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RESUMO 
 
A importância do debate sobre o conceito de participação social 
torna-se cada vez mais relevante, diante do aumento de canais 
para inclusão da população nas decisões sobre políticas 
públicas no Brasil. Assim, este ensaio apresenta uma reflexão 
sobre diferentes significados atribuídos à participação social no 
contexto brasileiro. Para isso, abordam-se diferentes teorias 
que classificam os tipos de participação, analisa-se o processo 
de abertura da gestão pública brasileira à participação social e 
discute-se o caráter deliberativo que envolve a efetividade 
desse processo. Por fim, apontam-se possibilidades de 
aproximação entre a população e as instâncias governamentais 
responsáveis por gerir políticas públicas. 
 

Palavras-chave: Participação social. Sociedade. Políticas 
públicas. 
 
ABSTRACT 
 
The importance of the discussion on the concept of social 
participation becomes increasingly important, given the 
increase channels for inclusion of people in decisions on public 
policy in Brazil. Thus, this paper presents a reflection on 
different meanings attributed to social participation in the 
Brazilian context. For this, approach is different theories that 
classify the types of participation, we analyze the process of 
opening the Brazilian public management to social participation 
and discusses the deliberative involving the effectiveness of this 
process. Finally, it was pointed out possibilities of approximation 
between the population and government bodies responsible for 
managing public policies.  
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1. INTRODUÇÃO 

A participação social nos processos de construção de políticas públicas é um 

tema explorado por vários autores que, em cada contexto social, a referenciaram sob 

distintas nomenclaturas, tais como inclusão social, participação de cidadãos, participação 

popular, participação democrática e participação comunitária, podendo uma mesma prática 

ter vários nomes ou um mesmo nome representar práticas distintas. Todavia, 

independentemente do nome ou do modo como a prática é estabelecida, as iniciativas de 

inclusão da sociedade na gestão das políticas públicasbuscam atender um anseio da própria 

população por integrar processos de tomadas de decisão levando diretamente ao governo 

suas demandas. 

Por permear diversas áreas como sociologia, direito, ciências políticas, 

psicologia e administração, o conceito de participação, de acordo com Mendonça (1987), 

engloba uma multiplicidade de definições que representam a diversidade dos enfoques e os 

diversos objetivos atribuídos. A definição do conceito de participação social, também 

segundo Alencar (2010, p. 9), é tarefa complexa por ser este um tipo de conceito que só se 

concretiza por meio da prática social estando sujeito a ressignificações a partir das 

transformações culturais e ideológicas da sociedade.Seria o conceito de participação, 

portanto, o reflexo de práticas sociais que a depender do contexto onde são aplicadas 

poderão ter significados distintos. 

A expressão participação social abrange, segundo Montoro (1992, p. 23), a 

atuação organizada e responsável dos múltiplos setores da sociedade, na solução de 

problemas coletivos e na promoção do bem comum. A participação se concretiza, de acordo 

com Alves (2013, p. 25), quando permite que os sujeitos façam parte das decisões que lhes 

dizem respeito, seja nos aspectos políticos, sociais, culturais ou econômicos. 

Participação, na visão de Arnstein (1969) é a estratégia de redistribuição de 

poder que permite aos cidadãos excluídos dos processos políticos e econômicos serem 

ativamente incluídos como participantes do planejamento do seu futuro. O entendimento 

sobre participação ativa envolve a dicotomia apresentada por Lima (1983, p. 15) para quem 

a participação pode ser ativa, quando os indivíduos participam ativamente nas decisões do 

aparelho institucional, ou passiva, quando os indivíduos participam apenas nos bens e 

serviços oferecidos pelo Estado. Quando estes indivíduos não atuam de modo deliberativo, 

influindo nas políticas públicas desenvolvidas, enquadram-se como simples beneficiários 

das políticas e usuários dos serviços que lhes são ofertados. 

O posicionamento da sociedade diante da ação do Estado reflete, portanto, o 

significado que esta concebe à sua participação na tomada de decisão sobre quais políticas 

sociais devem ser implementadas. Os Movimentos sociais por vezes se articularam 



 

 

                  

reivindicando a abertura de canais que lhes aproximassem dos núcleos de tomada de 

decisão do Estado, possibilitando-lhes influenciar na escolha de quais seriam as prioridades 

de atuação do governo. Assim, este estudo busca analisar os diferentes significados da 

participação social no Brasil, a partir dos distintos canais disponibilizados no país para que a 

população tenha acesso aos núcleos de decisão sobre políticas públicas. 

Para melhor compreensão e encadeamento das discussões, primeiramente são 

abordadas diferentes teorias que classificam os tipos de participação, posteriormente é 

analisado o modo como se deu a abertura da gestão pública brasileira à participação da 

sociedade, em seguida discute-se o caráter deliberativo que envolve a efetividade da 

participação social, e, por fim, apontam-se novos tipos de canais que têm facilitado a 

aproximação entre a população e as instâncias governamentais responsáveis pela gestão das 

políticas públicas. 

 

2. A PARTICIPAÇÃO EM SEUS DISTINTOS MODOS DE CLASSIFICAÇÃO 

 
O tema da participação foi estudado sob distintos pontos de vista e analisado por 

diferentes métodos, com distintos propósitos. Háautores a analisam sob a perspectiva do 

grau de envolvimento da sociedade,que vai desde a manipulação à participação completa, 

outros a problematizam com foco nos conflitos entre radical ou liberal, ou ainda sob a 

dicotomia entre a participação ser instrumental ou desenvolvimentista, além de outros 

critérios de análise (ARNSTEIN, 1969; PATEMAN, 1992; GOHN, 2003; SAYAGO, 2000).  

O grau de poder que o cidadão tem ao participar de um processo foi a forma 

escolhida por Arnstein (1969) para classificar os modelos de participação. Por meio da 

chama de Escada de participação Cidadã,a autora gradua os níveis de envolvimento do 

cidadão, como mostrado no quadro 1, abaixo: 

8 Controle cidadão 
Níveis de poder 

cidadão 7 Delegação de poder 

6 Parceria 

5 Pacificação Níveis de 
concessão mínima 

de poder 
4 Consulta 

3 Informação 

2 Terapia 
Não participação 

1 Manipulação 
  Quadro 1 – Oito degraus da escada de participação-cidadã. 

     Fonte: Adaptado de Arnstein (1969). 
 

O modelo de Arnstein (1969) retrata de baixo pra cima, primeiramente, duas 

situações que a autora não reconhece como sendo participação, apesar de alguns as 

considerarem processos participativos pelo fato de envolverem de algum modo às pessoas, 

mesmo não tendo estas quaisquer poder decisório nos processos. Nos degraus 3 e 4 já são 



 

 

                  

observados níveis de concessão limitada de poder, tendo os participantes o direito a 

ouvirem e serem ouvidos, mas sem garantia de que suas opiniões serão aceitas por aqueles 

que detêm o poder. Apenas nos três degraus superiores o cidadão passa a ter poder de 

decisão, podendo negociar com quem detêm o poder ou mesmo ser maioria nos fóruns de 

tomada de decisão. 

Esse modelo proposto por Arnstein (1969) traz à discussão o fato da 

participação em seu caráter efetivo não ser mensurada pela simples presença física dos 

indivíduos no processo. Como enfatiza a autora, há situações em que as pessoas estão de 

algum modo incluídas, porém sem terem direito de se manifestar ou influenciar de algum 

modo os processos de tomada de decisão. Participar efetivamente, segundo a linha de 

pensamento expressa nesse modelo, é ter poder para exercer papel ativo nos processos. 

Seguindo esta linha de análise do grau de interferência do indivíduo no processo 

de tomada de decisão, Pateman (1992) também enfatiza que há casos em que os indivíduos 

estão presentes no processo, mas apenas para serem consultados sobre alguma temática 

específica, sem poder decisório, caso em que o autor classifica como pseudo-participação; 

Quando o processo em questão chega ao conhecimento de muitas pessoas, mas poucas 

têm poder para decidir algo, o autor classifica como participação parcial; A participação total, 

para Pateman (1992) só ocorre quando cada grupo de indivíduos tem oportunidade de 

contribuir com a decisão final.  

Já com um olhar sobre os paradigmas analíticos que envolvem a temática da 

participação, Gohn (2003), por sua vez, defende que existem, historicamente, cinco formas 

distintas de compreender seu conceito: 

a. A participação liberal reflete o desejode reformar a estrutura da 

democracia representativa ampliando os canais de informação aos 

cidadãos de forma que eles possam manifestar as preferências antes 

que as decisões sejam tomadas. Seria, portanto, um instrumento 

para buscar a satisfação das necessidades dessa sociedade de 

iguais. 

b. A participação autoritáriainfere sobre a integração e controle 

social da sociedade e da política através de ações direcionadas de 

cima para baixo.A sociedade civil é cooptada por meio de programas 

pensados estrategicamente para diluir os conflitos sociais. 

c. A participação revolucionária representa-se por coletivos 

organizados em busca de uma autonomia da divisão do poder 

político, contra as relações de dominação. 



 

 

                  

d. A participação democrática se fundamenta a partir da 

soberania popular e da participação de movimentos sociais e 

organizações da sociedade civil. Seu princípio básico é a delegação 

do poder de representação e o sistema representativo via processo 

eleitoral é o critério supremo de organização dos indivíduos. 

e. Por fim, a participação democrática radical é uma espécie de 

fusão entre os modelos de participação democrática e revolucionária. 

Teóricos e ativistas que não acreditam na democracia representativa 

como um modelo concretamente democrático, propõem sua 

substituição por um modelo de democracia participativa que fortaleça 

a sociedade civil para a construção de uma nova realidade social. 

Os modelos descritos na classificação de Gohn (2003) relacionam-se ao modo 

como a sociedade é incluída nos processos de construção das políticas públicas e 

sociais:ora tratados como meros beneficiários das políticas; ora convidados a participar 

emitindo opiniões e pareceres; ora convocados para eleger quem os represente nos 

processos; e, oraarticulados para fazer frente ao governo requerendo seu espaço como ator 

nesses processos com uma inserção mais direta nos centros de tomada de decisão. Dessa 

forma, os cidadãos se fazem presentes com posturas distintas em cada modelo de 

participação. 

Diferentemente das visões de Arnstein, Pateman e Gonh, que analisam a 

participação pelo nível de envolvimento dos indivíduos nos processos, Sayago (2000) 

classificaos tipos de participaçãoem seis modalidades diferenciadas entre si com base no 

caráter ideológico que as permeia: 

a. participação Individual: quando o indivíduo toma sua decisão 

de forma individual e de livre escolha;   

b. participação Coletiva: quando as decisões são tomadas de 

forma coletiva;   

c. participação Passiva: quando o indivíduo se comporta de modo 

desejado, sem interferir no processo;  

d. participação Ativa: quando os sujeitos assumem o 

compromisso da luta e da conquista para alcançar os seus objetivos, 

de forma coletiva e solidária; 

e. participação Voluntária: quando de forma espontânea, um 

grupo se junta para resolver problemas imediatos; e,   

f. participação Instrumental: quando as mobilizações são feitas 

com o propósito de conquistar posição ou poder. As mobilizações 



 

 

                  

são dirigidas por organizações externas traçamos objetivos 

anteriormente. A população é incluída, mas as suas opiniões e 

decisões são excluídas.   

Diante de tal tipologia, a perspectiva de análise de Sayago (2000) parte do 

posicionamento do indivíduo sobre a sua forma de participar das decisões. A possibilidade 

de ter controle e poder de decisão sobre problemáticas que afetam sua própria condição 

motiva esse indivíduo a buscar alguma forma mais direta de participação (SAYAGO, 2000, 

p. 45). Todavia, embora muitas das iniciativas de participação social surjam do desejo 

individual ou coletivo dos cidadãos, o autor enfatiza situações em que a participação é 

utilizada como ferramenta para validação ou legitimação de interesses de grupos que não 

correspondem aos reais interesses do coletivo.  

Assim, embora utilizando diferentes metodologias para classificar e compreender 

a participação social, os autores enaltecem a importância da inclusão da sociedade na 

construção das políticas públicas. A abertura de canais de acesso que promovam essa 

inclusão, por vezes é fruto de longos processos de articulação social e reivindicações junto 

ao governo. O caso do Brasil é exemplo de como, por meio de mobilizações sociais, a 

sociedade pode conquistar abertura de espaços na gestão pública para poder participar 

ativamente das instâncias de tomada de decisão.  

 

3. A PARTICIPAÇÃO POPULAR NO CONTEXTO BRASILEIRO 

No Brasil foram muitas as iniciativas de grupos sociais que buscaram se 

organizar para coletivamente reivindicar direitos sociais e melhoriasna sua qualidade de 

vida. Na segunda metade do século XX as necessidades da população eram gerenciadas 

predominantemente pelo Estado, quando o governo identificava as demandas da população 

e formulava as políticas públicas (ALVES 2013, p. 29). Para tentar se fazer ouvir e auxiliar o 

governo na tomada de decisões que tangem os problemas que lhes afligem, a sociedade, 

baseada em princípios descentralizadores, se articulou em movimentos sociais.  

Os movimentos sociais, de acordo com Gohn (2011) são redes de articulações 

que se estabelecem na prática cotidiana visando indagar sobre a conjuntura política, 

econômica e sociocultural do país. Por meio desses movimentos, como relata França 

(2007), a população buscou participar das políticas públicas e contribuir para a 

descentralização do poder e a transparência das decisões, idealizando uma distribuição 

mais igualitária de oportunidades. Muitas foram as conquistas sociais e políticas no Brasil 

motivadas por essas articulações da população. Esses movimentos reivindicaram melhorias 

na qualidade de vida e questionaram as políticas de distribuição de investimentos públicos e 

a falta de transparência nesses processos. 



 

 

                  

Entretanto, as ações dos movimentos sociais foram, por muitas vezes, 

desencorajadas pelo regime de governo centralizador que por décadas vigorou no país. 

Esses movimentos sofreram fortes pressões cooptadoras, sobretudo por parte de partidos 

políticos, governos e da iniciativa privada, que buscaram instrumentalizá-los e submetê-los a 

seus interesses e diretrizes. Porém, o enfraquecimento da democracia por parte dessas 

ações repressoras, segundo Carvalho (1998, p. 01), não se deu sem a resistência e o 

enfrentamento de movimentos sociais. As perseguições durante o regime militar serviram 

para denotar a necessidade crescente de articulação social em prol da fiscalização e 

reivindicação por políticas sociais mais justas e igualitárias. Foi, assim, em meio às pressões 

antidemocráticas do militarismo que a população se articulou e através de movimentos 

sociais e ganhou força para combater a omissão do Estado diante das políticas públicas. 

Os estudos de Arretche (1998) descrevem profundas alterações na natureza das 

relações intergovernamentais, ao longo dos anos 80, com o fim do regime militar, a 

instituição de eleições diretas para todos os níveis de governo e a descentralização fiscal 

amparada pela nova Constituição. A autora afirma que essas mudanças permitiram redefinir 

as competências e atribuições da gestão das políticas sociais, sob um modelo inteiramente 

distinto daquele sob o qual elas foram assumidas no regime militar. Assim, passaram a ser 

disponibilizados canais de comunicação com a sociedade para que esta passasse a 

colaborar com o Estado na construção das políticas públicas. 

Para Azevedo (2005, p. 1), tais mudanças foram um primeiro passo para a 

eclosão dos direitos sociais e para a posterior concretização da participação popular com 

abertura para atuação do indivíduo cidadão co-responsável pela gestão do Estado. Um 

modelo de gestão pública descentralizada, de acordo com Buarque (1999), estimularia o 

envolvimento e dos atores sociais, promovendo uma reeducação política em meio à 

sociedade. Através da prática de gestão que convida a população a construir as políticas 

públicas em parceria com o Estado se poderiam proporcionar efetivas mudanças da cultura 

política do país, consolidando a democracia. 

Nesse sentido, a Constituição de 1988 proporcionou mudanças à sociedade 

brasileira, dentre as quais se destaca a concretização da antiga reivindicação popular por 

uma maior participação da sociedade nos processos de tomadas de decisão e gestão das 

políticas públicas. Essa Constituição regulamentou novas regras de participação 

democrática indireta e abriu espaço para novas formas de inserção da sociedade na gestão 

das políticas públicas de forma direta, como, por exemplo, a legitimação da construção de 

orçamentos participativos e a criação dos conselhos gestores de políticas públicas.  

A implantação das reformas propostas por esta nova constituição permitiu à 

sociedade estar mais próxima para, exercendo princípios da participação, assegurar a 



 

 

                  

presença dos interesses plurais da sociedade no processo de construção das políticas 

públicas, bem como acompanhar e fiscalizar a execução dessas políticas. Começou-se a 

incentivar práticas inclusivas que vão desde o estabelecimento de parcerias com a 

sociedade civil, para contribuir nos processos de formulação, execução e controle da 

intervenção pública, aos já citados orçamentos participativos, que nas palavras de Genro e 

Souza (2001, p. 16), são capazes de gerar uma nova consciência cidadã ao democratizar as 

decisões e, ao mesmo tempo, democratizar a informação sobre as questões públicas.  

Outra conquista, regulamentada pela constituição de 88, para assegurar a 

participação social como instrumento, foi a formação dos conselhos gestores de políticas 

públicas (GOHN, 2003; TEIXEIRA, 1996). O modelo desses conselhos foi inspirado na 

estrutura dos vários conselhos populares, que desde a década de 70 lutavam pela melhoria 

da infra-estrutura e serviços urbanos e por melhores condições de vida, mas que tinham 

caráter apenas consultivo e não deliberativo. Diferentemente, os conselhos gestores 

instituídos a partir da Constituição Federal de 88 possuem caráter deliberativo, e passaram 

a possibilitar uma maior atuação da sociedade civil na elaboração e acompanhamento das 

políticas públicas.  

De acordo com estudos de Lavalle et al. (2004), a implementação desses 

conselhos favoreceu a introdução de controles sociais na gestão pública e serviram de 

estímulo ao protagonismo das organizações civis. Através dos conselhos 

gestores,representantes da sociedade civil organizada passaram a ter acesso a locais onde 

se discutem e produzem políticas públicas. A dinâmica social dos conselhos fortalece 

aparticipação da sociedade, passando a exigir que os próprios espaços de gestão pública 

fossem ampliados pela inclusão de novos sujeitos sócio políticos.  

Além dos canais de participação social determinados pela constituição de 1988, 

outras vias têm surgido no país, permitindo melhor interlocução entre a sociedade e 

governo. Como salientam Pires e Vaz (2012), interfaces sócio-estatais de participação têm 

se dado por meio de conferências temáticas, audiências de consultas públicas, bem como 

através das ouvidorias, sítios da internet e canais tipo “fale conosco”. Muitas dessas novas 

ferramentas utilizam-se da tecnologia da informação facilitando e dinamizando o acesso da 

população aos entes governamentais.  

Por meio desses canais virtuais tornou-se possível emitir opiniões, sugestões e 

fazer críticas sobre a gestão pública estando em qualquer lugar do país. Como descreve a 

própria Secretaria Geral da Presidência da República (2014):  

A política abre caminho para as novas formas de participação social, por 
meio das redes sociais e dos mecanismos digitais de participação via internet 
que colocam o Brasil à frente na agenda internacional de participação social, 
conferindo protagonismo aos novos movimentos sociais em rede 
(SECRETARIA GERAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, 2014). 



 

 

                  

Os distintos canais disponibilizados para a participação denotam a valorização 

da participação social na gestão pública e a preocupação com a efetividade do envolvimento 

da população nesses processos. Como visto na discussão sobre os tipos de participação, 

para participar efetivamente dos processos de tomada de decisão não basta, simplesmente, 

estar presente neste processo, mas poder se posicionar, fazendo-se ouvir e ser ouvido, 

influindo na decisão a ser tomada. 

 

4. O CARÁTER DELIBERATIVO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL E SUAS IMPLICAÇÕES 

 
Apesar de as reformas estruturais terem, ao longo dos anos, remodelado a 

gestão pública brasileira, passando a permitir cada vez mais a participação de maiores 

parcelas da população nas escolhas de seus representantes, se observam diversas críticas 

ao modelo representativo em vigor no país. Para Coto e Carvalho (2014), este modelo tem o 

voto como instrumento de participação dos cidadãos na vida pública, fazendo da política 

uma esfera separada da sociedade e da economia, resignada aos representantes 

formalmente eleitos. O modelo representativo estaria, portanto, proporcionando um 

distanciamento entre os eleitos para participar efetivamente do processo de tomada 

decisões, e a massa da população que convive diretamente com os problemas sociais na 

sua vida cotidiana. 

Outro alvo de crítica do modelo representativo brasileiro é apontado por Jacobi e 

Pinho (2006), que avaliam como um indicador de fragilidade a descontinuidade 

administrativa e a mudança constante de prioridades ocorridas pela mudança de gestores a 

cada quatro anos. Tal inconstância denota a necessidade de constituição de redes de atores 

sociais que incorporem a sociedade civil à gestão das políticas públicas, de modo a 

fortalecer programas sociais e dar sustentabilidade das ações. 

Como alternativa ao sistema representativo Gohn (2003) apresenta a 

democracia deliberativa, que seria um sistema que mescla a democracia direta com a 

democracia representativa. A autora defende que o modelo deliberativo diz respeito aos 

mecanismos de representação política, em que existe o envolvimento dos indivíduos como 

cidadãos políticos ativos em diálogos interativos realizados no decorrer do processo de 

participação e na elaboração de políticas públicas. 

Este modelo, chamado por Coto e Carvalho (2010) de modelo deliberativo 

pluralista, tem como ponto de partida à mediação do Estado, pelo qual se estabeleçam 

consensos entre os sujeitos racionais e autônomos, acerca dos princípios relacionados à 

vida coletiva. Esse modelo se pauta na transparência das ações governamentais, buscando 

construir um governo plenamente democrático, no qual os cidadãos se sintam parte ativa da 



 

 

                  

construção de políticas requer que todos tenham acesso às informações e liberdade para 

emitir sua opinião. 

Também propondo suprir essas lacunas do modelo representativo e trazendo à 

tona o caráter deliberativo da participação social, o modelo chamado por Tenório (2012) de 

gestão social, busca envolver o cidadão nos processos de planejamento e implantação de 

políticas públicas, com vistas ao controle social. Uma participação deliberativa, na visão de 

Tenório (2012, p. 38), significa que a legitimidade das decisões políticas deve ter origem em 

processos de discussão orientados pelos princípios de inclusão, do pluralismo, da igualdade 

participativa, da autonomia e do bem comum.  

A discussão de Tenório (2012) está baseada nas ideias de Jürgen Habermas 

que em suas teorias analisa o caráter discursivo da influência da participação da sociedade 

no processo político, propondo um modelo político com o objetivo de superar os limites da 

democracia representativa, através da criação de espaços de discussão e deliberação no 

qual a sociedade manifesta suas opiniões e influencia no processo de tomada de decisão. A 

teoria habermasiana também fundamenta a discussão de Paes de Paula (2005) que sugere 

a implantação de uma administração pública societal, pela qual se enfatize a participação 

social. Esta forma de gestão procura estruturar um projeto político que repense o modelo de 

desenvolvimento brasileiro que, por meio de canais que viabilizem a participação popular, 

enfatize a elaboração de ações governamentais focalizadas nas demandas da população. 

Partindo do princípio de que todos os seres humanos são iguais, como 

retrataram Coto e Carvalho (2014), acredita-se que qualquer indivíduo é capaz de emitir 

juízos acerca da esfera política e pode compartilhar políticas com o Estado. O viés 

deliberativo da participação possibilita a qualificação da inclusão do cidadão nos processos 

de decisão, construção e execução das políticas públicas. Tal modelo alinha-se a uma 

preocupação levantada por Arnstein já na década de 1960: o autor chamou a atenção para 

a qualidade da participação enfatizando que passar pelo ritual da participação sem dispor de 

poder concreto para influenciar os resultados do processo significa invalidar a participação 

em si (1969, p. 216). Essa afirmação denota a importância de que a sociedade assuma o 

papel de sujeitos ativo no processo de construção das políticas públicas, de forma 

deliberativa,não sendo apenas fonte de consultas ocasionais, sem influir concretamente nos 

processos. 

Por fim, ainda são muitos os desafios para a discussão do tema: Apesar do 

crescimento do número de canais de participação e da ajuda da tecnologia nesse processo, 

muitos indivíduos ainda restringem a sua prática de participação ao uso do voto para 

escolha de representantes. Lacunas como a do entendimento da representação política 

como um canal efetivo para aproximação entre as instâncias governamentais e população 



 

 

                  

persistem e dão margem a outros estudos que aprofundem melhor a discussão. Muito se 

discute sobre uma possível reforma política no país, porém não se tem uma proposta 

consolidada que contemple os interesses da população que nem sempre se sente 

representada no modelo político que atualmente vigora no país.   

 

5. CONCLUSÃO 

Este ensaio se propôs analisar os diferentes significados da participação social 

no Brasil, a partir dos distintos canais disponibilizados no país para que a população tenha 

acesso aos núcleos de decisão sobre políticas públicas. A discussão estabelecida 

possibilitou compreender os distintos modos de interpretar a participação social, 

perpassando por conceitos que enfatizam o nível de envolvimento dos indivíduos nos 

processos de tomada de decisão e permitindo analisar a importância das mobilizações 

sociais para a conquista de canais que aproximassem a sociedade dos processos de 

construção e fiscalização das políticas públicas.  

Desde os anos 70, quando ganharam força no Brasil as mobilizações sociais, a 

compreensão sobre o conceito de participação social passou por grandes transformações, 

de modo a acompanhar as mudanças também ocorridas no modelo de gestão pública 

aplicada do país. A promulgação da Constituição Federal de 88 possibilitou ressignificações 

quando regulamentou direitos sociais e instituiu mecanismos de participação social. A partir 

de então têm surgido diferentes canais para que a população possa propor ações e 

políticas, bem como de forma deliberativa, acompanhar e avaliar a execução das mesmas. 

A análise sobre os múltiplos conceitos de participação, descritos nesse ensaio, 

relatam diferentes níveis e processos de inclusão da sociedade nos espaços de decisão. 

Entretanto, foi aqui possível verificar que, mesmo utilizando distintos modos para classificar 

a participação, seja com foco no posicionamento da sociedade diante das políticas públicas 

ou dapostura do Estado em promover canais de inclusão, os autores reconhecem a 

importância da aproximação entre a população e o poder público para assegurar a 

construção de políticas públicas que atendam às reais demandas sociais. 

Mesmo com a abertura de novos canais para participação e controle social, este 

estudo demonstrou que ainda são muitos os desafios nos campos teóricos e práticos dessa 

temática. Ainda fazem-se necessários estudos que formulem alternativas mais eficazes para 

conscientizar a sociedade do seu direito e dever de participar mais efetivamente da 

construção e fiscalização das políticas públicas. Do mesmo modo, os canais para 

participação deliberativa da sociedade civil, como os conselhos gestores, orçamentos 

participativos, ou mesmo os novos canais virtuais de mais fácil acesso, ainda são 



 

 

                  

ferramentas que a grande massa da população desconhece o poder que estes lhes 

possibilitam. 
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