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QUEM SOMOS 

A RBDC é uma rede que procura constituir uma visão do campo participativo a partir 

do próprio campo.   

As atribuições institucionais da entidade envolvem o desenvolvimento de capacidades 

para a realização das seguintes atividades: (I) prover assistência jurídica e proteção a 

conselheiros e conselhos; (II) prover assistência técnica para gestão de fundos e prestação de 

contas; (iii) realizar o controle social do processo eleitoral de conselhos; (iv) fornecer apoio 

técnico e tecnológico para gestão de conselhos e seus fundos; (v) assegurar a constituição de 

legados documentais da história da participação no âmbito da sociedade civil; (vi) conceder 

Prêmio Nacional de Participação, com apoio de órgãos de controle; (vii) constituir uma Lei 

Geral da Participação e (viii) emitir notas técnicas e informativos. 

É nesse contexto e frente a vitória do campo democrático nas eleições de 2022 que 

apresentamos esse texto, na esperança de contribuir para o desenvolvimento da 

participação e do controle social no país. 
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INTRODUÇÃO 

  

Esse documento não é um trabalho acadêmico e tampouco procura provar uma tese 

científica. Emprega, contudo, referências bibliográficas e dados, e procura construir um 

encadeamento de fatos e uma percepção de conjuntura. Essa percepção, por sua vez, busca 

embasar uma proposição de ação política e institucional. 

O documento é estruturado em 4 seções. A primeira seção Sociedade Civil 

Representada por meio de Órgãos Colegiados faz um arrazoado breve do período 2003-2015, 

durante o qual se estruturou o sistema de participação social no Brasil. 

A seção subsequente, O Estrangulamento da Participação e do Controle Social, versa 

sobre o período 2017-2022, no qual se observa a asfixia de conselhos, a caça aos órgãos de 

participação social colegiada, movimentos de substituição de canais participativos pelas 

ouvidorias de governo eletrônico e a incidência de processos participativos por comunicação 

de massa politicamente orientada. 

A terceira seção Desafios para a Participação e para o Controle Social comenta acerca 

dos desafios que as políticas de participação e controle social devem enfrentar no período 

2023-2026 para mitigar esse quadro. 

Por fim, a última seção reúne Contribuições para uma Nova Participação e Controle 

Social no Brasil, fruto dos debates realizados no âmbito da RBdC. 

Esse texto reúne e compila diversas contribuições e debates realizados no âmbito da 

gestão 2019-2022 da Rede Brasileira de Conselhos. Ele foi organizado por Andre Leirner, Luiz 

Filipe Goldfeder Reinecke, Milena Franceschinelli e Maria Cristina Abreu. Essa é a versão do 

texto de 12/12/2022. 
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BRASIL 2003-2015: A SOCIEDADE CIVIL REPRESENTADA POR MEIO DE ÓRGÃOS 

COLEGIADOS 

Desde o fim da ditadura militar (1964-1985), o Estado brasileiro estabeleceu políticas 

para comunidades indígenas, de atenção ao idoso e de reconhecimento e proteção da 

população LGBTQIA+ envolvendo atores desses próprios grupos em sua formulação. Esses 

são alguns exemplos indicativos de quanto a transição democrática foi capaz de produzir 

canais aptos a assegurar a participação, para além dos partidos políticos, de múltiplos atores 

sociais, na elaboração de políticas públicas1. Tais direitos permitiram a emergência e a 

constituição de mecanismos de controles democráticos não eleitorais, formas pelas quais 

cidadãos, direta ou indiretamente, por intermédio de instituições que fazem parte do 

arcabouço do Estado, incidem no curso de determinada ação de política pública. Os conselhos 

e as conferências são exemplos emblemáticos de como a sociedade tem contribuído para o 

funcionamento democrático do Estado para além do ciclo eleitoral (Mezarobba 2020).  O 

período 2003 – 2016 foi marcado por uma  crescente  das  conferências municipais, estaduais 

e  nacionais, chegando aos milhares. Quatro mil pontos de cultura foram implantados no 

período2. Alguns conselhos estão presentes em 98% dos municípios brasileiros. Até 

recentemente tínhamos entre 60 e 65 mil conselhos no Brasil: há mais conselheiros da 

sociedade civil do que vereadores. Essa maior diversidade e potência de mecanismos de 

controle social e, no geral, de mecanismos de responsabilização são indicativos da qualidade 

da democracia. Impulsionado pelo sucesso da implementação do Marco Civil da Internet (Lei 

12.965/2014), a ação participa.br realizada pela secretaria de governo do governo federal 

chegou a contar com 119 comunidades, 102 trilhas de participação, 13,5 mil usuários 

 
1 A Constituição Federal de 1988 estabelece o direito ao exercício de poder por parte dos cidadãos, 
permitindo aos mesmos peticionar junto aos Poderes Públicos a defesa de seus direitos (Art. 5º - 
XXXIV), obter certidões em repartições públicas (Art. 5º - XXXV), fiscalizar as contas municipais (Art. 
31º, § 3º), denunciar irregularidades ou ilegalidades (Art. 74º, § 2º), participar dos conselhos de gestão 
de saúde (Art. 198º - III), assistência social (Art. 204º - II), e educação (Art. 206º - VI), cooperar por 
meio de associações no planejamento municipal (Art. 29º - XII), receber informações das autoridades 
(Art. 5º - XXXIII), promover ações judiciais e representações (Art. 5º - LXXIII).  Da mesma forma, o 
Decreto-lei n.º 201/67 autoriza o cidadão à denúncia do prefeito e a Lei de Responsabilidade Fiscal nº 
101 de 2000 (Art. 48º e Art. 49º) assegura à população o acesso à prestação de contas, aos planos e 
diretrizes orçamentárias e demais instrumentos de transparência vinculados à gestão fiscal.   
 
2 https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/internacionais/6430-03-05-2019-pontos-de-cultura-
levam-o-brasil-a-outros-
paises.html#:~:text=Previstos%20na%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de,4%20mil%20registrad
os%20no%20Brasil  

https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/internacionais/6430-03-05-2019-pontos-de-cultura-levam-o-brasil-a-outros-paises.html#:~:text=Previstos%20na%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de,4%20mil%20registrados%20no%20Brasil
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/internacionais/6430-03-05-2019-pontos-de-cultura-levam-o-brasil-a-outros-paises.html#:~:text=Previstos%20na%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de,4%20mil%20registrados%20no%20Brasil
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/internacionais/6430-03-05-2019-pontos-de-cultura-levam-o-brasil-a-outros-paises.html#:~:text=Previstos%20na%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de,4%20mil%20registrados%20no%20Brasil
https://www.revistamuseu.com.br/site/br/noticias/internacionais/6430-03-05-2019-pontos-de-cultura-levam-o-brasil-a-outros-paises.html#:~:text=Previstos%20na%20Pol%C3%ADtica%20Nacional%20de,4%20mil%20registrados%20no%20Brasil
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cadastrados, 400 mil comentários e mais de 6 milhões de acessos (Peixoto 2015), marco 

inédito na história participativa do país e caso exemplar no cenário da democracia. É desse 

período ainda o Sistema Nacional de Participação Social, Decreto 8243/2014, marco 

regulatório do setor, fruto de pressões por ganhos organizacionais e de gestão por parte de 

movimentos sociais e de setores do Estado, rejeitado na câmara em 28/10 do mesmo ano3 e 

revogado em definitivo em 2019.  

É necessário admitir, contanto, que as representações institucionais conquistadas 

nesse período careceram, em sua maioria, de uma maior participação dos coletivos que 

davam sustentação a estas cadeiras. Tal situação contribuiu, por sua vez, com um quadro de 

fragilidade política, e por consequência, institucional.  

 

BRASIL 2017-2022: O ESTRANGULAMENTO DA PARTICIPAÇÃO E DO CONTROLE 

SOCIAL 

  

A asfixia de conselhos e a caça aos órgãos de participação social 

colegiada 

O impeachment de Dilma Rousseff (2016) marca uma inflexão desse percurso. Alguns 

dos fatos, elencados a seguir, evidenciam essa inflexão. O primeiro ato de Michel Temer na 

presidência foi a eliminação do Ministério da Cultura, e com ele, do programa de pontos de 

cultura. Ato contínuo, a base de dados contendo nome, entidade, e-mail, telefone e o mapa 

de articulação de interesses dos ativistas que participaram do participa.br foram capturados 

pela ABIN4. 

Na frente institucional, nesse mesmo ano, o decreto 9.076/2017 transferiu atribuições 

do Conselho das Cidades ao Ministério de mesmo nome, esvaziando sua atribuição. A Portaria 

Nº 577, de 27 de abril de 2017 alterou a composição do Fórum Nacional de Educação e, na 

 
3 https://assecor.org.br/2014/10/31/camara-derruba-decreto-da-politica-nacional-de-participacao-
social/  
 
4 https://theintercept.com/2016/12/05/abin-tem-megabanco-de-dados-sobre-movimentos-sociais/  

https://assecor.org.br/2014/10/31/camara-derruba-decreto-da-politica-nacional-de-participacao-social/
https://assecor.org.br/2014/10/31/camara-derruba-decreto-da-politica-nacional-de-participacao-social/
https://theintercept.com/2016/12/05/abin-tem-megabanco-de-dados-sobre-movimentos-sociais/
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prática, dissolveu a entidade. O Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação (EBC) 

acabou extinto por inanição. 

As eleições de 2018 reforçaram essa tendência. Afora a eliminação de recursos para 

operação e implementação de instâncias participativas em geral, a M.P. 870 promulgada no 

dia 1º de janeiro de 2019, entre outras medidas, extinguiu o Conselho Nacional de Segurança 

Alimentar e Nutricional (CONSEA). O decreto 9.759, do mesmo ano, extinguiu dezenas de 

colegiados não previstos em lei, mas que operavam normalmente. Nesse período, o conselho 

de meio ambiente perdeu 18 de suas 22 cadeiras da sociedade civil. Dezenas de decretos 

foram ainda emitidos instituindo mudanças em 52 colegiados de áreas as mais diversas, 

como, por exemplo, a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo e o Conselho 

Nacional dos Direitos da Pessoa Idosa. Data desse período também o desmonte do Sistema 

Nacional de Prevenção e Combate à Tortura, realizado por meio da exoneração de peritos do 

Mecanismo Nacional e alteração de sua composição de membros participantes (Decreto 

6085/2019)5.  

O decreto 9.784, também de 2019, por sua vez, eliminou 55 colegiados ligados à Casa 

Civil, dentre eles o Conselho Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (CNDES). O 

Decreto presidencial No 9.926, de julho daquele ano, determinou novas regras para 

composição do Conselho Nacional de Políticas sobre Drogas (Conad), retirando os conselhos 

profissionais e a sociedade civil do Conad, que passou a ser composto majoritariamente por 

integrantes governamentais. Em setembro de 2019, um novo decreto removeu a participação 

social do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente (Conanda), principal 

órgão de defesa do Sistema de Garantia de Direitos de Crianças e Adolescentes. Esses são 

alguns dos principais atos de desmonte de órgãos colegiados de representação da sociedade 

civil, uma lista mais completa desses atos encontra-se no fim desse documento[1].  

 

 

 
5 https://cjt.ufmg.br/brasil-desgovernado-o-desmonte-da-politica-nacional-de-prevencao-e-combate-a-
tortura/  

https://cjt.ufmg.br/brasil-desgovernado-o-desmonte-da-politica-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura/
https://cjt.ufmg.br/brasil-desgovernado-o-desmonte-da-politica-nacional-de-prevencao-e-combate-a-tortura/
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A substituição incremental de canais participativos pelas ouvidorias de 

governo eletrônico 

Concomitantemente ao desmonte de políticas participativas, foi implementado um 

novo marco legal de governo eletrônico no país. Nesse novo marco, os canais de controle 

social de políticas públicas passaram a ser regulados a partir de um novo repertório 

participativo, característico do campo tecnológico, em substituição ao repertório anterior, 

de cunho histórico-político. 

Em 2017, a lei 13.460 foi aprovada e nela se determinaram os critérios e 

procedimentos sobre participação, proteção e defesa dos direitos do usuário dos serviços 

públicos. De modo preocupante, a lei releva à discricionariedade do ouvidor, e ao órgão 

público, a possibilidade e faculdade de eventual constituição de qualquer mecanismo de 

controle social externo, seja ele colegiado ou não, cuja composição também é de arbítrio do 

ouvidor encarregado. Há a previsão de criação de conselhos de usuários, porém o papel 

destes espaços é consultivo. Ato contínuo, em 2018, o governo brasileiro publicou o “Guia da 

Política de Governança Publica”6. Esse guia recomenda que o controle social das políticas 

públicas seja realizado pelas ouvidorias (pg 51), não fazendo quaisquer menções aos 

conselhos de políticas públicas existentes no país. Tampouco recomenda a implementação 

de órgão representativo colegiado como meio de controle social externo. Já em 2021, passa 

a vigorar a Lei 14.129, que regula o governo eletrônico no Brasil. Regra a lei que é da sua 

competência “VII - realizar a gestão das suas políticas públicas com base em dados e em 

evidências por meio da aplicação de inteligência de dados em plataforma digital”. Contudo, o 

parágrafo 2º escreve, “Serão assegurados às instituições científicas, tecnológicas e de 

inovação o acesso às redes de conhecimento e o estabelecimento de canal de comunicação 

permanente com o órgão federal a quem couber a coordenação das atividades previstas neste 

artigo”. Destaca-se aqui que o termo “a quem couber” designa indeterminação de mecanismo 

de responsabilização e ausência de conselho ou órgão representativo colegiado previsto para 

tal. Ciclo contínuo, em 2022, a OCDE publicou um White-paper denominado “Estratégia 

Latino-Americana Para o Uso de Inteligência Artificial Nas Políticas Públicas” onde, 

 
6 https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-
publica  
 

https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica
https://www.gov.br/casacivil/pt-br/centrais-de-conteudo/downloads/guia-da-politica-de-governanca-publica
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novamente, não há menção ou recomendação de implementação de qualquer mecanismo de 

controle social ou de órgão representativo colegiado7. Técnicas recomendadas para escuta 

social nesse contexto são “minipúblicos” e o emprego de inteligência artificial para a lida da 

massa de dados. A primeira técnica, ainda que efetiva, descarta padrões históricos de lutas 

por direitos e oferece um expediente circunstancial à participação, haja vista que não mantém 

qualquer mobilização dos sujeitos participantes, ou de sua comunidade, após a escuta. A 

segunda, relega a programadores e decisores, sejam eles públicos ou privados, o critério de 

análise e avaliação de dados, de modo unilateral.  

Tipos de participação em que cidadãos são destituídos de espaços regulares e 

reconhecidos de encontro e representação, locais estabelecidos para o exercício do debate e 

concertação frente ao dissenso e a divergência. Uma opção participativa que tem como efeito 

uma democracia superficial, esvaziada de qualquer natureza pedagógica, ausente de 

oportunidades de construção de consciências autônomas e de sujeitos sociais historicamente 

reconhecidos.   

  

A emergência da comunicação de massa politicamente orientada e a 

disputa pela voz popular 

O período 2016-2022 é também um período de “crise da democracia” aqui e no mundo 

(Levitsky e Ziblatt 2019; Landemore 2020). A eleição americana de 2016, o Brexit (2016-2020) 

e a ascensão de democracias iliberais (Zakaria 1997, 2007) são exemplos desse fenômeno. O 

Brexit e a eleição americana de 2016, em especial, oferecem aspectos peculiares dessa crise, 

encontrados também no Brasil a partir de 2017 e 2018. 

Nesses episódios, observamos um novo modelo de conexão entre o poder político e 

apelo popular por uso instrumental de mídias sociais e cultivo de comunidades circunscritas 

a bolhas de informação. Essas bolhas constituem mundos apartados de um contexto social e 

institucional mais amplo, fenômeno alcançado pela veiculação reiterada de mensagens de 

descrédito e ressentimento à organismos de controle, sistemas formais de checagem de fatos 

 
7 https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-strategic-and-responsible-use-of-artificial-intelligence-
in-the-public-sector-of-latin-america-and-the-caribbean_1f334543-en  

https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-strategic-and-responsible-use-of-artificial-intelligence-in-the-public-sector-of-latin-america-and-the-caribbean_1f334543-en
https://www.oecd-ilibrary.org/governance/the-strategic-and-responsible-use-of-artificial-intelligence-in-the-public-sector-of-latin-america-and-the-caribbean_1f334543-en
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(jornais e universidades) e meios institucionalizados de representação política. Medidas que 

encontram sucesso junto a camadas dotadas de ressentimento social e baixa confiança em 

instituições, pessoas cuidadosamente colhidas por meio da inteligência analítica de mídias 

sociais8, que passam a adotar e compartilhar comportamento antipolítico e a viver, por 

meio das mídias sociais, uma ilusão de proximidade entre seus iguais. Essa perspectiva de 

anti-poder encontra ressonância com uma perspectiva de ação pública anti-sistema que os 

representa. Possuem impressão de que compõem um coletivo dotado de uma força anti-

sistema quando, na realidade, são objeto de manipulação por sofisticados mecanismos de 

circulação de conteúdo ideológico controlados por grupos políticos específicos. 

O caso da Cambridge Analitica, as estratégias de Steve Bannon, e do seu site alt-right, 

são exemplos conhecidos desses procedimentos (Grassegger e Krogerus 2017; Cadwalladr 

2018). O caso brasileiro do gabinete do ódio não é exceção9. Esses mecanismos de circulação 

ideológica (indústria cultural) inicialmente descritos por Adorno e Horkheimer e utilizados 

durante a ascensão do nazismo (Cook 1996; Adorno e Horkheimer 2002), voltam a baila no 

século XXI fortalecidos por tecnologias sociais e técnicas de economia do comportamento 

(Sunstein 2013, 2017), compondo estratégias de manipulação e controle social em larga 

escala (Bond et al. 2012; Zuboff 2015; Zubbof 2019). 

O resultado dessa prática é um cenário de disputa por legitimidade do apelo popular. 

Processos participativos tradicionais, ainda que excepcionalmente relevantes do ponto 

político, se mostram tímidos em termos de capilarização social e número de participantes 

envolvidos quando comparados à processos massivos de circulação de conteúdo ideológico 

por meio de mídias sociais. Processos participativos e de incidência política comunitária 

tradicionais ecoam de maneira débil no tecido social comunitário, quando comparados a 

campanhas de comunicação de massa politicamente orientadas, perdendo relevância. A 

ausência de pontos de cultura e a presença de cultos pentecostais agravam esse cenário. O 

movimento escola sem partido é um exemplo desse tipo de estratégia. Uma coalização 

 
8 Ver https://www.technologyreview.com/s/601214/how-political-candidates-know-if-youre-neurotic/  
 
9 Ver https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-20/os-lacos-do-cla-bolsonaro-com-steve-bannon.html  

https://www.technologyreview.com/s/601214/how-political-candidates-know-if-youre-neurotic/
https://brasil.elpais.com/brasil/2020-08-20/os-lacos-do-cla-bolsonaro-com-steve-bannon.html
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formada de maneira rápida, a partir de uma campanha, pôs em cheque o sistema participativo 

do sistema de educação. 

A pandemia de COVID-19 (2020) teve ainda papel preponderante nesse quadro uma 

vez que encontros presenciais se tornaram impraticáveis, o que comprometeu a realização 

de atividades participativas, quando aconteciam, como previstas em lei. Por sua vez, a 

participação por meio digital por não ser previsto na legislação, e quando aconteceu, muitas 

vezes não foi reconhecida legalmente. 

De modo específico, observou-se um anacronismo no modo de comunicação política 

por parte das esquerdas. A falta de traquejo nas redes sociais isolou membros de conselhos 

de suas comunidades, deixando-as à mercê de forças políticas que se organizaram e que, com 

uso de mídias sociais, tomaram o debate público e por consequência, a dimensão cotidiana 

da comunicação nessas comunidades. 

 

BRASIL 2023-2026: DESAFIOS PARA A PARTICIPAÇÃO E PARA O CONTROLE 

SOCIAL 

Os fatos acima mostram que a participação está inscrita atualmente em um novo 

contexto. O campo da comunicação política adquire centralidade e o tema da legitimidade 

do processo participativo passa a ser um campo de disputa.  O marco legal mostra-se 

defasado frente aos desafios atuais do engajamento político-popular e há um vácuo 

institucional dentro do campo civil no que toca a esse tema. Esses pontos são desenvolvidos 

de maneira sucinta, a seguir 

  

A centralidade da comunicação política 

Como advento das mídias sociais, o modo pelo qual a informação flui entre o governo 

e a sociedade foi alterado. A comunicação política passa a ser objeto de ação permanente e 

não restrita aos períodos eleitorais e adquire ainda maior centralidade no processo político. 

Mídias sociais se tornam redes de advocacy bidirecionais e conectam bases diretamente com 

centros de poder de maneira dinâmica, enfraquecendo a relevância de canais 
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institucionalizados de comunicação. A resposta governamental passa a ser direta, por mídia 

social, by-passando instâncias representativas e canais institucionais. Advocacy e influência 

dentro das redes e afinidades pessoais ganham peso e muitas vezes substituem a participação 

institucionalizada. Por sua vez, métricas das redes sociais passam a expressar a “vontade 

popular”, disputando legitimidade com processos participativos tradicionais. Não há controle 

social desse processo, uma vez que esse processo se intitula o “novo controle social”. O 

território - pontos de cultura, igrejas e locais de encontro e socialização - opera como lócus 

de reafirmação e correção das diretrizes comportamentais propagandeadas em rede. 

No que toca à centralidade dos processos de comunicação política, portanto, o desafio 

que se apresenta é reinserir a participação social no circuito de circulação de conteúdos 

ideológicos de maneira relevante e bidirecional - em diálogo permanente com a população.  

Por sua vez, isso implica em estruturar e constituir uma indústria cultural – coleta, produção, 

circulação e registros sistemáticos de informações - para fins democráticos, constituindo 

uma memória do processo de luta por direitos.  

Diferentemente da direita, que construiu sua indústria cultural atrelada a cultos 

evangélicos, academias militares e grupos empresariais, a esquerda não tem conseguido 

proporcionar espaços para vínculos de pertença como fez no passado com as comunidades 

eclesiais de base, pontos de cultura, sindicatos e associações.  

Nesse contexto, é importante reconhecer a luta pela afirmação de identidades 

sociais realizada por minorias - mulheres, negros, LGBTQIA+, indígenas, etc. e seu 

protagonismo na recente articulação e comunicação política e reconhecer sua potência. O 

desafio reside em ampliar a influência do campo progressista para além do arco ideológico 

das esquerdas e em desenhar estratégias agregadoras, que operem além da defesa de 

nichos identitários de interesse e criem novas perspectivas de identificação e 

pertencimento.   

 

A disputa pela legitimidade participativa 

Nesse novo quadro, de comunicação de massa politicamente orientada, a 

legitimidade participativa passa a ser campo de disputa. De um lado, instrumentos 
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instituídos legalmente, mas com pouca oxigenação popular. Do outro, campanhas de 

comunicação de massa politicamente orientadas, dotadas de ferramentas tecnológicas de 

reconhecimento, classificação e mobilização customizada de indivíduos e grupos de interesse, 

e com grande capacidade de mobilização popular. Não é preciso dizer que a baixa oxigenação 

popular dos instrumentos constituídos tem levado ao questionamento tanto da 

legitimidade desses espaços quanto das agendas discutidas nessas arenas participativas10. 

Temos observado, ainda, grupos de interesse que se contrapunham aos processos 

participativos institucionalizados criarem movimentos de mobilização política para ocupar os 

espaços de participação institucionalizada, que ora criticavam11. 

Fica claro, portanto, que a conexão com a base popular é hoje elemento estratégico 

e fundamental para sustentação de agendas em espaços participativos, e a ausência dessa 

conexão tem colocado em xeque a legitimidade desses espaços. O desafio que se apresenta, 

nesse quesito, é implementar metodologias e tecnologias sociais que possam superar a 

anemia participativa e motivar o engajamento político pedagógico popular – cultura plural, 

viva e participativa, aderente à realidade do cidadão (paradigma freireano).  Tal iniciativa já 

se encontra em implementação dentro do campo conservador12, e de extrema direita, e ainda 

não se observa uma implementação de maneira sistemática dessa natureza dentro do campo 

popular democrático.  

 

A fragilidade normativa do controle social 

A facilidade com que o campo participativo democrático foi desmontado na história 

recente do país demonstra a fragilidade normativa da atividade participativa para o controle 

social no sistema de político brasileiro. A ausência de um marco regulador integrado 

 
10 Muitos casos exemplificam esse percurso, por exemplo, o próprio movimento escola sem partido, 
que se estabeleceu a revelia dos conselhos de educação municipais, estaduais e federal. 
 
11 A recente disputa pelo conselho municipal de habitação em São Paulo exemplifica isso. De 
maneira inédita, o conselho teve 50% de suas cadeiras ocupadas por membros de uma chapa de 
extrema direita estranhos ao processo político tradicional, que possui bases em associações de 
bairro ou de classe. 
 
12 Ver https://www.politize.com.br/  
 

https://www.politize.com.br/
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favorece a profusão de atos normativos no setor, e cria um quadro de multiplicação e 

fragmentação de instâncias participativas e de relacionamento entre cidadão e o estado. A 

legislação participativa setorial, de ouvidoria, de acesso a informações, de transparência e 

de controle social operam em paralelismo e com baixa integração. Resulta desse panorama 

uma arquitetura verticalizada da contribuição social, cuja gestão apresenta custos elevados – 

financeiros e de oportunidade - para o Estado e especialmente para o cidadão. O que se 

observa é um cenário participativo complexo e com pouco apelo a oxigenação e a 

contribuições de camadas mais extensas da população. 

Não há, tampouco, um setor estatal responsável pela gestão de dados ou métrica 

estabelecida para a aferição da qualidade e transparência participativa. Essa lassitude 

metodológica e procedimental encontra par na baixa capacidade deliberativa dos conselhos. 

Apesar de suas atribuições regimentais de aprovações de contas e de controle de fundos 

públicos, operam mais como mecanismos de coalizão para fins políticos do que instâncias de 

governança propriamente ditas, apesar de estarem atrelados regimentalmente ao Executivo. 

Contudo, tampouco encontramos relações estabelecidas de contribuição entre conselhos e o 

legislativo municipal. 

Consequentemente testemunha-se, por um lado, heterogeneidade metodológica na 

coleta de informações e dados cidadãos, métodos participativos em disputa e um panorama 

de fragmentação na gestão de dados dificultando a elaboração de diagnósticos sociais 

amplos e integrados. Por outro, lassitude metodológica e procedimental e baixa capacidade 

de influência e deliberação, seja junto ao Executivo ou ao Legislativo, nas três esferas 

federativas. 

Nesse quadro, o desafio que se impõe é (i) estabelecer, na legislação constitucional 

brasileira, a garantia de existência dos Conselhos populares; (ii) realizar uma consolidação 

normativa do marco legal para a participação social e a aprovação de um Sistema Nacional de 

Partipação Social13; (iii) instituir e estruturar uma área de governo para essa finalidade, 

relacionada à área de transparência e gestão de dados, com representação dos conselheiros 

 
13 Nesse quesito, importante garantir existência dos Conselhos por força de lei e dotá-los previsão 
orçamentária permitindo o financiamento de iniciativas de formação e capacitação, comunicação 
social, participação em seminários, congressos e conferências nacionais e internacionais.   
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em postos estratégicos de governança14; (iv) consolidar uma visão metodológica de meios de 

coleta de informações cidadã, (v) implementar uma métrica e um prêmio nacional de 

qualidade para o controle social e para a participação, (vi) integrar órgãos de controle – 

tribunais de contas, controladorias, ministério público e defensorias – nos procedimentos 

participativos de modo a fortalecer o controle social de politicas publicas, inclusive nas etapas 

de guarida e gestão de dados; (vii) restabelecer e superar lógicas setoriais de participação e 

controle social nas políticas públicas – implementação de lógicas “orientada a objeto” (metas 

multi-setoriais compartilhadas) e de base ambiental e territorial15 e (viii) incrementar 

capacidade deliberativa e de gestão de conselhos, consolidando seu papel contributivo junto 

ao Legislativo - criando pontes qualificadas entre a produção legislativa e a sociedade, e 

deliberativo junto a Executivo.  

 

O personalismo e a baixa oxigenação na operação dos processos 

participativos 

É fato que processos participativos tradicionais têm tido baixa oxigenação junto à 

sociedade civil quando comparados à campanhas de comunicação de massa politicamente 

orientadas. A seção acima, sobre centralidade da comunicação fala um pouco desse tema. É 

preciso admitir, contudo, que essa baixa participação não se deve somente à falta de recursos 

e insumos de comunicação nesses processos, mas também à concentração de poder. É 

notório que há uma renovação excepcionalmente baixa dos quadros participativos e que 

inexistem linhas de capacitação continuada para o controle social. Nos conselhos, perdura 

ainda uma visão personalista de representação, com foco em lideranças históricas que, na 

ausência de protocolos de uma memória histórica da participação, se tornam testemunho 

pessoal de um percurso heróico de luta por direitos. Observa-se que, tampouco há um 

regime de governança organizada do setor de participação e controle social. Como 

consequência, além de baixa oxigenação, observamos uma lacuna de memória institucional 

 
14 Cuidado especial deve ser conferido a esse ponto para que essa instituição não se torne um órgão 
policialesco, mas sim um espaço de gestão social compartilhada. 
 
15 Ver Sistema Publico De Relacionamento Cidadão Governo Do Estado Do Ceará - Banco Mundial. 
Critérios de apoio ao desenvolvimento do novo sistema de relacionamento cidadão do governo do 
Estado (2017) -Relatório II. 
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desse setor. Os registros existentes são peças normativas, de cunho legal e estudo 

acadêmicos que pouco apelam ao diálogo com as necessidades cotidianas das populações.  

Nesse sentido, o desafio que se impõe é criar linhas de formação continuada para a 

participação e o controle social16, e fortalecer a classe dos conselheiros por meio da 

constituição de uma rede nacional. Essa medida poderá, inclusive, conferir maior segurança 

jurídica à atividade participativa. 

 

CONTRIBUIÇÕES PARA UMA NOVA PARTICIPAÇÃO E CONTROLE SOCIAL NO 

BRASIL 

  

Contribuições gerais 

Os desafios acima elencados, por sua vez, uma vez reunidos permitem vislumbrar uma 

série de ações a serem realizadas de forma conjunta. É preciso, 

1. Reinserir a participação social na produção de conhecimento e na formação do 

cidadão de maneira relevante e bidirecional - em diálogo permanente com a 

população.  Por sua vez, isso implica em estruturar e constituir uma indústria 

cultural – coleta, produção, circulação e registros sistemáticos de informações 

- para fins democráticos, constituindo uma memória do processo de luta por 

direitos.  

2. Implementar metodologias e tecnologias sociais que possam superar a anemia 

participativa e motivar o engajamento político pedagógico popular - cultura 

plural, viva e participativa, aderente à realidade do cidadão (paradigma 

freireano), operando além da defesa de nichos identitários de interesse e 

criando novas perspectivas de identificação e pertencimento em larga escala.   

3. Realizar uma consolidação normativa do marco legal para a participação social; 

 
16 Instrumentos permanentes e gratuitos de capacitação e formação em cidadania, planejamento 
governamental, normatização legal, história, organização e funcionamento administrativo e operacional 
de Conselhos.  
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4. Instituir e estruturar uma área de governo responsável pela gestão 

participativa, transparência e gestão de dados; 

5. Consolidar uma visão metodológica de meios de coleta de informações cidadã; 

6. Implementar uma métrica e um prêmio nacional de qualidade para o controle 

social e para a participação, trabalhando com os valores da transparência e 

accountability; 

7. Integrar órgãos de controle – tribunais de contas, controladorias, ministério 

público e defensorias – nos procedimentos participativos de modo a fortalecer 

o controle social de políticas públicas, inclusive nas etapas de guarida e gestão 

de dados; 

8. Restabelecer e superar lógicas setoriais de participação e controle social nas 

políticas públicas – implementação de lógicas “orientada a objeto” (metas 

multi-setoriais compartilhadas) e de base ambiental e territorial; 

9. Restabelecer conselhos, dentre os quais os populares, e incrementar sua 

capacidade deliberativa e de gestão, consolidando seu papel contributivo não 

só junto ao executivo, mas também junto ao Legislativo - criando pontes 

qualificadas entre a produção legislativa e a sociedade, e deliberativo junto a 

Executivo; 

10. Desenvolver plataforma colaborativa junto a organizações da sociedade civil, 

poderes legislativo e judiciário e órgãos de controle, com o intuito de fortalecer 

os conselhos no aspecto diagnóstico, formativo, desenvolvimento de materiais 

e fiscalizatório. 

11. Realizar uma conferência bianual de participação social para avaliação e com 

os conselhos nacionais e demais setores da sociedade para debater os avanços 

na agenda do campo. Propõe-se que seja realizado o primeiro no primeiro 

semestre de 2023 para auxiliar na construção da agenda do governo e auxiliar 

na priorização do PPA 2024-2027. 
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Contribuições específicas dos grupos de trabalho 

Apontamos abaixo indicações específicas feitas pelos grupos de trabalho, alinhadas 

com os preceitos acima.  

 

- Incrementar a capacidade de gestão dos conselhos e sua aplicabilidade 

- Determinar que membros das secretarias executivas dos conselhos sejam aprovadas 

pelo colegiado participativo, e não sejam investidas por decisão unilateral de órgãos 

públicos17.  

- Criar instância recursal na Advocacia Geral da União - AGU especializada no 

atendimento aos colegiados federais, a fim haver a possibilidade de reanálise de 

pareceres da CONJUR de cada ministério/órgão que se manifestar contrário a respeito 

de resoluções deliberativas dos conselhos/colegiados federais. Além disso, o referido 

setor poderia prestar assessoria jurídica em temas polêmicos e propostas advindas 

dos conselhos/colegiados federais para as suas áreas específicas.  

- Promover o emprego de processos participativos no Poder Legislativo, utilizando, 

quando aplicável, dispositivos tecnológicos para tanto.  

 

- Promover o fortalecimento do controle social do Sistema Único de 

Assistência Social (SUAS) 

- Abrir linha orçamentária específica para os conselhos estaduais (CEAS) nas 

transferência fundo-a-fundo. Essa linha com o mínimo dos 3% do Índice de Gestão 

Descentralizada - IGD SUAS facilitará a transparência e a decisão pela execução desses 

recursos pelos colegiados estaduais, recomendando que garantam, em primeiro lugar, 

a cobertura de custos para a participação de usuários; 

 
17 O espaço de conselho é um fórum híbrido para o debate paritário, e o papel da secretária(o) 
executiva(o) é zelar por essa paridade (de informação, de disponibilidade, etc.), portanto não deve 
responder funcionalmente aos órgãos públicos, mas ao conselho em si. 
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- Realizar campanha para a utilização dos recursos previstos para os conselhos 

municipais de assistência social - CMAS (3% do IGD SUAS Municipal) no financiamento 

dos custos envolvidos na garantia da participação de usuários do sistema em pelo 

menos 2/3 do total disponibilizado;  

- Criação do Setor de Comunicação e Gestão do Conhecimento no CNAS, com 

atribuição de guarda de arquivos de memória institucional da participação social, e de 

apoio ao Núcleo Nacional de Educação Permanente do SUAS (NUNEP-SUAS), que é 

instância colegiada responsável por descentralizar e dar unidade nacional ao 

diagnóstico e a oferta de formação e capacitação, de forma democrática e 

participativa. 

- Decidir tornar os Centros de Referência da Assistência Social e demais equipamentos 

da política (CRAS, CREAS, Centros Pop, Centros de convivência etc.) lugares de LUTA e 

de FESTA. Mais do que espaços de cadastramento e busca por benefícios, esses 

espaços (que estão fisicamente em todos os municípios brasileiros) podem se tornar 

referência territorial de alegria plural e de organização política de demandas sociais. 

A comunicação virtual deve estar associada, mas sem dispensar o encontro de 

vizinhança e o debate participativo. Devem se associar a pontos de cultura e outras 

associações locais. Devem ser planejados incentivos (reconhecimento social e 

financeiro) para que mais conselheiros e delegados surjam desse processo. 

 

- Promover a Descolonização e a Igualdade Racial na gestão e operação 

dos conselhos 

- Garantir a aplicação de direitos humanos e a paridade de gênero e raça na 

composição de conselhos;  

- Promover, disseminar garantir a observância do Art. 50 do Estatuto da Igualdade 

Racial (Lei 12288/2010); 
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- Promover ações de formação continuada para o combate ao racismo e a intolerância, 

em especial, resgatando a história da participação negra e dos povos originários, a 

partir de seus lugares de fala;  

- Colocar em debate e rever a Lei que estabelecem cotas de 20% no serviço público e 

de 12,5% nas universidades públicas e institutos federais;  

- Fomentar o controle social da norma do TSE que regula distribuição de recursos de 

campanha para negros e mulheres e a heteroidentificação;  

- Promover a transversalidade das ações dos conselhos de direito da Igualdade Racial 

junto aos demais conselhos;  

 

- Promover a colaboração social no desenho de tecnologias para a 

participação  

- Promover a participação social no desenho das tecnologias usadas pela gestão 

Pública;  

- Implementar uma governança colaborativa para a gestão e desenho de sistemas de 

informações das áreas de transparência, publicidade, relacionamento e interação com 

o cidadão;  

- Implementar um sistema de gestão aberta da tecnologia participativa no Estado.  

 

- Fim da versão de 12/12/2022 - 
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ações de competência dos órgãos federais no Arquipélago de Marajó, instituído pelo  Decreto de 26 de julho de 

2006; XXV – Comitê Gestor do Programa de Aceleração do Crescimento, instituído pelo  Decreto no 6.025, de 22 

de janeiro de 2007 ;XXVI – Grupo Executivo do Programa de Aceleração do Crescimento, instituído pelo Decreto 

no 6.025, de 2007 ; XXVII – Comitê Nacional de Biotecnologia, instituído pelo  Decreto no 6.041, de 8 de fevereiro 

de 2007 ; XXVIII – Comitê de Articulação Federativa, instituído pelo Decreto no 6.181, de 3 de agosto de 2007 ; 

XXIX – Comitê Executivo do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodovia 

BR-163 no Trecho Cuiabá/MT – Santarém/PA – Plano BR-163 Sustentável, instituído pelo  Decreto no 6.290, de 

6 de dezembro de 2007; XXX – Comitê Gestor Nacional do Programa Territórios da Cidadania, instituído pelo  

Decreto de 25 de fevereiro de 2008 ; XXXI – Grupo Interministerial de Execução e Acompanhamento do 

Programa Territórios da Cidadania, instituído pelo  Decreto de 25 de fevereiro de 2008; XXXII – Grupo Executivo 

Intergovernamental para a Regularização Fundiária na Amazônia Legal, instituído pelo  Decreto de 27 de abril 

de 2009; XXXIII – Comitê Gestor do Programa de Apoio à Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em Tecnologias 

Digitais de Informação e Comunicação, instituído pelo Decreto no 6.868, de 4 de junho de 2009; XXXIV – Comitê 

Interministerial TCU, instituído pelo  Decreto no 7.153, de 9 de abril de 2010 ; XXXV – Comitê Gestor do Sistema 

Nacional de Registro de Identificação Civil, instituído pelo Decreto no 7.166, de 5 de maio de 2010 ; XXXVI – 

Comitê Gestor do Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável do Xingu, instituído pelo Decreto no 7.340, 

de 21 de outubro de 2010 ; XXXVII – Comitê Gestor Nacional do Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo  Decreto 

no 7.492, de 2 de junho de 2011; XXXVIII – Grupo Executivo do Plano Brasil Sem Miséria, instituído pelo Decreto 

no 7.492, de 2011 ; XXXIX – Grupo Interministerial de Acompanhamento do Plano Brasil sem Miséria, instituído 

pelo  Decreto no 7.492, de 2011 ; XL – Comitê de Acompanhamento do Programa Minha Casa Minha Vida, 

instituído pelo Decreto no 7.499, de 16 de junho de 2011 ; XLI – Comitê Gestor do Plano Viver sem Limite, 

instituído pelo  Decreto no 7.612, de 17 de novembro de 2011; XLII – Grupo Interministerial de Articulação e 

Monitoramento do Plano Viver sem Limite, instituído pelo Decreto no 7.612, de 2011 ; XLIII – Comitê de 

Acompanhamento e Assessoramento do Programa Ciência sem Fronteiras, instituído pelo Decreto no 7.642, de 

13 de dezembro de 2011; XLIV – Comitê Executivo do Programa Ciência sem Fronteiras, instituído pelo  Decreto 

no 7.642, de 2011 ; XLV – Mesa Nacional Permanente para o Aperfeiçoamento das Condições de Trabalho na 

Indústria da Construção, instituída pelo  Decreto de 1o de março de 2012; XLVI – Comitê de Gestão Integrada 

das Ações de Atenção à Saúde e de Segurança Alimentar para a População Indígena, instituído pelo  Decreto de 

5 de junho de 2012 ; XLVII – Comissão Nacional de Agroecologia e Produção Orgânica, instituída pelo  Decreto 

no 7.794, de 20 de agosto de 2012 ; XLVIII – Câmara Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica – 

CIAPO, instituída pelo Decreto n° 7.794, de 2012 ; XLIX – Câmara Técnica do Conselho Interministerial de 

Estoques Públicos de Alimentos, instituída pelo Decreto no 7.920, de 15 de fevereiro de 2013 ; L – Conselho 

Interministerial de Estoques Públicos de Alimentos, instituído pelo  Decreto no 7.920, de 2013 ; LI – Comitê 

Gestor do Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento, instituído pelo Decreto no 8.269, de 25 de junho 

de 2014 ; LII – Comitê Técnico do Programa Nacional de Plataformas do Conhecimento, instituído pelo Decreto 

no 8.269, de 2014; LIII – Fórum de Debates sobre Políticas de Emprego, Trabalho e Renda e de Previdência Social, 
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instituído pelo  Decreto no 8.443, de 30 de abril de 2015 ; LIV – Conselho de Desenvolvimento Econômico e 

Social, regido pelo  Decreto no 8.887, de 24 de outubro de 2016 ; e LV – Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Rural Sustentável, regido pelo  Decreto no 9.186, de 1o de novembro de 2017 . 
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