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RESUMO 

 

Esta revisão da literatura tem por objetivo reunir informações e avaliar a bibliografia 
disponível acerca da participação Política no Brasil, no intuito de perceber como a 
literatura tem tratado atualmente o tema, a sua relação com as políticas públicas e 
em especial, a efetividade da participação. O que poderá, por fim, trazer uma melhor 
compreensão sobre a importância da participação na Gestão Pública. 

 

Descritores: Participação política. Institucionalização. Demandas sociais. 
Efetividade. Políticas públicas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT  

 

This literature review aims to gather information and assess the literature available 
about Political Participation in Brazil, in order to understand how literature currently 
has treated the theme, their relationship with public policies and in particular the 
effectiveness of participation. What can finally bring a better understanding of the 
importance of participation in Public Management. 

 

Keywords: Political participation. Institutionalization. Social demands. Effectiveness. 
Public policies. 
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INTRODUÇÃO 

Desde o advento da Constituição de 1988, também conhecida como a 

Constituição Cidadã, novos desenhos institucionais para a Democracia Participativa 

têm sido criados. Outros desenhos institucionais existentes foram aperfeiçoados a 

Democracia participativa e a participação Política tem tido sua importância elevada 

ao longo das últimas décadas (SCHMIDT, 2006 apud LOPEZ e PIRES, 2010).  A 

participação, que é uma prática indissociável da democracia, vem modificando o 

paradigma anterior da Democracia Representativa e dos baixos níveis de 

participação teorizados pelos Elitistas (PATEMAN, 1992). Nesse sentido, cada vez 

mais o Gestor Público tem percebido a indispensável necessidade da inserção e 

ampliação da participação no ciclo de políticas públicas (ALENCAR, 2014). 

Há diversas maneiras de se participar politicamente, e os autores que 

utilizamos para compor a literatura ao longo desta pesquisa vêm envidando esforços 

para definir o que é participação, bem como classificá-la conforme as peculiaridades 

de cada maneira de participar (BORBA, 2012). Há diversos significados e diferentes 

formas de participação política, isto se dá desde o comparecimento a atos contra a 

corrupção ou fazer parte de conferências e conselhos municipais e até simplesmente 

pela via mais tradicional de participação política: eleger representantes para o 

legislativo e o executivo através do voto. 

Nos últimos anos houve um incremento do número de estudos sobre a 

efetividade da participação e ao longo das ultimas duas décadas essas pesquisas  

tem se utilizado para tanto de variadas abordagens e metodologias. A investigação 

da qualidade das experiências no âmbito das instituições participativas tem sido 

utilizada como uma das formas de aferir a efetividade da participação e da 

deliberação (PIRES et al.,2011). 

 Sendo assim, o advento de diversos estudos sobre a efetividade da 

participação fez surgir à necessidade de uma sistematização das metodologias, e 

este foi exatamente o trabalho feito pelo autor Avritizer (2011), autor que tem 

produzido importantes trabalhos em Democracia Participativa. Sobre essa 

perspectiva pretendemos mostrar os resultados encontrados e desafios de se aferir 

a efetividade apresentando alguns estudos recentes sobre essa abordagem que não 

foram abordados no livro de Pires et al., (2011), assim como outros estudos 
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importantes utilizados naquele livro, como, por exemplo: Marquetti (2003) e Pires e 

Cambraia (2010). 

Ao longo deste trabalho enumeraremos as formas que a participação pode se 

dar (PATEMAN, 1992). Bem como reuniremos informações sobre o tema. 

Abordaremos a institucionalização da participação e como este fenômeno se deu. 

Por fim, chegaremos ao objetivo da pesquisa que é o de avaliar como a literatura 

tem trabalhado a questão da participação política e sua efetividade atualmente. 

Nesse sentido buscaremos perceber o que tem sido objeto de pesquisa, dentro do 

tema participação política, e como estas pesquisas têm progredido no intuito de 

agregar conhecimentos sobre a participação e sua efetividade. Em um primeiro 

momento iremos explorar diversos aspectos relacionados à participação, tais como a 

institucionalização da participação, desenhos institucionais, a forma de 

representação moderna e as recentes teorias democráticas. 

Entre os objetivos deste trabalho está o de compreender o processo de 

participação política no Brasil e constatar como a literatura compreende atualmente 

a participação. Entretanto, cabe ressaltar que o objetivo central do trabalho é 

apresentar os resultados e desafios para a aferição efetividade encontrados na 

literatura. Para alcançarmos esse objetivo avaliaremos alguns dos estudos que 

abordam a efetividade da participação. 

Esta pesquisa se propõe a observar, especialmente, a efetividade da 

participação. Verificaremos as peculiaridades dos estudos de maneira a oferecer um 

panorama sobre a atual conjuntura de pesquisa, integrando conceitos e diferentes 

abordagens. Os aspectos básicos apresentados no primeiro capítulo são 

importantes para compreender a efetividade da participação. A proposta desta 

pesquisa, que é aquilo que pretendemos elucidar diz respeito a como os autores 

pesquisados trabalham a participação e a maneira como esta bibliografia tem 

abordado a questão da efetividade da participação, os resultados encontrados, 

possibilidades e desafios desta difícil aferição. 

Ao gestor público é importantíssimo ampliar o conhecimento sobre a 

participação, pois a participação política influi diretamente em todas as etapas do 

ciclo de políticas públicas, seja na formulação, na implementação ou na avaliação 
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das políticas públicas. Na fase de formulação é necessário ao gestor público garantir 

que os diversos atores envolvidos e afetados por aquela política tenham acesso a 

construção daquela política de modo que a implementação ocorra segundo os 

interesses populares e não encontre resistência entre aqueles que por ela serão 

afetados. Deste modo, a inserção do instrumento da participação no ciclo das 

políticas públicas se mostra de grande valia, dado que o cidadão pode agregar em 

muito a qualidade do processo. O indivíduo dispõe de informações que o gestor não 

dispõe, e sua presença nesta etapa facilita e aprimora o processo. (WU et al., 2014). 

A fase de avaliação do resultado da política pública, bem como a fase de 

formulação e implementação, também se constitui em um ótimo momento para se 

fazer uso da participação. Através da participação é possível gerar aprendizado 

sobre aquilo que foi feito, permitindo assim a correção de trajetória e a adequação 

futura das políticas públicas. A accountability ou prestação de contas à sociedade 

pode funcionar como meio de aprender mais sobre as demandas sociais (WU et 

al.,2014). 

A relevância deste estudo para a Gestão Pública consiste na possibilidade de 

que uma melhor compreensão da participação Política possa incentivar a criação, 

por parte de legisladores e dirigentes do executivo, de espaços públicos para 

dialogar com a sociedade e compreender seus anseios. Estes trabalhos sobre a 

participação poderiam contribuir para o avanço das experiências participativas, tanto 

em qualidade, quanto em quantidade. Deste modo, o estudo sobre o tema e a 

compreensão da efetividade pode ser de grande utilidade para o fortalecimento da 

democracia popular, fomentando a adoção de políticas de alargamento da 

participação popular no Brasil.   

Este trabalho desenvolverá no primeiro capítulo os conceitos necessários a 

estabelecer um conjunto mínimo de informações para subsidiar a compreensão de 

todo o conjunto desta pesquisa. Conceituaremos a participação, adentraremos nas 

relações entre a participação e as teorias democráticas, bem como a 

institucionalização da participação, a representação e os sentidos da participação em 

um passado recente do País. 

No segundo capítulo será feita a revisão da literatura, através da exposição de 

diversas pesquisas sobre a participação, em seus variados aspectos e abordagens. 
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Esse capítulo será o ponto de partida para o terceiro capítulo, que fará a 

apresentação das variadas conclusões e resultados dos diversos autores estudados 

ao longo deste trabalho. 

No terceiro capítulo retomaremos a revisão da literatura. Faremos uma breve 

introdução e focaremos nos resultados encontrados pelos autores utilizados nesta 

pesquisa. Em um segundo momento, no terceiro capítulo, será feita uma retomada 

dos estudos sobre a efetividade da participação, com foco em seus resultados e 

desafios encontrados. 

Na conclusão, dissertaremos sobre o atual panorama de pesquisa em 

participação política, discorrendo sobre como este assunto foi tratado pelos autores 

utilizados nesta pesquisa e qual conclusão podemos obter desta revisão de 

literatura, especialmente sobre a que resultados têm se chegado com essas 

pesquisas, bem como os desafios que envolvidas na escolha e operacionalização 

das estratégias metodológicas referentes a elaboração de pesquisas sobre a 

efetividade da participação. 
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CAPÍTULO 1: PARTICIPAÇÃO POLÍTICA, TEORIAS DEMOCRÁTICAS E A 

EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS SOBRE O TEMA 

Este capítulo inicial tem por objetivo trazer ao leitor os conhecimentos básicos 

necessários para compreender o tema de pesquisa. Descrevendo e conceituando 

aspectos fundamentais da participação Política e outros aspectos relevantes para o 

estabelecimento da pesquisa. A institucionalização da participação e as teorias 

democráticas serão tratadas neste capítulo, bem como será feita uma breve 

apresentação dos sentidos da participação no Brasil em um período recente do 

Brasil. Esta parte do trabalho tem por objetivo conhecer os conceitos fundamentais 

ao tema participação Política. Neste sentido faremos uma demonstração breve dos 

principais aspectos abordados por cada autor de modo a ampliar a visão conceitual 

sobre o tema. 

 

1.1 COMO A LITERATURA DEFINE A PARTICIPAÇÃO 

A participação política enquanto questão “problema” pode ser abordada de 

diversas maneiras, inicialmente é preciso conceituar alguns aspectos fundamentais 

sobre o tema de pesquisa. Faz-se necessário entender as razões que movem o 

indivíduo ou grupos de indivíduos para além da esfera individual, mobilizando-se 

para reivindicar suas demandas. 

A autora Avelar (2004) utiliza a definição de participação de Pizzorno (1975): 

Participação é uma palavra latina cuja origem remonta ao século XV. Vem 
de participatio, participationis, participatum. Significa “tomar parte em”, 
compartilhar, associar-se pelo sentimento ou pensamento. Entendida de 
forma sucinta é a ação de indivíduos e grupos com o objetivo de influenciar 
o processo político. De modo amplo, “a participação é a ação que se 
desenvolve em solidariedade com outros no âmbito do Estado ou de uma 
classe, com o objetivo de modificar ou conservar a estrutura(e, por tanto, os 
valores) de um sistema de interesses dominantes (AVELAR, 2007, p. 264). 

A definição retratada por Avelar (2004) auxilia no entendimento de um dos 

sentidos da participação, trazendo um conceito mais geral do tema, entretanto é 

preciso ter em mente que não há apenas uma definição possível. A participação 

assume diversos sentidos dependendo do contexto de pesquisa ou histórico. 

Segundo Borba (2012) que cita a definição de participação política de 

Huntington e Nelson (1976), trata-se de uma atividade "realizada por cidadãos 
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privados com o objetivo de influenciar a tomada de decisão do governo" (p. 17). 

Esse conceito nos importa para entender a participação, mas essa faceta da 

participação não deve ser encarada como a única possibilidade ou perspectiva, a 

participação tem outras dimensões tão importantes quanto a reivindicatória, e produz 

uma série de efeitos, como veremos adiante, além daqueles decorrentes do 

atendimento das demandas postuladas. 

Para compreendermos o que é a participação, recorreremos a bibliografia que 

refere-se a um rol exemplificativo de ações de participação: 

Sobre a expressão participação política, vão (as atividades) desde as mais 
simples, como as conversas com amigos e familiares sobre os 
acontecimentos políticos locais, nacionais, e internacionais, até as mais 
complexas, como fazer parte de governos, mobilizar pessoas para protestar 
contra autoridades políticas, associar-se em grupos e movimentos para 
reivindicar direitos, envolver-se nas atividades da política eleitoral, votar, 
candidatar-se, pressionar autoridades para mudanças nas regras 
constitucionais, para favorecer grupos de interesses os mais diversos, e 
mais uma plêiade de atividades que circundam o universo da vida política. 
Ligada a idéia de soberania popular, a participação política é instrumento de 
legitimação e fortalecimento das instituições democráticas e de ampliação 
dos direitos de cidadania (AVELAR, 2007, p. 225). 

Esses elementos teorizados são úteis a este trabalho para demonstrar a 

vastidão de ações que abarcam a participação. Sobre a participação poderíamos 

dizer o seguinte: participar politicamente é agir, individualmente ou coletivamente, 

postulando suas demandas individuais, ou coletivas, materiais ou pós-materiais 

(LAVALLE, 2011). 

Sobre as definições que trouxemos até o presente momento é importante 

ressaltar que o caráter reivindicatório da participação não deveria ser visto como 

principal aspecto ou benefício ou efeito, a participação traz consigo inúmeras 

vantagens para a construção social e para o crescimento do próprio indivíduo que a 

pratica. Os efeitos redistributivos não devem ser encarados como o cerne da 

questão ou fator mais relevante a ser analisado, feita essa observação podemos 

resumir a importância da participação  com a seguinte frase do autor Bordenave 

(1983, p. 76).  "A participação justifica-se por si mesma, não por seus resultados”.  

Deste modo, percebe-se pela citação acima que o instituto da participação se torna 

importante por si só, para além dos seus próprios efeitos, tornando-a assim, um fim 

em si mesma, por sua importância como um instrumento de alargamento da 

democracia. 
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Ao longo deste tópico conceituamos a participação e apresentamos os 

principais aspectos relativos ao conceito. No tópico seguinte veremos como as 

teorias democráticas se relacionam com a participação, este tópico fará uma 

comparação, assinalando as principais diferenças entre teorias democráticas e a 

função da participação. 

 

1.2 TEORIAS DEMOCRÁTICAS: ELITISTA VERSUS DEMOCRACIA 

PARTICIPATIVA 

Sobre as teorias democráticas e a relação com a participação, Carole 

Pateman (1992), trata de estabelecer no que consiste a discrepância entre a 

democracia liberal-elitista, que tem como maior expoente Schumpeter e as recentes 

teorias que abordam a Democracia Participativa como meio para alargar a 

democracia dos Estados modernos e inserir o indivíduo na esfera pública.  

A democracia representativa, nos moldes de Schumpeter (1984), se baseia 

principalmente em um modelo no qual se utilizam procedimentos para selecionar 

governantes. Neste modelo de democracia encontramos a separação dos poderes 

na qual o Executivo é contra balanceado com a atuação do Legislativo e do 

Judiciário. A representação dos interesses se dá por meio de lideranças eleitas, em 

eleições regulares e democráticas. As eleições devem ser competitivas de modo que 

haja disputa pelos votos dos eleitores, de maneira justa e isonômica. Alem das 

eleições majoritárias para o Executivo, se aplica o conceito representação 

proporcional para as eleições no Legislativo. A idéia da representação proporcional é 

que cada setor, ou grupo de interesse, através do voto, se veja representado entre 

aqueles políticos eleitos. O que se esperava é que esses fundamentos propiciassem 

que as demandas populares não fossem negligenciadas, mas favorecidos através 

de representantes eleitos para a discussão e satisfação dos anseios desses mesmos 

cidadãos que os elegeram.  

O autor Schumpeter considera que não exista um bem comum, e por isso 

para o autor não faz sentido buscar uma unanimidade social através de um processo 

democrático. Essa crítica está direcionada às Teorias Clássicas, que assumia ser 

possível construir, através da Democracia, decisões políticas que objetivassem o 

bem comum. Desta forma o autor conclui que não faria sentido tentar buscar o 
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consenso democrático na sociedade para tomar decisões políticas. E é aí que o 

autor argumenta que a democracia consiste nos procedimentos utilizados, e a reduz 

apenas a um método de seleção de governantes. Este método deve pautar-se em 

procedimentos adequados para assegurar o caráter democrático dessa seleção, que 

por fim, se traduzirá em uma mera competição pelo voto. 

Os autores Manin, Przeworski, Stokes (2006), fazem uma crítica incisiva às 

eleições e ao voto como instrumentos para assegurar a vontade popular no âmbito 

da Democracia Representativa. Os autores afirmam que é preciso criar instrumentos 

de accountability para assegurar que as ações dos representantes  atenham-se a 

concretizar o anseio dos que os elegeram. Assegurando também que tenha-se uma 

qualidade adequada na prestação de serviços públicos. Da maneira como a 

democracia representativa está configurada, o voto se converte em único e 

ineficiente instrumento para punir ou recompensar a atuação dos maus e bons 

governantes. Dito isso, os autores reafirmam a necessidade de se reinventar a 

Democracia Representativa, com instrumentos criativos que permitam um efetivo 

controle para uma melhor atuação dos representantes em prol dos cidadãos. 

Em sua obra, Pateman (1992), critica a visão elitista de que a participação é 

inviável e que o indivíduo não se interessa por política. Para autora e para os 

teóricos da Democracia Participativa, a participação é fundamental para que seja 

construído no indivíduo o “espírito público”. Essa transformação política se dá com o 

envolvimento político, de modo que ao participar em uma escala menor, de decisões 

locais, torna-se mais engajado, capaz, e interessado em tomar parte e deliberar 

sobre as decisões políticas de seu país.  

A autora Pateman (1992), faz uma apresentação dos principais estudiosos 

das Teorias Democráticas e suas idéias, ao longo do trabalho a autora discorre 

sobre essas teorias, e as contrapõe. Por fim a autora aborda a democratização no 

mundo do trabalho, e trata mais especificamente do ambiente industrial. Neste 

capítulo a autora argumenta que tanto a participação no trabalho quanto a 

participação na esfera política de modo mais abrangente pode educar o indivíduo 

para uma participação em outros níveis e com uma melhor qualidade. A autora 

afirma que a participação pode trazer benefícios até para as empresas, que 
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poderiam ter ganhos de eficiência, com a melhoria da capacidade da organização a 

se adaptar a mudanças.  

Segundo Pateman (1992), pode-se perceber diversas formas ou graus de 

envolver-se em participação política, as formas seriam: a participação plena, onde o 

indivíduo tem grande influência sobre as decisões que lhe afetam e a participação 

parcial, que é aquela em que poucos indivíduos tomam a decisão apesar de todos 

fazerem parte do processo de discussão. Segundo a autora podemos considerar a 

pseudo participação, como a participação que não agrega a vontade do povo, esse é 

o tipo de participação na qual os indivíduos são consultados mas não influem na 

tomada da decisão. Esse tipo de participação serve, na maioria das vezes, apenas 

para legitimar decisões pré-estabelecidas e construir uma boa imagem ao Gestor 

Público.  

Essas formas de participar, segundo teoriza a autora, estão ligadas ao 

contexto industrial, que pode ser visto como um sistema político propriamente dito. 

Conforme afirma a autora, um ambiente industrial em que haja participação e 

incentivo a práticas democráticas, tende a evitar atitudes autoritárias, e cria no 

indivíduo uma consciência participativa, que o educa para o “mundo exterior ao 

trabalho”.  Uma dificuldade para a replicação do caso utilizado por Pateman (1992), 

que seria de uma indústria iogulosva, seriam os poucos estudos realizados, e dados 

que corroborem que a inserção da participação produz efeitos positivos, como por 

exemplo, ganhos de eficiência. 

Deste modo, percebe-se que apesar das divergências entre as Teorias 

Democráticas, nota-se que nosso modelo de democracia representativa tem adotado 

instrumentos de participação popular, como a lei de iniciativa popular e o referendo, 

bem como a criação e aperfeiçoamento de instituições participativas com o intuito de 

propiciar uma melhor accountability e a possibilidade de se concretizar a vontade 

popular (AUAD, 2005). 
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1.3 BREVE HISTÓRICO DA PARTICIPAÇÃO E A EVOLUÇÃO DOS ESTUDOS 

SOBRE O TEMA 

A participação no Brasil, em um primeiro momento, foi trabalhada e assumida 

como meio para fazer avançar a pauta contra as injustiças sociais e fomentar o 

atendimento das demandas distributivas. Em um segundo momento, a participação 

privilegiou as demandas pós materiais, não distributivistas, relacionadas à garantia 

de direitos humanos. Nesse momento, anterior a promulgação da Constituição de 

1988, a participação assumiu o formato de participação cidadã que é o direito de 

participar para além das eleições e do voto (LAVALLE, 2011). Posteriormente é 

perceptível que a participação tenha assumido uma forma mais institucionalizada 

nesse período recente, após a promulgação da CF/88. Portanto, conclui-se que a 

participação tem variado conforme o contexto histórico. 

Em seu artigo, Lavalle (2011), delineia a evolução do ideário participativo, 

passando por uma parte da evolução histórica no Brasil deste ideário. A participação, 

na década de 60, estava carregada de um viés de emancipação das camadas 

populares. A sociedade civil, termo sobre o qual o autor agrupa os movimentos 

sociais nesta época, estava imbuída de um desejo de emponderar economicamente 

as camadas populares. Os movimentos de base da igreja católica e a reforma 

agrária seguiram firmes no propósito pela conquista da justiça social até a reviravolta 

e ponto de inflexão no cenário das lutas emancipatórias com a instituição do Regime 

Militar.    

A participação, em um primeiro momento, foi introduzida por grupos de 

esquerda, como o movimento basista da igreja católica e os grupos que pleiteavam a 

reforma agrária. Esses grupos se apropriavam da participação como um instrumento 

para fazer avançar a pauta contra as injustiças sociais. Esse sentido da participação 

tornava a participação em uma categoria prática, na qual os autores a exerciam com 

objetivos emancipatórios. Em um segundo momento, a participação tende a ser 

exercida por meio das instituições participativas, e os atores sociais migram para lá 

para exercer sua participação de forma institucionalizada. Já em um terceiro 

momento, o sentido da participação passou a abranger sua efetividade, a qualidade 

e os desenhos institucionais. Nesse sentido, os resultados da participação passam a 
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ser o principal aspecto observado, e deste modo os efeitos da participação tornam-

se o aspecto central de interesse dos estudos (LAVALLE, 2011). 

Conforme afirma Lavalle (2011), a participação pode ser vista como um valor 

em si ou como algo a produzir efeitos desejáveis. Em um primeiro momento, nos 

anos 60, a participação foi estudada e o teor dos estudos era a denúncia, mostrando 

os motivos pelos quais a participação era, na verdade, uma “não participação”. Estes 

estudos afirmavam que a participação era, na verdade, um engodo. A critica era 

incisiva e se pautava na baixa produção da participação no âmbito das instituições 

participativas. Ou seja, o indivíduo participava, mas nada mudava, não havia 

deliberação, a participação era meramente um instrumento de legitimação do gestor 

da política pública e por isto o tom era a denúncia. 

A aferição dos efeitos da participação, sabidamente complexa, é um desafio 

para os estudos de segunda geração, que assumiram o formato das IP’s como 

delimitação natural e que focalizaram os estudos nas experiências conselhistas. 

Entre os desafios encontra-se a inexistência de dados adequados para controlar os 

efeitos diversos da participação (LAVALLE, 2011). 

Segundo o autor, há duas maneiras de se medir a efetividade. A primeira 

maneira é tentar estabelecer efeitos gerais advindos da participação, o que gerou 

críticas acerca da tentação de estabelecer causalidades remotas. O segundo meio 

para avaliar a efetividade seria de aproximar a causa do efeito, tentando 

compreender apenas efeitos imediatos das IP’s de maneira que seja factível a 

conexão entre causa e efeito (LAVALLE, 2011). 

De toda maneira, é possível perceber que há um descompasso entre as 

inovações participativas no Brasil e os estudos realizados. Para o autor os efeitos 

imputados à participação são resumidos em três categorias: efeitos de socialização 

e psicológicos; efeitos distributivos e ganhos de capital social. 

Os efeitos de socialização e psicológicos que são atribuídos à participação 

dizem respeito ao fator educacional que a participação exerce entre aqueles 

indivíduos que participam. Aqueles que participam, por participarem, se transformam 

de determinada maneira que se aperfeiçoam cada vez mais para participar e 

interagir com outros cidadãos. Do mesmo modo os ganhos de capital social, que 
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também vem através da prática participativa, podem ser entendidos como o 

aprimoramento da capacidade de interagir e cooperar com outros indivíduos, de 

modo que a participação seja exercida conjuntamente. Já os efeitos distributivos são 

aqueles ligados a alocação/realocação de recursos públicos para indivíduos ou 

comunidades, e que alguns casos, como veremos adiantes, tem relação direta com 

o nível de participação da população afetada pela política pública. 

Para que sejam aferidos esses efeitos é preciso que existam dados 

disponíveis para a criação de indicadores que mensurem os níveis de participação e 

seus efeitos, tarefa que caberia aos órgãos estatais de pesquisa, por exemplo, ao 

IPEA. O desafio de estudar os efeitos ainda existe, mas os estudos avançaram 

consideravelmente em relação ao estado da arte, graças a levantamentos 

sistemáticos claros e dedutivos utilizados por diversos autores nos últimos anos 

(LAVALLE, 2011).  

Após essa breve apresentação da evolução dos sentidos da participação nas 

pesquisas sobre a participação, podemos perceber quão grande é a amplitude do 

tema, bem como as diversas maneiras possíveis de se estudar o fenômeno 

participação. Sem dúvida alguma, existem diversas maneiras de levantar dados 

sobre o tema, e outras diversas de analisá-los. 

 

1.4 DA CIDADANIA REGULADA À CONSTITUIÇÃO CIDADÃ 

Este tópico destaca como a participação teve um papel chave na mudança do 

paradigma, para a conquista dos direitos sociais, consagrados na CF/88. Retratando 

como se deu a mudança do paradigma, destacando a importância da atuação dos 

Movimentos Sociais nesse processo. 

O termo “cidadania regulada” cunhado por Santos (1979), está inserido em 

um período histórico brasileiro no qual os direitos, que deveriam ser universais, eram 

privilégios de determinados grupos sociais, por exemplo: só havia acesso a saúde 

pública por meio do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social 

(INAMPS) a trabalhadores que possuíssem registro profissional e carteira de 

trabalho. A concepção universalizadora dos direitos sociais que conhecemos hoje 
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nem sempre esteve presente. A cidadania regulada foi a regra desde o Estado Novo  

até a década de 80, quando então os movimentos sociais começaram a intensificar 

a luta pelos direitos que culminaram, entre outras conquistas, na criação do Sistema 

Único De Saúde (SUS). Ou seja, no período que se insere a cidadania regulada vê-

se que apenas o trabalhador era visto como cidadão, não havia direitos sociais para 

todos. A cidadania era regulada, restrita a alguns poucos trabalhadores. 

A transição entre a cidadania regulada para a universalização dos direitos 

sociais e o processo de redemocratização ocorrido pós-regime militar foram 

importantíssimos para o ressurgimento da participação política. O regime de exceção 

interrompeu um processo que havia se iniciado na década de 50, e movimentos 

sociais relevantes como os movimentos sociais em torno da reforma agrária foram 

bastante prejudicados por duas décadas durante aquele regime (AUAD, 2005). 

Nesse sentido, a autora Dagnino (1994), destaca a importância da 

transformação cultural empreendida através dos movimentos sociais, para a 

construção da cidadania como a temos hoje. A autora reconhece que a mudança 

social tem relação direta com a quebra do paradigma anterior, e a transição para o 

atual paradigma dos direitos sociais. Sobre as conquistas sociais, a autora ressalta 

que a manutenção da cidadania, ou seja, dos direitos sociais que nela se inserem, 

depende do aprofundamento da democracia, e, poderíamos concluir do mesmo 

modo, da participação. 

 

1.5 INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS 

Ao iniciarmos este tópico do trabalho é preciso apresentar ao leitor o 

significado do termo institucionalização: 

A institucionalização consiste na consolidação da organização, uma saída 
do estado de fluidez inicial para outro de estabilidade e burocratização, 
com interesses e lealdades organizativas estáveis. Portanto, há uma 
passagem de um momento inicial, de criação e desenvolvimento do 
partido, com certas exigências, para uma etapa posterior, que é a sua 
consolidação, com novas responsabilidades (BARBOSA e KERBAUY, 
2015). 

Após a apresentação da palavra institucionalização podemos perceber que 

esse processo de burocratização das instituições se deu com a solidificação de suas 

regras e consolidando sua influencia no processo de tomada de decisão. Este 
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fenômeno tem relação direta com a crescente presença dos movimentos sociais e 

atores ligados a esses movimentos, que ao longo dos últimos anos tem participado 

cada vez mais nessas instituições que se consolidam. Essas instituições têm 

formalizado regras e procedimentos, tornando-se mais estáveis bem como 

assumindo funções mais efetivas dentro do sistema político.  

Ao observar o processo de institucionalização, percebemos que se trata do 

fortalecimento das instituições participativas já existentes, tornando-as mais sólidas, 

independentes e burocratizadas, ou seja, aquelas instituições que já existiam, mas 

com a mudança no panorama participativo, ganharam mais espaço, e capacidade de 

atuar no âmbito de suas atividades participativas. (CARLOS, 2011)  

Sobre os movimentos sociais que atuavam na década de 60, conforme 

retratou o autor Lavalle (2011), temos a importante atuação de grupos de esquerda 

como: o da teologia da libertação e da reforma agrária, que precedeu o MST, entre 

outros. Esses movimentos foram os precursores de um sentido da participação como 

instrumento de emancipação das camadas populares, reivindicando direitos sociais 

até então inexistentes. Este processo institucionalizou a participação, e fez com que 

os movimentos sociais nascidos há 40 anos atrás se tornassem parte integrante do 

sistema político a migrar para as instituições participativas, influindo efetivamente, 

através da inserção de seus representantes em diversas instâncias de consulta e 

decisão políticas como conselhos e conferências (DAGNINO,1994).  

Agora, sabendo o que é a Institucionalização, podemos apresentar as 

instituições participativas, listadas por Cortes (2011). Conforme a autora existem 

quatro tipos de IP’s nos municípios brasileiros, como se pode observar no quadro 

abaixo. 

Instituições participativas existentes nos municípios – Quadro 1 

Tipos de instituições 

participativas 

Instituições participativas 

 

Canais de preferências 

individuais 

 

Pesquisas de satisfação, Canais de recebimento 

de sugestões reclamações por telefone ou 
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Internet, Ouvidorias 

 

Processos conferencistas 

 

Conferencia da saúde e dos direitos da criança e 

do adolescente. 

 

Orçamentos Participativos 

 

Processo de participação dos cidadãos na 

tomada de decisão sobre os investimentos 

públicos municipais. 

 

 

 

 

Conselhos de políticas públicas 

 

Conselho Tutelar, Conselho Municipal de Saúde, 

Conselho de Direitos da Criança e do 

Adolescente, de Meio Ambiente, de Habitação, 

de Direitos do Idoso, de Cultura, de Política 

Urbana, de Esporte, dos Direitos da Mulher, de 

Segurança,  de Direitos da Pessoa com 

Deficiência, de Transporte, de Direitos da 

Juventude, de Igualdade Racial, de Direitos 

Humanos, de Direitos de LGBT e etc 

Fonte: CORTES (2011) 

O quadro proposto por Cortes (2011), é fundamental para listarmos as 

diversas instituições participativas existentes em nossos municípios. Segundo Cortes 

(2011) existem dimensões analíticas que podem ser usadas para avaliar a 

efetividade das Instituições Participativas (IP’s) no acesso a serviços públicos. A 

autora faz uma importante distinção que permite que a análise de efetividade seja 

feita de maneira mais específica, pois com esta distinção é possível segmentar o 

estudo da efetividade da participação por áreas de políticas públicas e averiguar, 

com maior proximidade, os efeitos entre a participação e a implementação de 

políticas públicas. Acerca dos tipos de participação é importante observar que os 
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canais de expressão individual de preferências não devem ser interpretados como 

se possuíssem a mesma importância para se medir o grau de funcionamento das 

IP’s, pois este tipo de participação não propicia deliberação.  

Tendo em vista a variedade de instituições participativas cabe ao pesquisador 

que optar por investigar a efetividade dessas Instituições delimitar o objeto de 

pesquisa. Para isso, pode-se, por exemplo, optar por avaliar as Instituições por área 

de política pública e os dados podem ser extraídos de sítios oficiais como 

EDUCASENSO ou DATASUS (CORTES, 2011). 

 

1.6 INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO, MOVIMENTOS SOCIAIS E A 

CONSTITUIÇÃO DE 88 

A institucionalização da participação teve seu ápice em 88 no movimento 

constituinte, e nós pós 88 se consolidou. Um dos espaços garantidos pela 

Constituição é o Conselho e neles são debatidos os rumos das diversas políticas 

sociais (SILVA, 2008). A participação foi fortalecida com a criação de diversos 

mecanismos constitucionais de participação semi-direta: plebiscito, referendo, 

iniciativa popular (AUAD, 2005). Este marco de institucionalização foi de grande 

importância, pois ajudou a consolidar as conquistas das décadas anteriores tornando 

os mecanismos participativos e instituições, parte integrada ao arcabouço 

constitucional.  

Na obra Cidadão Constituinte os autores WHITAKER et al., (1989) discorrem 

sobre o processo de pressão popular feito à época da abertura política, na 

redemocratização do país após o fim do regime militar. O autor entende que a 

participação popular foi fundamental para garantir um viés participativo e a inserção 

de mecanismos de participação em nossa carta magna. Os autores Whitaker et al., 

(1989) estudaram o amplo processo de elaboração de emendas populares, 

focalizando especificamente cinco emendas. Este estudo revelou a crise gerada pelo 

distanciamento entre os interesses de eleitores e eleitos, a “classe política” deixou a 

desejar quanto ao atendimento das demandas populares daqueles que os levaram 

ao poder por meio do voto. 
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Os autores perceberam que a Constituinte se converteu em uma 

oportunidade para a interlocução e o debate dos problemas sociais entre sociedade 

e Estado. O processo de articulação gerenciado por inúmeras entidades, visava 

discutir e conscientizar o povo da importância da participação e da educação. O 

processo de coleta das assinaturas e de articulação da inserção das demandas 

populares na Carta Magna se deu a duras penas, ao fim, foram 12 milhões de 

assinaturas colhidas, que influenciaram diretamente o conteúdo da Carta Magna. O 

autor destaca atuação dos movimentos populares e as organizações sociais como o 

fator primordial para o sucesso da mobilização que deu origem às emendas. O papel 

das ONG’s no recolhimento das assinaturas para as propostas populares foi 

fundamental, milhões de assinaturas foram apresentadas aos constituintes de modo 

que estes foram apresentados a vontade do povo, e sentiram em seus ombros a 

responsabilidade de responder ao anseio popular. De posse das assinaturas e 

cientes do anseio popular, a classe política não pôde ignorar o clamor do povo para 

o exercício da soberania popular, e com isto a Constituição recebeu emendas que 

consagraram as lutas e imprimiram a participação como um valor indissociável da 

democracia. 

Neste estudo, podemos observar que o autor Dallari apud Whitaker et al., 

(1989) vê que a participação tem valor em si mesma, e, residualmente, há efeitos 

decorrentes da prática participativa. O sentido de participar seria o aprendizado e a 

consolidação da cidadania. A participação, por fim, geraria mais participação e 

fortaleceria os movimentos sociais de tal modo que fomentaria a inserção na 

Constituição de um rol de valores igualitários e favoráveis aos movimentos 

reivindicatórios.  

Ao longo do estudo os autores Whitaker et al., (1989), citam o problema da 

fossilização das instituições que se propõe a representar a sociedade e se voltam 

contra o interesse popular a fim de satisfazer seus próprios interesses. Desta 

maneira está colocada a dicotomia entre o movimento popular e sua 

institucionalização. Esta dicotomia nos remete a crise da democracia representativa 

e o distanciamento do povo das decisões afetas às suas vidas e negócios. Sobre 

essa crise representativa discorreremos a seguir em outro tópico. E do mesmo modo 

as instituições participativas não escapam da crítica da crise de representatividade, 
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pois são organismos dirigidos por pessoas que têm seus próprios interesses, e que 

ocasionalmente, em algum momento se distanciam do interesse daqueles indivíduos 

que deveriam representar. 

Apresentamos ao longo deste tópico um panorama da Institucionalização da 

Participação, as mobilizações em prol da participação Popular e alguns problemas 

relacionados a este processo. Deste modo seguiremos para o próximo tópico em 

que será demonstrada a importância do desenho institucional e sua relação com a 

efetividade da participação.  

 

1.7 DESENHOS INSTITUCIONAIS E CAPACIDADE DEMOCRATIZANTE 

Este tópico apresentará ao leitor quão importante é o desenho institucional 

das instituições participativas e como este desenho pode afetar a capacidade 

deliberativa dessas instituições e até mesmo a capacidade democratizante. 

 Avritzer (2008), compara os desenhos institucionais das diversas IP’s em três 

aspectos: como a participação se organiza, como o Estado reage à participação, e 

como a legislação trata a obrigatoriedade ou não da implementação da participação. 

O autor afirma a importância do desenho participativo no sucesso das experiências 

participativas e sustenta que este desenho é responsável por níveis variados de 

efetividade nas diversas instituições participativas.  

Neste sentido, é desenvolvido ao longo do texto uma explicação sobre as 

características das instituições participativas, tais como os Orçamentos 

Participativos, que tem desenhos no formato de “baixo para cima”, ou seja, uma 

forma aberta e livre para participação.  Há também, os Conselhos de Políticas, que 

são uma forma de partilha de poder entre a sociedade civil e o próprio Estado. Outro 

tipo de desenho presente entre as IP’s, seria o dos Planos Diretores, que servem 

como instrumentos de ratificação, ou seja, os atores da sociedade civil, neste 

desenho institucional, não tomam parte do processo decisório, mas ao fim são 

chamados para concordar com aquilo que foi decidido em outras instâncias políticas, 

referendando assim as escolhas já concebidas pelo Executivo. 
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Ao observar o arranjo participativo podemos diferenciá-los por três variáveis: 

iniciativa na proposição do desenho; organização da sociedade civil naquela área; e 

vontade política do governo em implementar as políticas públicas. Dessa maneira 

Avritzer (2008) sustenta que ao Desenho Participativo Interativo o qual acabamos de 

conceituar, e que é a conjugação destas três variáveis, pode se atribuir ao êxito nos 

processos participativos. 

Por fim, o autor conclui que os desenhos institucionais podem ter diferentes 

graus de efetividade e capacidade democratizante, sendo o Orçamento Participativo, 

na categoria alta, os Conselhos, categoria média, e o Plano Diretor como de menor 

impacto, na categoria baixa. 

Deste modo, depreende-se da argumentação do autor que o desenho importa 

e tem enorme influência sobre a efetividade das experiências participativas. Sendo 

assim, é possível inferir que será necessário a quem se aventar a realizar pesquisas 

sobre a efetividade da participação levar em consideração o desenho institucional 

como importante variável para aferir seus resultados. 

 

1.8 REPRESENTAÇÃO, CRISE REPRESENTATIVA E A PARTICIPAÇÃO 

Neste tópico, dissertaremos sobre a Representação e abordaremos os 

aspectos da chamada “crise representativa”, bem como, apresentaremos os nexos 

entre a participação e as dificuldades advindas da representação. 

 É nesse sentido que Auad (2005) argumenta que o sistema representativo 

(brasileiro) faz com que exista uma distância entre os interesses populares em 

relação ao interesse dos representantes eleitos. Ao passo que o representante se 

torna um verdadeiro substituto do povo, alheio aos interesses populares e por este 

motivo, o povo fica excluído do processo de elaboração de políticas públicas e “sem 

povo não há democracia”. (DALLARI apud WHITAKER et al.,1989).  Deste modo, a 

autora afirma que há uma crise relacionada a democracia representativa, na qual o 

povo se sente insatisfeito por não ter seus anseios atendidos por aqueles que 

representante que legitimamente elegeram para o exercício da política. 
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 Esta crise deveria ser suprida por meio da inserção de mecanismos de 

participação popular (AUAD, 2005) como referendo, plebiscito, iniciativa popular e 

outros mecanismos que aproximassem o povo. Esses mecanismos visam ampliar  

nível de participação popular, mas como sabemos, essa participação popular 

demanda um processo de aprendizado para se efetivar, processo em que o cidadão 

aprende a participar, e antes disso, desperta para a participação. Segundo a autora 

estes mecanismos não são plenamente aproveitados devido às lacunas legais que 

poderiam tornar a participação mais efetiva do ponto de vista da inclusão das 

camadas populares nos processos decisórios. 

 A autora conclui que para a manutenção do regime democrático e 

fortalecimento da soberania popular é importante ampliar a participação popular 

através da inserção de mecanismos legais que a viabilize. Por outro lado, é 

necessário manter o arcabouço da institucional da democracia representativa em 

razão da necessidade de respostas rápidas e técnicas sobre assuntos que são 

desconhecidos por cidadãos comuns. Neste sentido, a autora discorre sobre a 

questão da governabilidade e o equilíbrio que deve ser objetivado ao se aprofundar 

os meios de participação popular, de modo que a governabilidade não seja escusa 

para alijar o povo de participar, mas que por outro lado, a participação excessiva, 

também, não comprometa a eficiência da governabilidade, prejudicando a execução 

das políticas públicas. 

 Por outro lado, Urbinati (2006, p. 192 apud Almeida, 2015),  aponta que “a 

democracia representativa não é nem aristocrática nem um substituto imperfeito 

para a democracia direta, mas um modo de a democracia recriar constantemente a 

si mesma e se aprimorar.” Deste modo, podemos perceber que não é ideal  

alimentar a expectativa de que a democracia representativa implique na 

obrigatoriedade de que representantes cumpram fielmente a vontade do povo. 

Conforme teoriza Manin (1995 apud Almeida, 2015), o governo representativo não é 

uma forma de soberania popular indireta, e é nesse sentido que o autor argumenta 

que não existe uma crise de representatividade. Segundo o autor, para afastar a 

percepção de que há uma crise de representividade é preciso reconhecer que o 

Governo Representativo não é equivalente ao Auto Governo, e por essa razão não 
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se deve esperar que a democracia seja operacionalizada da mesma maneira como 

na Democracia Direta. 

 Após apresentar ao leitor neste capítulo os principais conceitos, definições e 

questões conexas ao tema participação, podemos prosseguir para o próximo. No 

capítulo seguinte apresentaremos alguns dos principais estudos sobre a efetividade 

da participação, bem como outros recentes que tem inovado no desenho de 

pesquisa e em sua forma de abordagem. 
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CAPÍTULO 2: REVISÃO DA LITERATURA: OS ESTUDOS SOBRE A 

EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO 

Neste capítulo apresentaremos diversos estudos relacionados a efetividade 

da participação como os de Avritzer (2011), Tatagiba (2002), Marquetti (2003) e 

também outros trabalhos recentes e inovadores feitos por Luchmann (2014), Pires e 

Cambraia (2010), Sbampato (2014) e Silva, Almeida, Carlos (2015). 

 Será feita uma exposição das características e principais aspectos desses 

estudos no intuito de compreender os avanços alcançados. Apresentaremos a 

importante questão da qualidade da participação tratada por Avritzer (2011) e 

veremos o quão importante é levar em consideração este aspecto quando da 

aferição da efetividade da participação. 

 

2.1 A QUALIDADE DA DEMOCRACIA E A QUESTÃO DA EFETIVIDADE DA 

PARTICIPAÇÃO: MAPEANDO O DEBATE 

 Segundo Avritzer (2011), é importante aos estudiosos sobre o tema 

participação demonstrar qual o papel da participação no funcionamento da 

democracia e é aí que surge a importância de averiguar os efeitos causais da 

participação, de modo que se adentre na seara da efetividade da participação. Ainda 

de acordo com o autor, a efetividade tem surgido como abordagem de interesse 

devido a dois motivos: a crescente inserção da participação no campo das políticas 

públicas; e o interesse por avaliar a capacidade de deliberação que esses espaços 

participativos associados a políticas públicas oferecem. Esse último motivo, tem 

gerado também um aumento dos estudos sobre a efetividade da deliberação. 

Os estudos existentes sobre a efetividade, segundo Avritzer (2011), se 

pautaram em diversas tradições teóricas, e por isso se tornou difícil estabelecer 

comparações entre eles. Estes estudos se preocuparam em encontrar 

características deliberativas que permitissem comparar as principais instituições 

participativas entre si, estabelecendo comparações que tornassem possível a 

percepção das diferenças entre instituições congêneres e assim aferir os efeitos 

participativos. 
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A principal proposta do autor neste capítulo é trazer uma metodologia que 

seja capaz de avaliar a efetividade da participação por seus resultados, através da 

agregação e unificação das metodologias utilizadas por diversos autores. 

Segundo o autor, a questão da qualidade da participação depende 

diretamente de um bom processo deliberativo. Neste sentido, para Avritzer (2011) e 

para a literatura citada pelo autor, a preocupação com a efetividade fez com que os 

estudos neste tipo de abordagem procurassem uma relação entre os desenhos 

institucionais que propiciassem uma forte deliberação e as instituições que 

produzissem melhores resultados deliberativos. No entanto, para se aferir esta 

qualidade deliberativa, precisava-se pensar em como aferi-la, a solução 

metodológica utilizada em boa parte dos estudos foi avaliar os momentos 

deliberativos mais importantes no âmbito da atuação das instituições participativas. 

Fazendo uso desses métodos estaríamos fazendo uso da abordagem da efetividade 

deliberativa. 

 A efetividade da participação por sua vez, trata-se de algo mais geral, 

ao se buscar avaliar esse aspecto, se embute, com isso, os efeitos deliberativos, 

para chegar diretamente relação causal mais objetiva sobre o ato de Participar e 

seus resultados. 

 

2.2 PROBLEMAS RELACIONADOS A QUALIDADE DA PARTICIPAÇÃO 

INSTITUCIONALIZADA  

 Segundo a autora Tatagiba (2002), através de pesquisas empíricas a literatura 

tem constatado que os conselhos gestores têm diversas imperfeições que 

prejudicam a qualidade da participação; em primeiro lugar a paridade é um aspecto 

relevante a ser considerado, sem paridade não há uma disputa justa de interesses e 

o que acaba por acontecer é a prevalência, como na maioria das vezes ocorre 

mesmo, do Executivo sobre a sociedade civil.  A Paridade é fator primordial para que 

os atores sociais tenham condições reais de fazer frente ao Estado, tendo condições 

iguais de influenciar as decisões tomadas nos Conselhos. A igualdade numérica de 

participantes da Sociedade e do Estado é um fator importante para assegurar a 

paridade, mas não é por si só uma condição garantidora. A igualdade formal não é 
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suficiente para que haja a igualdade política. A desigualdade de recursos entre 

Sociedade e Estado causa a desigualdade política, a autora afirma que em muitos 

casos os atores da Sociedade Civil tem menos informações ou menos capacidade 

de expressar seus interesses porque o governo controla a fala. 

 Outros aspectos se referem às características dos indivíduos que compõe 

esses conselhos, atributos como capacidade gerencial, capacitação para discutir os 

assuntos de maneira técnica e política são importantes para explicar a qualidade da 

participação nestes conselhos. A qualidade da participação está diretamente ligada 

aos recursos e características pessoais e capacidades dos conselheiros que 

representam a sociedade civil. Outras dificuldades estão ligadas a orientação 

político-partidária do Executivo, esse aspecto impõe uma barreira que se converte 

em obstáculo ao interesse da sociedade. Por vezes, não há interesse do Executivo 

de implementar transparência e controle societal das políticas que ali são debatidas 

e esta falta de vontade política se converte em um prejuízo a participação. 

 Considerando a literatura é possível perceber que a institucionalização trouxe 

problemas em seu bojo, mas nenhum dos autores nega a sua efetividade. Há 

medidas para corrigir as imperfeições e emponderar a sociedade civil, rubrica sobre 

a qual comumente são agrupados interesses diversos que não fazem parte ou estão 

relacionados ao governo ou a empresas. Deste modo, Tatagiba (2002) ao longo do 

texto reconhece a importância da existência dos conselhos gestores mesmo tendo 

feito uma forte crítica aos problemas existentes no âmbito interno. A autora entende 

que esses problemas não permitem uma participação efetiva de todos membros e 

até mesmo inviabilizam uma capacidade propositiva e deliberativa. Dadas as 

dificuldades então, a autora sugere que essas podem ser atenuadas com várias 

medidas, entre outras, a capacitação dos conselheiros para uma melhor atuação. Ao 

fim do texto, a autora indica que não se deveria depositar grandes esperanças sobre 

a atuação dos conselhos dadas as limitações existentes no modelo, mas que de 

todo modo, houveram avanços e conquistas observadas. 
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2.3 RELAÇÕES DE PODER E ESPECIFICIDADES DO CONTEXTO EM 

FÓRUNS PARTICIPATIVOS 

 Em seu texto, Fonseca (2011 apud PIRES et al., 2011) discorre sobre a 

interação dos atores nos processos participativos no interior das IP's e suas relações 

de poder. O autor argumenta que apesar da forte expansão das experiências 

participativas há uma desigualdade de poder que inviabilizaria a qualidade da 

participação e sua efetividade. 

 Ao escrever o capítulo, Fonseca (2011 apud PIRES et al., 2011) procurou 

explorar os aspectos metodológicos da avaliação da efetividade da participação 

tomando por variável explicativa as relações de poder intrínsecas de cada IP. Isto 

significa que ao se analisar as peculiaridades da participação em uma IP, o 

pesquisador deverá observar as os mecanismos informais de decisão, a assimetria 

de poderes decisórios, e o contexto das interações entre os atores sociais 

envolvidos. Isto significa pensar além do desenho institucional, de modo que seja 

possível captar a realidade das interações, bem como as relações de poder entre os 

atores envolvidos. 

 

 Sobre as relações de poder, há a configuração em que a sociedade civil 

permanece sem poder de atuação, pois foi vencida pela representação 

governamental. Essa ineficácia da sociedade civil muitas vezes se dá em razão do 

uso de um linguajar técnico e situações que não permitem um efetivo exercício da 

participação. Entre os outros tipos desigualdade, o autor ressalta que se construiu 

um “mito da comunidade” no qual acredita-se não haver desigualdades de poder no 

âmbito da participação local. Nesse sentido, pensava-se que em uma comunidade 

local a participação era igualitária, e os que ali estavam, representando a 

comunidade, não tinham outros interesses que não os comuns a toda a comunidade 

local. Há também um outro aspecto da desigualdade de poder, entre atores locais e 

externos, muitas vezes as comunidades locais contam com mediadores para 

fomentar uma participação e para tal contam com mediadores contratados. O 

intermediário acumula grande poder em torno de si dado a sua capacidade para 

representar a comunidade local, conforme afirma o autor, esse poder pode ser usado 

em proveito da comunidade, ou também em proveito próprio, prejudicando a 

experiência participativa. 
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 O autor conclui o texto reforçando a necessidade de se pensar na 

participação para além dos aspectos formais ou do desenho institucional. De 

maneira que seja possível compreender de fato o que se passa nas instituições 

participativas e quais as particularidades de cada experiência. 

 

2.4 EFEITOS REDISTRIBUTIVOS NO ORÇAMENTO PARTICIPATIVO DA 

CIDADE DE PORTO ALEGRE 

 Segundo Marquetti (2003), a literatura anterior não tratou de explicar os 

efeitos da participação no caso do Orçamento Participativo de Porto Alegre, antes 

focou em estudar de maneira geral o assunto. O autor sugere que a inovação 

institucional e a inserção no debate político das camadas populares trazida pelo 

Orçamento Participativo pode contribuir para a melhoria da distribuição de renda, 

dado que a participação das populações mais pobres poderia trazer benefícios 

redistributivos associados à atuação dos indivíduos destas classes sociais. 

 O autor levanta uma dúvida e logo a responde, a questão levantada diz 

respeito da influência do partido que preside o Executivo tem relação com os efeitos 

redistributivos ou se esses efeitos redistributivos são ocasionados pela participação 

da sociedade civil. Essa questão logo é desconsiderada, pois para o autor uma coisa 

está intrinsecamente ligada à outra, de modo que o partido em exercício é o reflexo 

da sociedade civil. 

 Conforme afirma Marquetti (2003) a maior parcela de participantes do OP está 

situada nas camadas de menor poder aquisitivo. Neste mesmo sentido, as provisões 

de serviços e obras públicas se dão justamente nestas regiões que abrigam 

camadas populares. O autor descreve como se deu a divisão do município em 16 

regiões, que elegem os seus próprios delegados e se reúnem através das 

assembléias. As reuniões se dão em diversas rodadas, a primeira rodada se dá com 

a prestação de contas dos recursos disponíveis, na segunda rodada elegem-se 

outros conselheiros. Esses conselheiros se decidem por treze prioridades, áreas 

temáticas de políticas públicas, (saúde, educação, etc...), dessas prioridades três 

são colocadas como as principais. Dadas as prioridades a questão é como dividir os 
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recursos, alguns critérios são levados em consideração; carência do serviço, 

população total beneficiada, prioridade temática.  

 Após descrever esses critérios é possível perceber que o desenho afeta em 

grande maneira o redirecionamento das políticas públicas para as classes sociais de 

menor renda. A estatística descritiva foi a técnica utilizada por Marquetti (2003) para 

estabelecer causalidade entre a participação popular e os efeitos redistributivos do 

Orçamento Participativo. Tabelas e gráficos foram inseridos na pesquisa do autor 

para sustentar a hipótese e corroborar a idéia dos efeitos de redistribuição. Foi 

observada uma evolução consistente em regiões de menor renda dos investimentos 

relativos às áreas escolhidas como prioridades. Deste modo e através da utilização 

de gráficos que levam em conta a população ou a região e renda, foi possível 

confirmar a hipótese inicial sugerida de que a participação implica em efeitos 

redistributivos. 

 Ao considerar o aumento dos investimentos é necessário fazer uma ressalva 

para o fato de que, com a promulgação da Constituição de 1988, este aumento era 

esperado em função da transferência de receitas e autonomia para os municípios. 

Deste modo o autor conclui afirmando a importância do Orçamento Participativo para 

a redução das desigualdades sociais e a necessidade de adaptá-lo para realidade 

de cada município. 

 

2.5 O ASSOCIATIVISMO E AS MANEIRAS DE AVALIAR O SEU IMPACTO 

 Segundo Luchmann (2014) os estudos sobre associativismo têm avançado e 

é evidente que há benefícios democráticos ligados a prática associativa. Entre as 

diversas maneiras de avaliar os efeitos das práticas associativas podemos destacar 

a transformação social derivada da ação de grupos de indivíduos, que ao se 

associarem pressionam, resistem, participam e cooperam. Essas ações associativas 

produzem transformações sociais e podem ser objeto de estudo. 

 Há também menção a visão de Habermans no texto, trechos desse autor são 

retratados para demonstrar a importância das associações na construção da 

democracia no âmbito de regimes liberais. As associações são instâncias 
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organizadas, enquanto os movimentos sociais têm uma característica de tensão e 

conflito social, orientando-se para mobilização e reivindicação. O associativismo 

desloca a luta pela demanda do ponto individual para o coletivo, nesse sentido, 

associar-se tem um importante papel de alterar a realidade que causa 

descontentamento rompendo e modificando o status quo. 

 As práticas são uma forma de estabelecer vínculos sociais mais fortes aos 

indivíduos, tornado-os capazes de se sensibilizar com as mazelas sociais, os 

inserindo na esfera pública. A autora também chama atenção para a variedade de 

desenhos associativos e a maneira como estas peculiaridades fazem com que cada 

instituição opere em uma lógica distinta, com resultados democráticos distintos. Por 

fim, a autora sugere que as futuras pesquisas, ao analisar os efeitos das práticas 

associativas, devem testar empiricamente seus efeitos, de modo a captar, em 

estudos comparados, a relevância da prática associativa a fim de melhor 

compreender seus efeitos.  

 Ao verificar seus efeitos, deve-se ainda atentar-se para os recursos dos 

atores que estão inseridos no contexto das associações, de modo que se construa 

uma metodologia que capte separadamente as variáveis afetas a cada tipo de 

prática associativa, de modo que seja possível observar suas diferenças e 

semelhanças impactam no produto final que é a transformação social. 

 

2.6 ÍNDICE MUNICIPAL DE INSTITUCIONALIZAÇÃO DA PARTICIPAÇÃO 

 Os autores Pires e Cambraia (2010) buscaram avaliar a institucionalização da 

participação, criando um Índice Municipal de Institucionalização da Participação 

(IMIP) que mensura a variável efetividade da participação Institucionalizada, com 

dados de 44 municípios, e se utilizaram variáveis componentes como densidade, 

diversidade, durabilidade e potencial deliberativo da instância de participação local 

existente. O potencial deliberativo diz respeito à possibilidade de interferir no 

processo de formulação de políticas públicas através da participação e da discussão, 

alterando o curso da tomada de decisão, fazendo valer a vontade popular construída 

nesses espaços públicos. Estas variáveis são chamadas de os 4 D’s da participação, 
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e são assumidas como os fatores que explicam, de maneira mais direta, a 

institucionalização, bem como a efetividade da participação institucionalizada.  

 Como cita o autor, os objetivos destes índices, que vem sendo criados por 

diversos pesquisadores nas mais diversas áreas destacando-se principalmente o 

uso no campo da avaliação de políticas públicas, é de medir e compreender o efeito 

das políticas implementadas. Estes índices estão calcados na hipótese de que 

quanto maior a institucionalização da participação, mais há participação e maior é a 

pressão feita pelos cidadãos para receber políticas redistributivas. 

 A dimensão densidade, por exemplo, mensura a quantidade, através da 

contagem do número de instituições participativas. Em segundo, temos a 

diversidade que traz para o índice a informação sobre o número de áreas referentes 

àquelas instituições existentes no município. Em terceiro temos a durabilidade, que é 

a variável que incorpora ao índice o aspecto do período de vigência destas 

instituições. Por último, temos o potencial deliberativo, medido através da análise 

feita com base em critérios metodológicos objetivos das normas existentes em cada 

instituição participativa. O período compreendido para a criação do índice foi de 12 

anos, e todas as variáveis são corroboradas pelo estudo realizado pelo próprio autor 

e da bibliografia utilizada, tendo relevância quanto aos aspectos de 

institucionalização da participação. 

 Os autores fizeram uma análise comparativa entre municípios para identificar 

as diferenças e semelhanças entre cada município, de modo que fosse possível 

perceber, através da observação de municípios com certas semelhanças, o efeito da 

presença de institucionalização das instituições participativas e, ainda, garantir que 

as demais variáveis fossem “controladas”. Por controladas pode-se entender que ao 

observar certo município, o pesquisador deve considerar as peculiaridades de cada 

município para distinguir quais efeitos não decorrem de outras variáveis, senão 

daquela que se propõe investigar a relação de causalidade. Logo adiante estão 

demonstradas as diretrizes utilizadas pelos autores para operacionalizar a 

observação dos efeitos da participação: 

“a) diferenças entre classes de municípios com diferentes níveis (alto, médio 
e baixo) no Índice Municipal de Institucionalização da participação (IMIP); b) 
diferenças entre resultados de gestão e políticas públicas entre pares de 
municípios semelhantes, porém com IMIP distinto; e, por fim, c) 
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semelhanças entre resultados de gestão e políticas públicas entre triplas de 
municípios distintos, porém com IMIP semelhante.” (PIRES e CAMBRAIA, 
2010, p. 205). 

 Conforme já havíamos citado anteriormente, as dimensões incorporadas ao 

índice são as chaves para responder se há, de fato, alguma efetividade da 

participação institucionalizada. O trecho transcrito demonstra que é preciso observar 

diferenças entre o sucesso das políticas públicas vigentes para entender a 

importância da institucionalização da participação nos municípios. Portanto, ao se 

observar as semelhanças nas variáveis de controle, a única diferença notada é o 

nível de institucionalização, e essa informação corrobora a hipótese inicial de que 

Institucionalização da Participação contribui para o redirecionamento das ofertas de 

políticas redistributivas. 

 Por fim, os autores concluem que há uma forte associação entre o nível de 

institucionalização e as provisões de políticas públicas, porem, há uma ressalva a 

essa conclusão, dadas as exceções e outras análises que levam a crer que outras 

variáveis influenciam e não devem ser desconsideradas. Os autores, contudo, 

concluem que há evidências suficientes para afirmar que participação importa, mas 

ressaltam a importância de melhorar a metodologia para ter uma pesquisa que 

atenue interferências de outras variáveis e permita melhor compreender a 

importância da participação. 

 

2.7 A EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO NA POLÍTICA DE ASSISTÊNCIA 

SOCIAL: INDICE DE CONTROLE SOCIAL (ICS) 

 O trabalho realizado pelos autores Silva, Almeida e Carlos (2015) buscam 

avaliar a efetividade da participação institucionalizada, por efetividade devemos 

entender a qualidade da participação como o objeto central do estudo. O Índice De 

Controle Social (ICS) construído buscou, por meio de uso de dados oficiais 

disponíveis para todos os municípios brasileiros, demonstrar o grau de qualidade da 

participação, pautando-se por diversos critérios que serão explicitados logo a frente. 

 Acerca da proliferação das instâncias de controle social, em seu estudo, os 

autores citam a proliferação dos conselhos, que já somam 36.076 (ROMÃO, 2014 

apud SILVA, ALMEIDA e CARLOS, 2015). 
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 O primeiro nível do indicador diz  respeito ao desenho institucional. Os dados 

para construção do indicador foram obtidos através de questionários aplicados nos 

diversos conselhos existentes nos municípios. Neste nível, o primeiro, são três 

dimensões a serem avaliadas: grau de consolidação dos conselhos;  grau de 

representação sob o controle dos próprios representados; e grau de prestação de 

contas e publicização das atividades do conselho. A seguir estão descritos os dados 

utilizados para construção do nível 1 (N1): 

- anos de existência (ano do instrumento legal que criou o conselho) 

- força jurídica (itens que o regimento interno possui) 

- recursos (o volume de recursos utilizados efetivamente pelo conselho) 

- infra-estrutura (existência de condições para funcionamento da secretaria executiva 

e recursos humanos). 

 No nível 2, a dimensão captada tem a ver com a Deliberação, o indicador 

deste nível visa medir o caráter deliberativo do conselho, ou seja, as capacidade que 

o conselho possui de influenciar na proposição de políticas públicas. 

 Entre os diversos dados levantados para a construção do índice podemos 

destacar os três mais relevantes que explicitam a capacidade deliberativa: 

- freqüência das reuniões 

- deliberação sobre as decisões do Executivo municipal acerca dos recursos 

destinados do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) 

- fiscalização dos recursos destinados aos SUAS. 

 Visto os dados anteriores é possível perceber que o indicador se propõe a 

delinear o processo de tomada de decisão verificando sua qualidade e intensidade. 

Alem disso fica claro que a escolha dos dados permite uma representação de 

maneira apropriada do nível de deliberação. 

 Por último, temos o nível três, que é a dimensão da qualidade da 

representação, essa dimensão diz respeito da capacidade dos representantes 

desses conselhos criarem um canal de interação e accountability com seus 
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representados, evitando a elitização dos representantes e a distância entre os 

respectivos representados. Para avaliar esses aspectos o autor usou variáveis que 

permitissem mensurar a qualidade da representação e a conexão estabelecida entre 

sociedade civil e conselhos. 

 Por fim os autores fazem uma crítica importante em relação ao ICS, essa 

crítica retoma o texto de Luchmann (2011), segundo Silva, Almeida e Carlos (2015), 

o índice não é capaz de mensurar a importância do associativismo no nível de 

participação das populações estudadas. Ainda sobre os resultados encontrados, é 

possível perceber que os piores resultados se encontram na região Norte, vale 

destacar a associação positiva feita entre maior população, melhor resultado do 

índice. A associação entre porte do município e nível mais elevado de participação 

neste estudo corroborou trabalhos anteriores como o de Pires e Cambraia (2010). 

  

2.8 A PARTICIPAÇÃO NA COMISSÃO DE PARTICIPAÇÃO POPULAR DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS: DESAFIOS E 

POSSIBILIDADES. 

  O autor Sbampato (2014) em sua pesquisa sobre a participação 

popular no âmbito da Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa 

de Minas Gerais (CPP ALMG) procura averiguar como a participação acontece, 

quais são os temas propostos e quais aspectos desta comissão criam condições 

para que haja efetividade na participação. Cabe ressaltar que essa iniciativa de 

pesquisa diverge da maioria por abordar a participação no Poder Legislativo. As 

outras pesquisas comumente se propõem a investigar os espaços de participação no 

âmbito do Poder Executivo. 

 A Comissão de Participação Popular da Assembléia Legislativa de Minas 

Gerais, conforme afirma o autor, se converteu em um espaço de participação que 

conecta a Sociedade Civil, através da participação social à representação exercida 

pelos deputados estaduais. Sobre a CPP vale lembrar que bem antes de sua 

criação, em 2003, as ações fundamentais para a comunicação com a sociedade 

civil, expostas a seguir,  já haviam sido tomadas, isto é desde o início da década de 

1990. Para preparar o ambiente para a participação, a Assembléia tomou medidas 
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como: conscientização dos parlamentares sobre a importância da interlocução com a 

sociedade; reestruturação administrativa; criação da Escola do Legislativo; a TV 

Assembléia e a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão e o Espaço Político-

Cultural da ALMG.. 

 O seguinte trecho do autor mostra como as transformações empreendidas 

foram importantes para a introdução e aperfeiçoamento do processo participativo na 

ALMG. 

As transformações se enraizaram ao ponto de constar no Regimento Interno 
a possibilidade da população ser propositora de leis através da Iniciativa 
Popular de Lei e controlar a burocracia por meio da apresentação de 
petições e representações contra atos e omissões de autoridades e 
entidades públicas. O Regimento Interno ainda previu as Audiências 
Públicas, os Ciclos de Debates, os Seminários Legislativos e os Fóruns 
Técnicos como espaços abertos a participação social. (SBAMPATO, 2014, 
p. 49). 

 É possível perceber que a mudança no Regimento propiciou uma maior 

controle social sobre os atos do Legislativo, bem como sobre a burocracia. A 

possibilidade de propor políticas públicas também se favoreceu com essas 

transformações e a sociedade civil ampliou sua capacidade de interferir no processo 

legislativo a fim de concretizar seus anseios. 

Com essas iniciativas, a ALMG ampliou a participação, conforme retrata o autor 

Sbampato (2014) no trecho abaixo: 

(...) não ficando restrita aos tradicionais mecanismos de participação cidadã 
direta no Legislativo, a saber, plebiscito, referendo e iniciativa popular de lei, 
tendo protagonismo semelhante ao do Poder Executivo na criação de mini 
públicos. (SBAMPATO, 2014, p. 49). 

 Deste modo, a Assembléia aperfeiçoou os canais de comunicação com a 

Sociedade Civil, e conforme a bibliografia consultada pelo autor, isto conferiu mais 

legitimidade e accountability ao processo legislativo na ALMG. 

 Segundo o autor Sbampato (2014) a Comissão de participação Popular da 

ALMG possibilitou que a sociedade pudesse apresentar propostas de forma mais 

ágil, dispensando a apresentação de proposta de lei. Entre as prerrogativas da CPP 

encontram-se:   

(...) solicitar informações oficiais a órgãos públicos, propor audiências 
públicas, debater leis orçamentárias e sugestões de aprimoramento dos 



41 

 

 

trabalhos parlamentares, abrindo à sociedade prerrogativas que eram 
restritas aos parlamentares. (SBAMPATO, 2014 p. 28). 

 Conforme o trecho citado é possível perceber que houve um esforço para 

possibilitar que a participação no âmbito da Comissão pudesse ter um alto grau de 

efetividade. Essas inovações criam condições para que de fato o cidadão pudesse 

interferir nos trabalhos da casa. Um exemplo desse incentivo a uma participação 

mais efetiva é a possibilidade de que o autor de um projeto de lei de iniciativa 

popular tenha até 60 minutos para discutir o projeto no plenário. 

 O autor Sbampato (2014) conclui, após uma análise documental, que a 

participação foi ampliada para “...organizações sociais, cidadãos e entidades 

governamentais.” (SBAMPATO, 2014, p.28). Contudo, conforme afirma o autor, não 

podemos garantir que apenas com a criação desses espaços participativos, bem 

como a inauguração dessas estruturas inovadoras haja garantia de efetividade na 

participação. 

 No terceiro capítulo, que aborda o cerne da pesquisa, o autor utiliza dados 

extraídos do próprio site da ALMG, por meio de uma ferramenta, e analisa as 

Propostas de Ação Legislativas (PLE's). Os dados extraídos são objeto de uma 

análise descritiva na qual o autor procura compreender quais os temas mais 

freqüentes nessas propostas e quais regiões foram mais privilegiadas por essas 

iniciativas. Portanto, é possível inferir que essas inovações de desenho e a própria 

instituição da CPP tenham contribuído para possibilitar que pessoas antes excluídas 

desses canais de participação agora tenham a possibilidade de apresentar suas 

proposições. O autor considera que não há deliberação, e que o emponderamento é 

parcial. Sobre o desenho institucional, o autor destaca que o formato de alimentação 

influência as decisões posteriores dos atores políticos.  

 Deste modo, o autor conclui que apesar do avanço ocorrido há limites para o 

avanço da participação, dado que os assuntos discutidos na CPP não são ali 

deliberados, mas sim em outras instâncias. Entretanto, é plausível considerar que a 

instituição da CPP, e todo esforço empreendido têm contribuído para o 

aperfeiçoamento da Representação e consolidação da participação na ALMG. O 

autor ainda sugere aos futuros pesquisadores que se explore qual o futuro das 

propostas apresentadas na Comissão. 
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 O trabalho de Sbampato (2014) procurou explorar as características 

institucionais dessa instância participativa, e se diferencia dos demais trabalhos por 

explorar um tipo específico de participação, no âmbito do Poder Legislativo.  

 Deste modo, nesse capítulo, foram analisados diversos estudos que 

buscaram aferir a efetividade da participação. Apresentamos também outros estudos 

que procuraram demonstrar como a participação acontece nas instituições 

participativas, haja vista as peculiaridades de cada instituição.  
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CAPÍTULO 3: OS ESTUDOS SOBRE EFETIVIDADE: DESAFIOS, LIMITES E 

POSSIBILIDADES  

 Este capítulo é subdividido em duas partes, a primeira parte se propõe a 

apresentar estratégias metodológicas encontradas na literatura para avaliar a 

efetividade da participação. A segunda parte trata mais especificamente dos estudos 

selecionados para esta pesquisa e que visam avaliar a efetividade da participação, 

seus resultados e desafios enfrentados. Ao iniciar este capítulo é importante 

destacar que todo este esforço de revisão teve grande parte de sua inspiração no 

livro organizado por Pires et al., (2011).  

 Neste trabalho, procuramos explorar assim como no livro citado, que é um 

livro de referência para o tema da efetividade da participação, as múltiplas 

possibilidades de se abordar a participação, apresentando os resultados 

encontrados e desafios na aferição da efetividade da participação. Deste modo, no 

ultimo tópico deste capítulo apresentaremos os resultados encontrados pelos 

autores avaliando os limites, possibilidades e desafios envolvidos na árdua tarefa de 

avaliar a efetividade da participação. 

 

3.1 COMO A LITERATURA TEM SUGERIDO MANEIRAS DE SE AVALIAR A 

EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO 

 Esta primeira seção traz as principais sugestões de autores conceituados, que 

organizaram um importante livro sobre a efetividade da participação, e tem por 

objetivo demonstrar quão amplas são as possibilidades de se avaliar a efetividade 

da participação. 

 

3.1.1  A AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS 

 Segundo autora Cortês (2011), há dificuldade metodológica para isolar a 

variável participação Política das demais variáveis. A interferência estatal que cria 

IP’s amplia os espaços participativos, confere recursos aos indivíduos e produz 

atores políticos que são mediadores entre a sociedade civil e o Estado. Esses atores 
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que representam populações de regiões pobres facilitam o acesso aos serviços ao 

participar das IPs. 

 Ainda segundo a autora, que propõe uma metodologia para avaliar a 

efetividade do funcionamento das IPs, segundo a autora, é preciso observar 

períodos antes e depois das Ips, bem como é preciso se referir a bens e serviços 

que são oferecidos em todo o país, assim como é necessário atentar-se sobre a 

proporção de pessoas que têm acesso aos serviços públicos.  

Como principal fonte de informações para avaliar a relação entre acesso e 

funcionamento das IP’s a autora cita o IBGE e, principalmente, a Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais (MUNIC). Outras informações podem ser obtidas 

em sites na Internet do Ministério da Saúde, na página do DATASUS ou sobre a 

educação no site EDUCACENSO. Estas informações podem encontradas 

desagregadas a nível municipal, o que permite uma análise de relação entre as IP’s 

e o acesso aos serviços.  

Por fim, a autora espera que ao se realizar o levantamento sistemático sobre 

o funcionamento de IP’s e o nível de acesso aos serviços públicos das populações 

alvo seja possível compará-las e avaliar a influência da variável de interesse. 

 

3.1.2 EFEITOS CAUSAIS: UMA NOTA METODOLÓGICA COM APLICAÇÕES À 

PESQUISA SOBRE OS EFEITOS DAS INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS             

            O autor Almeida (2011), foi convidado a escrever um capítulo que abordasse o 

uso de metodologias quantitativas na aferição dos efeitos causais das instituições 

participativas. O autor argumenta que recentemente, últimos 15 anos, os estudos 

têm se assumido explicitamente a proposta de averiguação desses efeitos. 

Entretanto, apenas um pequeno número de estudos faz uso das ferramentas 

metodológicas quantitativas. 

            O autor afirma que ao observar alguns trabalhos realizados, é possível 

perceber alguns problemas, situações que ainda não foram suficientemente 

resolvidas. A definição da variável de tratamento é um ponto complicado, pois os 

mesmos tipos IP's possuem características distintas entre si. Outra questão 
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apontada pelo autor diz respeito à influência de fatores externos, que denotam a 

necessidade de definir corretamente o modelo de efeitos causais. Nesse sentido, o 

autor define o que é um efeito causal, e como aferi-lo de maneira válida, bem como 

as condições para a inferência causal.  

 Ainda sobre a dificuldade metodológica o autor cita o problema da 

impossibilidade de aplicar a aleatorização na escolha da amostra em decorrência da 

peculiaridade dos dados utilizados nas ciências sociais. Essa não aleatorização 

pode abrir espaço para questionamentos quanto à representatividade da amostra em 

relação a população. Esse problema tem sido selecionado com o uso de uma 

grande quantidade de dados com o objetivo de afastar o risco do enviesamento. A 

sugestão é que os pesquisadores devem procurar tornar as pesquisas tão 

“experimentais” quanto o possível.  

 O autor cita e explica os conceitos regressão linear e matching, demonstrando 

que tais ferramentas são complementares e permitem ao pesquisador controlar 

diversos efeitos que não aqueles objetos da teoria que embasa a hipótese do 

estudo. Sobre a teoria que embasa a pesquisa Almeida (2011), ressalta a 

importância da elaboração de uma teoria consistente que contenha nexos causais 

plausíveis de modo a corroborar as conclusões da pesquisa quantitativa. 

            As bases de dados disponíveis para a pesquisa quantitativa, normalmente, 

contem dados cross section, que são aqueles dados de vários indivíduos em um 

ponto no tempo. Há, ainda, as bases de dados longitudinais, que são aquelas que 

acompanham o indivíduo ou organização ao longo do tempo. Segundo o autor, o uso 

de técnicas quantitativas sofisticadas, aliado a uma ampla base de dados, permite 

ao pesquisador investigar a relação causal entre o funcionamento das IPs e os 

benefícios decorrentes. Em uma dessas análises, foi possível perceber que os 

benefícios do Orçamento Participativo não são tão relevantes como se pensava. O 

uso dessas técnicas ainda traz consigo a vantagem de detectar a omissão de 

variáveis relevantes. 

            Para concluir, o autor destaca a importância de se refletir sobre a adequação 

do desenho de pesquisa, delineando com mais precisão as características das 

instituições participativas, principalmente, aquelas relacionadas aos condicionantes 
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contextuais das IP’s. Esse cuidado com o desenho de pesquisa visa evitar que se 

tire conclusões equivocadas, ou que se prejudique a validade do estudo. 

 

3.1.3 EM BUSCA DE UMA SÍNTESE: AMBIÇÕES COMUNS E ABORDAGENS 

DIVERSIFICADAS NA AVALIAÇÃO DA EFETIVIDADE DAS INSTITUIÇÕES 

PARTICIPATIVAS 

 Os autores Pires et al., (2011), na conclusão do livro, trazem uma importante 

sistematização que resume os principais aspectos abordados ao longo de sua 

pesquisa, mais especificamente, nas diferentes possibilidades metodológicas de 

avaliar a efetividade da participação. 

 Para a realização de sua pesquisa Pires et al., (2011) reuniram 25 

especialistas em uma oficina de trabalho para debater sobre as estratégias possíveis 

de avaliação. Essa oficina foi fundamental para o debate e agregação de várias 

abordagens sobre a efetividade da participação. Os autores consideram que o 

desafio de avaliar a efetividade envolve, principalmente, as múltiplas abordagens 

possíveis para se realizar a avaliação. Ou seja, a efetividade da participação pode 

ser pensada de diversas maneiras, há diversos pontos de vista sobre os quais 

poderíamos olhar para a efetividade da participação.  

 Um importante ponto, como destacado pelos autores, é a importância de se 

avançar na avaliação da qualidade dos processos participativos. Os contextos e 

variáveis em que estão inseridas as IP’s são relevantes para pensarmos na 

efetividade da participação. 

 Os autores Pires et al., (2011) apresentam maneiras de se pensar nos 

resultados provocáveis pela operação das IP’s, entre esses resultados temos: a 

construção de modelos explicativos com indicadores socioeconômicos como variável 

dependente, a fim de se mensurar o resultado esperado previamente definido, por 

exemplo, bem estar social; ou ainda, modelos que assumem as IP’s como variáveis 

explicativas, nas quais a qualidade do processo é de grande relevância para explicar 

a efetividade. Nesse caso as características das IP’s devem ser levadas em 

consideração para explicar os resultados e a efetividade; por último, os autores 
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também discorrem sobre a necessidade de construir modelos que procurem 

esclarecer como a existência e operação das IP’s afetam ao cidadão. 

 Entre as dimensões de efeitos e resultados esperados da participação 

poderíamos, conforme sugerem Pires et al., (2011), estabelecer dois grandes 

grupos. Em primeiro lugar, existe aquela dimensão associada ao acesso e a 

qualidade dos bens, serviços e políticas públicas produzidos a partir da esfera do 

Estado. E, também aquela dimensão ligada aos impactos das IP’s sobre a 

organização da sociedade, as relações políticas e de poder, e as práticas e atuação 

da sociedade civil e dos gestores públicos. Essas dimensões são importantes 

porque permitem ao pesquisador especificar aquilo que se procura investigar, dada a 

dificuldade de empreender um estudo sem delimitar o tema em algo mais específico. 

 Os autores Pires et al., (2011) ressaltam a importância de se pensar em medir 

a efetividade através da qualidade dos processos participativos. Ao se optar por esse 

caminho temos possibilidade de romper com a super especialização dos estudos. 

Esse rompimento seria benéfico na medida em que os próximos estudos deixariam 

de delimitar a pesquisa no âmbito de uma IP para utilizar-se de outras variáveis, 

como o desenho institucional ou o contexto em que as IP's se inserem.  

 Outra maneira seria observar a qualidade dos processos participativos 

poderia ampliar a visão dicotômica e a mensuração antes feita levando apenas em 

consideração a existência ou não de uma IP. A proposta de avaliar a qualidade do 

processo e não a existência da IP nos leva a uma visão de “grau de presença” da 

Instituição Participativa, possibilitando uma melhor compreensão de cada 

funcionamento. 

 Seguindo nessa perspectiva de avaliação da qualidade do processo, os 

autores enumeram cinco dimensões que podem ser utilizadas para captar a 

qualidade da participação conforme se vê no quadro a seguir. 

Quadro 2 - Dimensões que podem servir para a avaliação da qualidade do 

processo participativo nas IP’s 

Dimensões  Descrição 

Inclusão e representatividade  Medir os aspectos em que as IP’s 
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promovem a inclusão da sociedade e 

como a representação interfere nessa 

participação 

Desenhos Institucionais Medir como o desenho institucional 

proporciona qualidade à participação 

Deliberação Verificar em que medida há deliberação 

no interior da IP  

Contextos e ambientes Perceber quais contextos sociais, 

econômicos e políticos se inserem as 

IP’s 

Atores, suas capacidades e estratégias 

de atuação 

Verificar como se comportam os atores 

envolvidos nas IP’s e como isso tem 

afetado a participação 

Fonte: PIRES et al., (2011). Elaboração própria p. 354 – 356. 

 Percebe-se, através desse quadro, que as perspectivas de avaliação da 

qualidade são variadas e podem ser utilizadas em conjunto ou separadamente. A 

avaliação da qualidade das IP’s, conforme afirmam os autores Pires et al., (2011) é 

fundamental para justificar a existência e atuação dessas instituições. Ainda, 

segundo os autores, a dificuldade metodológica na condução dessas pesquisas 

reside no fato de que é difícil definir conceitos e análises de maneira a demonstrar 

um nexo entre a participação e sua efetividade. 

 Essas dificuldades metodológicas exigem um cuidado especial por parte do 

pesquisador, a fim de se evitar que especificações confusas prejudiquem a validade 

interna, externa e a possibilidade de generalização das conclusões daquele estudo. 

Os autores percebem que dentre os estudos feitos podemos agrupá-los em três 

grandes grupos: modelos econométricos/quantitativos, estudos de caso e método 

comparativo. Conforme afirmam Pires et al., (2011), a utilização de grandes bases 

de dados, em uma pesquisa de caráter quantitativo corrobora para uma 

generalização e uma maior validação externa, mas não para uma validação interna. 

Nos estudos de caso, a validade interna é priorizada em detrimento da externa. Os 
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estudos comparativos  tem uma posição mediana quando pensamos nos atributos já 

descritos, pois mesclam uma pesquisa qualitativa ao uso de dados quantitativos, 

auxiliando na compreensão e análise da situação das IP’s. 

 Concluindo, os autores Pires et al., (2011) encerram o capítulo argumentando 

que a importância de seu livro reside em sua utilidade como subsídio para futuras 

pesquisas, demonstrando os desafios em operacionalizar conceitos na árdua e 

importante tarefa de compreender a efetividade da participação. Deste modo, o livro 

cumpre seu propósito que é o de fomentar este campo ainda pouco explorado, 

oferecendo alternativas metodológicas que consideram as limitações e 

peculiaridades positivas de cada estratégia de avaliação. 

 

3.2  RETOMANDO O REFERENCIAL TEÓRICO: OS ESTUDOS SOBRE A 

EFETIVIDADE DA PARTICIPAÇÃO 

 Neste capítulo retomaremos o Capítulo 2 a fim de apresentar os resultados 

encontrados pelos autores, observando estes resultados à luz das estratégias 

apresentadas em Pires et al., (2011). 

 Retomando Marquetti (2003) que faz uso de dados quantitativos em seu 

trabalho para compreender quais efeitos decorreram do funcionamento do 

Orçamento Participativo em Porto Alegre. Para tanto o autor utiliza dados que 

demonstram o nível de investimentos públicos por região na década de 90 em Porto 

Alegre, e também dados que permitem observar aonde se encontram na população 

a população com menor renda e escolaridade e qual o perfil dos participantes nas 

rodadas do OP. Outra importante variável para compreender os efeitos 

redistributivos é a localização das obras feitas através do OP. O autor elaborou 

gráficos e tabelas e através de estatística descritiva analisou e demonstrou uma 

correlação entre o funcionamento do Orçamento Participativo e os efeitos 

redistributivos em certas regiões da cidade. Esse estudo comparativo O autor 

ressalta que o desenho institucional foi fator fundamental para o bom desempenho 

dessas regiões. Desses dados levantados diversas comparações foram obtidas, 

desde o perfil de renda e a alocação de recursos até o perfil de participantes e os 

resultados das rodadas do OP. O estudo foi específico sobre apenas um caso, uma 
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instituição, o que inviabiliza generalizações externas, mas por outro lado, corrobora 

para a validade interna dada a riqueza de informações produzidas sobre aquela IP. 

 Os autores Pires e Cambraia (2010), em sua pesquisa construíram um índice 

para avaliar a efetividade da participação Institucionalizada por meio de um Índice 

Municipal de Institucionalização da participação (IMIP). Neste trabalho os autores 

procuraram adicionar variáveis ao modelo que captassem aspectos que denotassem 

o grau de institucionalização das IP’s e para isto fizeram uso de uma base 

quantitativa considerável de 36 municípios, apenas aqueles com mais de 100 mil 

habitantes, em todas as regiões, exceto no Nordeste, para comparar o nível de 

participação entre os municípios. Esses foram obtidos através da pesquisa 

“Democracia, Desigualdade e Políticas Públicas no Brasil”, realizada pelo Projeto 

Democracia Participativa (DCP-UFMG) por meio de um financiamento da Finep. 

Entre os dados utilizados para perceber o nível de institucionalização temos as 

seguintes: 

(...) as instituições participativas existentes e já extintas no município; 
contextos histórico, econômico, social, associativo, político e urbano; além 
de dados sobre infra-estrutura administrativa, finanças públicas e 
indicadores de serviço (resultados de políticas públicas) para as últimas três 
gestões municipais. (PIRES e CAMBRAIA, 2010, p. 166). 

 As variáveis retratadas acima permitem captar a efetividade das instituições 

participativas presentes nos municípios tendo por medida características do seu 

funcionamento. A pesquisa abarca uma quantidade relevante de municípios em 

relação ao total, a amostra contempla 16% de municípios de mesmo porte no país. 

Através do modelo é possível perceber quão diferentes são os desenhos 

institucionais. O caráter do estudo é comparativo, e utiliza dados quantitativos, 

algumas dimensões utilizadas captam tanto a institucionalização quanto a qualidade 

participativa e deliberativa. Essa perspectiva de medir a institucionalização pode ser 

comparada com outra estratégia sugerida por Pires et al., (2011), que é pensarmos 

em “grau de presença” destas instituições e não somente em sua existência, deste 

modo podemos dar um passo adiante nas estratégias metodológicas e avançar na 

compreensão dos efeitos das instituições participativas. A utilização da descrição 

como maneira de interpretação do Índice possibilita associar um alto IMP a uma 

maior provisão de serviços públicos específicos, como afirma PIRES e CAMBRAIA 

(2010) . Por fim é possível perceber que a pesquisa é predominantemente 
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quantitativa, utilizando-se de uma larga base de dados, o que torna possível 

generalizar as conclusões deste trabalho para além dos casos especificados. 

 Os autores Silva, Almeida e Carlos (2015), buscaram construir um índice que 

mensurasse a qualidade da participação na área de assistência social, buscando 

para isso dados oficiais em sites governamentais, do ano de 2012, referentes ao 

funcionamento dos conselhos gestores da assistência social, a amostra contempla 

todos os municípios do País, extraídos do Censo SUAS do Ministério do 

Desenvolvimento Social e Combate a Fome. A idéia foi elaborar um Índice que 

possibilitasse comparar a participação entre diversas instituições participativas a 

nível municipal e regional. Na elaboração deste índice foram considerados três 

aspectos: as características do desenho institucional, da deliberação e da 

representação. Este estudo utiliza basicamente dados quantitativos, e se delimita por 

instituições da área de assistência social. A partir da elaboração do índice a pesquisa 

permite diversas comparações entre regiões. Essas comparações dizem respeito do 

controle social exercido pela população, bem como da efetividade da participação. O 

estudo em questão avalia a participação por sua qualidade, levando em 

consideração importantes aspectos sugeridos por Pires et al., (2011) que dizem 

respeito ao funcionamento das IP’s e suas particularidades nos contextos em que 

estão inseridas. Cabe lembrar que o ICS pode ser tomado em sua forma 

desagregada, interpretando apenas alguma dimensão de interesse. Na analise dos 

resultados as médias regionais e de estado foram importantes para situar os 

municípios e perceber sua posição em relação aos outros. Assim como a média, o 

porte do município foi outro importante aspecto a ser levado em consideração para 

compreender os resultados obtidos, quanto maior o município, melhor sua 

pontuação no índice. O caráter da pesquisa é quantitativo e se atém ao desenho 

institucional dos conselhos pesquisados. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante esta pesquisa buscamos conceitos e definições na literatura para 

situar o leitor o tema participação política. Ressaltamos a importância da participação 

no âmbito da gestão pública. Apresentamos brevemente os sentidos que a 

participação assumiu conforme relacionou Lavalle (2011) e também os estudos 

conexos ao tema. Apresentamos neste trabalho a função que a participação vem 

desempenhando atualmente como instrumento para alargamento da democracia e 

inclusão social. E também, como ressaltado por Wu et al., (2014), citamos a 

importância do papel que a participação cumpre no ciclo de políticas públicas, no 

qual se insere como instrumento compreensão de demandas da sociedade. 

 Fizemos uma breve passagem pelo período constituinte, abordando a 

mobilização popular, conforme retratou Dagnino (1994), que culminou na conquista 

do conjunto de direitos sociais que hoje conhecemos como cidadania. Adentramos 

nas teorias elitistas e participativas para demonstrar como esses modelos se 

contrapõe em certa medida, mas que, por outro lado, os desafios enfrentados pelo 

modelo representativo tem sido contornados com a inserção da participação como 

meio para atenuar certas imperfeições e conseqüências indesejáveis da 

Representatividade.  

 Procuramos saber como a literatura tratou a questão da efetividade da 

participação. No segundo capítulo mostramos que a qualidade da participação, ou 

seja, as peculiaridades de cada Instituição Participativa, podem significar maior ou 

menor resultado participativo. Os desenhos institucionais, suas interações, contextos 

e como isto pode afetar diretamente a efetividade da participação. Essa percepção 

da qualidade como fator importante para medir a participação é o ponto central no 

livro de Pires et al., (2011), que teve por objetivo estabelecer as principais 

estratégias de avaliação da efetividade da participação. 

 Por fim, e conforme afirma Silva (2009), é possível perceber que houve uma 

forte expansão do número de instituições participativas, mas que conforme aponta 

Lavalle (2011) não foi acompanhada da mesma proporcionalidade de estudos sobre 

o tema.  Tanto Silva (2009) quanto Pires et al., (2011) e Avritzer (2008) ressaltam as 

dificuldades para a efetividade da participação dadas as condições desiguais, e os 

obstáculos diversos encontrados pela população para participar em igualdade de 
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condições com outros atores públicos e privados. As dificuldades são as mais 

diversas: desigualdade de poder; não paridade; desenhos institucionais com pouca 

permeabilidade para a participação e outros contextos. Segundo Pires et al., (2011) é 

importante se pensar nesses obstáculos, e ao se pensar neles é preciso lembrar de 

levá-los em consideração quando da operacionalização da avaliação da efetividade. 

O pesquisador deverá considerar, para que seja possível realizar uma pesquisa 

realista que há muitos aspectos relacionados à qualidade para que se mensure 

como uma Instituição Participativa funciona.  

 Deste modo, é possível perceber que existem muitas maneiras de se avaliar a 

efetividade, contudo é importante ter clareza sobre qual resultado se quer alcançar, 

definindo com precisão quais dados serão utilizados, sejam quantitativos ou 

qualitativos, e qual dimensão da efetividade se quer mensurar. Deste modo, esta 

pesquisa procurou, através de uma metodologia qualitativa interpretativa, apresentar 

alguns dos importantes trabalhos feitos sobre avaliação da efetividade, com foco nos 

resultados desses estudos sobre a efetividade da participação e aos desafios e 

possibilidades da aferição da efetividade da participação. 

 

 

 

 



54 

 

 

REFERÊNCIAS  

ALMEIDA, Acir. Sobre os efeitos causais: uma nota metodológica com aplicações à 
pesquisa sobre os efeitos das instituições participativas. In: PIRES, R. R. (Org.). Efetividade 
das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 2011 

ALMEIDA, Sabrina Karlla Oliveira de. A "crise" do modelo representativo e a democracia 
– uma defesa. Em Tese, Florianópolis, v. 12, n. 1, p. 108-125, jul. 2015. ISSN 1806-5023. 
Disponível em: <https://periodicos.ufsc.br/index.php/emtese/article/view/1806-
5023.2015v12n1p108>. Acesso em: 13 nov. 2015. doi:http://dx.doi.org/10.5007/1806-
5023.2015v12n1p108. 

ALENCAR, Joana Luiza Oliveira. participação social : institucionalização e integração ao 
ciclo de políticas públicas. In:  Brasil em desenvolvimento 2014 : estado, planejamento e 
políticas públicas. Brasília: Ipea, 2014 

AUAD, Denise. Mecanismos de participação popular no Brasil: plebiscito, referendo e 
iniciativa popular. 2005. Disponível em: http://gestao 
compartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/biblioteca/arquivos/mec
anismos_de_participacao_popular_no_brasil.pdf. 

AVELAR, Lúcia. “participação Política”. In: AVELAR, Lúcia; CINTRA, Antônio Octávio (orgs). 
Sistema Político Brasileiro: uma introdução. Rio de Janeiro: Konrad-Adnauer-Stiffung; 
São Paulo: Unesp, 2007. p.261-281. 

AVRITZER, Leonardo. “Instituições participativas e desenho institucional: algumas 
considerações sobre a variação da participação no Brasil democrático”. Revista 
Opinião Pública, vol. 14, nº 1, junho 2008. 

AVRITZER, Leonardo. A qualidade da democracia e a questão da efetividade da 
participação: mapeando o debate. In: PIRES, R. R. (Org.). Efetividade das instituições 
participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 2011 

BARBOSA, Gisele H; KERBAUY, Maria T.M. Instituição participativa e institucionalização 
da participação: uma discussão conceitual. II Encontro Internacional participação, 
Democracia e Políticas Públicas. 27 a 30 de abril de 2015, UNICAMP, Campinas (SP). 

BORBA, Julian. (2012). participação política: uma revisão dos modelos de 
classificação. Sociedade e Estado, 27(2), 263-288. Disponível em: 
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
69922012000200004&lng=en&tlng=pt. 10.1590/S0102-69922012000200004. 

BORDENAVE, Juan E. Díaz. O que é participação. 4 ed. Coleção Primeiros Passos. São 
Paulo: Editora Brasiliense, 1983. 

CARLOS, Euzeneia. Movimentos sociais: revisitando a participação e a 
institucionalização. Lua Nova,  São Paulo ,  n. 84, p. 315-348,   2011 .   Disponível em 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-
4452011000300011&lng=en&nrm=iso>. Acessado em  14 de junho  2015.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-64452011000300011. 

CÔRTES, Soraya Vargas. “Instituições participativas e acesso a serviços públicos nos 
municípios brasileiros” In: PIRES, Roberto Rocha C. (org). Efetividade das instituições 
participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: IPEA, 2011. p.33-43. 



55 

 

 

DAGNINO, Evelina. "Os movimentos sociais e a emergência de uma nova noção de 
cidadania." Anos 90 (1994): 103-115. In: Dagnino, Evelina. Os anos 90: política e 
sociedade no Brasil. Säo Paulo, Brasiliense, 1994. p.103-115, tab. 

FONSECA, Igor Ferraz da. Relações de poder e especificidades do contexto em fóruns 
participativos. In: PIRES, R. R. (Org.). Efetividade das instituições participativas no 
Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 2011 

HUNTINGTON, S.; NELSON, J. M. No easy choice: political participation in developing 
countries. Cambridge, Harvard University Press, 1977. 

LAVALLE, Adrian Gurza. “participação: valor, utilidade, efeitos e causa. In: PIRES, Robert 
Rocha C. (org). Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de 
avaliação. Brasília: IPEA, 2011. p.33-43. 

LOPEZ, Felix; PIRES, Roberto. “instituições participativas e Políticas Públicas no Brasil: 
características e evolução nas últimas duas décadas”. In: Brasil em Desenvolvimento. 
Brasília: IPEA, 2010. 

LUCHMANN, Lígia Helena Hahn. Abordagens teóricas sobre o associativismo e seus 
efeitos democráticos. Rev. bras. Ci. Soc.,  São Paulo ,  v. 29, n. 85, June  2014 .   Available 
from <http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&;pid=S0102-
69092014000200011&lng=en&nrm=iso>. access on  08  Sept.  2014.  
http://dx.doi.org/10.1590/S0102-69092014000200011. 

MARQUETTI, A. A. . participação e Redistribuição: o Orçamento Participativo em Porto 
Alegre. In: Avritzer, Leonardo; Navarro, Zander. (Org.). A inovação democrática no Brasil. 
1ed.São Paulo: Cortez Editora, 2003, v. 1, p. 129-156. 

MANIN, Bernard; PRZEWORSKI, Adam; STOKES, Susan C. Eleições e representação. 
Lua Nova, São Paulo, n. 67, p. 105-138, 2006. 

PATEMAN, Carole. participação e teoria democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

PIRES, R.R.C.; CAMBRAIA, A. participação faz diferença? Uma avaliação das 
características e efeitos da institucionalização da participação nos municípios brasileiros. In: 
AVRITZER, L. A dinâmica da participação local no Brasil. São Paulo: Cortez, 2010, p. 
253-304. 

PIRES et al. Em busca de uma síntese: ambições comuns e abordagens diversificadas na 
avaliação da efetividade das instituições participativas. In: PIRES, R. R. (Org.). Efetividade 
das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação. Brasília: Ipea, 2011 

SANTOS, Wanderley Guilherme. Cidadania e justiça. A política social na ordem 
brasileira. Rio de Janeiro: Campus, 1979.  

SBAMPATO, Gustavo C.S. A participação na Comissão de participação Popular da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais: desafios e possibilidades. UFMG. Belo 
Horizonte, 2014. 

SCHUMPETER, J. (1984). Capitalismo, socialismo e democracia. Rio de Janeiro: Zahar 
Editores.  

SILVA, Rafael da; ALMEIDA, Carla; CARLOS, Euzeneia. A efetividade da participação na 
política de assistência social: institucionalização, deliberação e representação nos 
conselhos gestores dos municípios brasileiros. III Encontro Internacional UNICAMP. 
Campinas, 27 a 30 de abril de 2015 



56 

 

 

SILVA, Enid Rocha Andrade. "Avanços e desafios da participação social na esfera pública 
federal brasileira." In: Brasil em Desenvolvimento. Brasília: IPEA, 2009 

SILVA, Enid Rocha Andrade.. A Constituição cidadã e a institucionalização dos espaços 
de participação social: avanços e desafios. 20 anos da constituição cidadã: avaliação 
e desafio da seguridade social, Anfip, Brasília, 2008. 

TATAGIBA, Luciana. “Os Conselhos Gestores e a Democratização das Políticas Públicas no 
Brasil”. In: DAGNINO, Evelina. (org) Sociedade Civil e Espaços Públicos no Brasil. São 
Paulo: Paz e Terra, 2002. p. 47-103. 

WHITAKER, Carlos et al. Cidadão Constituinte: a saga das emendas populares. Rio de 
Janeiro: Paz e Terra, 1989. 

WU, Xun et al. Guia de Políticas Públicas: gerenciando processos. Brasília: Enap, 2014. 


