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RESUMO 

 

Este estudo tem como principal finalidade apresentar a relação entre a 

participação social e as Administrações Públicas, nos âmbitos federal e 

municipal do nosso país. E como os gestores públicos percebem a participação 

e seus efeitos para sua atuação posterior. Partimos do pressuposto que existem 

diferenças em relação à capacidade administrativa das burocracias 

subnacionais. Concluímos que o governo federal tem maior capacidade de 

apropriar da participação, e consegue percebê-la de maneira mais ampla e 

diversificada, em relação aos municípios de pequeno porte. Utilizamos dados 

secundários para analisar as distintas percepções dos gestores públicos. 

Utilizamos os Conselhos de Políticas Públicas como foco de análise. Portanto, 

traremos como a participação social influencia a Gestão Pública brasileira. 

    

Palavras-chave: Participação Social, Conselhos de Políticas Públicas, 

Federalismo, Burocracia e Gestão Pública.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

This study has as main purpose to present the relation between social 

participation and public administrations at the federal and municipal levels of our 

country. And as public managers realize the participation and its effects on their 

subsequent performance. We assume that there are differences regarding the 

administrative capacity of subnational bureaucracies. We concluded that the 

federal government is better able to appropriate participation, and can see it in a 

broader and diverse way, in relation to small municipalities. We use secondary 

data to analyze the different perceptions of public officials. We use the Public 

Policy Councils as an analytical focus. Therefore, we will bring as social 

participation influences the Brazilian Public Management. 

 

 

    

Keywords: Social Participation, Public Policy Councils, Federalism, Bureaucracy 

and Public Management. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Nosso país é marcado por um ciclo de reformas administrativas, que se 

fundamentaram em ações a favor da melhoria na dinâmica e funcionamento da 

organização administrativa estatal. As últimas reformas se inseriram em um 

contexto democrático, no qual exigia-se da burocracia mecanismos e instituições 

em prol da viabilização das relações Estado-Sociedade. Vale ressaltar que todas 

essas reformas foram pautadas de acordo com a realidade política e 

administrativa, na qual o país vivenciava no momento.  

A nova gestão pública surgiu com a necessidade de se gerenciar melhor 

as ações do Governo. Além de fortalecer a ideia de coordenação entre os 

governos subnacionais (criados com a descentralização do poder via 

federalismo). A gestão pública ampliou os mecanismos participativos oriundos 

com a redemocratização, se adaptando melhor as condições e demandas que 

hoje a sociedade traz à burocracia. Todas essas mudanças se fundem na busca 

por maior qualidade, eficiência e ampliação no fornecimento dos serviços 

públicos.  

Este estudo tem como principal finalidade apresentar a relação entre a 

participação social e as Administrações Públicas, nos âmbitos federal e 

municipal do nosso país. Como os gestores públicos percebem a participação e 

seus efeitos para a atuação posterior dos mesmos. Para isso utilizaremos dados 

secundários, e apresentaremos qual a percepção que os gestores federais 

tiveram sobre a participação, via Conselhos, nos programas do governo. Além 

de apresentar o que os gestores municipais trazem como contribuição da 

participação para a gestão municipal. 

Sabemos que a capacidade administrativa do governo, se relaciona com 

a eficiência das ações governamentais e das políticas públicas. Além disso a 

participação social, através dos Conselhos de políticas públicas, tem resultados 

mais amplos em governos com maior capacidade. Conforme a literatura que será 

apresentada, é dado que o governo federal tem maior capacidade administrativa 

do que os governos municipais, ou seja, que os gestores federais estão mais 
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capacitados em comparação aos municipais. Portanto, este trabalho tem como 

hipótese de que a participação social no governo federal traz maiores e melhores 

resultados em comparação às gestões municipais. Devido a diferença entre as 

capacidades administrativas dos entes federados. Para isso objetivamos 

responder a seguinte pergunta: Existem diferenças entre as percepções dos 

gestores federais e municipais?  

Este trabalho se organiza em três capítulos, além da introdução e das 

considerações finais. O primeiro é destinado a descrever a história do 

Federalismo, sua implementação no Brasil e os desdobramentos para a Gestão 

Pública atual. É um balanço do processo de reforma administrativa e política que 

o Brasil viveu até os dias atuais.  

O capítulo dois aborda a história da nossa democracia, considerando os 

avanços administrativos e seus desdobramentos. Aborda, também, a criação de 

Instituições Participativas em prol de um governo mais representativo com foco 

nos Conselhos de Políticas Públicas, que entram no escopo de análise deste 

estudo. Neste capítulo também apresentaremos a metodologia utilizada e 

anunciaremos a fonte de dados utilizadas em prol de responder nossa questão 

de pesquisa.  

O terceiro e último capítulo desta monografia é destinado a apresentar os 

dados dos trabalhos de Pires e Vaz (2012) e Cunha (2013). Visando aprofundar 

a nossa análise e apresentar os resultados deste estudo. Nos trabalhos citados, 

foram feitas entrevistas com os gestores e as lideranças, que representam o 

Estado. A partir das respostas obtidas conseguimos obter as percepções dos 

gestores em relação aos resultados e impactos que a participação, via 

conselhos, refletiu em sua atuação como burocrata. Apresentaremos, também, 

uma comparação entre as percepções dos gestores do governo federal e de 

municípios de pequeno porte. 

Por fim, as considerações finais do trabalho fazem uma breve 

retrospectiva dos temas abordados ao longo do trabalho, fazendo alguns 

apontamentos acerca dos dados apresentados e os resultados encontrados com 

a pesquisa. Além de propor novos estudos com essa proposta. 
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2. FEDERALISMO E BUROCRACIA: CONCEITOS E 

DESDOBRAMENTOS, NO CASO BRASILEIRO 

 

Este primeiro capítulo traz à tona os conceitos e ações que fundamentam 

a história política e administrativa do Estado brasileiro e, ainda, como estas 

ações geraram distintos resultados para a nossa Gestão Pública.  

Apresentaremos de modo amplo como foi dada a instituição do 

Federalismo no Brasil e como este modelo impactou a gestão de políticas 

públicas. Além disso, este capítulo trará uma síntese da história das reformas 

conjunturais que nossa Administração Pública viveu nos últimos anos. Vale 

salientar que a relação entre estes dois fenômenos é de grande importância para 

este estudo, uma vez que essa relação se torna fundamental para responder 

nossa pergunta de pesquisa.  

É importante ressaltar que o Federalismo mantêm uma relação inerente 

com a burocracia. Dado que a capacidade de implementação das políticas se 

relacionam com os arranjos institucionais existentes. Importa saber, portanto, o 

modo como os técnicos e servidores públicos se portam perante as demandas 

sociais e a realidade política-administrativa na qual estão inseridos. 

A administração pública se pauta na busca por uma maior capacidade 

técnico-administrativa que 

deriva do conceito weberiano de burocracia, contemplando as 
habilidades do Estado para levar a efeito suas políticas, produzindo 
ações coordenadas e orientadas para a geração de resultados. 
(PIRES; GOMIDE, 2014, p.14) 

 

Dessa maneira busca-se, através de reformas nas dinâmicas, processos 

e procedimentos, aprimorar os arranjos burocráticos em prol de uma gestão mais 

efetiva. No âmbito da política, também percebemos o anseio por melhores 

capacidades, que se refere  

às habilidades de inclusão de atores diversos (sociais, políticos e 
econômicos) e de negociação e condução de processos decisórios 
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compartilhados envolvendo o processamento de conflitos, prevenindo 
a captura por interesses específicos (PIRES; GOMIDE, 2014, p.14). 

 

Essa relação entre burocracia e política traz à tona, sobretudo para este 

estudo, a conquista de resultados mais efetivos da ação estatal. Criando e 

fortalecendo os mecanismos de participação social e dando viabilidade para a 

inclusão dos cidadãos nas decisões e na partilha do poder. Dessa maneira 

traremos, a seguir, os principais pontos que o federalismo e as reformas 

administrativas impactaram para uma gestão de políticas públicas mais 

democrática. Deste modo, se fortalece a importância da participação da 

sociedade e da apropriação das demandas sociais pelo Estado. 

 

2.1   O FEDERALISMO NO BRASIL 

 

Com a promulgação da Constituição Federal de 1988 1 o desenho federativo 

brasileiro sofreu mudanças expressivas. Dentre elas, destaca-se a 

descentralização político-administrativa, por meio da qual foram criados os três 

entes federativos. O artigo 18 da Constituição organiza política e 

administrativamente a República Federativa do Brasil. Compreendendo a União, 

os Estados, o Distrito Federal e os Municípios e dando autonomia para estes 

entes federados (BRASIL,1988).  

O desenho federativo brasileiro pós-constituinte reforça, então, uma tripla 

soberania, na qual a União, os Estados e os Municípios constituem entes 

federativos autônomos. No Federalismo, as unidades subnacionais têm estrutura 

administrativa própria e autonomia política e financeira, o que torna relevante o 

estudo das relações intragovernamentais, de modo geral. Estas relações devem 

se vincular a um equilíbrio entre a competição e a cooperação, o que gerará bons 

resultados para o todo (ABRUCIO, 2006a). 

                                                           
1 O desenho federativo brasileiro se deu a partir de 1889 com a Proclamação da República. Dessa 

maneira o Brasil deixou de ser um país unitário estruturado por um governo centralizado e adotou 
um regime federalista, que a princípio era composto apenas pelos Estados e a União. Porém 
neste estudo, temos como o ponto de partida a CF-88. Pois a mudança em 1988, com a criação 
dos três entes federativos reflete um dos pilares de análise deste estudo, pois houve a busca por 
uma maior descentralização político-administrativa. Dessa forma dando autonomia e poder para 
os governos subnacionais. 
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O modelo federativo nos remete às relações intragovernamentais e às 

administrações subnacionais. Tratando-se de governos e administrações 

diferenciadas, devido a vários fatores políticos, administrativos e da realidade 

local de cada ente federado. O Federalismo brasileiro é considerado uma 

cláusula pétrea (art. 60, § 4º), ou seja, não sofre processo de emenda 

constitucional. Entende-se Federação como:  

(...) um pacto entre as unidades territoriais, que escolhem estabelecer 
uma parceria, conformando uma nação, sem que a soberania seja 
concentrada num só ente, como no Estado unitário, ou em cada uma 
das partes, como na associação entre Estados e mesmo nas 
confederações. A especificidade do Estado federal, em termos de 
distribuição territorial do poder, é o compartilhamento da soberania 
entre o governo central – chamado de União ou governo federal – e os 
governos subnacionais (ABRUCIO, 2006a, p. 92). 

  

Outra faceta da Constituição de 1988 foi seu caráter redemocratizante, 

concedendo importantes mudanças no contexto político, institucional e social do 

nosso país. A CF-88 sucedeu o período do Regime Militar, que representava um 

modelo de total concentração dos recursos financeiros, das decisões políticas e 

da capacidade de gestão governamental no plano federal. 

Por isso a autonomia federativa era defendida em prol da democratização do 

Estado e de uma gestão mais eficiente das atividades do governo. Deste modo, 

se reforça ainda mais uma tripla soberania, na qual a União, os Estados e os 

Municípios constituem entes autônomos, com estrutura administrativa própria e 

autonomia política e financeira.  

É importante destacar, que a partir de 1982, a redemocratização do país 

marcou um novo tempo no nosso federalismo. Os prefeitos tiveram um papel 

fundamental ao atuarem em busca da autonomia dos municípios e da 

descentralização, pois esta estava inteiramente ligada à democracia instituída.  

Dessa maneira, a soma de um conjunto de elementos, como a pressão social 

dos atores eleitos e da legislação, pautou a nova realidade brasileira. Estes 

elementos exerceram forte impacto no processo de descentralização e no 

incentivo da participação. Isto tornou as lideranças locais grande fonte de poder 

e deu mais autonomia para os municípios na Federação (ABRUCIO, 2006a).  
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As mudanças mencionadas acima poderiam resultar em um maior 

empoderamento dos municípios, pois daria aos cidadãos um maior poder de 

controle nos governos locais. Como veremos adiante, o controle e participação 

da sociedade nos governos constitui um dos pilares à construção deste trabalho 

(ALMEIDA,2005).  

 Fernando Abrucio (2005), apresenta um mapeamento da realidade das 

máquinas públicas estaduais do Brasil. Este mapeamento considerou a 

capacidade governamental desses entes e a qualificação dos burocratas 

atuantes. Foi considerado, também, como os governos estaduais se articulam 

nas áreas de planejamento, gestão, políticas públicas e governança 

democrática.  

Abrucio (2005), concluí que há, nos estados, diversos problemas em relação 

à organização de suas informações básicas, da memória administrativa, na 

gestão de recursos humanos, na articulação entre as várias partes do sistema 

de planejamento, na adoção de um enfoque mais intersetorial e na adoção de 

melhores mecanismos de governança democrática.  

O autor enfatiza ainda que, apesar desses problemas e suas repulsões, os 

governos subnacionais apresentaram alguns avanços importantes em busca de 

solução para os problemas detectados. Dentre eles destacam-se os seguintes:1) 

a criação de centros de atendimento integrado, em prol de uma gestão mais 

articulada e mais efetiva; 2) a adoção de formas de governo eletrônico, 

reforçando cada vez mais a importância de transparência e participação da 

sociedade na gestão governamental; 3) o reforço dos planos plurianuais como 

estratégia efetiva de Gestão Pública.  

Vale salientar que a situação exposta se refere aos Estados e que uma 

análise da realidade dos municípios, devido a sua extensão quantitativa, não 

pôde ser exposta neste trabalho. Todavia, é fato que a realidade administrativa 

dos municípios brasileiros tende a ser similar ou menos qualificada. “Dadas as 

características do federalismo brasileiro, o que ocorre na União tende a se 

reproduzir nos estados e municípios” (PESSOA, 2013, p. 199). Refletindo as 

discrepâncias e diferenças entre municípios mais e menos desenvolvidos sob os 

aspectos políticos, econômicos e administrativos.  
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O federalismo brasileiro sofre alguns problemas de coordenação 

intergovernamental, no qual caberia à União ter um papel forte de coordenador 

das instâncias subnacionais. Deste modo, seria possível se atingir, nas unidades 

subnacionais, uma maior capacidade em estabelecer um equilíbrio entre a 

cooperação e a competição, que são características essenciais de um 

federalismo democrático, como no Brasil (ABRUCIO, 2006a).  

Este trabalho parte da análise feita por Abrucio (2005) e se justifica dada a 

extensa literatura que confirma as diferenças institucionais e administrativas 

existentes entre os entes federados. Teremos como enfoque a questão da 

Participação Social interligada à capacidade de gestão dos governos nacional e 

subnacionais no contexto democrático. Considerando seus desdobramentos 

para a administração pública e para o papel dos gestores.  

Dada as diferenças em relação à capacidade administrativa das burocracias 

subnacionais, a qualificação dos burocratas e a questão de como é percebida a 

Participação na gestão governamental, serão utilizados dados secundários para 

analisar as distintas percepções que os gestores públicos têm em relação a 

inclusão dos cidadãos no governo, via Instituições Participativas, e como a 

participação influencia a Gestão Pública.  

Nesse sentido, este estudo se faz relevante, pois já existem diversos 

trabalhos que relatam a realidade da Administração pública, e muitos outros que 

tratam a questão da participação social e suas institucionalidades em nosso país. 

Porém, estudos que fazem a junção dessas duas realidades são escassos e 

precisam ser mais desenvolvidos, no sentido de descrever a realidade do 

contexto político e administrativo do Brasil. 

Se hoje falamos sobre participação, inclusão das demandas sociais no 

governo e Instituições Participativas, é por que vivemos em uma democracia. Na 

qual os cidadãos podem escolher seus representantes (vereadores, deputados, 

senadores, prefeitos, governadores e presidente) através do voto nas eleições. 

Vale ressaltar que as Instituições Participativas (orçamentos participativos, 

conselhos de políticas e planos diretores municipais), exercem um papel 

fundamental para a gestão governamental (AVRITZER, 2008). 
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Existe liberdade de expressão e os direitos de manifestação são garantidos 

pela Constituição Brasileira, com isso a Administração Pública teve que se 

adaptar às novas demandas sociais advindas com a democracia, sendo este um 

dos motivos para o ciclo de reformas realizadas, sobretudo, nos anos 1990. 

O estabelecimento do Federalismo, foi provavelmente o ponto mais impor-

tante, entre a agenda democratizante e a concepção universalista de direitos 

presentes na Constituinte. Dessa forma, a descentralização se tornou 

fundamental para a agenda de redução do Estado, em favor do ajuste fiscal nos 

anos 90. 

Portanto, um dos pontos importantes para este trabalho se refere à 

Redemocratização do Estado Brasileiro e seus desdobramentos à realidade 

social, política e administrativa do nosso país. No capítulo seguinte iremos 

dedicar uma breve história da nossa Democracia.  

Todavia, ressaltamos que um dos focos deste trabalho se concentra no papel 

do Gestor Público. Este papel se alterou e aprimorou com o passar do tempo, 

devido fundamentalmente as reformas Administrativas. Por este motivo a 

próxima seção se dedicará a uma síntese dessas reformas conjunturais de cada 

período. 

 

2.2 AS REFORMAS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

BRASILEIRA: EM BUSCA DE UMA NOVA CONCEPÇÃO 

DE GESTÃO PÚBLICA 

 

A Administração Pública brasileira viveu uma série de reformas 

conjunturais, em busca de um modelo para suprir e gerir os serviços públicos da 

maneira mais eficaz, eficiente e efetiva. É válido considerar a existência de 

restrições do cunho econômico e político, mas a estabilidade da democracia, 

juntamente com a capacidade de governança do governo, e o apoio da 

população foram fundamentais à viabilização do ciclo de reformas vivenciado.  

Segundo Abrucio (2007), iniciou-se no âmbito nacional a implementação de 

um Modelo Burocrático. Foi criado o Departamento Administrativo do Serviço 

Público (DASP) no governo Vargas para controlar a crise econômica de 1929, 
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combater a ineficiência do serviço público, promover a industrialização e a 

racionalização da burocracia no setor público. Dessa forma, a burocratização 

estatal e o esforço para se superar o patrimonialismo existente em nossa cultura 

política foram as principais características que fundamentaram a realização 

dessa primeira reforma.  

Em 1967, o Decreto 2002 promoveu significativas mudanças para a reforma 

da administração, ao trazer programas de desestatização e desburocratização. 

Deste modo, administração passou a ter parâmetros para guiar suas ações 

baseados pelos princípios de planejamento, coordenação, descentralização, 

delegação de competências e controle. O referido decreto instituiu também a 

distinção entre Administração Direta e Indireta.  

No Decreto-Lei mencionado acima, foram definidas as bases de controle 

externo e interno, criou-se o estabelecimento de normas para a contratação e 

aquisição de serviços e bens públicos e definiu-se as bases gerais para um novo 

plano de classificação de cargos.  

Conforme destacado por Pessoa (2013), nesse decreto se estabeleceu a 

possibilidade de contratar especialistas permanentes e temporários para compor 

a burocracia estatal (administração direta e autarquias), nos termos das 

Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). Assim, criou-se uma duplicidade do 

regime jurídico de pessoal, resultando muitas vezes, na dispensa do concurso 

como forma de entrada no serviço público. O objetivo crucial desta reforma foi o 

desenvolvimento socioeconômico, com ênfase no pluralismo do processo de 

formulação e acompanhamento das Políticas Públicas.  

As Reformas já citadas foram vivenciados em períodos autoritários, no qual 

a sociedade não tinha nenhuma participação nem inclusão de suas demandas 

na administração pública. Com a redemocratização do Estado brasileiro e os 

novos anseios em prol de uma administração voltada aos cidadãos, houve a 

necessidade de continuar o processo de reforma administrativa do estado. Com 

a criação da burocracia estatal, a sociedade teve uma rejeição da mesma. Pois 

                                                           
2  DECRETO-LEI Nº 200, DE 25 DE FEVEREIRO DE 1967. Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm > Acesso em: 07 de maio de 2015.   

http://legislacao.planalto.gov.br/legisla/legislacao.nsf/Viw_Identificacao/DEL%20200-1967?OpenDocument
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0200.htm
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os cidadãos estavam receosos com as reformas, uma vez que havia uma ligação 

delas com o autoritarismo, até então.  

Apesar de haver certa rejeição de alguns setores da sociedade e da 

administração pública, após 1988 com a Constituição Federal, a busca por uma 

modernização da Administração Pública se tornou agenda prioritária do país. 

Deu-se início a um longo processo de reformas conjunturais e estruturais do 

aparelho estatal que marcaram a história administrativa do nosso país. Estas 

reformas se deram de acordo com a necessidade de mudança em cada período, 

e se executaram substancialmente devido a alguns fatores, como: a crise fiscal, 

dado o modo de intervenção estatal; a crise política e a crise moral, que a 

Administração Pública vivia perante a sociedade, uma vez que para os cidadãos 

a burocracia teria se tornado negativa. 

Fernando Luiz Abrucio (2007) aborda um conjunto de inovações que 

contribuíram para a construção de modelos pós-burocráticos para redefinir o 

papel do Estado, considerando a existência de um pluralismo organizacional. 

São apresentados os fatores determinantes que afetaram a organização das 

burocracias públicas e promoveram o surgimento de novas propostas para estas 

organizações. Podemos enfatizar a crise do petróleo em 1973 e a crise 

econômica, social e administrativa após a II Guerra Mundial; a crise fiscal; a 

situação de ingovernabilidade do Estado Contemporâneo, que afetavam as 

repostas estatais às demandas sociais e, por fim, a globalização e seus adventos 

tecnológicos que modificaram a lógica do setor produtivo.  

É preciso salientar que as reformas administrativas tiveram que conciliar 

seus anseios técnicos com a situação econômica e política do Brasil. Neste 

sentido, a consolidação da democracia foi crucial para se reformar e governar 

conjuntamente. A lógica por eficiência obteve mais força, pois a reforma se deu 

a princípio pelo problema vivenciado com a crise fiscal do Estado. Mas é 

importante pensar os fatores econômicos e políticos, e as crises da 

representação e da participação, para entender os processos de reformas dos 

anos 90. Portanto, apesar da motivação inicial para a reforma do estado ter sido 

a econômica, a busca pela eficiência no uso dos recursos, não foi a única que 

orientou o processo de reforma. É fundamental considerar a restrição 
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democrática, uma vez que as decisões dependem da vontade dos cidadãos. 

Dessa forma, vemos que  

[a] restrição econômica para a reforma do Estado é bem conhecida. Os 
empresários frequentemente pensam que esta é a única restrição 
possível; e os tecnocratas, que é a única racional ou legitima. Mas uma 
segunda restrição imposta aos processos de reforma do Estado vem 
ocorrendo, surgindo neste fim de século: a restrição democrática. 
Muitas vezes, esta restrição é confundida com formas populistas de 
resolver conflitos, mas esta é uma simplificação perigosa. Se vivemos 
em democracia, as reformas só serão levadas a cabo se contarem com 
o apoio da sociedade, mais especificamente, dos cidadãos com o 
poder de voto (PEREIRA, 1998, p. 10) 

 

Dada a descentralização e a redemocratização do Poder Político no 

Brasil, como já descrito nas seções anteriores, tivemos após a década de 80, 

uma ampliação na importância dos governos subnacionais, ao conceder a estes 

maiores poder e autonomia. De acordo com Abrucio (2005), hoje, os cidadãos 

têm nos poderes locais (Estados e Municípios) sua maior referência estatal, uma 

vez que a grande parte das políticas sociais e as funções básicas do Estado, 

como saúde, segurança e educação, são plenamente realizadas, formuladas ou 

financiadas por estes entes. Essa autonomia favoreceu inovações no âmbito da 

Administração Pública brasileira, e sua trajetória de reformas nos últimos 20 anos 

reflete fortemente o modo como é realizada a gestão de políticas públicas, como 

as ações governamentais atuais tem sido pautadas em prol da transparência e 

efetividade, e como a administração pública vem sendo aprimorada. 

Como veremos nas próximas seções, a trajetória de reformas da 

Administração Pública remete a avanços e novidades, que em alguns casos 

deixaram fortes raízes para a modernização. Mas é importante ressaltar que os 

resultados foram desiguais e fragmentados, quando comparados os entes 

federados. Houveram, também, alguns erros de condução nas reformas, 

gerando alguns problemas de Gestão. Alguns desses problemas não foram 

enfrentados devidamente e ainda persistem em nossas Administrações 

Públicas. 

A intenção era a configuração de um aparato estatal mais eficiente e flexível, 

tanto na dinâmica interna quanto em relação à adaptação às mudanças externas, 

nesse sentido, foram introduzidos mecanismos gerenciais importados da 

iniciativa privada na Administração Pública. 
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 Considerando essas informações básicas, na próxima seção iremos 

apresentar, resumidamente, a agenda de reformas que se efetivaram ao longo 

da história administrativa do Estado Brasileiro (ABRUCIO, 2007).  

 

2.2.1 A NOVA REPÚBLICA 

 

 

Foi neste período que se iniciou o processo recente de reforma do Estado. 

O desafio da redemocratização do Estado Brasileiro se relacionava com uma 

forte crise econômica, marcada pela crescente desigualdade social. Havia a 

necessidade de tornar o aparelho administrativo mais reduzido, orgânico 

eficiente e receptivo às demandas da sociedade. Objetivava-se, a priori, atacar 

os erros históricos da Administração Pública. Dentre estes erros é possível 

mencionar:1) o descontrole financeiro; 2) a falta de responsabilização dos 

governantes e da burocracia frente a sociedade; 3) a politização indevida da 

burocracia nos estados e municípios; e, por fim; 4) a fragmentação excessiva 

das empresas públicas, perdendo o foco de atuação governamental. Tais 

elementos foram criados e/ou reforçados pelos militares, no período da ditadura. 

(ABRUCIO, 2007). 

Não havia uma preocupação em estabelecer um modelo de estado que 

fosse capaz de enfrentar os novos desafios históricos. Frente a esses problemas, 

no final dos anos 80, importantes alterações foram realizadas no desenho estatal 

brasileiro. A começar pela reforma das finanças públicas, realizada pelo governo 

Sarney, favorecendo o reordenamento das contas públicas, com a criação da 

Secretaria do Tesouro Nacional (STN) e a extinção do orçamento monetário e 

da “conta movimento” (COSTA, 2008). O documento elaborado pela comissão 

instituída pelo governo Sarney definiu algumas propostas para a reorganização 

da administração pública, dentre elas estão: a restauração da cidadania; a 

democratização da ação administrativa; a descentralização e desconcentração 

da administração pública; a revitalização do serviço público e a melhoria na 

alocação dos recursos. 
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2.2.2 A ERA COLLOR 

  
Para a opinião pública a Constituição Federal de 1988, não havia 

conseguido resolver diversos problemas da administração pública brasileira 

(ABRUCIO, 2007). A partir de 1990, com o Governo Collor, foi estabelecido um 

processo de mudanças administrativas com o objetivo de reduzir a intervenção 

do Estado na vida social. Esse processo trouxe implicações traumáticas no 

funcionalismo público e na Administração Pública Federal, trazendo dois falsos 

raciocínios que influíram na sociedade, isto é, de um lado, a ideia de Estado 

Mínimo, e, do outro, o conceito de marajás. De acordo com Abrucio (2007), essas 

atitudes foram um desastre, pois culminaram na destruição de vários setores e 

de algumas políticas públicas, nas quais houve a redução da atuação estatal em 

áreas essenciais. O funcionalismo público esteve exposto a uma sensação de 

desconfiança, uma vez que alguns deles eram usados como bodes expiatórios 

para descobrir os problemas nacionais. E foi neste contexto, que houve a 

concepção de um regime jurídico extremamente corporativista.  

A rápida passagem de Collor pela presidência provocou, na 
administração pública, uma desagregação e um estrago cultural e 
psicológico impressionantes. A administração pública sentiu 
profundamente os golpes desferidos pelo governo Collor, com os 
servidores descendo aos degraus mais baixos da auto-estima e 
valorização social, depois de serem alvos preferenciais em uma 
campanha política altamente destrutiva e desagregadora” (TORRES, 
2004. p. 170. apud COSTA, 2008, pag. 861). 
 
 

A Reforma Administrativa do Governo Collor sugeriu uma tática em que 

as normas e os métodos de administrar fossem condicionadas pelos objetivos e 

metas a serem alcançadas e relacionadas, também, aos programas e projetos a 

serem desenvolvidos. Todavia, a realidade não foi esta. O resultado de um 

processo que veio em nome do combate aos marajás e ao “Estado-Elefante” foi 

um governo marcado pela maior rede de corrupção difundida no país e pela 

tentativa em usar seu poder estatal para aumentar os tentáculos privados do seu 

grupo político (ABRUCIO, 2007). 

Com o Impeachment de Collor, o vice-presidente Itamar Franco assume 

o governo. Itamar produziu diversos documentos, informações e diagnósticos 
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sobre a real situação da administração pública brasileira, possibilitando que a 

gestão do Fernando Henrique Cardoso (FHC) fosse muito ativa, no que se 

relaciona às reformas na área administrativa. Criou-se o Ministério da 

Administração e Reforma do Estado (MARE), comandado por Luiz Carlos 

Bresser Pereira3. Tal ministério buscava corrigir o que tinha de mais negativo e 

problemático na burocracia e se pautava nas diretrizes instituídas com a 

Constituição Federal de 1988, buscava apoio em estudos diversos sobre o 

assunto e nas experiências internacionais recentes. Tudo em busca de uma nova 

concepção para a Gestão Pública. 

 

 

2.2.3 A REFORMA GERENCIAL 

 

Já em 1995-98, com o Plano Diretor, a reforma conhecida como a Reforma 

Bresser, teve sua principal mudança no âmbito administrativo, voltando-se para 

a administração gerencial, caracterizada pela descentralização política e 

administrativa, com poucos níveis hierárquicos e uma flexibilidade 

organizacional. O principal controle existente era feito através dos resultados 

obtidos. Este modelo tem como fundamento o atendimento voltado para a 

sociedade, ou seja, é uma administração voltada para o atendimento ao cidadão, 

estando sujeita ao controle social. Essa nova estrutura estatal visou o ajuste 

fiscal com reformas orientadas para o mercado e para garantir a governança, 

neste sentido, trouxe uma maior participação social na dinâmica da 

Administração Pública.  

Conforme será apresentado neste trabalho, os Conselhos de Políticas 

Públicas foram instituídos, paralelamente, ao longo dos anos 1990. Com a 

finalidade de tornar o cidadão e as organizações sociais mais presentes no ciclo 

                                                           
3 Professor emérito da Escola de Economia de São Paulo. É presidente do Centro de Economia 

Política e editor da Revista de Economia Política desde 1981. Doutor e livre docente em 
economia pela Universidade de São Paulo. Foi Ministro da Fazenda, da Administração Federal 
e Reforma do Estado, e da Ciência e Tecnologia. Teve um papel fundamental no processo de 
reforma do Estado Brasileiro. Agindo com enorme relevância e centralidade na difusão da ideia 
de Reforma Administrativa nos entes federados (Estados e Municípios).   Disponível em: < 
http://eesp.fgv.br/professores/luiz-carlos-bresser-pereira > Acesso em: 07 de maio de 2015 

http://eesp.fgv.br/professores/luiz-carlos-bresser-pereira
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das políticas públicas. Portanto, incentivando a burocracia a estar preparada e 

aberta para receber as demandas sociais. 

A Reforma Gerencial esteve presente na época em que era evidente a 

crise do modelo social-burocrático do Estado. Para seus idealizadores, a 

máquina estatal estava cada vez mais pesada e ineficiente no fornecimento de 

bens e serviços públicos à população (PEREIRA, 1999). Segundo Bresser 

Pereira (1999), principal mentor da reforma do Estado, era necessário retirar o 

setor público de todas as áreas em que sua atuação não fosse imprescindível, a 

conhecida “Doutrina do Estado Mínimo”. Além disso havia um incentivo para a 

profissionalização da burocracia, a fim de torná-la cada vez mais eficiente na 

prestação e gestão dos serviços públicos.  

O instrumento de planejamento utilizado para a implementação da 

Reforma Gerencial no Brasil foi o Plano Diretor da Reforma do Estado (PDRAE), 

que foi coordenado por Bresser Pereira em 1995. Havia, no plano, cinco 

diretrizes principais a serem seguidas:  

- Institucionalização, considera que a reforma só pode ser 
concretizada com a alteração da base legal, a partir da reforma da 
própria Constituição; 
- Racionalização, que busca aumentar a eficiência, por meio de cortes 
de gastos, sem perda de “produção”, fazendo a mesma quantidade de 
bens ou serviços (ou até mesmo mais) com o mesmo volume de 
recursos; 
- Flexibilização, que pretende oferecer maior autonomia aos gestores 
públicos na administração dos recursos humanos, materiais e 
financeiros colocados à sua disposição, estabelecendo o controle e 
cobrança a posteriori dos resultados; 
- Publicização, que constitui uma variedade de flexibilização baseada 
na transferência para organizações públicas não-estatais de atividades 
não exclusivas do Estado (devolution), sobretudo nas áreas de saúde, 
educação, cultura, ciência e tecnologia e meio ambiente; 
- Desestatização, que compreende a privatização, a terceirização e a 
desregulamentação. “ (COSTA, 2008, pag. 868) 

 
 

Segundo Costa (2008), no Plano Diretor, houve uma importante distinção 

entre três tipos de Administração Pública: a Patrimonialista, a Burocrática e a 

Gerencial. Na primeira, a máquina estatal funciona como uma expansão do 

poder do soberano, a corrupção e o nepotismo estão fortemente ligados a este 

tipo de administração. Já a Administração Pública Burocrática é caracterizada 

pela profissionalização dos servidores, onde há carreiras e uma hierarquia 
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funcional. A impessoalidade e o formalismo são imprescindíveis a ela, em 

síntese, o poder racional legal. Existem controles administrativos, em todas as 

etapas processuais, que visam evitar a corrupção e o nepotismo. A 

administração gerencial se orienta pelos princípios da eficiência e da qualidade 

na prestação dos serviços públicos, em prol do desenvolvimento de uma cultura 

gerencial nas organizações.  

A administração gerencial relaciona-se com alguns princípios da 

administração burocrática, pois tem uma noção clara do interesse público e 

mantem, com certa flexibilização, a forma meritocrática de admissão no setor 

público. Prevê, também, um sistema de carreiras e remuneração estruturados, 

além da ênfase no treinamento sistemático dos burocratas e da existência de 

constantes avaliações do desempenho destes. “A principal diferença está na 

forma de controle que deixa de se basear nos processos para se concentrar nos 

resultados” (COSTA, 2008).  

O modelo de administração gerencial era baseado em critérios e 

procedimentos que trariam a abertura para uma maior participação social, a 

administração estaria permeável à maior participação dos agentes privados e 

das organizações da sociedade civil. Alterando a ênfase nos meios e 

procedimentos e dando ênfase para os fins e resultados obtidos. Acrescentou-

se os princípios da orientação para o cidadão cliente e do controle por resultados.  

Bresser disseminou ideias e uma cultura sobre novas formas de Gestão 

Pública, onde o desempenho do serviço público fosse aprimorado, tanto no plano 

federal quanto nos estados. O plano Diretor teve função estratégica e primordial 

ao criar diretrizes gerais para a mudança, dando sentido às ações. A 

administração voltada para resultados foi implementada sem haver muitas 

mudanças institucionais a priori. Criando um “choque cultural” dentro da 

administração, uma vez que os novos conceitos foram inseridos objetivando 

mudanças. Este modelo foi disseminado por todo país e a atuação dos gestores 

e as inovações governamentais, que temos visto nos últimos anos são reflexo 

da instituição deste modelo administrativo em nosso Estado (ABRUCIO, 2007). 

Fernando Luiz Abrucio (2007) ressalta a importância de considerarmos o 

contexto político, administrativo e social, que a Reforma Bresser esteve inserida. 
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Pois só assim será possível entender os problemas e fracassos enfrentados por 

ela. É importante considerarmos o papel das agências reguladoras neste 

processo reformista, pois elas foram fundamentais ao exercer o papel de 

fiscalização, regulamentação e controle de produtos e serviços de interesse 

público. Garantindo também a participação do cidadão/consumidor nas decisões 

pertinentes do setor regulado individualmente ou através das organizações 

sociais.  

A reforma Bresser não teve força suficiente para sustentar uma reforma 

administrativa ampla e contínua, mas foi alicerce para os futuros avanços e 

conquistas dos últimos anos. A nova Gestão Pública tem uma série de 

peculiaridades, sendo necessária a criação de instrumentos gerenciais e 

democráticos novos para combater os problemas que o Estado enfrenta. Neste 

trabalho, teremos como um dos pilares a profissionalização e qualificação da 

burocracia. Partimos do pressuposto que a qualificação dos gestores públicos 

afeta substancialmente a participação social, tanto em relação a sua viabilização, 

quanto em relação aos resultados e influências que a participação tem na Gestão 

Pública como um todo.  

 

2.2.4 O GOVERNO LULA 
 

 

Em 2002, com o início do governo Lula, uma série de avanços em favor 

da modernização do Estado foram continuadas e ampliadas. Entre elas podemos 

citar o reforço de algumas carreiras; a ampliação do governo eletrônico; uma 

nova estrutura da Controladoria Geral da União (CGU) e a instituição e 

fortalecimento da Democracia Participativa. Esses avanços refletiram no 

combate da ineficiência administrativa e da corrupção. Tivemos a ampliação dos 

espaços de discussão entre governo e sociedade em prol do Plano Plurianual 

(PPA) e das diversas áreas de Políticas Públicas, avançando no campo do 

planejamento. 
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No plano Federativo, o governo Lula promoveu duas ações que 

incentivaram a modernização e reconstrução da Administração Pública: o 

Programa Nacional de Apoio a Modernização da Gestão e do Planejamento dos 

Estados e do Distrito Federal (Pnage) e o Programa de Modernização do 

Controle Externo dos Estados e Municípios Brasileiros (Promoex). Estes 

programas foram responsáveis por ressaltar a importância de se ter um maior 

planejamento e uma maior atenção aos recursos humanos. Além de 

proporcionar uma interconexão entre as políticas públicas e a melhoria no 

atendimento aos cidadãos, nos âmbitos subnacionais, principalmente, nos 

estados (ABRUCIO, 2007).  

Abrucio (2007) avalia estes programas destacando três importantes 

avanços. O primeiro deles envolveu programas desenvolvidos no âmbito 

nacional, considerando a heterogeneidade da nossa federação, ou seja, a União 

teve um papel de condutor nas mudanças, não só em nível nacional, mas 

também nos estados e municípios. O segundo conjunto de avanços relaciona-

se à realização de estudos e mapeamentos para diagnosticar a realidade 

administrativa do país, antes de propor modelos fechados de reforma, como 

acontecendo anteriormente. Evitando a lógica “solução em busca de problemas”. 

O terceiro grupo, considerado o maior avanço, foi construir os programas via 

participação e discussão com os estados e tribunais de conta, gerando um 

modelo intergovernamental e interinstitucional, sendo mais participativo e tendo 

o funcionamento em rede, sendo esta a maneira mais adequada para 

implementar ações administrativas numa federação.  

É importante ressaltar a tentativa de se estabelecer uma agenda 

reformista. Foi criado por Lula o Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social (CDES), órgão que poderia ter sido um articulador de alianças e coalizões 

sociais em prol da reforma e temas prioritários para o Brasil. Mas sua 

implementação não teve o sucesso aguardado, pois o CDES não centrou sua 

agenda a apenas algumas questões principais, não tendo prioridades claras, o 

que afetou seu desempenho. Seu papel foi basicamente de acatar sugestões 

dos cidadãos, não tendo espaço para modelar uma rede mais efetiva com 

setores sociais em prol do fortalecimento da agenda reformista. Desta maneira, 

fica claro que este governo teve uma incapacidade ao não estabelecer uma 
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agenda prioritária em prol da Reforma. Sendo este um tema crucial para o 

governo que objetiva aumentar a efetividade das políticas públicas 

(especialmente as sociais), sem prejudicar o ajuste fiscal (ABRUCIO, 2007). 

Outro problema no modelo administrativo de Lula foi o amplo loteamento 

dos cargos públicos, para diversos partidos e em vários pontos do Executivo 

Federal. A amplitude da politização da administração, o relacionamento com a 

gestão petista e a vinculação com a corrupção, gerou um fator negativo para o 

Partido dos Trabalhadores (PT).   

Em 2005, quando a sociedade tomou conhecimento do grande 

patrimonialismo existente em vários órgãos da administração pública, foi gerado 

um fato positivo em meio à crise política. Dando mais força e mais premência ao 

tema da profissionalização da burocracia brasileira, em busca ao combate desse 

patrimonialismo. Houve também, o aperfeiçoamento de alguns importantes 

mecanismos de controle da corrupção como a Polícia Federal (PF) e a 

Controladoria Geral da União (CGU). 

Analisando essas mudanças de uma forma mais específica percebemos que 

o governo Lula foi marcado por características positivas e negativas no sentido 

político-administrativo. Os pontos positivos podem ser descritos pela criação, no 

plano político, de um conselho que buscou o desenvolvimento econômico e 

social articulando alianças e coalizões. Destaca-se, ainda, o aperfeiçoamento 

dos mecanismos de controle da corrupção. Com a criação do Promoex e do 

Pnage, uma busca efetiva e coordenada para a modernização da administração.  

A transparência e accountability, foram importantes conceitos e mecanismos 

para resgatar o sentimento cívico e a viabilização do controle social sobre as 

ações do governo. Tivemos a disseminação e a busca por instrumentos e arenas 

participativas mais efetivos, como os tribunais de contas, conselhos de políticas 

e as ouvidorias. Refletindo um avanço substancial na busca por uma gestão 

pública transparente e em prol da sociedade.  

Já a falta de capacidade em estabelecer uma agenda para a Reforma da 

Gestão Pública e o baixo aproveitamento dos avanços administrativos dos 

demais entes federados pela União, foram pontos problemáticos desse governo. 
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Portanto, podemos perceber que a vontade política sozinha não é capaz de 

cumprir integralmente com o que se planejou, pois é necessário um corpo técnico 

capacitado, daí a importância em se qualificar a burocracia.  

 

2.3   A NOVA GESTÃO PÚBLICA E SEUS 

DESDOBRAMENTOS NA REALIDADE BRASILEIRA 

 

 

O Estado brasileiro teve sua estruturação organizacional, como um modelo 

burocrático, baseado na racionalidade legal como fonte de poder legítima. Suas 

características fundamentais são: a especialização dos servidores, a 

formalidade, a impessoalidade, o profissionalismo, a rígida estrutura hierárquica, 

o padrão de expertise, a separação entre planejamento e execução de políticas 

e a desconfiança geral com relação à natureza humana. Esse modelo 

organizacional burocrático está gradativamente sendo substituído e/ou 

complementado (não há ruptura) a partir de reformas administrativas 

incentivadas por novos modelos de gestão e de relação entre o Estado e a 

sociedade civil (ABRUCIO, 2007). 

Além disso, é importante ressaltar que a Administração Pública brasileira 

teria se formado incorporando os interesses particulares de alguns em 

detrimento do interesse geral e público. Portanto, em muitos casos, esteve 

vinculada intrinsecamente ao Clientelismo4.  

Em muitos órgãos a função destes servidores públicos indicados não era 

cumprida da forma esperada. Gerando a necessidade de criar novas estruturas 

para suprir funções descuidadas pelos órgãos instituídos como os responsáveis. 

                                                           
4 Entende-se como Clientelismo as práticas e relações entre atores políticos, envolvendo a 

concessão de benefícios públicos. Seja através de empregos públicos, benefícios fiscais, 
isenções, em troca de apoio político, sobretudo na forma de voto.  Neste estudo ressaltamos 
como o clientelismo impactou a Administração Pública, fundamentalmente pela concessão de 
empregos públicos, que na sua grande maioria se deu a pessoas não capacitadas para assumir 
tal função. Disponível em: < http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-
52581997000200003 > Acesso em: 18 de junho de 2015. 
 

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000200003
http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0011-52581997000200003
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Isso resultou em um aumento no gasto público, com o exagero de pessoal e 

pouca eficiência governamental (PESSOA, 2013). 

 Uma vez que o serviço público não era prestado de maneira eficiente, dado 

que os funcionários do Estado, em sua grande parte, estavam ali por questões 

clientelistas, e não por mérito próprio e vontade de trabalhar em prol de uma 

sociedade melhor. Houve um aumento substancial da máquina pública, 

consequentemente, aumentando seu gasto (PESSOA, 2013). 

Em 1990 a lei nº 8.1125 veio para definir e construir a burocracia estatal do 

tipo racional-legal, visando a profissionalização do serviço público e a definição 

do regime de direito estatutário ou público. Vale ressaltar que, além de uma 

questão de eficiência e profissionalização da máquina pública, o concurso 

público se tornou fundamental ao desenvolvimento da democracia brasileira e 

crucial para barrar, em certa medida, as práticas clientelistas (PESSOA, 2013). 

Leonardo Secchi (2009) apresenta um Modelo Gerencial que envolve a 

administração pública gerencial ou nova gestão pública, com o governo 

empreendedor. Ele é caracterizado na busca pela eficiência na alocação de 

recursos públicos; pelo incentivo à participação cívica nos processos decisórios; 

enfatiza o accountability governamental perante os cidadãos, que contribui para 

a prestação de contas dos governantes para os governados, possibilitando a 

responsabilização dos representantes. 

 O modelo organizacional de governança pública estabelece mecanismos 

horizontais de colaboração para solucionar problemas sociais, incentiva boas 

práticas na gestão pública, propicia a gestão voltada ao desenvolvimento 

socioeconômico e enfatiza o pluralismo no processo de formulação e 

acompanhamento das políticas públicas. A perspectiva é tornar os servidores 

públicos mais autônomos na implementação da política, ou seja, a favor do poder 

discricionário complementar às regras predeterminadas. 

                                                           
5 LEI Nº 8.112, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1990 Disponível em: 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm > Acesso em: 21 de maio de 2015.   

 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l8112cons.htm
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Com a definição da nova gestão pública, foi proposto diversas mudanças e 

inovações ao paradigma tradicional da administração pública, visando superar o 

sistemático poder burocrático, a corrupção, o patrimonialismo, nepotismo, 

corporativismo e clientelismo. Os eixos estratégicos para a agenda reformista 

atual são os principais fundamentos para a modernização do Estado brasileiro.  

 Ao partirmos do princípio de que a administração e a política são 

inseparáveis, tornar as ações governamentais mais eficientes, responsivas e 

com a manutenção do sistema de accountability exige o maior envolvimento da 

sociedade através da participação cívica no processo decisório das políticas 

públicas. Para tal, como já mencionado, a CF/88 foi crucial no estabelecimento 

de instituições participativas como os Conselhos de Políticas Públicas. Que são 

um ambiente favorável à deliberação, resultando em futuras políticas públicas 

mais representativas das demandas sociais.  

Portanto, além de alterações no cunho administrativo, na consolidação dos 

direitos políticos e na ampliação no rol dos direitos sociais, a Constituição 

Federal de 1988 definiu várias possibilidades de participação política. Assim, 

possibilitou a criação de novas instituições e ferramentas em prol da participação 

social nas decisões sobre as políticas públicas (ALMEIDA; CUNHA, 2009).  

Enfim, o processo de transformação e modernização da Administração 

Pública ao longo dos anos, criou tendências e trouxe diversos avanços à gestão 

das políticas públicas, em relação à qualificação dos gestores e ao incentivo pela 

participação social, ao criar diversos mecanismos com este fim.  

O próximo capítulo se dedicará a apresentação da história da nossa 

Democracia, refletindo na inserção de Instituições Participativas, 

especificamente, os Conselhos de Políticas Públicas.  

Apresentaremos, posteriormente, a metodologia utilizada neste estudo. Será 

enfatizada a relação entre a qualificação e profissionalização da burocracia; a 

participação social e os resultados que essa relação traz para a Gestão das 

políticas públicas. 
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3. INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS, CONSELHOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS E A DEMOCRACIA BRASILEIRA: 

APRESENTANDO NOSSA METODOLOGIA 

 

Neste capítulo iremos apresentar a história da nossa democracia e seus 

desdobramentos. Com a criação de Instituições Participativas, em prol de um 

governo mais representativo, e com foco nos Conselhos de Políticas Públicas, 

que entram no escopo de análise deste estudo. 

Teremos uma seção destinada a apresentar e descrever a metodologia 

utilizada nesta monografia. Será explicado e justificado teoricamente o motivo 

pelo qual este estudo se torna relevante e de importante valor acadêmico e 

prático para a Gestão Pública brasileira e seus desdobramentos atuais. 

Iremos, também, apresentar de maneira sintética e pontual os objetivos 

dos estudos de Pires e Vaz (2012) e Cunha (2013), nos quais seus trabalhos 

serviram de base de dados para realização deste trabalho. 

 

3.1 A DEMOCRACIA BRASILEIRA 

 

Após 1960 o histórico do Estado Brasileiro foi marcado por períodos 

oscilantes entre momentos democráticos e de autoritarismo militar. A partir dos 

anos 1980 e 1990, com a emergência dos novos atores políticos iniciou-se uma 

discussão em torno da redemocratização. E com a Constituição Federal de 1988 

um passo crucial foi dado para iniciar o processo de reconstrução da democracia 

brasileira.  

Os anos 90 foram o período da efetiva consolidação do nosso regime liberal-

democrático (1989-2002), e o novo cenário político e institucional propiciou para 

o nosso país alguns importantes resultados históricos, são eles: 1) a efetivação 

do maior ciclo democrático já vivido, 2) a instituição do presidencialismo como 
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forma de governo, 3) o federalismo como instrumento da relação do governo 

nacional com os subnacionais e 4) as coalizões políticas em prol da 

governabilidade. Tais características se apoiaram em um arcabouço institucional 

que permitiu uma nova dinâmica para o processo político-administrativo 

brasileiro.  (CODATO, 2005). 

Com o Estado Democrático de Direito, definido através dos novos 

dispositivos da Constituição de 1988, a Administração Pública precisou se 

adaptar para incorporar as demandas por inclusão social e política. Agindo em 

conformidade à efetividade das políticas públicas e ampliando as competências 

dos órgãos e instituições de controle (PESSOA, 2013). Por este motivo a 

redefinição da máquina pública e do sistema administrativo se tornava 

fundamental para a nova realidade democrática do Estado brasileiro.  

De acordo com Pessoa (2003), a instituição do concurso público como 

maneira de formar o corpo burocrático, foi fundamental na busca pela garantia 

de maior eficiência e profissionalização da burocracia. O concurso público esteve 

ligado a necessidade de uma gestão mais capacitada e efetiva. Além disso, 

passou a ser complementar ao desenvolvimento da democracia no país, uma 

vez que os burocratas estariam ali por mérito próprio, com objetivo de trabalhar 

a favor do bem comum.  

É preciso salientar que os novos parâmetros da administração pública foram 

definidos na constituinte de 1987-88, em um contexto de crise financeira e fiscal 

do Estado. Esta crise fortaleceu negativamente alguns fenômenos, tais como a: 

1) estagnação econômica, 2) a alta inflação, 3) o déficit público e 4) a crise da 

dívida externa. E originou a ideia de que os problemas econômicos (advindos 

com a crise) estavam relacionados à maneira como aconteceu o crescimento do 

Estado e a sua face desenvolvimentista.  

Atualmente, no Brasil, diversas instituições utilizam a participação social de 

alguma maneira. (AVRITZER, 2010). E a capacidade de tornar o processo mais 

efetivo se distingue devido a diversos fatores, entre eles: níveis de governo 

(união, estados e municípios); áreas de políticas públicas (assistência social, 

saúde, meio ambiente, etc.); diferentes contextos políticos e regionais (governos 

de esquerda e coalizões diversas) (AVRITZER, 2011).  
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Os fatores mencionados acima impactam na qualidade da democracia e do 

processo deliberativo, no qual cada instituição participativa está inserida. Dessa 

forma: “[...] a teoria da democracia deliberativa propõe uma nova entrada no 

debate democrático pensado a partir da associação entre qualidade da 

democracia e instituições políticas”(AVRITZER,2011, p.15). Por este motivo a 

busca por uma democracia de qualidade e por instituições capazes de apropriar 

e representar o interesse público tem sido fundamental atualmente. 

Sendo assim, um sistema deliberativo participa da promoção e viabilização 

da participação política de todos os cidadãos. Incentiva, ainda, a tomada de 

decisões em um contexto no qual haja diversas arenas e instituições integradas6 

entre si, e que estejam intrínsecos ao seu processo decisório a inclusão e a 

igualdade (AVRITZER, 2011). 

E é através destas novas institucionalidades que a participação política dos 

cidadãos na gestão das políticas se viabiliza, ampliando o controle da sociedade 

civil sob a administração pública.  

No presente estudo, consideraremos os Conselhos de Políticas Públicas, 

como espaços institucionalizados de participação. Utilizando avaliações já feitas, 

no âmbito federal e nos municípios, pretende-se comparar as percepções dos 

gestores públicos federais e municipais em relação à importância e aos 

resultados que a participação social tem em seus âmbitos de atuação 

administrativa.  

Com a redemocratização vivenciamos a criação e ampliação desses 

espaços institucionalizados de participação. E por este motivo a próxima seção 

se dedicará a descrever essas instituições, de acordo com a literatura. 

 

                                                           
6 Busca-se um processo no qual estejam inseridos os representantes políticos, os 

administradores, os representantes das associações civis, e da sociedade em geral. É 
necessária uma ampliação e democratização dos espaços participativos e que estes sejam 
representativos da diversidade social. Daí a importância de arenas e instituições integradas, ou 
seja, que todos estejam integrados em prol de uma maior representatividade nas políticas 
públicas e no governo em geral. 
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3.2 INSTITUIÇÕES PARTICIPATIVAS 

 

Com a consolidação e o aprofundamento da democracia, o Brasil tem 

vivenciado um novo padrão de relação Estado-Sociedade propiciado pela 

Constituição Federal de 1988. Devido sua orientação participativa, foram criadas 

as condições necessárias para serem instituídos novos espaços de participação, 

que garantem o envolvimento dos cidadãos na elaboração e supervisão de 

políticas públicas.  

A própria Constituição possibilitou a criação de um conjunto de instituições 

participativas, a saber:  

(...) o orçamento participativo surgiu em Porto Alegre e se estendeu 

para mais de 170 cidades (AVRITZER, 2006) surgiram também duas 

outras formas adicionais de participação no Brasil democrático 

resultantes do processo constituinte e sua posterior regulamentação. 

Os conselhos de políticas surgiram como resultado da Lei Orgânica da 

Saúde (LOS) e da assistência social (LOAS) e, como resultado do 

capítulo das políticas urbanas do processo constituinte e sua 

regulamentação em 2001 através do Estatuto da Cidade, começaram 

a proliferar durante a última década os assim chamados “Planos 

Diretores Municipais”. Estes últimos se tornaram obrigatórios em todas 

as cidades com mais de 20.000 habitantes. (AVRITZER, 2008, p. 44) 

Dessa maneira, podemos dizer que temos atualmente em nosso país, 

uma infraestrutura de participação bastante diversificada na sua forma e no seu 

desenho institucional. E que estes mecanismos contam com a participação tanto 

de atores da sociedade civil, quanto do Estado, nas distintas áreas de políticas 

públicas. Ao analisarmos os Orçamentos Participativos, os Conselhos Gestores 

e os Planos Diretores, percebemos que existe uma diversidade de instituições 

participativas, cada qual expressa através de desenhos institucionais 

diferenciados (AVRITZER,2008). 

Estes diversos mecanismos participativos se espalharam por todo o país. 

Primeiramente, a participação social esteve substancialmente ligada ao nível 

local, através dos Orçamentos Participativos. Mas recentemente, a participação 
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ganhou importante destaque também na agenda nacional através das 

conferências e dos conselhos nacionais (AVRITZER, 2008). 

Em 2002, com a eleição do presidente Lula, a capacidade em desenvolver 

políticas participativas aumentou expressivamente, principalmente em âmbito 

federal, não apenas local, como já vigorava anteriormente. Além do reforço na 

criação e fortalecimento de conselhos nacionais e conferências, o governo 

petista introduziu a proposta de realizar consultas com entidades da sociedade 

civil para elaboração do PPA - Plano Plurianual (AVRITZER, 2009). 

É inegável a importância e a proporção que as instituições participativas 

ganharam na consolidação dos governos democráticos. E, por este motivo, a 

Administração Pública tem buscado, ao longo dos anos, se aprimorar para que 

sua gestão seja mais representativa e democrática. Além de valorizar a inserção 

da sociedade civil nas instituições participativas, fato que representa um novo 

padrão de relação entre o estado e a sociedade civil, em que se valoriza o caráter 

político e deliberativo das organizações civis e dos movimentos sociais. 

O desenho institucional reflete a maneira como é dada a participação. No 

caso dos conselhos de políticas temos uma partilha de poder e eles são 

constituídos pelo Estado, com representação combinada de atores da sociedade 

civil e atores estatais (AVRITZER, 2008). 

Justificamos a escolha dos Conselhos de Políticas Públicas, como escopo 

de análise para este estudo, devido a alguns fatores que descreveremos a 

seguir. 

 Atualmente, existem mais de 10 mil conselhos, entre nacionais, estaduais 

e municipais (AVRITZER, 2009), além de que seu formato híbrido (AVRITZER e 

PEREIRA, 2005), permite a interação entre os representantes do governo e da 

sociedade civil. E garante destaque à inserção de novos atores e demandas no 

processo de elaboração e fiscalização de políticas públicas. Salientamos que os 

Conselhos estão presentes no território nacional, pois existe uma legislação que 

obriga os municípios a criarem os mesmos, e o governo federal cria condições, 

ao repassar recursos condicionados à existência dos Conselhos. Além disso, 
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como vemos na Quadro 1, a capacidade e efetividade da participação, em 

comparação com as outras instituições participativas, é considerada média.  

Quadro 1. Tipologia sobre a efetividade dos desenhos participativos 

 

Tipo de Desenho 

 

 

Orçamento 

Participativo 

Desenho de baixo 

para cima 

  

Conselho de 
políticas 

Desenho de 
partilha 

 

Plano diretor 
municipal 

Desenho de 
ratificação 

 

Capacidade 
Democratizante7 

 

 

Alta 

 

Média 

 

Baixa 

 

 

Efetividade – 
Dependência do 
Sistema Político8 

 

 

Alta 

 

Média 

 

Baixa 

Fonte: (AVRITZER,2008, p. 60) 

Como visto, a tipologia apresentada por Avritzer (2008), nos permite concluir 

que os desenhos participativos se organizam em dois eixos: a capacidade de 

democratizar as práticas e de tornar o desenho mais efetivo na determinação da 

política pública. Apesar dos Orçamentos Públicos serem o desenho mais 

democratizante, ele está muito dependente da vontade política. Os Planos 

Diretores não são tão capazes de democratizar o processo, além de sua 

efetividade ser baixa. Já os Conselhos de Políticas Públicas se encontram no 

meio, sendo instituições capazes de democratizar o processo e tem efetividade 

nos desdobramentos da participação. Além de ser um desenho que não está tão 

vulnerável à vontade política, no âmbito local, devido a legislação federal 

existente. 

                                                           
7 Se refere a capacidade de aprofundar as práticas democráticas, ou seja, de ampliar as relações 

Estado-Sociedade. 
 
8 Se refere a capacidade de tornar o desenho efetivo na determinação da política pública em 
questão. Além da relação com a situação e contexto político. 
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Portanto, a próxima sessão objetiva a uma breve apresentação e síntese do 

que são os Conselhos de Políticas Públicas e sua importância para a Gestão 

Pública atual. 

 

3.3 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL E OS CONSELHOS DE 

POLÍTICAS PÚBLICAS 

 

A participação política no Brasil democrático tem sido marcada por dois 

acontecimentos importantes: o aumento da presença da sociedade civil nas 

políticas públicas e o crescimento das chamadas Instituições Participativas.  

A participação constitui um pressuposto decisivo para o fortalecimento das 

instituições democráticas e das organizações sociais, propiciando à população 

oportunidades de se pronunciar para que suas demandas sejam incluídas no 

processo político.  

Diversos estudos já foram feitos considerando a importância da organização 

da sociedade em favor da qualificação da participação. Entretanto, aqui, teremos 

como foco a burocracia e como sua capacidade e organização administrativa 

produzirem meios e resultados favoráveis para uma Gestão mais participativa. 

Isto poderá trazer mais qualidade à esse processo participativo, além de resultar 

em um governo mais aberto às demandas sociais e, consequentemente, mais 

representativo. 

Segundo Petinelli (2013), há quase três décadas, teve início no Brasil a 

concepção de um sistema participativo inovador, diversificado e amplo, instituído 

no âmbito de diversas políticas públicas, em centenas de municípios, estados e 

no âmbito nacional. Como mencionado anteriormente, o marco inicial deste 

processo foi a redemocratização do país, seguida pela promulgação da 

Constituição Federal de 1988, que garantiu a participação popular por meio de 

mecanismos tradicionais como o voto. Além disso, criaram-se as condições para 
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a instituição de diversos arranjos participativos inovadores, tais como o 

Orçamento Participativo e os Conselhos de Políticas Públicas.  

Os Conselhos se tornaram instituições importantes no âmbito das políticas 

públicas, pois se configuram como um novo espaço de participação da 

sociedade em sua relação com o Estado, ao proporcionar o acesso da população 

às instâncias decisórias.  

Os conselhos podem ser caracterizados como formas democráticas de 

controle social previstas na Constituição Federal de 1988, no artigo 204, inciso 

II, onde a participação da população na formulação de políticas e no controle das 

ações em todos os níveis é prevista por meio de organizações representativas. 

Estes conselhos são também chamados de conselhos gestores, pois são 

“oriundos de leis orgânicas específicas que passaram a regulamentar o direito 

constitucional à participação por meio de conselhos deliberativos, de 

composição paritária entre representantes do poder executivo e de instituições 

da sociedade civil(...)” (AVRITZER; PEREIRA, 2011, p. 66). 

Com base nas características descritas acima, os conselhos foram 

definidos como Instituições Híbridas, pois existe uma combinação de elementos 

de Democracia Participativa e Democracia Representativa, uma vez que os 

cidadãos podem exercer a soberania diretamente e, também, por meio da 

escolha de representantes (delegados) (AVRITZER; PEREIRA, 2011) 

 Deve-se ressaltar o aspecto da descentralização que acompanhou a 

criação desses espaços deliberativos. Assim, faz-se necessário considerar que 

as diferenças nas administrações dos governos subnacionais, já mencionadas 

neste trabalho, também se propagariam e influíram diferenciadamente na 

gênese desses Conselhos.  

As pesquisas realizadas sobre os conselhos de políticas indicam, ainda, a 

relevância de se observar outras variáveis para a análise dessas instituições. 

Dentre elas, destacamos as seguintes: 1) a vontade política dos governantes em 

compartilhar o poder com os demais representantes da sociedade; 2) o desenho 

institucional, que determina o modo como se dará a inclusão política e a 

distribuição do poder no interior da instituição; 3) a capacidade associativa local, 
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por meio da qual a sociedade poderá exercer maior ou menor influência sobre 

as decisões; 4) a capacidade administrativa e financeira do Estado, para 

implementar as políticas públicas deliberadas pelo conselho; e, por fim, 5) o tipo 

de política pública, isto é, a área temática de política (saúde, assistência social, 

criança e adolescente etc) à qual o conselho está vinculado. Este conjunto de 

variáveis tem sido combinados para a compreensão da dinâmica de 

funcionamento dos conselhos, razão pela qual também devem ser considerados. 

Vale ressaltar que essas variáveis indicam alguns problemas de 

funcionamento para os conselhos, e isso reflete substancialmente no resultado 

dessa participação para a administração pública. Sabemos que se não houver 

vontade política em compartilhar o poder, e se o desenho institucional de dado 

conselho, não garantir uma participação paritária, por exemplo, a efetividade 

desta instituição participativa será afetada.  

Uma vez que o formato dos conselhos brasileiros é uma conexão de 

representação de associações da sociedade civil e de órgão estatais, é crucial 

ressaltar que, tanto os movimentos sociais como os burocratas reformistas, 

desempenharam papéis importantes para a criação destes Conselhos (ABERS; 

KECK, 2008).  

Os conselhos foram criados por uma legislação e possuem certa autoridade 

formal sobre as normas, planos e, em alguns casos, sobre o orçamento na sua 

área. Eles representam um arranjo de governança na formulação de políticas 

públicas e são uma novidade muito mais difundida institucionalmente (nos níveis 

municipal, estadual e nacional), em comparação com outros mecanismos de 

participação.  

São distintos, os papéis desenvolvidos pelos atores do Estado e da 

Sociedade, muitas vezes devido à forma com que estes representantes são 

inseridos. As razões dessas diferenças foram explicitadas por Abers e Keck 

(2008). Elas afirmam que  

[o]s membros devem “representar” (no sentido de “agir em favor de”) 

grupos do setor privado, sindicatos de trabalhadores, órgãos estatais e 

associações civis, com respaldo social amplo e uma missão que 

corresponda às finalidades do conselho. O Estado normalmente detém 

até metade das cadeiras. A seleção de membros ocorre de maneira 
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variada. Enquanto os conselhos regidos por legislação nacional são 

normalmente obrigados a realizar eleições abertas, e as organizações 

de cada categoria escolhem seus próprios representantes, aqueles 

estabelecidos por legislação local frequentemente permitem que o 

governo escolha membros que julgue adequados (ABERS; KECK, 

2008. p. 100).  

 

É possível observar que se fundamenta uma crítica em relação às 

legislações locais, que permitem que o governo escolha seus representantes, 

não utilizando a eleição como princípio balizador de formação do Conselho. Isto 

porque, muitas vezes, os representantes do governo estão ali apenas para 

cumprir uma mera formalidade, dificultando ou até mesmo inviabilizando o 

processo pleno de participação. Neste sentido, tem-se uma situação diferente 

daquela na qual a sociedade leva suas demandas e o governo acata e trabalha 

em prol de realiza-las efetivamente (ABERS; KECK, 2008). 

Abers e Keck (2008), também apontam alguns problemas nos Conselhos 

de Políticas Públicas. Um deles é que a participação nos conselhos gestores é 

dada de maneira indireta. Embora grande parte da literatura brasileira, veja os 

conselhos como novas arenas deliberativas, que encorajam a expansão da 

participação direta da sociedade civil, a estrutura organizacional se mostra 

diferente desta posição. Dado que os participantes não estatais, são escolhidos 

por organizações, que são escolhidas por outras. Além de que a outra metade 

dos participantes dos conselhos são funcionários públicos indicados para 

representar o governo. Todavia, na prática o problema da representação em 

conselhos está além do questionamento de como essas organizações da 

sociedade civil representam o interesse público. Vale ressaltar que os 

“representantes” do Estado, em muitos casos não conseguem representar o real 

interesse do estado, pois não se deixa claro em favor de quê e de quem esses 

representantes se manifestam e votam.  

Outro ponto crítico referente os Conselhos gestores, é que eles foram 

criados com o intuito de criar meios de tornar a formulação das políticas públicas 

mais inclusivas e representativas dos interesses sociais mais amplos. Mas outros 

membros dos conselhos se ocupavam mais em garantir eficiência em detrimento 

da participação. (ABERS; KECK, 2008). Além de que existem poucas evidencias 
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que contribuem para que as demandas dos excluídos socialmente e 

politicamente sejam acatadas e ouvidas pelo Estado.  

 

Estudos oferecem quatro explicações generalistas a respeito disso. Dado 

que os indivíduos integram os conselhos não são representativos das classes 

populares. Além de que os representantes da sociedade civil têm ligações muito 

frágeis com os grupos populares que deveriam representar. (ABERS; KECK, 

2008, p.103) 

Outro problema identificado, se refere a questão de que os órgãos 

governamentais controlam as agendas dos conselhos. Reduzindo efetivamente 

a chance que os representantes da sociedade civil, poderiam ter de mudar o 

rumo das políticas. O último problema apresentado por Abers e Keck (2008), se 

reflete nos conselhos municipais. Uma vez que os governos municipais resistem 

a conferir poder efetivo aos conselhos, mesmo quando eles continuam com o 

controle do processo decisório. (ABERS; KECK, 2008, p.104) 

 

 Apesar das limitações, críticas e problemas apontados por Abers e Keck 

(2008). Na década de 1990, essas instituições se multiplicaram no nível local, 

devido substancialmente ao sucesso da legislação. Que condicionou o repasse 

de verbas para a criação dos Conselhos.  
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Gráfico 1. Trajetória da criação de Conselhos Municipais no Brasil 

FONTE: Elaboração própria. A partir de dados do IBGE – MUNIC: 2001, 2009,2011 e 2013. 9 

  

A título de exemplo, elaboramos o Gráfico 1, com dados da Pesquisa de 

Informações Básicas Municipais do IBGE10. Escolhemos os Conselhos de 

políticas públicas na área da Saúde, Assistência Social e Criança e 

Adolescente11. Apresentamos a percentagem de Conselhos presentes nos 

municípios do Brasil, no decorrer dos anos. E conforme apresentado, vimos que 

nos últimos anos houve um crescimento da presença destes Conselhos nestes 

municípios. 

                                                           
9 Os dados utilizados podem ser encontrados em:  

2001 < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2001/munic2001.pdf >  
2009 < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/2009/munic2009.pdf >  
2011 < ftp://ftp.ibge.gov.br/Perfil_Municipios/2011/munic2011.pdf >  
2013 < http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv86302.pdf >  
Acesso em 30 de junho de 2015. 
 
10 “A Pesquisa de Informações Básicas Municipais - Munic efetua, periodicamente, um 
levantamento pormenorizado de informações sobre a estrutura, a dinâmica e o funcionamento 
das instituições públicas municipais, em especial a prefeitura, compreendendo, também, 
diferentes políticas e setores que envolvem o governo municipal e a municipalidade.” Disponível 
em: < http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/economia/perfilmunic/ > Acesso em 30 de junho 
de 2015. 
 
11 Justificamos a escolha dos conselhos de políticas públicas, nas áreas de Saúde, Assistência 
Social e Criança e Adolescente. Pois estas áreas de políticas públicas estão mais difundidas e 
capacitadas na oferta dos serviços públicos. Além de ser os conselhos que estão presentes em 
todos os municípios nos anos analisados.  
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Nessa linha de ampliação da democracia participativa, a última década 

vivenciou o crescimento destacado da formação e consolidação dos Conselhos 

de Políticas Públicas como espaço de organização institucionalizada da 

participação cidadã. Esse fato coincidiu com a chegada de um partido com fortes 

raízes participativas ao Poder Executivo Federal, fator que talvez explique o 

intenso movimento produzido nos últimos doze anos (2003 a 2014) objetivando 

a organização institucional da chamada democracia participativa, especialmente 

por meio das Conferências e dos Conselhos de políticas públicas. Portanto, com 

a eleição do presidente Lula, este processo foi ampliado para o nível nacional, 

sobretudo, por meio da criação de treze novos Conselhos de política pública 

(MORONI, 2005 apud PETINELLI 2013, p. 207) e da realização de Conferências 

de políticas públicas. 

A ampliação desses espaços participativos trouxe mudanças para a 

sociedade civil, para a política e, profundamente, para a Administração Pública. 

Uma vez que esta última deve estar voltada para a sociedade, e deve prover o 

envolvimento de dois pontos fundamentais, sendo eles: 1) um maior grau de 

interação entre Estado e a Sociedade; e 2) uma maior eficiência do Estado na 

prestação dos serviços aos cidadãos (BRESSER-PEREIRA, 1998 apud CUNILL 

GRAU, 1998).  

Vale ressaltar que o papel do gestor público é atuar com o objetivo de suprir 

os anseios e demandas advindas da sociedade. E a relação entre os 

representantes do governo e da sociedade civil, através dessas instituições 

participativas, podem se refletir em resultados das políticas públicas e da gestão 

como um todo, ao torna-la mais efetiva e transparente.  

Como já vimos no capítulo anterior, nosso país viveu um ciclo de reformas, 

sobretudo em favor de uma melhor eficiência no uso dos recursos públicos. Mas 

fica claro que as últimas reformas administrativas tiveram ligação direta com a 

necessidade de tornar o governo mais responsivo e representativo. Daí a 

importância desse trabalho, ao mostrar como, na prática existe a relação entre a 

participação social, via conselhos de políticas públicas, e a ação dos burocratas. 

A próxima seção se dedicará na apresentação da metodologia utilizada neste 

estudo. 
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3.4 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO GOVERNO FEDERAL E 

NOS MÉDIOS E PEQUENOS MUNICÍPIOS - 

METODOLOGIA 

 

Como visto anteriormente, o Brasil viveu nos últimos 20 anos um processo 

de redemocratização na sua estrutura política, e reformas conjunturais em sua 

estrutura administrativa. Estas mudanças trouxeram novas perspectivas e 

formas de ação estatal e de atuação da sociedade civil. Em regimes 

democráticos as interações sociais têm se ampliado e o papel dos cidadãos nos 

processos decisórios das políticas públicas e em seu controle.  

Por estes motivos a participação social, em favor de maior inclusão das 

demandas sociais no governo, o tornando mais representativo. E a instituição de 

uma administração pública profissionalizada, que seja favorável na valorização 

da função pública. Estes elementos se somaram na busca por maior eficiência, 

eficácia e efetividade na prestação dos serviços públicos, em um modelo no qual 

as competências governamentais seriam compartilhadas entre os níveis 

federados. 

Todavia, a realidade atual das administrações subnacionais sofre com as 

desigualdades administrativas, trazendo para algumas regiões a prestação dos 

serviços públicos de maneira precária e desigual. Isto se dá na maioria dos 

casos, pelo reflexo do grau de profissionalização da burocracia em suas 

organizações, e a capacidade administrativa em cada um destes entes.  

Apresentamos no capítulo anterior os motivos pelo qual existem hoje no 

Brasil, tantas diferenças e desigualdades no âmbito administrativo e político da 

nossa Federação. Há uma escassez de mecanismos de coordenação e até 

mesmo falta de qualificação dos gestores públicos, impactando nos 

desdobramentos que o resultado da participação social deve ou deveria ter. 

Refletindo, portanto, na qualidade do fornecimento dos serviços públicos em 
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todo o país, da mesma forma que diferencia a importância dada a participação 

em cada gestão. 

Neste trabalho serão utilizados como foco de análise os Conselhos de 

Políticas Públicas no âmbito Federal e em municípios de médio e pequeno porte. 

Nosso objetivo fundamental será comparar as administrações desses 

municípios, que serão apresentados a seguir, com a administração no âmbito 

federal. Para isso utilizaremos dados secundários, e anunciamos desde já, que 

este trabalho traz limitações devido a impossibilidade de acesso a dados mais 

específicos em relação aos municípios brasileiros.  

Partindo do pressuposto teórico, já apresentado no capítulo anterior, de 

que existem diferenças relevantes entre os níveis de governo da nossa 

Federação. E que o governo Federal é substancialmente mais qualificado em 

comparação aos Estados e Municípios. Neste caso traremos a percepção sobre 

como a participação social, através dos Conselhos impacta a administração 

pública, no nível Federal e nos municípios. 

Para isso utilizaremos pesquisas já realizadas com os gestores 

participantes dos Conselhos Nacionais e dos que participam dos Conselhos em 

municípios de médio e pequeno porte. Iremos apresentar as conclusões dos 

trabalhos feitos por Pires e Vaz (2012) e Cunha (2013), e a partir delas será feita 

uma comparação entre a percepção dos gestores sobre a participação em seu 

local de trabalho. 

  

3.4.1 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO GOVERNO FEDERAL: 

APRESENTANDO OS DADOS SECUNDÁRIOS 

Um dos trabalhos utilizados como base para este estudo, foi desenvolvido 

por pesquisadores do IPEA, Roberto Pires e Alexander Vaz12 e se intitula 

“Participação Social como método de governo? Um mapeamento das “interfaces 

                                                           
12 IPEA- Instituto de Pesquisa Econômica Avançada. 
Roberto Pires é Técnico de Planejamento e Pesquisa da Diest/Ipea.  
Alexander Vaz é Bolsista do Programa Nacional de Pesquisa do Desenvolvimento (PNPD) do 
Ipea. 
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socioestatais” nos programas federais”.  O trabalho citado, tem como objetivo 

fundamental mapear analiticamente os tipos e formatos de “interfaces” de 

participação estabelecidas entre Estado e sociedade nos programas 

desenvolvidos pelo governo federal. (PIRES; VAZ, 2012).  

Primeiramente, é importante entendermos o que os autores chamam de 

interfaces socioestatais. Portanto, é adotado o conceito de interface socioestatal: 

(...) em vez do usualmente adotado conceito de participação social, 

como embasamento teórico-analítico com maiores alcance e poder 

explicativo e de compreensão não apenas do papel, mas, 

principalmente, das influências e impactos dos tipos de canais 

instituídos e concretizados pelo governo em relação tanto à sociedade 

quanto à própria estrutura da administração pública. A interface 

consiste num espaço político, isto é, num espaço de negociação e 

conflito, estabelecido intencionalmente entre atores, cujos resultados 

podem gerar tanto implicações coletivas, quanto implicações 

estritamente individuais (ISUNZA; HEVIA, 2006). Se considerarmos 

estes atores como sendo, por um lado, o Estado e, por outro, a 

sociedade, podemos pensar em arenas políticas cujas dinâmicas se 

delineiam por temáticas específicas e pelas preferências, narrativas e 

interesses de cada agente. (PIRES;VAZ, 2012, p.15) 

 

Sabemos que o governo de Lula (2003-2010) manteve uma proposta de 

participação social como método de gestão. E por esta razão existe hoje, muitos 

incentivos para que a sociedade se inclua no processo decisório, na execução e 

controle das políticas públicas. Além de uma maior institucionalização dessas 

formas de participação.  

De acordo com Pires e Vaz (2012), no âmbito federal existe um movimento 

em prol do fortalecimento desses mecanismos em favor de uma gestão que 

planeje e execute seus programas, acatando as demandas advindas da 

sociedade. Os autores buscaram nesta pesquisa analisar o universo dos 

programas federais, que compõe os Planos Plurianuais (PPA), em busca de 

identificar a presença dos formatos institucionais de interação Estado-

Sociedade. Dessa maneira tiveram uma leitura mais panorâmica e abrangente 

das formas que os atores estatais utilizavam para se relacionar e comunicar com 

os atores sociais, na gestão do governo. (PIRES; VAZ, 2012) 
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Em nosso estudo, iremos trabalhar apenas com uma das questões 

enquadradas por estes autores, na qual os autores buscaram identificar a 

percepção dos gestores públicos, referente ao desdobramento da participação 

social nos programas federais. No próximo capítulo iremos aprofundá-la.   

  

3.4.2 PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS MUNICÍPIOS: 

APRESENTANDO OS DADOS SECUNDÁRIOS. 

 

O próximo estudo utilizado como fonte de dados para este trabalho é fruto de 

uma pesquisa desenvolvida pelo Projeto Democracia Participativa13 executada 

no período de 2009 a 2013, com o apoio da Fundação de Amparo a Pesquisa de 

Minas Gerais (FAPEMIG). Esta pesquisa resultou em diversos artigos que 

compuseram um relatório final chamado “A Dinâmica da Participação Local no 

Brasil”.   

O artigo em questão foi escrito pela pesquisadora Eleonora Cunha, intitulado 

“A participação institucionalizada em pequenos municípios de Minas Gerais – 

Brasil”. Ele analisa a participação social institucionalizada nos pequenos 

municípios. A autora traz como enfoque alguns aspectos do desenho 

institucional dos conselhos de saúde, assistência social e de direitos da criança 

e do adolescente, fazendo uma comparação com os desenhos dos conselhos, 

de municípios de médio porte.  

As analises mostram que existe uma forte semelhança entre os desenhos 

institucionais dos conselhos, que independem do tamanho dos municípios e da 

sua capacidade de gestão.  

Todavia, foram feitas entrevistas com lideranças políticas municipais, que 

trouxeram a percepção dessas lideranças, sobre a importância dos conselhos 

municipais para a Gestão Pública desses municípios de pequeno e médio porte. 

                                                           
13 O Projeto Democracia Participativa (PRODEP), se encontra vinculado ao Departamento de 

Ciência Política da Universidade Federal de Minas Gerais. Sob a coordenação do Professor 
Leonardo Avritzer, a equipe do PRODEP especializou-se, sobretudo, no estudo da participação 
da sociedade civil nas políticas públicas. Disponível em: < 
http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/55> Acesso em 22 de junho de 2015. 

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/55
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Essa percepção apresentada, mesmo que de maneira superficial, foi crucial para 

fundamentação metodológica do presente trabalho. No próximo capítulo 

apresentaremos esses dados. 

É importante ressaltar, que o artigo da Eleonora, teve como objetivo central 

analisar a institucionalidade desses conselhos. E apenas em uma parte, foi 

citado alguma referência sobre como os gestores que participam desses 

conselhos, percebem os desdobramentos dessa participação em seu local de 

atuação no setor público.  

Apesar das limitações dos dados, optamos por dar continuidade neste 

sentido, pois infelizmente, hoje não existem dados suficientes para realizarmos 

uma comparação aprofundada dessas percepções, nos âmbitos federal e 

municipal. Isto se dá sobremaneira ao nosso Federalismo, que historicamente 

resultou uma falta de coordenação e desigualdades administrativas entre regiões 

e entes federados. Se percebe claramente que há muitas diferenças nos âmbitos 

de governos, principalmente em relação aos governos dos municípios de 

pequeno porte. 

Sendo mais um fator que confirma nossa hipótese, na qual existem, sim, 

diferenças entre os governos subnacionais. E essas diferenças se relacionam 

com a capacidade de gestão, a qualificação da burocracia e aos recursos 

disponíveis. Exercendo influência na gestão como um todo e especificamente na 

questão da participação social, via os conselhos de políticas públicas.  

 

3.4.3 PARTICIPAÇÃO EM COMPARAÇÃO: APRESENTANDO 

NOSSA METODOLOGIA 

 

Buscamos alcançar uma comparação analítica do papel do gestor público 

frente a participação social e como este percebe o resultado da participação da 

sociedade em seu local de atuação. Ressaltando que a comparação se dará em 

níveis de governos distintos, para isso apresentaremos no capítulo seguinte, as 

distintas percepções destes gestores do governo federal e dos municípios de 

pequeno e médio porte.  
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Vale ressaltar que após os anos 80, devido a descentralização e a 

democratização do poder político e administrativo no Brasil, aumentou-se a 

importância dos governos subnacionais. Dando aos cidadãos uma maior 

referência estatal aos governos locais (ABRUCIO, 2005). Uma vez que a grande 

parte das políticas sociais e as funções básicas do Estado, como saúde, 

segurança e educação, são plenamente realizadas, formuladas ou financiadas 

por estes entes. 

Todavia, de acordo com a literatura, percebemos que os governos 

subnacionais são marcados por um atraso em relação a modernização de sua 

administração (ABRUCIO, 2005). Isto reflete em capacidades administrativas 

muito diferenciadas. 

A partir de 1982 o processo de redemocratização que o país vivenciou, 

marcou um novo tempo para nossa administração. Os prefeitos tiveram um papel 

fundamental ao atuarem em busca da autonomia dos municípios e da 

descentralização, pois esta estava inteiramente ligada à democracia instituída. 

Devido a importância que os municípios passaram a ter, justificamos a escolha 

destes entes, como ponto de análise comparativa. Além de serem entes que 

enfrentam problemas em relação a sua qualidade administrativa, como já 

mencionamos anteriormente.  

Este trabalho se justifica dada a extensa literatura que confirma as diferenças 

institucionais e administrativas existentes entre os entes federados. Teremos 

como enfoque a questão da Participação Social interligada à capacidade de 

gestão dos governos nacional e subnacionais no contexto democrático. 

Considerando seus desdobramentos para a administração pública e para o papel 

dos gestores. Partimos do pressuposto de que a qualificação dos gestores 

públicos afeta substancialmente a participação social, tanto em relação à sua 

viabilização, quanto em relação aos resultados e influências que a participação 

tem na Gestão Pública como um todo.  

Dadas as diferenças em relação à capacidade administrativa das burocracias 

subnacionais, a qualificação dos burocratas e a questão de como é percebida a 

Participação na gestão governamental, serão utilizados dados secundários para 

analisar as distintas percepções que os gestores públicos têm em relação a 
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inclusão dos cidadãos no governo, via Instituições Participativas, e como a 

participação influencia a Gestão Pública.  

Nesse sentido, este estudo se faz relevante, pois já existem diversos 

trabalhos que relatam a realidade da Administração Pública brasileira. Há outros 

que tratam a questão da participação social e suas institucionalidades em nosso 

país. Porém, estudos que fazem a junção dessas duas realidades são escassos 

e precisam ser mais desenvolvidos, no sentido de descrever a realidade do 

contexto político e administrativo do Brasil. 
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4. ANÁLISE DAS PERSPECTIVAS DOS GESTORES 

PÚBLICOS FEDERAIS E MUNICIPAIS 

 

Como já visto nos capítulos anteriores, o Brasil tem vivido nos últimos 

vinte anos o seu maior ciclo democrático. E em consequência disso a qualidade 

no fornecimento dos serviços públicos tem sido cobrada frequentemente. Isto 

contribui para uma administração pública de qualidade, com incentivo em 

capacitar e qualificar a burocracia estatal, que se reflete no ciclo de reformas 

vividas até aqui.  

Vimos, também, que com a consolidação da democracia, várias 

Instituições Participativas foram criadas, em prol de se estabelecer arenas 

democráticas, nas quais a sociedade e o Estado se interagem, em busca de uma 

gestão mais representativa e com maior qualidade.  

Neste estudo utilizaremos como enfoque de análise os Conselhos de 

Políticas Públicas no processo democrático e deliberativo. Veremos, ainda, 

como os resultados dessa interação Estado-Sociedade impactam nas ações dos 

gestores na administração pública, no âmbito federal e em municípios de 

pequeno porte do nosso país. 

Neste capítulo iremos apresentar os dados de Pires e Vaz (2012) e Cunha 

(2013) visando aprofundar a nossa análise e apresentar os resultados deste 

trabalho. Nas obras citadas, foram feitas entrevistas com os gestores e as 

lideranças, que representam o Estado. Fragmentos das respostas mostram a 

percepção que eles tiveram em relação aos resultados e impactos que a 

participação, via conselhos, refletiu em sua atuação como burocrata.  

Iremos apresentar de maneira comparada como é percebida a 

participação social pelos Gestores Púbicos e como a participação tem se tornado 

importante para a atuação posterior dos burocratas nos âmbitos Federal e 

Municipal. 
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Mostraremos, também, a existência de diferenças fundamentais entre os 

dois níveis de governo, percebidas devido ao federalismo instituído. Como já 

vimos anteriormente, existe um problema de coordenação entre as atividades 

estatais dos entes federados. Isto gera desigualdades e até mesmo impossibilita 

a implementação de projetos e políticas interligadas.  

  

4.1 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NO GOVERNO FEDERAL 

 

 No decorrer deste estudo apresentamos a história e realidade atual 

administrativa e política do Brasil. Conforme vimos, a redemocratização gerou 

grandes impactos para a Gestão Pública. A criação de Instituições Participativas 

proporcionou à sociedade uma maior interação com o Estado e, por este motivo, 

se torna tão importante analisar e descrever os desdobramentos e resultados, 

que esta participação social tem trazido para a gestão de políticas públicas.  

Com o governo Lula, muitos ativistas assumiram cargos estratégicos na 

burocracia federal. E, frequentemente, as agências governamentais se tornaram 

espaços de militância. Onde estes ativistas permaneceram defendendo 

interesses, advindos da sociedade civil (ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014).  

Vale ressaltar, que em algumas áreas de políticas, os Conselhos e as 

Conferências Nacionais foram centrais para o ciclo dessas políticas públicas, 

desde a formulação até a avaliação. Todavia, alguns outros temas, tiveram a 

interação menos formal. A Participação da sociedade, no governo Lula: 

(...) abriu espaço para a combinação mais criativa de diferentes 
práticas e rotinas, ampliando as chances de acesso e influência dos 
movimentos sobre o Estado, obviamente com variações setoriais 
importantes. Visto sob a ótica das relações Estado/movimento, o 
governo ampliou as possibilidades de combinações novas e criativas 
em relação aos padrões estruturais de interação, o que não significa 
que essas combinações resultem necessariamente em ampliação do 
acesso aos direitos de cidadania, atendimento das agendas do 
movimento no curto prazo ou fortalecimento das redes movimentalistas 
no longo prazo. (ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014, p. 326).  
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Devido a esta lacuna, na qual não podemos inferir sobre o resultado da 

participação da sociedade no governo. Pires e Vaz (2012) analisaram, no 

período de 2002 a 2010, um contexto de programas do governo federal, no qual 

estavam inseridos mecanismos de interação Estado-Sociedade. Em busca de 

compreender as implicações que a participação traz para a gestão dos 

programas federais.  

Utilizou-se um banco de dados produzido pelo Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (IPEA), baseado em informações do Sistema de 

Informações Gerenciais e de Planejamento (SIGPLAN), do Ministério do 

Planejamento, Orçamento e Gestão (MPOG).  Essa foi a ferramenta de avaliação 

e acompanhamento dos programas dos Planos Plurianuais. (PIRES; VAZ, 2012) 

O banco de dados consolidou as informações relativas à avaliação e 
ao acompanhamento de todos os programas federais para o período 
de 2002 a 2010, incluindo nome e código do programa, órgão gestor 
(ministério, secretaria, autarquia etc.) ao qual pertence, grau de 
desempenho na consecução de metas e existência de formas de 
interação entre atores estatais e sociais em sua formulação, gestão e 
controle. Para cada tipo de interface indicada, obtivemos também 
explicações textuais, fornecidas pelos gerentes de cada programa, 
sobre sua forma de utilização, propósito e contribuições para os 
resultados obtidos. (PIRES; VAZ, 2014, p. 68) 
 
 

Pires e Vaz (2012), visualizaram um amplo escopo de interfaces 

socioestatais nos programas federais e perceberam que, ao longo dos anos, 

houve um aumento no número de programas que interagiam com os atores 

sociais através de alguma interface socioestatal. Dessa maneira, os autores 

organizaram e compilaram quatro dimensões para análise, a saber: 1) identificar 

as formas e tipos diferenciados de interação Estado-Sociedade, 2) descrever a 

evolução ao longo do tempo dessas interfaces, 3) apresentar a distribuição das 

interfaces por áreas temáticas de políticas públicas e 4) mostrar a avaliação e 

percepção dos gestores sobre as contribuições das interfaces na gestão dos 

programas.  

Neste estudo, iremos utilizar a quarta dimensão apresentada. No período 

analisado, os autores identificaram nos programas federais sete tipos de 

interfaces socioestatais: Conselhos, Conferência, Audiência Pública, Consulta 

Pública, Ouvidoria, Reunião de grupos de interesses e outros. (PIRES; VAZ, 

2012) 
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Todavia, utilizaremos neste trabalho, apenas uma interface socioestatal: 

Os Conselhos de Políticas Públicas.  Dado que, em algum momento o programa 

ou seus subcomponentes foram submetidos a discussão em algum conselho 

nacional. (PIRES; VAZ, 2012). Como podemos ver no Gráfico 2, os conselhos 

representam, grande parte da participação nos programas do governo federal. 

Vale ressaltar que, na maioria dos anos, os Conselhos se localizam acima da 

média das demais interfaces.14 Além de que houve um aumento da presença 

desses mecanismos no período de 2002 a 2010. 

Gráfico 2 – Presença dos Conselhos nos programas federais 

 

FONTE: Adaptado. (PIRES; VAZ, 2014, p. 76) 

Como já vimos os Conselhos representam uma interface socioestatal 

fundamental na gestão dos programas do governo federal. Existe uma vasta 

literatura que apresenta o crescimento dessas interlocuções entre Estado e 

sociedade. Mas neste caso, buscamos entender o que a participação tem 

representado para o desenvolvimento dos programas federais. Ou seja, como 

esses mecanismos de interlocução com a sociedade impactam e influenciam o 

processo dos programas.  (PIRES; VAZ, 2012). 

                                                           
14 Dado que Pires e Vaz (2014) analisaram sete interfaces socioestatais, ao fazermos a média e 

consideramos todas as interfaces, teríamos 14,28% para cada mecanismo. Dessa forma os 
Conselhos, no período analisado, sempre estiveram acima da média, em relação aos demais 
mecanismos.  
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Dessa maneira apresentamos, a seguir, os dados obtidos com as 

entrevistas feitas a gestores desses programas. Estes dados lidam com “a 

percepção dos gestores no tocante à avaliação dos efeitos e importância das 

interfaces para os resultados dos programas. ” (PIRES; VAZ, 2012, p. 44). 

Portanto, veremos o quanto é importante a participação social, via 

conselhos, para estes burocratas. Pois será apresentada a percepção de 

pessoas que não estão apenas inseridos nos Conselhos, mas que administram 

os programas em questão.  

A questão que, no Sigplan, indaga acerca da relevância dos 
mecanismos para os resultados dos programas foi formulada assim: 
“Quais foram as contribuições da participação para os resultados do 
programa?” Os gestores puderam respondê-la livremente, redigindo 
acerca de suas opiniões quanto à questão. No total, foram obtidas 
1.370 respostas, distribuídas entre os anos de 2004 e 2008, o que, 
considerando somente este período, bem como somente o universo de 
programas nos quais a participação social é incentivada, perfaz um 
percentual de aproximadamente 98% de respostas válidas. (PIRES; 
VAZ, 2012, p. 44) 

 

As respostas dos gestores, em relação aos efeitos das interfaces, podem-

se elencar três tipos de afirmações.  Os argumentos sobre a importância da 

participação social nos programas são classificados da seguinte maneira:  

 Garantia de transparência, legitimidade e regras mais claras: 

“conforma aqueles tipos de argumentos que definem a participação 

social como incentivadora de maior transparência e abertura nas 

ações desenvolvidas pelo governo, especialmente através da 

garantia de existência de regras decisórias e de inclusão mais 

claras. ” (PIRES; VAZ, 2012 p. 44) 

 Promover a correção de rumos e metodologias dos programas:  

“que congrega argumentos muito mais ligados à importância da 

participação como norteadora das ações a serem empreendidas 

pelo governo, especialmente no tocante aos processos de 

planejamento e desenho de estratégias de intervenção. ” (PIRES; 

VAZ, 2012, p. 44) 

 Proporcionar a Fiscalização e o controle: “que está mais ligado aos 

argumentos de gestores que percebem a participação como 

instrumento efetivo de diagnóstico e controle das ações do 
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governo. Neste sentido, a participação tem um caráter muito menos 

propositivo e muito mais reativo. ” (PIRES; VAZ, 2012, p. 45) 

O trabalho apresentado por Pires e Vaz (2012), analisa também, essas 

três dimensões em relação ao eixo temático das políticas. Em nosso trabalho, 

devido a questões de escopo e objetivo, iremos apresentar apenas a relação 

desses três argumentos dos gestores, com participação social via Conselhos de 

Políticas Públicas.  

A partir dos dados fornecidos pelos autores, elaboramos um gráfico que 

representa, dentre os outros canais de participação (Conferência, Audiência 

Pública, Consulta Pública, Ouvidoria, Reunião de grupos de interesses e outros), 

a percepção dos gestores, em relação a participação via Conselhos. E como a 

participação nos Conselhos, se relaciona com os argumentos apresentados 

pelos gestores entrevistados.  

Gráfico 3 – Contribuições da Participação 

 

FONTE: Adaptado. (PIRES; VAZ, 2012, p. 48) 

Como podemos perceber os Conselhos de Políticas Públicas trouxeram 

para a gestão dos programas federais, em distintos graus de importância, as três 

dimensões apresentadas a partir da percepção dos gestores. Principalmente, a 

legitimidade das ações, a questão da transparência e a garantia de regras mais 

claras. Em segundo lugar, os desdobramentos da participação nestes programas 

representou um mecanismo de fiscalização e controle das ações do governo. E 
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em menor quantidade, os conselhos representaram um formato que possibilita 

aos gestores agregar a participação em prol da correção de rumos e da 

metodologia empregada nos programas (PIRES; VAZ, 2012). 

Percebemos, portanto, que os conselhos têm sido vistos e mobilizados 

em favor de cumprir, principalmente, garantir regras mais claras, transparência 

e legitimidade das ações estatais. Além de exercer a função de fiscalização e 

controle, de maneira continuada e sistemática (PIRES; VAZ, 2012). 

A seção seguinte trará os dados relativos aos municípios, e a partir da 

apresentação destes, iremos nos ocupar em fazer uma comparação entre as 

percepções dos gestores nesses entes federados. 

 

4.2 A PARTICIPAÇÃO SOCIAL NOS MUNICIPIOS DE 

PEQUENO E MÉDIO PORTE 

Os Conselhos de Políticas Públicas têm se ampliado sobremaneira no âmbito 

municipal. Neste estudo dedicamos anteriormente uma seção para apresentar 

como este mecanismo de participação institucionalizada tem se difundido nos 

municípios do país. A legislação foi fundamental em potencializar a criação 

dessas instituições. Como visto, que existe uma  

(...) concentração no período subsequente à regulamentação federal – 
72,4% dos municípios de médio porte e 65,5% dos municípios de 
pequeno porte criaram seus conselhos entre 1988 e 1995, no calor das 
reformas que decorreram da Constituição Federal de 1988 e das Leis 
federais que regulamentaram as respectivas áreas de políticas 
públicas. Isto indica que, independentemente da trajetória da área de 
política, do tamanho do município e mesmo da capacidade 
administrativa dos governos locais, conselhos foram sendo criados em 
todo o país (...) (CUNHA, 2013, p. 44) 

 

Destacamos, que o artigo de Cunha (2013), objetivou a análise da 

participação institucionalizada nos pequenos municípios, com foco em aspectos 

do desenho institucional dos conselhos de políticas públicas. Comparando estes 

desenhos com os conselhos de municípios de médio porte. Conclui-se que os 

desenhos institucionais dos conselhos não se diferem em relação ao tamanho 

dos municípios. E que os resultados distintos se dão, sobremaneira, devido ao 

contexto político e a dinâmica associativa dos municípios em questão.  
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Estudos mostram o quanto é relevante o nível local para a efetivação da 

participação social (AVRITZER, 2010). Devido este fator, Cunha (2013) parte do 

pressuposto que o nível local possibilita uma maior interação entre os atores 

políticos e sociais. Permitindo uma relação mais direta entre as demandas da 

população e a ação do governo. A questão de se analisar municípios menores, 

parte dos dados de que os municípios maiores teriam maior e melhor capacidade 

administrativa para a efetivação dessas instituições participativas. Além de que 

outros fatores como o desenho institucional e o contexto político, também, 

influenciam no resultado da participação através destas instituições (CUNHA, 

2013). 

Além de todas as justificativas é preciso considerar que dados do IBGE de 

2010, referentes a 5.561 municípios, mostram que 74% dos municípios do nosso 

país são de pequeno porte, com até 20.000 habitantes (CUNHA, 2013). Ou seja, 

grande parte da participação local se dá em municípios de pequeno e médio 

porte. No qual, também é dada a presença dos Conselhos, em quase todos os 

municípios brasileiros.  

É importante destacar que essas Instituições Participativas estão 

presentes desde a formulação, monitoramento e avaliação das políticas públicas 

da sua área temática (CUNHA, 2013). Dada a sua formação, com partilha de 

poder (AVRITZER, 2008), na qual existe a presença de atores da sociedade civil 

e atores estatais, possibilita que o gestor público municipal esteja envolvido no 

processo participativo. Além disto, pode favorecer que, de alguma maneira, 

absorva as demandas advindas da sociedade com maior facilidade. 

A análise feita por Cunha (2013), apresenta  

(...) alguns aspectos do desenho institucional de conselhos de saúde, 
assistência social e de direitos da criança e do adolescente, referentes 
a dez municípios de médio porte (entre 10.000 e 20.000 habitantes) do 
estado de Minas Gerais e onze municípios de médio porte (entre 
20.000 e 100.000 habitantes) de diferentes regiões brasileiras, cujos 
dados foram colhidos a partir das pesquisas “A Dinâmica da 
Participação no Nordeste” e “A Dinâmica da Participação Local no 
Brasil”, realizadas pelo PRODEP. (CUNHA, 2013, p. 88). 

 

Todavia, para além da análise dos desenhos institucionais, foram 

realizadas entrevistas com as lideranças políticas desses municípios sobre o 
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contexto político local. Os depoimentos colhidos traziam as opiniões e 

impressões acerca do contexto político, da dinâmica associativa, do 

funcionamento dos conselhos e o reflexo da participação para a gestão em cada 

município.  

A percepção dessas lideranças municipais fundamentaram a análise para 

o presente trabalho. Uma vez que o resultado da participação, via conselhos, 

para a Gestão Pública desses municípios, é o nosso ponto de encontro e 

balizador para nossas futuras conclusões.  

Pesquisas realizadas sobre conselhos e seus resultados têm apontado 
a relevância de duas variáveis exógenas que incidem sobre a criação 
e o funcionamento de instituições participativas (Avritzer, 2007; 2010; 
Cunha, 2013; Faria et al, 2010): o projeto político dos governos 
(Dagnino, 2002) e a dinâmica associativa (Avritzer, 2007; 2010). Essas 
variáveis apontam como premissa que contextos políticos e sociais 
diferentes geram resultados diferentes. (CUNHA, 2013, p. 99) 

 

As entrevistas com as lideranças locais, buscavam verificar a percepção, 

destes atores acerca da influência de variáveis para a criação, o funcionamento 

e os possíveis desdobramentos que os Conselhos trariam para os municípios 

(CUNHA, 2013). 

A tabela 1 apresenta os municípios entrevistados e a quantidade de 

lideranças em cada um.  
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Tabela 1 – Número de entrevistas realizadas com as lideranças 

 

MUNICÍPIOS 

 

 

LÍDERES LOCAIS 

ENTREVISTADOS 

Alpinópolis 5 

Alvinópolis 6 

Arinos 9 

Belo Oriente 5 

Bom Sucesso 5 

Campina Verde 4 

Carmo do Cajuru 5 

Carmo do Rio Claro 5 

Chapada do Norte 6 

Conceição das Alagoas 7 

Ladainha 3 

Monte Alegre de Minas 6 

 

TOTAL 

 

60 

  

Fonte: Adaptado. (CUNHA, 2013, p. 100)  

 

Tais entrevistas geraram resultados amplos nos quais iremos apresentar 

de maneira sucinta. O contexto eleitoral afirmou que existe pouca expressão 

partidária nesses municípios e que ainda existem muitas práticas conservadoras 

nas ações governamentais. Essas características refletem fortemente na gestão 

municipal (CUNHA, 2013). 

Uma vez que a maioria dos prefeitos, de nove municípios, afirmaram que 

quando suas administrações conseguem superar as práticas patrimonialistas, 

eles têm adotado uma perspectiva mais burocrática para ação dos governos 
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(CUNHA, 2013). Sendo este um avanço na superação dessas práticas 

enraizadas no Estado brasileiro.  

Mas como apresentado neste trabalho, a realidade administrativa atual, 

tem buscado superar muitas práticas burocráticas, na tentativa de ter uma 

administração com práticas gerenciais. Com ações que visam resultados e 

buscam a eficiência governamental, além de ser um modelo que trata a 

participação social como um instrumento de gestão. De acordo com Cunha 

(2013), apenas dois dos municípios entrevistados buscam uma alteração em 

direção a uma gestão mais gerencial. Refletindo um enorme atraso para estes 

municípios de pequeno porte, em comparação a Gestão Pública Federal e de 

alguns Estados mais desenvolvidos.  

O que nos é dado como fonte substancial foi o cenário apresentado nestes 

municípios. O estudo de Cunha (2013) mostrou que existe resistência dos 

gestores municipais, em relação aos grupos e associações, que participam dos 

Conselhos. Colocando em contratempo a efetivação dos Conselhos como 

Instituições Participativas com partilha de poder.  

Além de haver essa resistência por parte dos gestores, ainda foi 

apresentado com as entrevistas, que em seis municípios existe pouco interesse 

dos grupos políticos e partidos em participar dos Conselhos. Mostrou-se, ainda, 

que em dois municípios foi indicada um certo grau de dificuldade na participação 

pelo lado da sociedade (CUNHA, 2013). 

As lideranças entrevistadas têm pouco a contribuir sobre os conselhos 

dos seus municípios. Mas em alguns casos percebemos pontos importantes 

para o presente trabalho. É dado que em dois municípios é considerada precária 

a atuação dos Conselhos, como canal de informação para a administração 

municipal. E apenas um município entrevistado considera que os conselhos têm 

papel consultivo para a administração. Ou seja, de uma amostra com doze 

municípios de pequeno porte, apenas um percebe os Conselhos como 

importantes para a atuação dos gestores municipais (CUNHA, 2013). 

Portanto, percebe-se que 

[d]e modo geral, as lideranças políticas municipais entrevistadas 
percebem os conselhos como instituições criadas para atender 
exigências legais, por iniciativa de gestores municipais, sem a 
participação da sociedade (CUNHA, 2013, p. 103). 
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Os entrevistados não identificam os Conselhos municipais como 

instituições importantes para a dinâmica política e administrativa municipal. 

Refletindo o pouco interesse dessas lideranças e dos gestores, ou até mesmo a 

falta de conhecimento em relação a estas instituições participativas. O que em 

muitos casos pode criar uma barreira à institucionalização destes conselhos, 

refletindo negativamente nos processos de democratização das relações 

Estado-Sociedade (CUNHA, 2013). 

 

4.3 UMA COMPARAÇÃO DAS PERCEPÇÕES 

Devido a instituição do Federalismo, as administrações subnacionais se 

diferenciam. E uma crítica na literatura é que estes âmbitos deveriam se interligar 

sem perder a autonomia. Em prol do desenvolvimento e do crescimento à 

qualidade administrativa. Mas o que concluímos, é que isso não acontece na 

prática e que muitos Estados e Municípios sofrem com a precariedade 

administrativa, seja por falta de recursos ou por falta de gente qualificada para 

atuar estrategicamente na gestão governamental (ABERS; SERAFIM; 

TATAGIBA, 2014).  

Como já apresentado, este trabalho se justificou dada a extensa literatura 

que confirma as diferenças institucionais e administrativas existentes entre os 

entes federados. E utilizamos como enfoque a questão da Participação Social 

interligada à capacidade de gestão dos governos no contexto democrático.  

Partimos do pressuposto que a qualificação dos gestores públicos afeta a 

participação social, tanto em relação a sua viabilização, quanto em relação aos 

resultados e influências que a participação tem na Gestão Pública como um todo. 

Vimos que o Estado tem atuado em prol de estabelecer 

(...) diversas e variadas formas de interação com cidadãos, empresas 
e atores sociais organizados e não organizados. Em regimes 
democráticos, tais interações tendem a ser ainda mais ampliadas, 
incidindo frequentemente sobre os processos decisórios relativos ao 
desenho de políticas e ao seu controle. (PIRES; VAZ, 2014, p. 1) 
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No governo federal a Participação Social, através dos Conselhos de 

Políticas Públicas, refletiu fortemente nos programas federais analisados. Como 

vimos, as três percepções dadas pelos gestores entrevistados foram vistas em 

distintos graus de importância.  Os Conselhos, no âmbito federal, tem sido vistos 

e mobilizados para o cumprimento de funções fundamentais para o ciclo das 

políticas públicas.  

Como apresentado no Gráfico 4, percebemos que os conselhos, no 

âmbito federal, têm desempenhado principalmente a garantia de regras mais 

claras, transparente e legitimidade para os programas.  

Gráfico 4 – Percepção dos gestores 

 

FONTE: Adaptado. (PIRES; VAZ, 2012, p. 48) 

Já nos municípios percebemos que a realidade apresentada é bastante 

diferente. Conforme apresentado no Gráfico 5 as lideranças, em sua maioria, 

consideram que os Conselhos não são relevantes para o contexto político e 

administrativo destes municípios.  
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Gráfico 5 – Percepção das Lideranças locais 

 

   Elaboração própria. FONTE: (CUNHA, 2013) 

Existe um problema sério em relação aos gestores de alguns municípios, 

que tem resistência em relação aos grupos e associações que participam dos 

Conselhos. Deslegitimando, em muitos casos, as demandas dos mesmos e 

impedindo a efetivação dos Conselhos como Instituições Participativas de 

partilha de poder.  

Vimos que além de haver essa resistência por parte dos gestores, 

percebemos que as lideranças entrevistadas têm pouco a contribuir sobre os 

conselhos dos seus municípios (CUNHA, 2013). Em 16,7% dos municípios 

entrevistados, a atuação dos conselhos como canal de informação para a 

administração pública foi considerada precária. Apenas 8,33%, ou seja, um 

município em doze entrevistados, considerou que os conselhos têm papel 

consultivo para a administração. Ou seja, apenas um município percebe os 

Conselhos importante para a atuação dos gestores municipais (CUNHA, 2013). 

O restante dos líderes municipais não expressou nenhuma opinião sobre 

a relação dos Conselhos com a administração municipal. Devido à falta de 

conhecimento sobre o real sentido e o papel dos Conselhos de Políticas Públicas 
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para a gestão. Portanto, a maioria dos entrevistados não identificam os 

Conselhos municipais como instituições importantes para a dinâmica política e 

administrativa municipal (CUNHA, 2013). 

Os dados apresentados refletem a realidade da Administração Pública 

frente a participação. Vimos que o governo federal não só ampliou o escopo de 

atuação dos Conselhos nos programas e políticas públicas. Como os gestores 

públicos envolvidos nesse processo, refletem a capacidade administrativa do 

governo em questão.  

 Enquanto que os municípios de pequeno porte do estado de Minas Gerais 

mostraram que, na maioria dos casos, a criação dos conselhos e sua 

permanência é dada substancialmente a uma legislação. Apesar de que para 

poucos municípios essa participação social é importante para os gestores 

municipais, como agentes de informação. 

Percebemos que as diferenças entre as percepções dos gestores nos 

entes federados (União e Municípios) é bastante clara. E que apesar das 

similaridades entre essas Instituições Participativas inclusive em relação a como 

essa participação incide na administração pública e na gestão das políticas 

públicas. Dado que os desdobramentos da participação e da deliberação, 

viabilizadas nos Conselhos variam expressivamente, devido a fatores 

burocráticos, como a qualificação dos gestores, uma vez que o repertório 

burocrático de interação pode explicar as diferenças no desempenho dos 

mecanismos de interação. Portanto, a burocracia se relaciona fortemente com o 

sucesso ou a efetividade dos Conselhos, em prol de influenciar as políticas 

públicas e as ações governamentais (PIRES; VAZ, 2012). 

A hipótese deste trabalho, de que quanto maior for a capacidade 

administrativa do governo, ou seja, quanto maior for o grau de qualificação do 

Gestor Público, mais amplos serão os resultados da participação social para a 

administração pública foi aceita. Dado que, de acordo com a literatura, o governo 

Federal é substancialmente mais qualificado em comparação aos Estados e 

Municípios.  E que, além disso, os desdobramentos da participação social, via 

Conselhos, se mostrou mais amplo e efetivo para a Administração Pública no 

âmbito federal.  
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Salientamos que os mecanismos de participação resultam em distintos 

fins, devido aos repertórios burocráticos em que estão inseridos. No caso deste 

trabalho, percebemos que os programas do governo federal contavam com uma 

burocracia mais qualificada, aberta e sociável à dinâmica participativa em 

comparação aos municípios. Que na maioria dos casos não conseguiram 

trabalhar e se apropriar das demandas sociais advindas com a participação dos 

cidadãos, via Conselhos.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este estudo buscou conhecer a realidade das relações entre sociedade e 

Administração Pública, em diferentes âmbitos governamentais. Para isso 

apresentamos o ciclo de reformas vividas em nosso país e seus desdobramentos 

com o Federalismo.  

O modelo federativo nos remete às relações intragovernamentais e às 

administrações subnacionais. Tratando-se de governos e administrações 

diferenciadas devido a vários fatores políticos, administrativos e da realidade 

local de cada ente federado. 

Buscou-se também, apresentar os ganhos advindos com a 

redemocratização e a consolidação da democracia nos últimos anos. Diversos 

mecanismos de participação foram criados e difundidos pelo Brasil. E estas 

instituições participativas representam, hoje, um grande avanço para a 

Administração Pública e o governo como um todo.  

Em busca de analisar os desdobramentos da participação social na 

administração pública utilizamos neste estudo dados secundários. Importa 

saber, portanto, o modo como os técnicos e servidores públicos se portam 

perante as demandas sociais e a realidade política-administrativa na qual estão 

inseridos.  

Nossa hipótese, de que quanto maior for a capacidade administrativa do 

governo, mais amplos serão os resultados da participação social para a 

administração pública, foi confirmada com os dados apresentados.  

Uma vez que partimos do pressuposto teórico de que existem diferenças 

relevantes entre os níveis de governo da nossa Federação e que o governo 

Federal é substancialmente mais qualificado em comparação aos Estados e 

Municípios. A análise comparativa presente no capítulo anterior mostra que os 

gestores federais têm uma percepção mais ampla da participação social. 

Enquanto os líderes dos municípios, muitas vezes pela falta de conhecimento e 

qualificação, não conseguem tornar efetiva essa instituição.  
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Nos fazendo perceber que as diferenças em relação à capacidade 

administrativa das burocracias subnacionais, a qualificação dos burocratas, 

interferem substancialmente na percepção desses gestores.  E estas 

percepções interferem fortemente na Gestão Pública. Pois como visto, os 

gestores federais perceberam o resultado da participação em três dimensões: 1) 

Transparência e garantia de regras mais claras, 2) Fiscalização e controle e 3) 

Correção de rumos e metodologias.  

Enquanto os líderes municipais, além de ter uma certa resistência com as 

associações que participam dos conselhos, em muito não conseguiram contribuir 

com informações sobre os conselhos dos seus municípios. Os gestores 

municipais só conseguiram perceber que os conselhos tiveram uma atuação 

precária como canal de informação para a administração. E, em poucos casos, 

tiveram papel consultivo para a administração. Todavia, a maioria dos líderes 

municipais não expressou nenhuma opinião sobre a relação dos Conselhos com 

a administração municipal, o que reflete a falta de conhecimento sobre o real 

sentido e o papel dos Conselhos de Políticas Públicas para a gestão.  

Nesse sentido, este estudo se fez relevante, pois já existem diversos 

trabalhos que relatam a realidade da Administração pública, e muitos outros que 

tratam a questão da participação social e suas institucionalidades em nosso país. 

Porém, estudos que fazem a junção dessas duas realidades são escassos e 

precisam ser mais desenvolvidos, no sentido de descrever a realidade do 

contexto político e administrativo do Brasil. 

Além de reforçar a necessidade de se profissionalizar e qualificar mais os 

burocratas nos municípios do nosso país. É importante que o ciclo de reformas 

continue em prol da efetivação das mudanças adquiridas no nível federal nos 

governos subnacionais. E em favor de uma maior coordenação e cooperação 

entre níveis de governo.  
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