se o total esvaziamento das competências do COMMAM e uma 

completa ausência de deliberação em matéria de gestão de resíduos sólidos e 

fortalecimento da democracia. Trata-se de importante canal de exercício de controle 

social que não traz efetividade ao processo decisório e desestimula a participação 

de conselheiros comprometidos e conscientes de seu papel institucional. Em regra, 

as competências mais importantes indicadas na visão de cada Conselheiro, não tem 

aplicação.  

Teixeira (2000) e Wampler (2011) percebem a formulação de políticas 

públicas como competência estratégica dos Conselhos, mas esta não é uma 

realidade no COMMAM. Assim como a representatividade qualitativa da sociedade 

civil mencionada por Gohn (2001) não está refletida na assiduidade dos membros do 

Conselho.  

Os dados colhidos na pesquisa assentem com fragilidades dos conselhos 

apontadas por Calado (2012), tais como: dominação do poder público, baixa 
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efetividade deliberativa, decisões não executadas, ausência de interação do 

conselho com a comunidade, baixa capacidade do conselho fiscalizar a execução de 

políticas.  

Dessa forma, o COMMAM não contribui efetivamente para um aumento na 

qualidade da democratização da gestão de resíduos sólidos no Município, nem no 

controle social de políticas públicas em geral, estando no degrau da Pacificação, 

mas com mínima influência no processo decisório.  

 

 

5.5 Poder Legislativo Municipal: os vereadores e o controle social 

 

 A atuação da Câmara de Vereadores é extremamente importante para 

consolidar mais um espaço de participação social, além de ser por excelência a 

Casa dos cidadãos, onde seus representantes eleitos exercem suas atividades, em 

especial, a função legislativa. Vitória da Conquista conta na legislatura atual com 

vinte e um vereadores. 

 De acordo com a Constituição de 1988, o município é competente para 

legislar assuntos de interesse local, aqui inserida a questão dos resíduos sólidos, 

conforme já tratado neste trabalho. Em análise a produção legislativa da Câmara de 

Conquista, na Secretaria Geral, foram encontradas oito leis tratando de resíduos ou 

fazendo menção à gestão de resíduos promulgadas dentro do período pesquisado, 

conforme quadro 5.  

 

 

Quadro 5 – Leis municipais sobre temática de resíduos sólidos, promulgadas no 

período de 2001 a 2013. 

LEI CONTEÚDO INICIATIVA DO 
PROJETO DE LEI 

Lei 
1085/2001 

Dispõe sobre a criação do Conselho 
Municipal de Meio Ambiente 

Poder Executivo 

Lei 
1363/2006 

Dispõe sobre a política de destinação 
final ambientalmente adequada e 
segura de pneumáticos inservíveis 

Poder Executivo 

Lei 
1385/2006 

Dispõe sobre o plano diretor do 
município de Vitória da Conquista 

Poder Executivo 

Lei 
1390/2007 

Lei orgânica municipal Poder Executivo 
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Lei 
1410/2007 

Código Municipal de meio ambiente Poder Executivo 

Lei 
1486/2008 

Dispõe sobre a política de destinação 
final ambientalmente adequada e 
segura de resíduos da construção 
civil 

Poder Executivo 

Lei 
1650/2009 

Dispõe sobre a colocação de lixeiras 
nos veículos de transporte público 
coletivo do município de Vitória da 
Conquista 

Poder Legislativo 

Lei 
1706/2010 

Dispõe sobre a responsabilidade da 
destinação de óleos e gorduras de 
origem vegetal e animal e de óleos e 
combustíveis derivados do petróleo. 

Poder Legislativo 

Fonte: Dados da pesquisa.  

 

Ainda dentre as competências da Câmara, desde 2009, o regimento interno 

passou a ter a previsão da realização de audiências públicas. Assim, atualmente o 

Município convida frequentemente a sociedade civil a participar de audiências 

públicas e sessões especiais. Todavia, a efetividade desses instrumentos parece ser 

pequena, haja vista a baixa frequência da população nesses eventos.  

 O esvaziamento da Câmara pode estar relacionado à crise de legitimidade do 

sistema representativo, da falta de credibilidade desse órgão frente à sociedade civil, 

como apontado por Miguel (2002), Bonavides (2003), Dias (2004), Luchmann (2008) 

e Almeida (2012).  

Ainda, para a população mais carente, a Câmara vem sendo utilizada como 

órgão assistencialista, corroborando pesquisa de Joffre (2001). Essa é uma 

constatação, após inúmeras visitas feitas à Câmara de Vereadores, no período entre 

julho de 2013 e novembro de 2013. Verificou-se um trabalho assistencialista sendo 

prestado por boa parte dos vereadores. Os gabinetes lotados significavam pedidos 

de emprego, aposentadoria ou outro benefício social. 

Também, confirma esse panorama a análise do quadro 5, quando observa-se 

que das oito leis apontadas, apenas duas são de iniciativa da Câmara de 

Vereadores. Sendo a atividade legislativa a função precípua dos vereadores, não 

parece ser essa a tarefa prioritária dos vereadores.  

 No que tange a esse estudo, ao controle social na gestão de resíduos sólidos, 

foi questionado aos vereadores se recebia ou recebe constantes demandas ou 

denúncias por parte da população, sobre a gestão de resíduos sólidos. 
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Conforme análise do Gráfico 7, a maioria dos vereadores atesta recebimento 

de demandas da sociedade civil, especialmente se observarmos os atuais 

vereadores.  

 

Gráfico 7 - Demandas ou denúncias recebidas pelos vereadores relacionadas à 

questão dos resíduos sólidos, por legislatura (atual apenas, anterior 

apenas, atual e anterior) em Vitória da Conquista, 2013. 

 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Do total de vereadores que responderam positivamente ao questionamento 

sobre denúncias relacionadas à questão de resíduos sólidos, as providências31 

tomadas que foram apontadas restringiram-se a: repassa aos órgãos competentes, 

pede esclarecimentos à prefeitura e acompanha andamento, e mobiliza a 

comunidade para buscar seus direitos.  

                                                           
31

 Pergunta 7 do questionário do grupo dos vereadores. “Caso tenha respondido positivamente à 
pergunta anterior, que providência(s) toma: 
(   ) Repassa aos órgãos competentes 
(   ) Pede esclarecimentos à prefeitura, mas não acompanha andamento do pedido 
(   ) Pede esclarecimentos à prefeitura e acompanha andamento do pedido 
(   ) Mobiliza a comunidade para buscar seus direitos 
(   ) Outro: _________________________________________________________________”. 
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Apesar de os vereadores destacarem a importância da democracia 

participativa no exercício da democracia representativa, a avaliação pessoal que 

fizeram sobre esse processo de participação cidadã é pessimista, nos termos 

apresentados no quadro 6. Registre-se que os depoimentos mais favoráveis sobre 

esse processo foram dados por vereados da situação, isto é, favoráveis ao partido 

no poder na administração pública municipal. 

 

Quadro 6 - Avaliação dos vereadores (v) sobre processo participativo nas políticas 

públicas de resíduos sólidos no Município de Vitória da Conquista, 2013. 

V1. “Alguma coisa lá foi feita, mas tem muito a fazer”. 

V2. “Quase não há participação popular. Como engenheiro, nunca fomos 
convidados para esse debate”. 

V3. “Precisa mobilizar os setores organizados e toda a população nessa temática” 

V4. “A Câmara vem fazendo o possível”. 

V5. “Hoje a participação é maior, principalmente porque os órgãos de controle 
social (MP e sindicatos) são mais independentes, não estão presos a partidos. Há 
tomada de consciência em razão de uma dinâmica implementada por Guilherme, 
pelo seu governo participativo, dando poder a população”. 

V7. “Município nos últimos anos estimulou participação popular e nesse sentido 
várias reuniões e encontros sobre o tema foram provocados”. 

V9. “Muito tímida o envolvimento social nas discussões”. 

V12. “Necessidade de participação direta da população”. 

V13. “Positiva. Hoje temos aterro sanitário e a cooperativa recicla conquista.  Uqe 
hoje nos dá orgulho e para isso basta olhar o passado. Mas vale ressaltar que toda 
melhora no processo é bem vinda”. 

V14. “Nos últimos 20 anos, pelo menos o país tem tomado conta da importância de 
como e onde descartar os resíduos sólidos. Isso é fruto de um amadurecimento 
coletivo e por isso os códigos e conselhos instituídos são imprescindíveis par ao 
debate”. 

V16. “Ainda é pouco participativa a população nas questões de destino resíduos 
sólidos. Após construção do aterro pouco se falou sobre o assunto. Esvaziou a 
discussão sobre resíduos e não avançou discussão controle social”. 

V18. “Avaliação positiva, 1° pela participação e conscientização dos catadores de 
lixo e da população de sentar junto aos administradores públicos e dos vereadores 
e ouvir o que significa reciclagem e resíduos sólidos, e que isso trará benefícios 
para o futuro de todos e da natureza. Infelizmente nem toda a população 
conquistense participa dos debates e também ainda não é totalmente consciente, 
pois até hoje ainda se vê muito lixo nas ruas”. 

V19. “Falta profissional preparado da área na gestão direta de meio ambiente no 
Município. Alguém que conheça necessidades reais”. 

V20. “É importante o processo participativo. Identificando problemas, reorienta 
política e traz benefício como construção aterro. Precisa avançar. Dificuldade da  
população fazer reciclagem. Se quiser separar tem que levar”. 

V22. “É sabido que o item em discussão precisa ser ampliado, para tanto 
comprometo-me como participante da comissão de meio ambiente em está 
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trazendo este tema há um debate mais constante”. 

V23. “Existe pouco interesse dos políticos e a população cobra pouco”. 
Fonte: Dados da pesquisa. 

 

Vereadores da legislatura 2013-2016 que já foram parlamentares em outros 

períodos, contribuíram de forma mais efetiva com a pesquisa, facilitando a discussão 

sobre políticas públicas sobre gestão de resíduos anteriormente no município. Os 

atuais parlamentares que estão em seu primeiro mandato tiveram pouca 

contribuição com a matéria da gestão de resíduos sólidos, sendo essa uma temática 

que estranhamente não está na pauta das discussões políticas. 

Em análise das atas das audiências públicas realizadas desde 2009 pela 

Câmara, não há registro de que a gestão de resíduos sólidos tenha sido objeto de 

discussão. Em especial, nas audiências públicas realizadas pela Câmara de 

Vereadores não há que se falar em deliberação, haja vista o esvaziamento da Casa. 

Sem mencionar o distanciamento que existe entre a ideia de representação de Pitkin 

(1969) e a representação exercida pelos nossos representantes eleitos, sem a 

mínima relação com a vontade dos representados.  

Nesse contexto, de forma geral, as audiências públicas e demais atividades 

desenvolvidas pelos vereadores estão nos degraus de Manipulação e Terapia, isto 

é, não gerando participação da sociedade civil.  Há o convite à participação, mas 

prospera a intenção que essa participação aconteça? Fica o questionamento. O 

IPEA (2013) aponta que as audiências públicas são espaços consultivos que não se 

vinculam aos anseios ou proposições da sociedade civil. 
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6. CONCLUSÕES 

 

 

Desde a constituição de 1988, não param de crescer no Brasil experiências 

de participação social e deliberação, por meio de instituições participativas e 

instrumentos de controle social. 

 Em Vitória da Conquista, não seria diferente. De forma geral, a pesquisa 

cumpriu seu objetivo ao identificar os mecanismos e procedimentos de controle 

social praticados na política pública de resíduos sólidos, no município de Vitória da 

Conquista/BA, bem como verificou a efetividade dos mesmos. 

 Vários espaços de deliberação e mecanismos de controle social foram 

pontuados e estudados, como: instrumentos de acesso à informação (ouvidoria, 

sistema de atendimento ao cidadão), orçamento participativo, audiências públicas, 

conselho municipal de meio ambiente, comitê técnico responsável pela elaboração 

do plano municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e a câmara municipal e 

seus vereadores. 

Desse modo, tendo em vista a abrangência da pesquisa buscar dados a partir 

do ano de 2001, verificou-se que foram adotadas ações de controle social na política 

pública relacionada à questão dos resíduos sólidos pelas administrações municipais 

de Vitória da Conquista antes da promulgação da Política Nacional de Resíduos 

Sólidos, em 2010. 

 No que diz respeito a gestão de resíduos sólidos e a implementação da 

Política Nacional de Resíduos Sólidos no Município, observa-se um avanço com a 

construção do aterro sanitário da cidade, em funcionamento desde 2010, atendendo 

todas as normas técnicas exigidas pela legislação. Também destaca-se a existência 

de uma cooperativa de catadores de materiais recicláveis, no entanto, de forma 

inexpressiva o Município vem conduzindo a coleta seletiva. 

Não há um sistema de coleta seletiva instituído em parceria com toda a 

sociedade. A cooperativa recebe doações de empresas, comercio e população que 

se disponibiliza a entregar material passível de ser reciclado em ponto específico da 

cidade. Além disso, os catadores fazem uma triagem em esteira dentro do aterro 

sanitário, separando um percentual mínimo de materiais recicláveis.  
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Muitos instrumentos da Política Nacional de Resíduos Sólidos ainda precisam 

ser implementados, a começar por um sistema eficiente de coleta de materiais 

recicláveis em parceria com a sociedade civil que passará a ter obrigações após 

efetivação de programa de coleta seletiva. Também são exigências da Política 

Nacional a construção de um plano de gerenciamento de resíduos da construção 

civil, conforme já determinado pelo Ministério Público do Estado da Bahia, e criação 

de sistemas de logística reversa que vão evitar que produtos passíveis de serem 

reciclados ou reintroduzidos na cadeia produtiva acabem indo para o aterro ou 

sejam descartados de forma irregular no meio ambiente. 

É importante ressaltar o atraso de Vitória da Conquista frente ao prazo legal 

para construção do Plano Municipal de gestão integrada de resíduos sólidos e o 

aparente despreparo da infraestrutura administrativa local nesse sentido. Assim, não 

há que se falar em participação nesse aspecto, mas espera-se que o controle social 

se faça presente na construção dessa política municipal, com a população sendo 

convidada a desenhá-la e implementá-la ao lado do poder público. 

Nesse contexto, após construção do aterro, as discussões sobre gestão de 

resíduos sólidos no Município não avançaram, mesmo após promulgação da PNRS. 

Atualmente, o controle social é um instrumento legal com pouca força no Município, 

no que diz respeito à implementação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. 

À respeito dos mecanismos e espaços de controle social estudados, não 

parecem contribuir com a implementação da PNRS em Vitória da Conquista. 

Quanto ao acesso a informações em Vitória da Conquista é amadora a 

atuação da gestão pública municipal, sem contar com metodologia de registro de 

informações oficiais, de programas, ações e políticas adotadas. Dessa forma, é 

muito difícil falar em acesso a informações nesse sentido, já que essa busca árdua 

pode desencorajar facilmente um cidadão.  

Mas alguns instrumentos de controle social como a implementação da lei de 

acesso a informação e a ouvidoria parecem ser uma solução para essa escassez de 

informação documentada. E nesse sentido, o Município parece atender os preceitos 

legais de forma exemplar. Mas fica um questionamento sobre o conhecimento da 

população sobre a existência desses canais de acesso a informações. 

No caso do orçamento participativo em Vitória da Conquista, no seu processo 

deliberativo, atinge-se um patamar superior na escada da participação cidadã, com 
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nível de poder cidadão, por meio de parceria, com participação ostensiva da 

população no processo decisório, mas mesmo nesse caso, todo o caminho 

percorrido esbarra no processo legislativo de aprovação do orçamento para 

execução das políticas públicas definidas pela população. 

Já o Conselho Municipal de Meio Ambiente enfrenta crise de legitimidade e 

um total esvaziamento dos seus membros, tanto do poder público quanto da 

sociedade civil. O potencial do Conselho como órgão deliberativo permitiria ao órgão 

controle cidadão, no mais alto degrau da escada da participação. Ocorre que por 

vários entraves políticos, descrença dos seus membros, falta de apoio técnico-

administrativo, pouca efetividade das decisões tomadas, falta de conhecimento das 

competências legais etc, o COMMAM atua no degrau da pacificação. A concessão 

de poder de fato é mínima, e aqueles conselheiros mais atuantes vão perdendo a 

vontade de trabalhar e defender os direitos da sociedade e do meio ambiente, haja 

vista não conseguirem influenciar o processo decisório e concretizar políticas 

públicas. 

A força do COMMAM está visivelmente se esvaindo e a sensação como 

observador das reuniões é que se trata de um órgão gerido pelo poder público sem 

margem para decisões da sociedade civil. 

Assim, a avaliação das ações de controle social na gestão integrada de 

resíduos sólidos em Vitória da Conquista, na perspectiva da implementação da 

PNRS, é pouco efetiva. Isto é, não há produção de efeitos positivos para a 

sociedade civil no que tange ao objeto específico desse estudo. Percebe-se que o 

avanço está no poder público oportunizar canais de deliberação e participação 

social, mas não há concessão de poder para a população nesses espaços.  

Apesar de um arcabouço legal que viabiliza o exercício do controle social, 

ainda temos uma democracia pouco consolidada no país. Os espaços deliberativos 

estudados são institucionalizados, isto é, são geridos pelo poder público, dando uma 

imagem de governo participativo, mas na essência as decisões continuam sendo 

tomadas de forma centralizada, com concessão mínima de poder para os cidadãos. 

Diante do exposto, conclui-se que é indiscutível o avanço na democracia 

oportunizado pelos instrumentos e mecanismos de controle social, pelos espaços 

deliberativos, mas é necessário avançar rumo a uma democracia de alta qualidade, 
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para que de fato a sociedade influencie as decisões do processo político e o controle 

social pleno se torne uma realidade.  

 Por fim, parafraseando palavras do Professor Boaventura de Souza Santos 

em palestra ministrada32, é comum a máxima sobre a sociedade civil não estar 

suficientemente organizada, sendo esse fator um obstáculo ao avanço da 

democracia. Mas muito mais significativa é a falta de abertura das instituições 

publicas frente ao avanço do fortalecimento da democracia. Como diz o citado 

Professor, não precisamos de uma nova democracia ou novo modelo de governo, 

mas democratizar a democracia e repolitizar a sociedade civil. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                           
32

 Palestra “Direitos Humanos ou Democratizar a Democracia?”, proferida na Faculdade de Economia 
da Universidade de Coimbra em 1 de junho de 2012. Disponível em: 
http://www.youtube.com/watch?v=I1G8gdbOY34. Acesso em 08 julho 2013. 

http://www.youtube.com/watch?v=I1G8gdbOY34
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