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Resumo: O presente trabalho objetiva apresentar o tema da participação social no Brasil no 
que tange a seus avanços e retrocessos. Traça alguns apontamentos sobre a constituição 
histórica do Brasil que foi marcada pela exclusão da sociedade das decisões estatais, para 
posteriormente abordar a Constituição Federal de 1988 e seus avanços no que se refere a 
previsão de participação social na gestão pública, dando ênfase aos conselhos e conferências 
de políticas públicas. Por fim, destaca algumas medidas do atual representante do Executivo 
Federal (gestão 2019-2022) que apontam um retrocesso à garantia de participação, 
concluindo-se que deve haver a ampliação dos canais participativos, e não o regresso às 
práticas do passado em que a sociedade era deixada a margem das decisões do Estado. Para 
tanto a pesquisa foi desenvolvida a partir do método indutivo e como instrumento de coleta de 

dados destaca-se a pesquisa bibliográfica e documental. 
 
Palavras-chave: Democracia. Participação. Constituição Federal de 1988. Conselhos. 
Conferências. 

 

1 Introdução 

O presente estudo se insere no debate sobre a democracia 

participativa no Brasil, objetivando apresentar seus avanços e retrocessos. 

Para tanto aborda breves aspectos da formação histórica do Brasil, que possui 

uma tradição de autoritarismo e centralização do poder, herdada do período 

colonial, em que as elites dominantes defendiam unicamente seus interesses, 

em detrimento da maioria do povo, ao qual também não era dado participar das 

decisões políticas.  

Posteriormente apresenta-se a Constituição Federal de 1988 como um 

grande avanço nesse contexto, por ter assegurado a participação social na 

gestão pública e possibilitado a institucionalização de espaços participativos, 

dando-se destaque aos conselhos e as conferências de políticas públicas. Por 

fim, aponta-se medidas do atual represente do Governo Federal no que tange a 

participação, considerando-as um retrocesso ao passado do país. 

O tema se justifica na medida em que já foram realizadas inúmeras 

conquistas em relação ao direito de participação da sociedade nas decisões 

políticas, sendo inadmissível retrocessos quanto a isso.  
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Para a elaboração do trabalho utilizou-se o método indutivo e a coleta 

de dados foi realizada através de pesquisa bibliográfica, com revisão de 

literatura pertinente a temática, bem como por meio de pesquisa documental. 

 
2 Aspectos da constituição histórica do Brasil 

A formação histórica do Brasil, cuja origem remonta ao período 

colonial, é marcada por práticas patrimonialistas, corporativistas e clientelistas, 

as quais determinaram o desenvolvimento do poder político no país. Nesse 

contexto, a construção da democracia brasileira esteve diretamente 

comprometida com a conservação dos interesses das classes dominantes. 

De acordo com Wolkmer (1990, p. 44): 

[...] o Estado brasileiro incorporou e adaptou toda a estrutura 
patrimonialista, estamental e burocrática do modelo de organização 
administrativa portuguesa. Daí toda a tradição mantida e conservada, 
desde a Colônia até grande parte da história republicana, de um 
poder central demasiadamente forte, atuando sobre uma Sociedade 
frágil e desarticulada. 

 

Desse modo, foram incorporadas no Estado brasileiro as 

características da centralização do poder e do autoritarismo, produzindo uma 

sociedade passiva e subalterna aos comandos do Estado, o que, 

consequentemente, inibiu a formação de uma cultura participativa. Assim, a 

trajetória política brasileira revela aversão aos princípios democráticos, uma 

vez que o poder esteve sob o comando das elites oligárquicas, as quais 

impuseram sua vontade em detrimento da vontade popular, além de não 

permitirem a participação do povo nos assuntos públicos. (BRITTES, 2001). 

Segundo Wolkmer (2002, p. 37) ao se analisar o processo de formação 

das instituições do Brasil e de seus atores sociais, “[...] verifica-se que a 

herança colonial (patrimonialismo e mentalidade conservadora) marcou 

profundamente o desenvolvimento posterior da sociedade brasileira - tanto no 

Império quanto na República”. 

Para além dessa tradição histórica de exclusão da sociedade das 

decisões estatais, no período de 1964 a 1985, o país passaria pela experiência 

da ditadura militar, a qual foi caracterizada pelo autoritarismo e cerceamento 

das liberdades do povo, como as de ordem política, de expressão e de reunião. 



 

O desejo de mudança nos padrões de desigualdade social, civil e 

política, bem como a insatisfação com o modo de relacionamento entre Estado 

e sociedade,  nos anos 1970 e 1980, provocaram a proliferação de movimentos 

sociais e organizações da sociedade civil, que passaram a reivindicar a 

democratização do Estado através da participação nas decisões referentes às 

políticas públicas e no controle sobre as ações públicas (CUNHA, 2007). Nesse 

contexto, insere-se a promulgação da Constituição Federal de 1988. 

 

3 Constituição Federal de 1988, os preceitos da democracia e da 

participação: Dos avanços aos retrocessos 

As demandas dos movimentos sociais encontraram repercussão em 

atores políticos no processo Constituinte. Assim, no âmbito da 

redemocratização do país, a promulgação da Constituição Federal de 1988 

representou um grande avanço tendo caracterizado o Brasil como um Estado 

Democrático de Direito e, além da possibilidade de eleger representantes 

através do sufrágio em eleições periódicas, também estabeleceu a democracia 

direta (plebiscito, referendo e iniciativa popular), bem como criou as condições 

para a institucionalização de espaços participativos, inserindo a sociedade nos 

processos decisórios estatais. 

O texto constitucional “[...] foi capaz de incorporar novos elementos 

culturais, surgidos na sociedade, na institucionalidade emergente, abrindo 

espaço para a prática da democracia participativa” (SANTOS; AVRITZER, 

2002, p. 65). Com efeito, vários dispositivos da Constituição de 1988 

estimularam experiências de uma gestão pública participativa, como a 

participação dos trabalhadores e empregadores em colegiados de órgãos 

públicos para defesa de interesses profissionais ou previdenciários (art. 10); 

cooperação das associações representativas no planejamento municipal (art. 

29, XII); participação da comunidade na organização da seguridade social (art. 

194, VII); nas ações e serviços públicos de saúde (art. 198, III); nas ações 

governamentais relacionadas à área da assistência social (art. 204, II); 

colaboração da sociedade na educação (art. 205), entre outros. 

Com a Constituição de 1988 houve a pretensão de romper com o 

modelo centralizado de gestão das políticas públicas, através da abertura de 



 

canais para a participação da sociedade no processo deliberativo. Institui-se, 

então, a gestão pública democrática e descentralizada, que tem como eixo 

fundamental a colaboração da sociedade na formulação das políticas e no 

controle das ações governamentais. 

Ao prever a participação popular em vários de seus dispositivos, a 

Constituição de 1988 também abriu espaços para a disseminação das 

instituições participativas, destacando-se no presente estudo, os conselhos e 

as conferências de políticas públicas. 

 Os conselhos de políticas públicas são “[...] canais de participação que 

articulam representantes da população e membros do poder público estatal em 

práticas que dizem respeito à gestão de bens públicos.” (GOHN, 2003, p.7).  

De acordo com a Controladoria-Geral da União – CGU (2012) podem-

se destacar algumas funções dos conselhos gestores, como a fiscalizadora, a 

mobilizadora, a deliberativa e a consultora. A função fiscalizadora compreende 

o acompanhamento e o controle das ações dos gestores públicos. Por sua vez, 

a função mobilizadora caracteriza-se pelo fomento à contribuição da sociedade 

para formular e divulgar a relevância da participação popular na gestão pública. 

Quanto à função deliberativa, constitui-se no poder dos conselhos de decidir 

sobre estratégias a serem utilizadas nas políticas públicas. Finalmente, a 

consultiva diz respeito às opiniões e sugestões emitidas pelos conselhos nos 

assuntos de sua competência. 

No que tange as características dos conselhos gestores, ressalta-se 

que eles são espaços públicos de composição plural e paritária, vez que são 

formados por representantes da sociedade civil e do Estado, sendo que essa 

pluralidade na composição é o fator que garante a natureza pública e 

democrática desses espaços.  

Ao discorrer sobre as potencialidades dos conselhos, Tatagiba (2002, 

p. 63) leciona que eles “[...] assumem hoje no Brasil uma importante ‘função 

pedagógica’ no sentido da construção da cidadania e da reinvenção dos 

padrões de convivência democrática.”  

Os conselhos gestores representam uma importante prática de 

democracia participativa no Brasil da contemporaneidade. Estão presentes nas 

esferas municipal, estadual e federal, abrangendo um grande leque de temas 



 

como educação, saúde, moradia, cultura, meio ambiente, dentre inúmeros 

outros, de modo que significam inquestionável conquista na construção de uma 

gestão democrática. Possuem como inovação o fato de vislumbrarem na ação 

conjunta entre Estado e sociedade uma condição para o emprego mais justo e 

eficiente dos recursos públicos. (TATAGIBA, 2006). 

Outra instituição participativa são as conferências, definidas como “[...] 

espaços públicos de participação e deliberação de diretrizes gerais de políticas 

públicas, organizadas tematicamente e que envolvem governo e sociedade 

civil.” (PETINELLI, 2011, p. 231). Possuem como objetivo debater temas 

importantes da política pública e social e, a partir das discussões realizadas, 

proceder a extração de proposições normativas que informem as esferas 

decisórias sobre preferências consensualizadas entre os diferentes setores 

integrantes da instância participativa. (IPEA, 2010). 

 Tais conferências geralmente são precedidas de etapas municipais, 

estaduais e regionais, sendo que os resultados oriundos destas etapas são 

objetos de deliberação na conferência nacional, da qual participam delegados 

das fases anteriores, resultando ao final um documento contendo indicações 

para a formulação de políticas públicas na área tema da conferência. (SANTOS 

e POGREBINSCHI, 2011). 

Destaca-se que as conferências se diferenciam dos conselhos por 

serem espaços mais amplos, pois envolvem outros sujeitos políticos, não 

necessariamente vinculados a alguma entidade da sociedade civil, como ocorre 

nos conselhos.  

Conforme formulação do Instituto Pólis (2005), as conferências 

possuem as seguintes finalidades:  definir princípios e diretrizes das políticas 

setoriais: os participantes da conferência devem traçar um plano estratégico 

para o setor, definindo as prioridades da secretaria para os próximos anos; 

avaliar programas em andamento, identificar problemas e propor mudanças, 

para garantir o acesso universal aos direitos sociais; dar voz e voto aos vários 

segmentos que compõem a sociedade e que pensam o tema em questão;  

discutir e deliberar sobre os conselhos no que se refere às formas de 

participação, composição, proposição da natureza e de novas atribuições, 

sendo que os delegados das conferências também podem indicar os membros 



 

titulares e suplentes, opinar sobre sua estrutura e funcionamento e recomendar 

a formação de comitês técnicos; avaliar e propor instrumentos de participação 

popular na concretização de diretrizes e na discussão orçamentária. 

As Conferências não constituem um fenômeno novo na história política 

brasileira, pois as primeiras Conferências Nacionais realizadas foram as da 

Saúde e da Educação em 1941. Contudo, foi a partir da experiência da VIII 

Conferência nacional de Saúde, ocorrida em 1986, que as conferências se 

tornaram espaços de interlocução entre Estado e sociedade, tendo “[...] 

adquirido contornos participativos e deliberativos mais nítidos a partir de 1988 e 

se tornado significativamente mais amplas, abrangentes, inclusivas e 

frequentes a partir de 2003, com o início do governo Lula.” (POGREBINSCHI; 

SANTOS, 2011). 

Com efeito, apenas entre 2003 e 2010 foram realizadas 74 

conferências, sobre quarenta políticas públicas diferentes (PETINELLI,2013). 

Em relação aos resultados dessas conferências, os estudos de Petinelli (2011) 

e Pogrebinschi e Santos (2011), apontaram que as diretrizes aprovadas nas 

conferências nacionais têm influenciado as decisões tomadas pelos atores 

políticos, tanto no âmbito do Poder Executivo como no do Poder Legislativo, 

respectivamente. Ainda Pogrebinschi e Ventura (2017) demonstram através de 

dados empíricos que as conferências tornam o Congresso Nacional mais 

responsivo, pois permitem que os representantes eleitos conheçam melhor as 

demandas da sociedade, ampliando as chances de formularem políticas que as 

contemplem. 

Nesses termos, os conselhos e as conferências de políticas se 

constituem em importantes mecanismos participativos no Brasil, permitindo o 

diálogo e compartilhamento de decisões entre a sociedade civil e o governo. 

Além disso, em relação aos avanços democráticos no Brasil, no 

governo Dilma, foi editado o Decreto nº 8.243/2014 que institui a Política 

Nacional de Participação Social (PNPS), a qual, conforme consta no artigo 1º, 

tem por finalidade fortalecer e articular as instâncias de diálogo e a atuação 

conjunta entre a administração pública federal e a sociedade civil.  

A PNPS tem como principal objetivo consolidar a participação como 

método de governo, sendo que no artigo 6º do referido decreto são listadas as  



 

instâncias de participação social, quais sejam: conselho e comissão de 

políticas públicas, conferência nacional, ouvidoria pública federal, mesa de 

diálogo, fórum interconselhos, audiência pública, consulta pública e ambiente 

virtual de participação social. O Decreto 8.243/2014 também institui o Sistema 

Nacional de Participação social, integrado pelas citadas instâncias de 

participação. 

Vivenciava-se no país o fomento à participação da sociedade civil na 

gestão pública. A despeito das conquistas que se vinha alcançando, 

atualmente, no governo federal, liderado por Jair Bolsonaro de viés 

conservador, que venceu as eleições presidenciais de 2018, há um retrocesso 

em relação a participação. 

Tal situação se faz perceber, pelas posicionamentos tomadas até 

então, principalmente pela edição do Decreto nº 9.759/2019, o qual prevê a 

extinção de conselhos no âmbito da administração pública federal direta e 

indireta que tenham sido criados por decreto, ato normativo inferior a decreto e 

ato de outro colegiado, sob o pretexto da racionalização administrativa3. Com 

essa medida também houve a revogação o Decreto 8.243/2014, extinguindo, 

dessa forma, a Política Nacional de Participação Social o Sistema Nacional de 

Participação Social. Além disso, o governo também impediu a convocação da 

12ª Conferência Nacional de Assistência Social que seria realizada neste ano 

de 2019. (TATAGIBA, 2019). 

Essas medidas representam um retrocesso na construção democrática 

do Brasil, fazendo com que haja regressão aos primórdios do período colonial. 

A participação precisa ser incentiva e os canais participativos aperfeiçoados, 

para continuar avançando no sentido de uma gestão mais participativa e 

democrática, e, pelo contrário, não deve regredir, voltando a uma cultura 

autoritária, como já foi em grande parte da história do país. 
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É de se ponderar também que em um país caracterizado como 

democrático, a participação não pode ficar restrita ao mero exercício do voto 

nas eleições, mas sim deve ser um processo constante, de modo que os 

indivíduos sejam sujeitos ativos na formulação, implementação e controle das 

políticas públicas. 

Ademais, o regime puramente representativo apresenta algumas 

limitações. Nesse ponto, Bonavides (2010, p. 524) afirma que embora referido 

regime já tenha sido empregado no Brasil durante quatro repúblicas, por mais 

de um século “[...] não eliminou as oligarquias, não transferiu ao povo o 

comando e a direção dos negócios públicos, não fortaleceu nem legitimou nem 

tampouco fez genuína a presença dos partidos no exercício do poder.” 

Diante disso, ao lado da representação, é necessário agregar a 

democracia participativa, com a existência de espaços capazes de possibilitar 

uma contínua participação popular na gestão pública. 

O Estado deve continuar avançando na ampliação dos canais 

participativos, abrindo-se a sociedade, de forma a desmistificar suas estruturas, 

seus procedimentos e dar amplo conhecimento e publicidade a sua atuação. 

Além disso, é necessário que os governantes, abandonando definitivamente a 

tradição patrimonialista, aceitem partilhar o poder com o povo, o que tornará 

possível a construção de um modelo de gestão democrático, nos moldes já 

delineados pela Constituição Federal de 1988. O que não se pode admitir, 

devendo ser severamente combatido, são as atitudes e medidas que tendem 

ao retrocesso, relegando tudo o que já foi conquistado em termos de 

participação. É preciso romper com passado de exclusão da sociedade das 

decisões do Estado e não fazer ele reviver. 

 
4 Considerações finais 

O Brasil possui uma herança colonial marcada pelo patrimonialismo, 

conservadorismo e centralização do poder em que a sociedade sempre foi 

tratada como subalterna aos ditames do Estado, sem ter sua vontade 

considerada e sem poder participar dos processos decisórios. 

A Constituição Federal de 1988, no contexto da redemocratização após 

o período ditatorial, é considerada um avanço nesse sentido, pois estabeleceu 



 

um modelo de gestão pública democrático e descentralizado com a 

participação da sociedade, tendo-se destacado no presente estudo os 

conselhos e as conferências como importantes mecanismos de participação 

social no processo de elaboração, controle e execução das políticas públicas, 

as quais foram impulsionadas com a ascensão dos Partidos dos Trabalhadores 

ao poder, em 2003. 

Contudo, o atual representante do governo federal revela indícios de 

um posicionamento conservador e não tão afeto a participação social, como 

demonstrado no presente estudo. Diante disso, as reflexões aqui trazidas nos 

levam a concluir que o país não deve retroceder às práticas do passado em 

que a sociedade era deixada a margem das decisões do Estado, mas, pelo 

contrário, precisa continuar avançando na ampliação dos canais participativos, 

sendo necessário combater as medidas que tendam ao retrocesso. 
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