


Governança, Participação Social 
e Diálogos Federativos. 

DIEST – Diretoria de Estudos e 
Políticas para o Estado, as Instituições 

e a Democracia 



A efetividade dos mecanismos de participação 
social: 

•  5 pesquisas: 

  Mapeamento dos mecanismos 

 (interfaces socioestatais) 

  Audiências Públicas   

  Conferências Nacionais 

  Conselhos Nacionais 

  Ouvidorias 

 

www.ipea.gov.br/participacao 







Conferências 
Conselhos e 
Ouvidorias 

Audiências e 
Consultas 

Reuniões, 
comitês, GTs 
e mesas de 
negociação 

Direcionamento 
estratégico 

Monitoramento 
e fiscalização 

Resolução de 
problemas e 

conflitos 

Oitiva para ações 
específicas 



AUDIÊNCIAS PÚBLICAS 
 

Mapeamento: 

•  105 programas do Governo Federal; 

•  203 registros de ocorrências de audiências públicas; 

•  118 foram de caráter obrigatório, 81 voluntário e 4 indefinido.  

•  Não encontramos registro de programa que tenha promovido 
audiências públicas em todos os 6 anos do período pesquisado.  

 

 

 Ano 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2004 a 

2009 

Ocorrên

cias de 

APs 

25 30 38 29 38 43 203 
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Definição de Audiências Públicas 

Características 

básicas das 

audiências 

públicas 

realizadas no 

âmbito do 

Governo 

Federal. 

Possui caráter consultivo.  

Possui caráter pontual. 

Possui caráter presencial.  

Possui caráter coletivo. 

Pressupõe manifestação oral dos participantes.  

Implica debate entre os atores envolvidos.  

É aberta a todo público interessado 

Contém regras específicas para o seu 

funcionamento. 



A pesquisa 

 

Estudos de casos exploratórios: 
 

  Elaboração do Plano Nacional de Resíduos Sólidos - PNRS. 
 

  Licitação e Contrato de Permissão dos Serviços de Transporte      

Rodoviário Interestadual de Passageiros (da ANTT). 
 

  Licenciamento das hidrelétricas de Santo Antônio e Jiraú, em 

Rondônia. 
 

  Licenciamento da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. 

 

 

 



Capacidade institucional do órgão 
responsável 

• Setores/departamentos/coordenações focados em participação. 
 

• Servidores capacitados (técnica e politicamente). 
 

• Complementação da legislação: Resoluções, INs Portarias e/ou 

manuais internos. 
 

• Clareza sobre o porquê da AP ao invés de outro mecanismo de 

participação. 
 

• Relação da AP com outros mecanismos de participação. 
 

• Plataforma nacional (centralizar informações, coordenar 

divulgação; buscar especialistas; difusão de boas práticas) 
 

 

 



Metodologia da Audiência Pública 

• Deve ser coerente com o objetivo da AP (consultivo X 

deliberativo; elaboração X ratificação...). 
 

• Deve possibilitar uma sistematização (trabalhável para o 

gestor) e a elaboração de devolutiva. 
 

 

• Mediador imparcial (ser visto como imparcial). 

Assessorado por especialistas. 

 
 

 

 



Momento e escopo de realização da AP 

Em momento adequado do ciclo de política. 

 Evitar déficit de participação (muito tarde) e falta de informação 

(muito cedo). 

 Considerar a possibilidade de se realizar APs em diversos 

momentos do ciclo. 

 

Escopo coerente com o objetivo/tema 

 Um escopo muito aberto/inclusivo dificulta a sistematização das 

propostas de maneira trabalhável. 

 Escopo demasiadamente fechado limita o debate e gera 

frustração. 
 

 

 



Transparência 

• Com relação a prazos; objetivos; metodologia; regras. 
 

•Qualidade da informação 
 

• Disponibilidade de informação (ex. documentos online). 
 

• Importância de devolutiva formal. 

 Amplia legitimidade da AP. 
 

 

 



CONFERÊNCIAS NACIONAIS 

 

Eventos que ocorrem periodicamente e constituem 
canal de comunicação entre  diversos setores sociais e 
o Estado brasileiro. 

 

12 conferências até 1988 

74 conferências nacionais entre 2003 e 2010 

 



Fonte: Survey PRODEP 2011 



PROPOR (44,2%): 

• Garantias de direitos 

• Estabelecimento de estratégias 

• Indicação de prioridades de ação 

• Articulação de entes federados 

• Indicação de alternativas de financiamento 

• Criação ou qualificação de programas, 
políticas, planos e sistemas 



AGENDAR (24,5%): 

• Disseminar uma visão de política ou maneira 
de tratar o assunto 

• Possibilitar o encontro de diferentes sujeitos 
políticos 

• Promover reflexões e debates 

• Reafirmar compromissos 



FORTALECER A PARTICIPAÇÃO (17,3%): 

• Reafirmando princípios e propondo 
instrumentos participativos 

• Garantir o acesso a grupos específicos em 
espaços participativos 

• Criação e reformulação de conselhos 

• Monitoramento e institucionalização de 
conferências 



ANALISAR (14%): 

• Diagnóstico da realidade 

• Avaliação da implementação de uma política 

 





O(A) SR(A) ACHA QUE O GOVERNO FEDERAL 
ENTRE 2003 E 2010 AMPLIOU AS 

OPORTUNIDADES DE INFLUÊNCIAS DA 
SOCIEDADE NAS DECISÕES GOVERNAMENTAIS? 

  % 
Sim 53,0 
Não 38,0 
NR 9,0 

Total 100,0 

JÁ OUVIU FALAR DAS CONFERÊNCIAS 
TEMÁTICAS PROMOVIDAS NOS 

MUNICÍPIOS,ESTADOS E NA UNIÃO? 
  % 

Sim 41,8 
Não 57,7 
NR ,5 

Total 100,0 
JÁ PARTICIPOU DE ALGUMA CONFERÊNCIA 

TEMÁTICA ? 
  % 

Sim 6,5 
Não 35,3 
NR 58,2 

Total 100,0 



Se já participou de conferências, em qual temática? 

% 

Assistência social 56,4 

Comunicação 22,2 

Cultura 29,4 

Das cidades 20,5 

Direitos humanos 39,2 

Educação 18,9 

Esportes 16,1 

Juventude 11,2 

Política para as mulheres 44,8 

Saúde 8,4 

Saúde mental 11,2 

Segurança alimentar e nutricional 3,5 

Segurança pública 12,6 

Fonte: survey PRODEP 2011 



Fonte: IPEA, 2011. 

13% 

8% 

11% 

68% 

Desenvolvimento 
Econômico 
Garantia de direitos 

Infraestrutura e 
Recursos Naturais 
Políticas Sociais 



TD 1727 - Conferências locais, distritais e 
municipais de saúde  

• Analisa como a mudança de escala impacta as 
dinâmicas participativa, representativa e 
deliberativa das conferências, verificando:  

– Ampliação da exigência na organização e 
regulamentação.  

– Transformação da dinâmica participativa em 
dinâmica representativa.  

– Conversa baseada em depoimentos cede lugar a 
discursos com argumentos técnicos e politizados.  

– Diminuição na participação de mulheres e 
aumento da presença de prestadores de serviços.  

 



TD 1733 - Conferências de políticas públicas e 
inclusão participativa  

• Analisa o potencial inclusivo de segmentos 
populacionais tradicionalmente excluídos de 
processos políticos, verificando que:  

– A escala pode propiciar ou restringir a 
participação de alguns segmentos.  

– As conferências têm incluído mulheres e negros.  

– Pessoas com baixa escolaridade e renda estão 
participando, mas pessoas com alta escolaridade 
e renda estão presentes acima da média nacional.  

– Participantes se diferenciam em distintas áreas. 



TD 1741 - Conferências nacionais e políticas públicas 
para grupos minoritários  

• Verifica que conferências contribuem para a 
inclusão de minorias no processo político.  

• Diversidade temática das conferências possibilita a 
participação heterogênea de grupos sociais e 
culturais. 

•Conferências impulsionam a representação desses 
grupos no Executivo, através da formulação de 
políticas públicas, e no Legislativo, por meio da 
proposição de leis.  

 

 



TD 1750 - Representação política e conferências  

• Aborda os desafios da inclusão da pluralidade 
em processos participativos.  

• Trata de dilemas da representação política como 
autorização, prestação de contas e responsividade 
em conferências.  

• Argumenta que a legitimidade das conferências 
deve ser buscada na conexão entre as diversas 
arenas deliberativas.  

 



OUVIDORIAS 
 

• Atuam na interlocução entre o cidadão e a administração 
pública. 

• Permite que o cidadão participe da gestão pública e realize 
o controle social sobre os serviços oferecidos. 

• O número de ouvidorias cresceu de 40 em 2003 para 176 
em 2011. 
 

3 Desafios para as ouvidorias: 
• Constituição de ouvidorias autônomas e democráticas.  
• Criação de um Sistema Federal de Ouvidoria Públicas com o 

objetivo de Articular e coordenar a ação das Ouvidorias 
Públicas. 

• Criação de indicadores de avaliação. 
 



CONSELHOS NACIONAIS 

Espaços permanentes de interação entre 
representantes do poder público e da sociedade civil 
que auxiliam no planejamento, formulação e controle 
das políticas públicas. 
 

• 31 conselhos criados desde 1930 – 1.350 conselheiros 
titulares 

• 10 conselhos criados na década de 1990 (33%) 

• 16 conselhos criados entre 2003 e 2010 (50%) 



Legenda: azul – 1 a 10 conselheiros, amarelo – 11 a 20, verde – 21 a 30, vermelho – mais de 30.  

Fonte: Survey IPEA 2011. 



Perfil socioeconômico e participativo 
dos conselheiros nacionais 

-Escolaridade dos conselheiros 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Fonte: IPEA (2012) 



Perfil socioeconômico e participativo 
dos conselheiros nacionais 

-Renda mensal média 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Fonte: IPEA (2012) 



Em resumo 

Em geral, perfil dos conselheiros é mais elitizado...  

- 63% são homens; 

- 66% se declaram de cor branca; 

- 82% concluíram pelo menos o superior completo; 

- Cerca de 69% ganham acima de R$ 4.000,00, sendo que 25% ganham acima de R$ 
12.000,00. 

... No entanto, perfil varia quando comparamos os conselhos – área de garantia de 
direitos é a que mais se distancia desse modelo geral.  

Conselheiros possuem, em geral, experiência mais ampla de atuação em espaços como 
conselhos, nos diferentes níveis da federação. 

Perguntas-chave: 

1) Existem barreiras institucionais para a participação de grupos situados à margem do 
sistema político em espaços participativos? Se existem, quais são elas?  

2) Se não existem, há maneiras de fazer com que os espaços participativos sejam mais 
inclusivos?  

 

 




