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Sessão 54 
Cidadania, exclusão e políticas públicas A 

 
A PARTICIPAÇÃO DAS ASSOCIAÇÕES CIVIS DE BLUMENAU NOS CONSELHOS 
MUNICIPAIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS E DE DIREITOS, REGISTRADAS NAS DÉCADAS 
DE 80/90. Juliana da Silva, Ines Pellizzaro (orient.) (FURB). 

Introdução: Com a Constituição/1988, a sociedade civil é chamada a participar da gestão das políticas públicas. Isto 
exigiu capacidade de organização e mobilização, porém, essa participação ainda é frágil e apresenta inúmeras 
limitações, relacionadas à história da formação política da população e da relação que o Estado estabeleceu com a 
sociedade ao longo dos anos. Objetivos: identificar as associações que participam dos conselhos; como é essa 
participação e se o conselheiro se sente qualificado para atuar; conhecer os objetivos da participação; identificar as 
concepções das associações sobre os conselhos; verificar as propostas/projetos encaminhados/as ou defendidos/as; 
identificar como elas percebem a co-relação de forças entre os diferentes setores presentes nos conselhos, identificar 
os ganhos com a participação e se a associação contribui para o controle social. Metodologia: O universo da pesquisa 
são todas as associações de Blumenau, registradas nas décadas de 80/90, que participam de conselhos; este número 
ainda não é exato, pois a pesquisa está em andamento. Para a amostra, serão selecionadas 15 associações. A pesquisa 
será realizada a partir da abordagem quantitativa para identificar quais participam dos conselhos, através da aplicação 
de questionários e, abordagem qualitativa, através da entrevista com a amostra. Resultados Parciais: Os dados 
apresentados são referentes à aplicação de 44 questionários, faltando 37. A partir da sistematização desses dados, 
identificou-se que, dentre as associações já pesquisadas, 21 participam. Dentre estas, destaca-se a participação em 
conselhos da assistência social (48%), saúde (43%) e segurança pública (38%). A maioria das associações participam 
quando convidadas e membros efetivos. A partir desses dados, serão selecionadas as associações que participam 
como membro, para aplicação da entrevista. 
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