


Governança e Participação 
Social. 

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

Instituições e a Democracia 



 Uma das dimensões do regime 
democrático. Tem como objetivos: 

•Transparência, 

•Expressão das demandas sociais, 

•Inserção da sociedade nas ações 
estatais, 

•Controle social. 

 



Conferências 
Conselhos e 
Ouvidorias 

Audiências e 
Consultas 

Reuniões, 
comitês, GTs 
e mesas de 
negociação 

Direcionamento 
estratégico 

Monitoramento 
e fiscalização 

Resolução de 
problemas e 

conflitos 

Ações 
específicas 



 
Interface: 

 “espaço de intercâmbio e conflito em que certos atores 
se relacionam de forma intencional e não causal”.  

 

Interface socioestatal: 

“um dos possíveis espaços de intercâmbio, sendo 
composta por sujeitos sociais e sujeitos estatais” (idem). 

 
 

Avritzer e Pereira (2005); Vera (2006), Lavalle e Vera (2010) e Hevia e Vera 
(2010, p. 61) 

 



 
Percepção dos gestores sobre os programas e suas interfaces (Sistema 
de Informações Gerenciais e de Planejamento (Sigplan) do Ministério 
do Planejamento, Orçamento e Gestão). 

Questão: “O Programa possui mecanismos que promovem a 
participação social?”. Qual:  

1.ouvidoria, 

2. audiência pública, 

3. consulta pública, 

4. reunião com grupos de interesse, 

5. discussão em conselho setorial, 

6. discussão em conferências (2009 e 2010) 

7. e outros (PIRES & VAZ, 2012).   

 

  



 
•Dos programas:  

 

• políticas sociais (39%), 

• infraestrutura e recursos naturais (31%), 

• desenvolvimento econômico (19%), 

• garantia de direitos (3%), 

• apoio à gestão (4%), 

• e outros poderes (4%).  

 

 



  



Proteção Social 
Meio-

Ambiente 

Desenvolvimento 

Econômico 
Infraestrutura 

Transparência e 

legitimidade 
42% 38% 32% 27% 

Correção de rumos e 

metodologias dos 

programas 

22% 29% 43% 45% 

Fiscalização e controle 36% 33% 25% 28% 

Total 100% 100% 100% 100% 

Fonte: Sigplan - Respostas de gerentes de programas nos relatórios de avaliação 
anual 
 



 
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%) e 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. 
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Políticas Sociais Garantia de 
Direitos 

Desenvolvimento 
Econômico 

Infraestrutura e 
Recursos Naturais 

Total 

58,3 
45,6 

73,9 73,7 
62,9 

41,7 
54,4 

26,1 26,3 
37,1 

Gráfico 4 
Distribuição dos conselheiros por sexo segundo a área 
temática do conselho (%) 

Masculino Feminino 



 

 

 
Área temática 

Raça / Cor 
Total 

Branca Preta Amarela Parda Indígena 

Políticas sociais 67 10,5 1,9 18,8 1,9 100 

 

Garantia de direitos 
38,9 35,4 0,9 13,3 11,5 100 

 

Desenvolvimento econômico 
71,9 11,1 1,5 14,1 1,5 100 

 

Infraestrutura e recursos 

naturais 

77,5 6,9 0,0 13,9 1,7 100 

Total 66,0 13,6 1,2 16,0 3,2 
100 

(n=745) 

TABELA 4. Distribuição dos conselheiros por raça/cor segundo o tipo de conselho (%) 

 Fonte: Dados desta pesquisa. 



 

 

 

TABELA 4. Distribuição dos conselheiros por raça/cor segundo o tipo de conselho (%) 

 Fonte: Dados desta pesquisa. 
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Gráfico 5 
Escolaridade dos conselheiros 
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•Existem barreiras institucionais para a participação 
de grupos situados à margem do sistema político em 
espaços participativos? Se existem, quais são elas?  

 

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

 

•Os diferentes métodos de seleção utilizados para 
escolher os representantes têm impacto na 
capacidade de inclusão dos conselhos? 

 



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 

 





 

25% 

14% 

17% 

44% 

Gráfico 1: Proporção de objetivos de conferências realizadas entre 
2003 e 2010. 

Agendamento 

Avaliação 

Participação 

Proposição 



 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 

 



13% 

8% 

11% 

68% 

Desenvolvimento 
Econômico 
Garantia de direitos 

Infraestrutura e 
Recursos Naturais 
Políticas Sociais 

Fonte: IPEA, 2011. 



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 



•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. 

 



Estudos no Brasil até os anos 1990 : 

A importância da participação para além do 
voto 

Relação de autonomia e dependência em 
relação ao Estado. 

A partir de 2000 os estudos tornaram-se mais 
complexos/avaliativos: 

Efetividade deliberativa (se funcionam, para 
que e como?) 

Efeitos distributivos da participação social. 



 formação de cidadãos mais preparados para 
ação política;  

 formação e ativação de novos atores na 
sociedade civil;  

 transparência, racionalidade e eficiência da 
administração pública;  

 políticas públicas direcionadas a funções 
distributivas e inclusivas; a formação de 
novas elites políticas; 

 


