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A contrução da identidade do 

conselheiro do Fundeb

I ENCONTRO ESTADUAL DOS 

CONSELHEIROS DO FUNDEB DO 

MARANHÃO

Paulo Buzar
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Fui eleito conselheiro e agora

?
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Enquanto isso, nas manchetes...

 “... Alunos da zona rural do município têm
merenda escolar apenas duas vezes por ano”

 “Transporte escolar não cumpre às
determinações Legais”

 “Escola desaba, mas todos saem ilesos”

 “Congresso examina proposta de redução da
idade penal”

 “19 de cada 100 maranhenses não sabem e nem
escrever”

 Mensalão, mensalinho, valerioduto, petrolão…
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Princípios da atuação do conselheiro

 Representatividade

 Atuar como interlocutor de suas bases

 Não se distanciar da entidade/secretaria que 

representa

 Ponte entre a entidade e o Conselho

 Representar e defender os interesses da 

sociedade  x interesses institucionais

Ampliar espaço de 

atuação

Defender os 

interesses da 

sociedade
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 Legitimidade

 Escolhidos de forma legítima

 Existe quando a decisão ou a condição de 
conselheiro representa as idéias de um grupo 
em benefício de toda a sociedade

Princípios da atuação do conselheiro

Apoio Consentimento

Confiança

Sociedade
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Princípios da atuação do conselheiro

 Autonomia
 Perder  a fobia do exercício da autonomia

 Construir competências técnicas locais

Condições mínimas

Trabalho

Financeira

Técnica

Conselhos
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 Ética e Transparência
 Os interesses públicos acima do corporativismo, 

individualismo

 Coerência dos meios com os fins declarados

“Pintar a parede de verde, com tinta verde”

 Garantir a visibilidade da atuação dos conselheiros

Princípios da atuação do conselheiro

Tornar público seus atos
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O papel do conselheiro ou conselheiro de papel?

 O agente civilizador

 O desbravador

 O pregoeiro

 O missionário

 O profeta

 O visionário

 O revolucionário

 O eterno aprendiz

 Agente político (representante 
da comunidade)

 Identificador de demandas de 
políticas públicas

 Indutor do orçamento 

participativo

 Operador do sistema de Justiça

 Fiscal das entidades

O comprometimento com a 
humanidade
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O que não é papel do Conselheiro?

 Membro de uma “EUQUIPE”

 Instrumento partidário

 Substituto de Delegado, Juiz,

Promotor ou da equipe técnica da

Prefeitura.
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O que o Conselho não é?

 Secretaria Municipal

 Delegacia

 Sindicato

 Entidade de retaguarda
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“... O deserto que atravessei, ninguém  me

viu passar...”

Democracia

Representativa

Democracia

Participativa

Deserto

Transição Democrática
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Origem da Participação

Espontânea

Imposta
Induzida

Conquistada
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CLIENTELISTA

Troca de Favores

Perda de autonomia

Manipulação

Articulação sem 

Consciência

MANIQUEISTA

Hostilidade permanente e 

universal

CONSCIENTE

Articulação consciente

Colaboração e Cogestão

Tipos de Participação
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SER EXISTIR COM-PARECER

FAZER LABORAR CO-LABORAR

DECIDIR MANDAR CO-MANDAR

RECEBER PARTILHAR COM-PARTILHAR

Participação
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Embora, entre desertos e espinhos,

que o nosso mandato de

Conselheiro seja ...

“... a primavera de nossas

vidas”


