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Objetivos e Itinerários 

=>  traçar um panorama da relação entre 
instituições participativas e gestão de políticas 
públicas (I) , chamando atenção para a questão 
da efetividade (II) desses processos e para os 
desafios ao seu fortalecimento (III). 

 

Ressalvas: 

- Brasil x América Latina; 

- Federal x local 



(I) Disseminação - local 

 Média de Conselhos por município: 

– 10, na gestão 1997-2000; 

– 14, na gestão 2001-2004; 

– 19 , na gestão 2005-2008; 
 

 Expansão temática: 

– Política urbana: 13,1% (2005); 19,2%(2008); 

– Habitação: 17,6% (2005); 30,7% (2008); 

– M. Ambiente: 36,7% (2005); 47,6% (2008) 
 

 OP em todas as regiões e em todas as categorias de município:  

– Em 2004, mais de 36.7 milhões de pessoas viviam em cidades com algum tipo 
de OP; 

– Pelo menos 47% do municípios brasileiros com mais de 100 mil habitantes 
possuem ou já possuíram experiência de OP; 

 



(I) Disseminação - estadual 



(I) Disseminação – nacional - Conselhos Nacionais 

Conselhos Nacionais:  
 

• 31 conselhos 
criados desde 
1930, 
mobilizando mais 
de 1350 
conselheiros 
titulares 
 

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

• 16 criados na 
década de 2000 
(50%), dos quais 
15 foram criados 
entre 2003 e 
2010 

 



(I) Disseminação – nacional - Conferências Nacionais 

• 82 conferências nacionais de 2003-2011 
– 12 conferências até 1988 
– Média de 8 conferências por mandato presidencial em 1990; 
– média de 41 por mandato entre 2003-2011 

 

Gráfico 1. Distribuição das conferências típicas por área de política 

 

Fonte: dados da pesquisa.  
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(I) Disseminação - outras interfaces socioestatais 





(I) Disseminação – conclusões parciais 

• Disseminação expressiva: quantitativa + 
qualitativa 
 

• IPs e outras formas de interface socioestatal se 
tornaram uma realidade inegável para a atividade 
governamental 
 

• Integradas aos processos de formulação, 
implementação ou controle de políticas públicas 
 

     no entanto... 



(II) Efetividade 
 
- Participação social faz diferença? 

Se e sob que condições instituições participativas provocariam 
melhorias na atividades governamental, nas políticas públicas e 
na qualidade de vida e acesso a bens e serviços públicos por 
parte dos cidadãos; 

 
- Avaliação de efetividade envolve 3 desafios: 

- Especificação dos resultados esperados  
- Capacidade de qualificar o processo participativo  
- Estabelecer os nexos causais entre  
processo e resultados 
 
Livro: 
“Efetividade das Instituições Participativas no Brasil: 
estratégias de avaliação” (IPEA e PRODEP/UFMG, 2011) 



• Estudos de Caso e Rastreamento de Processos (process tracing) 

– Análise do desenho institucional (acesso, pluralidade, deliberação, etc.); 

– Análise de atas, registros de fala, contribuições (posts) 

 

• Análise comparativa: 

– Pares contrafactuais (matched pairs) 

• Impacto de IPs  no acesso a serviços em municípios médios 

• Efeitos do OP sobre propensão a corrupção em municípios 

 

– Análise territorial 

• Efeitos distributivos do OP em cidades selecionadas 

 

• Análise quantitativa / econométrica: 

– Bem-estar social e OP; 

– Gasto social e OP; 

– Correlação conferências x agenda legislativa 

(II) Efetividade - exemplos 
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(II) Efetividade 
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Municípios  IMIP 

Orçamento total da área de 
saúde em  (per capita) 

Orçamento total da área de 
educação em (per capita) 

Despesa de 
investimento 
do município                        
(per capita)  

2000 2004 2006 2000 2004 2006 2004 

Chapecó-SC            0,81 154,4 291,6 341,70 187,9 225,9 299,8 81,95 

Poços de Caldas-
MG 

0,70 150,2 284,5 366,1 175,4 260,7 351,1 603,77 

Sobral-CE             0,67 245,97 446,8 -- 89,39 224,3 -- 307,2 

Média 
(amostra) 

0,55 143,20 221,12 296,02 134,19 181,59 251,14 83,29 

Mediana 
(amostra) 

0,59 127,90 221,10 297,77 97,25 166,85 236,27 69,85 

Luziânia-GO              0,39 39,3 73,9 165,10 64,6 51,1 88,3 39,1 

Lages-SC               0,35 102,7 186 219,60 86,8 155,9 196,8 85 

Garanhuns-PE       0,28 -- 80,7 -- -- 92,2 -- 65,4 

 

(II) Efetividade 
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(II) Efetividade 



15 Fonte: Pogrebinschi, 2010. 

(II) Efetividade 



• Apesar dos avanços, ainda há longo caminho: 
– Experiências heterogêneas, projeto político inacabado... 

 

• Quadro atual + Desafios e direções para reformas 
 

– Insuficiência: 

1, Fragmentação, “áreas intocadas”, desarticulação; 

 

– Sinais de esgotamento: 

2. Reaproximação entre IPs e sociedade; 

3. Perspectiva estatal da participação 

 

 

 

(III) Balanço Crítico & Desafios 



(III) Desafios – fragmentação e dispersão setorial 

GRÁFICO 3 - Plano espacial de associação: classes temáticas e interfaces socioestatais 
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Legenda: 
 
Tipos de Interface Socioestatal: 
cs- conselhos 
cf – conferências 
ap – audiências públicas 
cp – consultas públicas 
ov – ouvidorias 
rg – reuniões grupos de interesse 
ot – outros 
 
Áreas de Políticas Públicas (classes 
temáticas): 
PS – proteção e promoção social 
DE – desenvolvimento econômico 
IF – infraestrutura 
MA – meio ambiente e recursos 
naturais 

DE 

MA 

PS 

IF
 DE  

cs 
cf 

ov 

rg 

cp ap 



Gráfico 3: Programas com e sem conferências 

 

Fonte: Sigplan 2009 e 2010, elaboração própria. 



(III) Desafios – Carências operacionais... 



• “Democratizar a democracia participativa” 
 
– Realinhamento e adoção das “novas práticas” de 

interação e mobilização social – redes sociais, TI, 
metodologias de reunião e deliberação x práticas 
“verticalizadas” 
 

– Ampliar inclusão e qualificar “representação” 
(relação com as bases); 
 

– Ampliar a transparência, publicidade e 
comunicação com públicos mais amplos; 
 

 

(III) Desafios – Reaproximação IP + sociedade 



(III) Desafios – Inclusão e Representação 



(III) Desafios – Inclusão e Representação 



(III) Desafios – Transparência e Comunicação 

• Conferências Nacionais:  
– As conferências típicas aprovaram, em média, 275 

propostas >>> 18.150 propostas de 2003 a 2011. 
 

– O maior número é 1.053 propostas (1ª de Promoção 
da Igualdade Racial) e o menor é 18 (7ª de Direitos da 
Criança e do Adolescente).  
 

• Atas reuniões conselhos, resoluções,  etc.. 
 

• Prejudicando inclusive a interação entre IPs... 
 



(III) Desafios – Perspectiva Estatal da participação 

• Debate acadêmico tem sido marcado pelo viés 
social-associativo ou institucional e temos pouca 
compreensão sobre a atuação de atores estatais 
(lideranças políticas e burocratas) e suas 
percepções sobre “participação social”...  

 

• Como escolhem ou como emergem as formas de 
interação Estado e sociedade e como atores 
estatais interagem com ou atuam dentro delas… 

  ... Repertórios burocráticos de interação 

 

 



GRÁFICO 4 - Plano espacial de associação: interfaces e argumentos de contribuição 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ot Legenda: 
 
Tipos de Interface Socioestatal: 
cs- conselhos 
cf – conferências 
ap – audiências públicas 
cp – consultas públicas 
ov – ouvidorias 
rg – reuniões grupos de interesse 
ot – outros 
 
Argumentos de contribuição para 
gestão dos programas: 
FSC – fiscalização e controle 
TRL – transparência e legitimidade 
CRM – correção de rumos e 
metodologias de ação 
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(III) Desafios – Perspectiva Estatal da participação 



Considerações finais... 

São grandes e significativos os avanços dos 
últimos 25 anos... 

 

...porém, o quadro atual demanda novas 
estratégias e olhares para ampliar a presença e 
efetividade de processos participativos. 



www.ipea.gov.br/participacao 



Obrigado! 

roberto.pires@ipea.gov.br 


