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A partir dos resultados preliminares desta pesquisa, foi 

possível deduzir que: 

● apesar do CMDCA de Porto Alegre ser hoje um espaço 

público consolidado e ativo no âmbito municipal, “ainda” não 

conseguiu se estabelecer como instância efetiva de 

participação e de controle social, ou seja, o embate 

Estado/sociedade civil ainda está repleto de conflitos e 

contradições, principalmente no que se refere à partilha do 

poder na tomada de decisões;

● a partir da análise das entrevistas, percebe-se que o 

Conselho não foi capaz de transformar a cultura política dos 

indivíduos envolvidos;

● observa-se uma cultura de caráter individualista, 

principalmente em relação à tomada de decisões em 

benefício das entidades representadas por seus respectivos 

conselheiros.

RESULTADOSRESULTADOS

INTRODUÇÃOINTRODUÇÃO

● Pesquisa com abordagem qualitativa (estudo de caso);

● entrevista com os conselheiros municipais do Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) de Porto Alegre, por meio de um questionário 

estruturado;

● participação em reuniões do Fórum Municipal dos Direitos 

da Criança e do Adolescente (FMDCA) de Porto Alegre.

METODOLOGIAMETODOLOGIA

● Núcleo de Pesquisa sobre a América Latina (NUPESAL);

● Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do 

Adolescente (CMDCA) de Porto Alegre;

● Fórum Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(FMDCA) de Porto Alegre.

Examinar a relação que se estabelece entre os 

conselheiros municipais do CMDCA e o poder público, e 

quais os impactos que esta relação gera na cultura política 

dos indivíduos envolvidos.

OBJETIVOSOBJETIVOS

APOIO

Os conselhos constituíram-se como novos paradigmas 

das formas de participação e de controle da sociedade 

civil sobre o Estado a partir dos anos 1980 e início dos 

anos 1990. Criado em março de 1991, como uma proposta 

de ampliação do espaço de diálogo democrático entre a 

população e as diversas esferas do governo, o Conselho 

Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente 

(CMDCA) do município de Porto Alegre tem como sua 

principal competência garantir a participação da 

população na formulação e no controle das políticas 

públicas de promoção, proteção e defesa de crianças, 

adolescentes e jovens.

  CONCLUSÃOCONCLUSÃO

No CMDCA de Porto Alegre, ainda é possível perceber a 

perpetuação de práticas políticas de cunho conservador e 

autoritário, o que dificulta a compreensão e a valorização 

deste espaço como “politizador da sociedade”. Faz-se 

necessário viabilizar condições que possibilitem uma 

maior participação no âmbito do CMDCA. Uma alternativa 

é a oferta de cursos de capacitação que visem à 

qualificação dos conselheiros, não somente de forma 

técnica, mas também, e principalmente, política e ética. 
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