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RESUMO 

 

 

 
O presente trabalho tem como tema a questão do papel dos conselhos de políticas públicas em 

face do Estado brasileiro, que assume extraordinária e crescente importância a partir da 

redemocratização institucionalizada na segunda metade da década de 1980. Ao lado dos 

instrumentos clássicos da democracia representativa, ressurgidos do último período ditatorial 

que sombreou a República, e dos demais mecanismos de democracia participativa, 

instaurados com a nova ordem constitucional a partir de 1988, os conselhos de políticas 

públicas passam a assumir na atual quadra potencialidades singulares, que tendem a qualificá-

los decisivamente como necessários ao pluralismo político, garantidores da diversidade social 

e cultural e ainda como agentes do desenvolvimento econômico e social. O debate a respeito 

da qualidade da democracia que experimenta o Brasil neste início de século XXI é essencial 

para que se tenha claro o papel dos sistemas representativos tradicionais — e a eventual crise 

que os envolva — e a possibilidade de complementaridade com os mecanismos participativos. 

A argumentação que se desenvolve nos capítulos que compõem este trabalho vai desde a 

investigação acerca da natureza dos conselhos de políticas públicas, de sua etimologia, de sua 

evolução histórica no plano internacional e sobretudo no plano doméstico, de sua 

institucionalização, de sua localização em face da sociedade civil e do Estado, de sua 

distinção com outros organismos da sociedade civil e outros órgãos estatais, de sua 

composição, regulação e normatização, do debate sobre seu reconhecimento como espaços 

públicos plurais, do debate em torno de sua transformação em possíveis espaços deliberativos 

da cidadania, do seu reconhecimento como instrumentos da democracia direta e participativa, 

e, finalmente, do debate acerca da possibilidade de revitalizarem o sistema representativo, de 

serem geradores de capital social e potenciais agentes do desenvolvimento social e 

econômico, de coadjuvarem, concretamente, na convolação da democracia de baixa para a de 

alta intensidade. 
 
Palavras-chave: conselhos de políticas públicas – democracia representativa – 

democracia participativa –  capital social - desenvolvimento  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
ABSTRACT 

  

 

 

  

This work has as its theme the question of the role of public policy councils in the face of the 

Brazilian state, which takes extraordinary and growing importance from institutionalized 

democracy in the second half of the eighties of the last century. Beside the classical 

instruments of representative democracy, resurrected the last dictatorial period that shadowed 

the Republic, and other mechanisms of participatory democracy, instituted with the new 

constitutional order since 1988, the public policy councils begin to take in the current block 

potential individuals, which tend to qualify them as necessary decisively to political 

pluralism, guarantors of social and cultural diversity and also as agents of economic and 

social development. The debate about the quality of democracy experiences Brazil at the 

beginning of XXI century is essential to have clear the role of traditional representative 

systems - and the possible crisis that involves - and the possibility of complementarity with 

participatory mechanisms. The argument that unfolds in chapters that make up this work 

ranges from investigation of the nature of public policy councils, its etymology, its historical 

evolution at international level and particularly at the domestic level, its institutionalization, 

of its location in the face civil society and the state, its distinction with other civil society 

organizations and other state bodies, their composition, regulation and standardization, the 

debate on its recognition as a plural public spaces of debate around its transformation into 

possible deliberative spaces of citizenship, recognition as instruments of direct and 

participatory democracy, and finally, the debate about the possibility to revitalize the 

representative system, being the social capital of generators and potential agents of social and 

economic development, to assist it, specifically in conversion downtown democracy to high 

intensity. 

  

Keywords: public policy councils - representative democracy - participatory democracy 

- social capital - development 
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INTRODUÇÃO 

 

 
  A questão em torno do papel dos conselhos de políticas públicas em face do Estado 

brasileiro assume extraordinária e crescente importância a partir da redemocratização 

institucionalizada na segunda metade da década de 1980. Ao lado dos instrumentos clássicos 

da democracia representativa, ressurgidos do último período ditatorial que sombreou a 

República, e dos demais mecanismos de democracia participativa, instaurados com a nova 

ordem constitucional a partir de 1988, os conselhos de políticas públicas passam a assumir na 

atual quadra potencialidades singulares, que tendem a qualificá-los decisivamente como 

necessários ao pluralismo político, garantidores da diversidade social e cultural e ainda como 

agentes do desenvolvimento econômico e social.   

 Naturalmente, a compreensão dessa atuação dos conselhos e da possibilidade de se 

alcançarem esses objetivos passa pela compreensão da natureza e do exercício do próprio 

modelo democrático em curso, e isso quer dizer compreender suas virtudes e seus vícios. O 

debate, portanto, a respeito da qualidade da democracia que experimenta o Brasil neste início 

de século XXI é essencial para que se tenha claro o papel dos sistemas representativos 

tradicionais — e a eventual crise que os envolva — e a possibilidade de complementaridade 

com os mecanismos participativos.  

 A argumentação que se desenvolve nos capítulos que compõem este trabalho vai desde 

a investigação acerca da natureza dos conselhos de políticas públicas, de sua etimologia, de 

sua evolução histórica no plano internacional e sobretudo no plano doméstico, de sua 

institucionalização, de sua localização em face da sociedade civil e do Estado, de sua 

distinção em face de outros organismos da sociedade civil e outros órgãos estatais, de sua 

composição, regulação e normatização, do debate sobre seu reconhecimento como espaços 

públicos plurais, do debate em torno de sua transformação em possíveis espaços deliberativos 

da cidadania, do seu reconhecimento como instrumentos da democracia direta e participativa, 

e, finalmente, do debate acerca da possibilidade de revitalizarem o sistema representativo, de  

serem geradores de capital social e potenciais agentes do desenvolvimento social e 

econômico, de coadjuvarem na convolação da democracia de baixa para a de alta intensidade, 

revigorando a qualidade da democracia. E diante dessa linha de investigação, e das razoáveis 

interpretações que podem ser construídas sobre o conjunto de seus resultados, uma prescrição 

sugestiva de atuação concreta dos conselhos de políticas públicas na direção de uma 

democracia de melhor qualidade fecha a presente pesquisa. 
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 Pesquisa esta que se insere em uma importante tradição do Programa de Pós-

Graduação em Desenvolvimento Social da Unimontes, que vem desde o ano de 2006 quando 

vieram à luz os primeiros trabalhos do mestrado. Passada uma década daquele início, é de se 

destacar, do conjunto dos trabalhos disponíveis
2
, aqueles que de algum modo visitaram temas 

afins aos que aqui são discutidos.  

Com efeito, já em 2006 o trabalho de Richardson Xavier Brant, orientado pelo 

Professor Doutor Antônio Dimas Cardoso, abordou o tema “Crítica ao Modelo de 

Democracia Liberal e Representativa: perspectivas a partir da proposta de democracia em 

Habermas”; em 2007, Simone Rosiane Corrêa Araújo, orientada pelo Professor Doutor Elton 

Dias Xavier, abordou o tema “O resgate do político: uma análise do discurso da apatia política 

no marco da democracia liberal contemporânea”; em 2008, Fabrício Fontes de Andrade, 

orientado pelo Professor Doutor Clóvis Roberto Zimmermann, abordou o tema “Mudanças 

Institucionais na Política de Assistência Social: A Implantação do SUAS no Norte de Minas 

Gerais”; em 2010, trabalho de Jarbas Siqueira Ramos, orientado pelo Professor Doutor 

Herbert Toledo Martins, abordou o tema “Fé e devoção: o capital social como recurso para a 

sobrevivência e manutenção da tradição nos ternos de catopês de Bocaiúva”; em 2011,  

Janikelle Bessa Oliveira, orientada pelo Professor Doutor Antonio Dimas Cardoso, trabalhou 

sobre “O desafio da difusão das tecnologias da informação e Comunicação no contexto da 

pobreza”; em 2012,  Harilson Ferreira de Souza,  orientado pela Professora Doutora Luci 

Helena Silva Martins, fala acerca das  “Dimensões do agir coletivo: ação, poder, comunidade 

e experiência religiosa em São Francisco-MG” em que destaca que o agir coletivo é 

desenvolvido através da aproximação do espaço comunitário, principalmente pela Igreja 

católica, por meio de trabalhos sociais realizados, através dos quais ocorre o alargamento da 

política e demandas sociais por direitos no município de São Francisco/MG; é de 2012 

igualmente o trabalho de Mônica Nascimento e Feitoso, orientada pelo Professor Doutor 

Carlos Renato Theóphilo, em que abordou a “Gestão nos Governos Municipais: estudo 

comparativo das análises e evidências dos Índices De Responsabilidade Fiscal, Social e de 

Gestão” destacando a problemática entre optar por atender responsabilidades fiscais e de 

gestão em contraposição às responsabilidades sociais; em 2013, Solange Santos Araújo, 

orientada pelo Professor Doutor Carlos Renato Theóphilo, aborda “Estudo do processo do 

orçamento participativo implantado em Montes Claros/MG”; também em 2013,  Deborah 

Marques Pereira,  orientada pela Professora Doutora Anete Marília Pereira, aborda o “Direito 

                                                 
2
 Disponível em http://www.ppgds.unimontes.br/index.php/dissertacoes   acesso em dezembro de 2015. 

http://www.ppgds.unimontes.br/index.php/dissertacoes
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da cidade e direito à cidade: uma análise de Montes Claros/MG” em que destaca o exercício 

da função social da cidade através da ação conjunta da gestão e população em que sejam 

priorizadas condutas urbanísticas e legais harmoniosas para a população; de 2014 vem o 

trabalho de Caroline Marci Fagundes Coutinho, orientada pela Professora Doutora Simone 

Narciso Lessa, sobre “Federalismo e desenvolvimento no Brasil: considerações a partir do 

município” em que destaca que no federalismo os papeis dos entes federados foram  alterados 

de acordo com o interesse da ideologia  do governo e que os interesses de certos grupos 

políticos também influenciaram no desenvolvimento do país; também de 2014, Raíssa Cota 

Pales, orientada pelo Professor Doutor Gilmar Ribeiro Dos Santos, abordou o tema do “ 

Desenvolvimento regional e desigualdades sociais entre as macrorregiões de planejamento de 

Minas Gerais” em que destaca o fato de que capital exerce papel fundamental na manutenção 

das desigualdades sociais na medida em que aquelas regiões mais desenvolvidas recebem 

maiores incentivos do que aquelas onde o nível de desenvolvimento não é satisfatório;  

igualmente em 2014, Dayana Barbosa de Quadros, orientada pelo Professor Doutor Gilmar 

Ribeiro dos Santos, abordou a “Participação popular na gestão pública municipal de Montes 

Claros 2005-2008: avanço ou continuísmo?” em que destaca a gestão pública pautada no 

modelo de governança solidária instituída com vistas a incentivar e garantir a participação dos 

cidadãos nas decisões que dizem respeito ao orçamento municipal, com o fito de promover o 

desenvolvimento da cidade e das pessoas;por fim, em 2014, de Marcos Avelino dos Santos,  

orientado pelo Professor Doutor Elton Dias Xavier, o tema abordado foi o “Estado 

Plurinacional Latinoamericano: Elementos do caso Boliviano”. Portanto, bastante 

diversificado e rico já é o acervo do PPGDS/Unimontes sobre temas correlatos aos tratados no 

presente trabalho, que modestamente almeja pelo menos oferecer mais uma alternativa de 

visada sobre temas tão fascinantes sobretudo ao cientista social. 

  Assim, a investigação da trajetória dos conselhos de políticas públicas constitui a 

preocupação fundamental desenvolvida no primeiro capítulo dessa dissertação, partindo da 

definição conceitual de seus elementos essenciais, necessário a todo trabalho científico, e 

prosseguindo com a investigação de sua evolução orgânica, de sua natureza institucional e 

jurídica, de sua independência funcional, da definição de seus objetos de atuação, de seus 

objetivos fundamentais, de sua composição, da sua necessária distinção em face dos 

organismos ditos estritos da sociedade civil e, por fim, chegando ao debate sobre a dimensão 

transformadora dos conselhos como espaços públicos de cidadania. Perpassando a tudo isso, 

são procedidas reflexões com o suporte de pesquisas empíricas que partem de espectro 
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territorial mais amplo a espectros mais restritos acerca de diversas abordagens e perspectivas 

relacionadas aos conselhos de políticas públicas brasileiros. 

  De outro lado, o reconhecimento dos conselhos como instrumentos da democracia 

participativa pede uma reflexão sobre a evolução do próprio entendimento do significado da 

democracia. E nessa perspectiva também deve ser objeto de pesquisa a inserção da 

democracia participativa na teoria constitucional moderna. Daí segue-se a necessária 

investigação acerca da chamada crise do sistema representativo e de sua abrangência, 

passando-se então ao debate acerca da possibilidade do exercício virtuoso de uma função 

revigoradora e legitimante da atuação dos conselhos de políticas públicas nessa chamada crise 

da democracia representativa. O desenvolvimento dessas ideias tem lugar no segundo 

capítulo, com destaque para o enquadramento dos conselhos de políticas públicas como 

possíveis instrumentos da democracia participativa e também para a necessidade de 

revitalização dos instrumentos da democracia representativa como forma de se obstar 

alternativas antidemocráticas e de transformar, consoante Boaventura de Souza Santos (2007), 

a democracia “de baixa intensidade” em democracia “de alta intensidade.”  

Essa transformação da qualidade da própria democracia parece ser o desafio a ser 

vencido no início deste século XXI nas democracias acima e abaixo do Equador, e os meios 

necessários e hábeis a essa convolação democrática devem estabelecer relações de 

complementaridade e não de sombreamento ou de sobreposição entre os sistemas 

representativos e os participativos. Nessa perspectiva, os conselhos de políticas públicas 

reúnem potencialidades que podem colaborar eficazmente na direção de ter-se um modelo 

democrático de melhor qualidade com a “autoridade compartilhada” no âmbito das decisões 

políticas que afetam toda a comunidade. Papel indutivo fundamental nessa transformação é o 

desempenhado na esfera territorial local, ou seja, municipal, pelos seus conselhos de políticas 

públicas e, por isso mesmo, exemplo virtuoso às esferas de poder estadual e federal de prática 

democrática participativa virtuosa. 

  No último capítulo essa dissertação almeja contribuir com o preenchimento de uma 

lacuna que se construiu sobre os conselhos de políticas públicas brasileiros, consistente em 

saber como, concretamente, poderiam esses instrumentos participativos, diante da crise do 

sistema representativo e da própria democracia conforme o debate que se faz no segundo 

capítulo, revitalizar as funções estatais, regenerando a democracia representativa e 

emprestando legitimidade aos órgãos estatais. E este desiderato, acredita-se, terá nas 

prescrições desenvolvidas no terceiro capítulo caminhos possíveis para o revigoramento 
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democrático, com o debate e a investigação sobre a atuação dos conselhos de políticas 

públicas no âmbito dos poderes e funções estatais.  

  Essas possibilidades de atuação virtuosa dos conselhos de políticas públicas, por 

exemplo, serão debatidas na perspectiva de sua necessária participação no âmbito da 

administração pública para a consecução do objetivo constitucional da função social da 

cidade, isto é, o alcance da finalidade social da cidade, conceito jurídico ainda em maturação, 

e que para ser efetivamente obtido necessita que instrumentos de participação social venham a 

interagir com os órgãos estatais. Seria razoável, por exemplo, imaginar a elaboração de um 

plano diretor nas cidades sem o efetivo debate público de suas diretrizes? Seriam os conselhos 

de políticas públicas instâncias de participação social aptos a atuar como garantidores do fim 

social da cidade, sem deixarem-se caracterizar como meras instâncias burocráticas apenas 

formalmente legitimadoras?  

Doutro prisma, a possibilidade de atuação virtuosa (ensejando a complementaridade 

dos sistemas democráticos) dos conselhos de políticas públicas no âmbito da democracia 

representativa parlamentar será debatida na perspectiva de sua participação temática e 

regeneradora no curso do processo legislativo — e também no processo administrativo —, 

como instâncias de participação social setorizada nas discussões dos projetos de lei nas três 

esferas estatais. Por exemplo, um projeto de lei que tratasse de educação pública fundamental 

ou de programas de saúde da família deveria contar, no curso do processo legislativo, com a 

obrigatória participação consultiva, em audiência pública, dos conselhos municipais de 

educação e de saúde, que ofertariam seus pareceres sobre os temas discutidos como forma de 

subsidiar os parlamentares na formação de suas convicções e de possibilitar a regeneração do 

sistema representativo parlamentar tradicional, na medida em que a participação da sociedade, 

mera expectadora,  passa a ser, através dos conselhos, qualificada coadjuvante da produção 

das leis. 

Por fim, a possibilidade de atuação legitimante dos conselhos de políticas públicas no 

âmbito dos processos judiciais em contribuição à construção de decisões judiciais mais 

legítimas e efetivas. Nesse debate, a possibilidade de interação da atuação dos conselhos com 

o poder judiciário, o único poder cujos membros não devem sua investidura ao voto popular, 

será investigada na perspectiva de uma relação simbiótica em que os conselhos 

intensificariam sua atuação em setores estatais tradicionalmente distantes dos atores sociais e 

em troca emprestariam legitimidade às decisões judiciais que teriam acrescidas as 

possibilidades de serem efetivas. Por exemplo, os conselhos de políticas públicas poderiam 

atuar como mediadores/conciliadores qualificados dos conflitos de interesses, isto é,  em uma 
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hipotética demanda judicial em que se discuta acerca de um novo loteamento urbano, com 

interesses conflituosos entre imobiliárias, construtoras, empreendedores, ambientalistas, 

moradores locais, etc., poderiam os conselhos ter efetiva colaboração, como mediadores ou 

conciliadores, judiciais ou extrajudiciais, emprestando a um só tempo maior legitimidade ao 

possível acordo entre as partes e maior grau de conhecimento sobre o objeto conflituoso, na 

medida em que trariam ao processo judicial ou extrajudicial e aos litigantes informações 

específicas de suas atuações, como no caso hipotético acima referido fariam os conselhos 

municipais de desenvolvimento urbano, de planejamento, de serviços urbanos, de meio 

ambiente e de ação social, moradia ou habitação.  

Além de auxiliarem nas soluções consensuais dos conflitos, inclusive na esfera 

administrativa, os conselhos de políticas públicas poderiam ainda atuar como terceiros 

prontos a colaborar como amici curiae, que são os chamados amigos da corte, em tradução 

literal, que são chamados pelos juízes a opinar, como terceiros com interesse institucional 

detentores de conhecimento específico, em processos cujos temas importam a toda a 

sociedade, como, por exemplo, o acesso à saúde e a responsabilidade solidária dos entes 

públicos, ou o direito à educação gratuita e de qualidade e a omissão dos poderes públicos, 

hipóteses essas em que a audiência dos conselhos de saúde e de educação, nas esferas estatais 

correspondentes à abrangência do processo em curso, por certo iriam amplificar a própria 

qualidade da decisão judicial, porque prolatada à luz do debate prévio com terceiros 

colaboradores, e ainda emprestariam às decisões judiciais benfazeja legitimidade democrática, 

pois os juízes formariam suas convicções não mais exclusivamente sobre as manifestações 

das partes em um processo, mas também e sobretudo levando-se em conta a colaboração da 

manifestação democrática e pública do amici curiae, representado pelo conselho de política 

pública afeto à discussão em causa, o que igualmente amplificaria a possibilidade de 

efetividade e legitimidade das decisões do Poder Judiciário. 

Para o desenvolvimento da presente dissertação foram realizadas pesquisas 

bibliográfica e documental, mormente em literaturas especializadas que tratam sobre o tema, 

estudos comparados e, no que toca aos métodos de procedimento e abordagem, foram 

utilizados, respectivamente, o monográfico e o dedutivo. Assim, o trabalho terá como 

característica a pesquisa qualiquantitativa, entendendo-se que pesquisa, segundo Lakatos e 

Markoni (1996, p.15), “(...) não é apenas procurar a verdade, é encontrar as respostas para 

questões propostas, utilizando métodos científicos”. Os dados quantitativos serão coletados de 

forma secundária, visto que serão utilizados gráficos já elaborados. A pesquisa qualitativa 

será desenvolvida, conforme já mencionado, a partir de estudo de livros e artigos científico, 
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bem como do estudo da legislação referente aos temas abordados. Doutro prisma, adotou-se o 

método dialético de abordagem que, conforme Konder (2006, p.8) “é o modo de pensarmos as 

contradições da realidade, o modo de compreendermos a realidade como essencialmente 

contraditória e em permanente transformação”. Os vários problemas que são levantados no 

curso do trabalho são abordados de forma descritiva e de cunho exploratório e isso se dá 

através da análise dos documentos e dados captados durante a realização da pesquisa 

documental. Por fim, houve a necessidade de eleger o método de procedimento comparativo, 

que “[...] permite romper com a singularidade dos eventos, formulando leis capazes de 

explicar o social” (SCHNEIDER; SCHIMITT, 1998, p. 1). Assim, a comparação foi utilizada 

sobretudo no primeiro capítulo deste trabalho, a fim de obterem-se as distinções essências 

entre os elementos centrais do estudo desenvolvido.  

Ressalte-se, por fim, que a metodologia de pesquisa que tenha especificamente por 

objeto os conselhos de políticas públicas, apontaria, segundo (CUNHA; ALMEIDA; FARIA; 

RIBEIRO, 2011) para a complementaridade entre metodologia qualitativa e quantitativa e 

para a conjugação de diferentes técnicas de pesquisa tendentes a apreender as variações nas 

dimensões relacionadas à deliberação, às normas e aos fatores exógenos, que interagiriam 

mutuamente para o sucesso ou a efetividade dessas instituições.  

Exposta a metodologia utilizada, passa-se, a seguir, às etapas anunciadas nesta 

introdução com o intuito de encontrar respostas razoáveis às seguintes indagações: qual seria 

a natureza dos conselhos de políticas públicas em face da sociedade civil de um lado e o 

Estado de outro?  Seriam os conselhos de políticas públicas mecanismos que permitiriam a 

superação da dicotomia entre Estado e sociedade civil através da participação que permitiria a 

interação e a possível partilha do poder do estatal? Poderiam assim ser considerados os 

conselhos de políticas públicas como espaços públicos de cidadania? Poderiam ainda ser 

reconhecidos como instrumentos de democracia direta, participativa? Seriam os conselhos de 

políticas públicas potenciais geradores de capital social e portanto agentes do 

desenvolvimento social e econômico? Haveria uma crise do sistema representativo? A 

democracia em si mesma estaria em crise ou em risco? Seriam os conselhos, enfim, dotados 

de capacidade para regenerar, revigorar e relegitimar os órgãos tradicionais da democracia 

representativa? Se positivo, essa tarefa se mostraria factível? Como, concretamente, a atuação 

dos conselhos poderia mostrar caminhos ao revigoramento democrático? São essas as 

questões e os problemas que o presente trabalho pretende debater a partir de agora. 
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PRIMEIRO CAPÍTULO – A construção histórica dos conselhos de políticas públicas no 

Brasil 

 

 

Neste capítulo inaugural investiga-se a trajetória dos conselhos de políticas públicas 

partindo-se da definição conceitual de seus elementos essenciais, como requer um trabalho 

científico, e prosseguindo com a investigação de sua evolução orgânica, de sua natureza 

institucional e jurídica, de sua independência funcional, da definição de seus objetos de 

atuação, de seus objetivos fundamentais, de sua composição, de sua localização em face da 

sociedade civil e do Estado, da sua necessária distinção em face dos organismos ditos estritos 

da sociedade civil e, por fim, chegando ao debate sobre a dimensão transformadora dos 

conselhos como espaços públicos de cidadania. Perpassando a tudo isso, são procedidas 

reflexões com o suporte de pesquisas empíricas que partem de espectro territorial mais amplo 

a espectros mais restritos acerca de diversas abordagens e perspectivas relacionadas aos 

conselhos de políticas públicas brasileiros. 

 

 

1.1 Da definição conceitual do elemento central da pesquisa 
 

 

  O processo de redemocratização no Brasil, iniciado nas últimas duas décadas do 

século passado, depois de mais de duas outras décadas de sombreamento das liberdades 

públicas, encontrou na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988 (CRFB/88), 

chamada de “Constituição Cidadã”, a sua mais expressiva fórmula de operatividade 

institucional, com a inclusão de instrumentos de controle social garantidores de legitimidade, 

legalidade, qualidade e efetividade da gestão estatal dos serviços e políticas públicas.      

  Nesse contexto institucional e político, dentre os mecanismos de participação e 

controle social perante os órgãos estatais, ganha crescente importância e protagonismo o papel 

dos conselhos de políticas públicas a partir da redemocratização institucionalizada na segunda 

metade da década de oitenta do século passado. Ao lado dos instrumentos clássicos da 

democracia representativa, ressurgidos do período ditatorial recém-encerrado, e dos demais 

mecanismos de democracia participativa, instaurados com a nova ordem constitucional, os 

conselhos de políticas públicas passam a assumir desde então e especialmente na atual quadra 

protagonismo e potencialidades singulares.  
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  A investigação dessa trajetória de crescente interação e relevância dos conselhos de 

políticas públicas em face do Estado brasileiro e também em face de outros organismos da 

sociedade civil deve partir de premissa necessária à pesquisa científica, consistente na 

precisão conceitual dos elementos essenciais em torno do tema central objeto de reflexão, que 

assume importância marcante no campo das ciências sociais, cujo inerente subjetivismo deve 

encontrar em métodos de pesquisa científicos, sólidos parâmetros conformadores. 

  Coloca-se, assim, em primeiro plano, a tarefa de precisar-se o conceito fundamental de 

conselhos de políticas públicas, expressão essa adotada neste trabalho como a que melhor 

caracteriza o objeto de pesquisa, isto é, que mais precisamente o descreve, e que consiste 

exatamente em constatar-se ou não a vocação dos conselhos como necessários instrumentos 

participativos hábeis a regenerar e emprestar legitimidade aos órgãos estatais e assim 

revigorar a própria democracia. 

  Nossos dicionaristas trazem à colação os significados em língua portuguesa do 

vocábulo conselho, já nessa acepção de órgão deliberativo coletivo. Caudas AULETE 

(1958.p. 1101), no sentido em que se emprega a expressão neste trabalho, já trazia a seguinte 

definição: “ // Conselho de distrito, corpo consultivo eletivo, que se reúne na sede na sede de 

cada distrito, para superintender nos assuntos municipais, orçamentos, etc. // (...)  Nome de 

vários corpos consultivos, junto às diferentes repartições de administração pública para 

consultarem sobre negócios de sua competência”. 

  Aurélio Buarque de Holanda Ferreira, (FERREIRA, 1986, p.457), também traz a 

seguinte definição, nesse mesmo sentido: “Corporação à qual incumbe opinar ou aconselhar 

sobre certos negócios públicos: conselho de saúde; conselho de economia.” 

  De igual modo Antonio Houaiss, (HOUAISS, 2001, p. 807), consagra essa acepção: 

“Grupo de pessoas apontado ou eleito como corpo consultivo e/ou deliberativo e/ou 

administrativo, seja de atividades públicas ou privadas. 5: Por exemplo, organismo público 

destinado a assessoramento de alto nível e de orientação e, às vezes, de deliberação, em vários 

campos de atuação do governo.” 

  A opção, nesta pesquisa, pela expressão adjetivada conselhos de políticas públicas 

pretende enfatizar a atuação política dos conselhos perante os órgãos estatais na consecução 

das políticas públicas à comunidade e, nessa medida, atuarem como possíveis instrumentos de 

revigoramento democrático no âmbito dos três poderes do Estado. 

 Em trabalho acerca da natureza jurídica e política dos conselhos, BERCLAZ (2013, p. 

67 a 70) aponta a diversidade de nomenclaturas possíveis, afirmando serem “as mais usuais” 

“conselhos gestores”, “conselhos setoriais”, “conselhos temáticos institucionalizados”, 



20 

 

 

“conselhos institucionalizados”, “conselhos de políticas”, “conselhos de políticas públicas”, 

“conselhos gestores de políticas públicas”, “conselhos controladores ou de controle de 

políticas públicas”, “conselhos de direitos”, ou simplesmente “conselhos”.  

  E acrescenta o autor que em determinadas áreas tenha o legislador infraconstitucional 

feito opção legislativa expressa por esta ou aquela expressão, na falta de uma precisão 

terminológica capaz de unificar as diferentes ideias, e para fim de referência padronizada na 

sua pesquisa, optou preferencialmente pela denominação conselhos sociais ou simplesmente 

conselhos, sem prejuízo de que a expressão conselho de políticas públicas também a ele 

pareça pertinente e adequada. BERCLAZ (2013) 

Muito embora o autor acima referido tenha optado no seu trabalho pela expressão 

conselhos sociais, como se vê no trecho acima insertado, não descarta o mesmo a pertinência 

da expressão adotada nesta dissertação, conselhos de políticas públicas, até pelo fato de que o 

próprio BERCLAZ (2013) destaca que a denominação “conselhos de políticas públicas” 

enfatiza o objeto principal da atuação do conselho, ou seja, as políticas públicas de saúde, de 

educação, de assistência social, por exemplo, o que se ajusta exatamente à perspectiva 

debatida neste trabalho. 

 

1.2 O surgimento e a evolução dos conselhos de políticas públicas no brasil. 

 

Inicie-se com a seguinte questão: quando surgiram os conselhos de políticas públicas 

no espectro do Estado brasileiro? O surgimento e a evolução dos conselhos de políticas 

públicas tem sido objeto de interessantes debates e parece haver certa convergência entre os 

pesquisadores quanto aos marcos históricos a partir dos quais se podem identificar certas 

semelhanças e influências com os modelos atuais. 

A origem dos Conselhos tem três referências distintas, a saber: a primeira, fruto dos 

movimentos revolucionários, que condensavam, ao mesmo tempo, manifestação de poder e 

organização alternativa de representação, tendo como característica marcante o exercício 

amplo do poder. Como exemplo, cite-se a Revolução Francesa em 1789, os Conselhos das 

Comunas de Paris, em 1871. E seguiu com os soviets de Petrogado em 1905 e da Revolução 

Russa de 1917, tendo como característica marcante o exercício amplo do poder e a afirmação 

de sua organização alternativa. (GOHN, 2011). Ainda segundo Gohn: 
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 A importância de registrar a experiência da Comuna como um grande 

legado histórico das lutas populares está no fato da novidade histórica que 

ela inaugurou: a autogestão da coisa pública pelos próprios demandatários, a 

possibilidade de participação direta da população na gestão da cidade e, 

principalmente, a possibilidade da gestão pública estatal, articulada com a 

gestão da produção, em um projeto político emancipatório. (GOHN 2011, p. 

69) 

 

Outra direção diz respeito às organizações de poder nos locais de trabalho, que 

passaram a se organizar através das assembleias operárias, com sistema de representação dos 

diretores de seção de fábrica em detrimento da filiação sindical exigida anteriormente, 

propiciando efetivo poder em suas ações políticas e econômicas. Daí a origem da expressão 

conselhos operários, que em momento posterior foi ampliado para a denominação conselhos 

de fábrica e conselhos populares, em razão de mudanças sociais e econômicas. As 

manifestações desses movimentos ampliaram seu registro em outros países, como registra a 

lição de Elenaldo Celso Teixeira: 

 

(...) na Itália, os Conselhos constituem-se em 1906 a partir de comissões de 

fábrica de caráter espontâneo e reivindicatório de direitos. Transformam-se em 

1919 em “Conselhos de Fábrica”, não apenas como instrumento de defesa dos 

interesses operários, mas como germe de um novo tipo de Estado. (...) Na 

Espanha, formas embrionárias de comissões operárias surgiram no final do 

século XIX. Durante a Guerra Civil associaram-se ao anarcosindicalismo e se 

inseriram na luta revolucionária até o movimento operário ser reprimido e 

dizimado na ditadura franquista.  As “Comisiones Obreras” voltam a partir de 

1955 estruturadas nos níveis provincial e nacional. Atuam em paralelo aos 

sindicatos oficiais. Organizam greves e participam ativamente da luta 

antifranquista.(...) Na Iugoslávia, os Conselhos de autogestão surgiram dos 

comitês de libertação. Criaram um sistema institucional complexo, em que a 

administração dos meios de produção, atribuída a comitês, distinguia-se dos 

Conselhos, que tinham caráter deliberativo e faziam a mediação entre a fábrica 

e o governo e outras unidades sociais. Além dos conselhos de empresa, 

funcionava, com maior poder, o Conselho Popular da Comuna.  (,,,) Na 

Polônia, os “Conselhos de Fábrica” surgem a partir das greves de 1956 como 

alternativa à direção burocrática do Partido.  Nas Alemanha, os Conselhos 

surgiram num contexto de crise ocasionada pelo movimento de maio de 1918 

e que fulminou as estruturas institucionais, e aturaram até meados de 1923, 

com os chamados Conselhos de Fábrica. (CARVALHO; TEIXEIRA, 

(org.)  2000, p. 99 a 101.) (destaque do autor) 

 

Esse esforço reconstrutivo no que concerne à evolução dos conselhos no plano 

histórico é reforçado pela pesquisa com maior amplitude histórica e geográfica de Maria da 

Glória Gohn, também referida no trabalho de Elenaldo Celso Teixeira, acentuando-se a 

vocação participativa dos conselhos desde tempos pré-medievais e apontando sua existência 

no Brasil desde o paço colonial. As câmaras municipais e as prefeituras eram organizadas em 
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um sistema onde havia assunção de papel político-administrativo de Portugal em relação às 

suas colônias. Atualmente, no país lusitano a forma tradicional dos conselhos foi substituída 

pelos conselhos urbanos, no seio da sociedade civil, por meio das Juntas de Freguesias e 

foram peças essenciais na Revolução dos Cravos. (GOHN, 2011). 

 Há que se fazer menção à organização dos Conselhos na Espanha, com onde o 

surgimento se deu nos anos de 1934 e perdurou até 1937. Os conselhos instituídos 

tardiamente naquele país filiaram-se ao anarco-sindicalismo enquanto operavam em outros 

países o facismo e a perseguição ao movimento operário. Na capital do país, os conselhos 

operários tomaram as fábricas e fundaram milícias e o movimento anarquista criou as 

chamadas colunas para formação de voluntários no combate à difusão das ideias da Federação 

Anarquista Hibérica. (GOHN, 2011). 

O terceiro momento de referência do surgimento de Conselhos, de acordo com Maria 

da Glória Gohn, é marcado por seu surgimento nos países de economia capitalista avançada, 

constituindo-se em formas inovadoras de negociação das demandas da classe obreira, usuários 

e outros interessados, com vistas a dirimir conflitos distributivos. Há registros de sua atuação 

também no que respeita às relações de consumo e bens coletivos. No Pós-Guerra as 

manifestações mais famosas dos Conselhos vêm da Iugoslávia, Hungria e Polônia. Na 

Hungria, onde nos anos 1990 os conselhos foram criados como estratégias de defesa, atuando 

nas fábricas, nos distritos, nas municipalidades e nas províncias, em razão da rebelião de 

Budapeste contra os russos. (GOHN, 2011) 

Contudo, a experiência da Polônia mostra-se contrária àquela vivenciada pela Hungria, 

uma vez que os conselhos não tomaram o poder, mas exerceram papel efetivo após a revolta, 

“como um duplo poder, questionando a burocracia e sendo porta-vozes dos operários e dos 

estudantes”. (GOHN, 2011) 

   Note-se que essas três perspectivas das origens dos conselhos correspondem, 

respectivamente, na óptica histórica das instituições brasileiras, aos partidos políticos ou 

agremiações político-partidárias na primeira hipótese, aos sindicatos de trabalhadores na 

segunda acepção e na terceira como corporações a serviço dos interesses do capital. Não são  

essas, no entanto, as características dos conselhos de políticas públicas que o debate 

democrático atual reconhece e consagra. 

  De se ressaltar que nessa evolução histórica acentuam-se na quase totalidade das 

referências a característica da partidarização política e ideológica dos conselhos citados no 

sentido da vocação para a tomada, ou conquista do poder,  e para o seu exercício, como 

autênticos partidos políticos, característica essa que não deve se transferir aos atuais conselhos 
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de políticas públicas brasileiros, eis que inspirados por valores democráticos voltados não à 

disputa e ao exercício partidário do poder estatal, com o qual não se confundem, como se verá 

dos próximos tópicos, mas ao empréstimo de legitimante e regenerador poder político 

democrático ao exercício compartilhado (participativo) das decisões envolvendo as políticas 

públicas. 

  No plano da evolução histórica brasileira, o surgimento dos conselhos e a mutação que 

eles sofreram no curso do tempo nem sempre contam com a concordância dos autores, 

havendo mesmo importantes diferenças nos trabalhos que se ocuparam do tema. 

  Para GOHN (2011), tendo-se em vista o plano histórico brasileiro, podem-se 

diferenciar três tipos de conselhos no cenário brasileiro do século XX: os criados pelo próprio 

poder público Executivo, os populares e os institucionalizados. Com efeito, destaca essa 

pesquisadora:  

No primeiro tipo, temos como exemplo os conselhos comunitários criados 

para atuar junto à administração municipal ao final dos anos 1970 ( 

Gohn,1990); no segundo, os conselhos populares ao final dos anos 1970 e 

parte dos anos 1980 (Urplan, 1984; Gohn, 1990); e no terceiro , os conselhos 

intitucionalizados, a exemplo dos conselhos de representantes previsto na Lei 

Orgânica Municipal de São Paulo e os conselhos gestores institucionalizados 

setoriais, GOHN (2011, p. 72).  
 

  Nessa terceira roupagem, qual seja a de formações coletivas institucionalizadas, é que 

os conselhos de políticas públicas debatidos neste trabalho são vestidos. É preciso destacar, 

no entanto, que as formas anteriores, presentes no Brasil das décadas de 1970 e 1980, 

denotam desde então aspirações democráticas da sociedade civil, com destaque para as 

associações comunitárias e de bairro, conforme salienta Leonardo Avritzer: 

 

A partir de meados da década de  0, começa a ocorrer no Brasil o que se 

convencionou chamar de surgimento de uma sociedade civil autônoma e 

democrática. Tal fato esteve relacionado com diferentes fenômenos: um 

crescimento exponencial das associações civis, em especial as associações 

comunitárias; uma reavaliação da idéia de direitos; a defesa da idéia de 

autonomia organizacional em relação ao Estado; e a defesa de formas públicas 

de apresentação de demandas e de negociação com o Estado. Especialmente 

nas grandes cidades, essas novas práticas redefinem a forma de fazer política, 

levando a um aumento significativo do número de associações comunitárias e 

a intensificação da sua forma de relação com o Estado. AVRITZER ( 2002, 

p. 17)  

 

No sentido em que os conselhos de políticas públicas são debatidos nesta pesquisa, 

Luciana Tatagiba (DAGNINO, 2.002), em esforço de aprimoramento da classificação dos 
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conselhos ditos institucionalizados no curso de sua trajetória histórica, com a distinção entre 

eles, observa que se podem distinguir três modalidades no Brasil: os chamados Conselhos de 

Programa que são aqueles vinculados aos programas de governo e articulam ou acumulam, 

em sua maioria, função executiva, geralmente ligados às questões emergenciais com objetivos 

e destinatários bem delimitados.  

Os Conselhos de Políticas, por sua vez, segundo a mesma autora, estão ligados em 

grande parte às políticas públicas mais estruturadas e nacionalmente efetivadas, e regem-se 

por lei nacional, sendo ou não obrigatórias e integram o sistema nacional, com atribuições 

estabelecidas no plano de formulação e implementação em consonância com a esfera de 

atuação e estruturam as práticas de fiscalização e planejamento das ações. “São também 

concebidos como fóruns públicos de captação de demandas e negociação de interesses 

específicos dos diversos grupos sociais e como uma forma de ampliar a participação dos 

segmentos com menos acesso ao aparelho de Estado” (DAGNINO, 2002, p. 49). Como 

exemplo, cite-se: Conselhos de Saúde, de Assistência Social, de Educação, de Direitos da 

Criança e do Adolescente, ínsitos à cidadania, ao exercício de direitos fundamentais e à sua 

efetividade.  

Já os Conselhos Temáticos, concluindo Luciana Tatagiba, não possuem vinculação 

direta com o sistema nacional, são característicos dos municípios, instituídos por suas 

demandas ou por incentivo do governo estadual. Os formatos dos conselhos e suas temáticas, 

diferente dos outros dois modelos, é muito variável, mas em sem sua maioria seguem os 

formatos dos Conselhos de Políticas, viabilizando a participação da sociedade civil e 

acolhimento das responsabilidades. Tem-se como exemplo: os Conselhos Municipais de 

Direitos da Mulher, de Cultura, de Esportes, de Transportes, de Patrimônio Cultural, de 

Urbanismo, entre outros (DAGNINO, 2.002). 

   Evidencia a autora nessa classificação dos conselhos brasileiros perspectivas que vão 

desde o eventual alinhamento com programas governamentais de outras esferas 

administrativas aos vinculados a políticas públicas de Estado e ainda aos que servem a 

grandes movimentos ou temas gerais.  

  Para o efeito desta pesquisa, no entanto, a expressão empregada conselhos de políticas 

públicas abarca as três espécies citadas, incluindo, portanto, os chamados conselhos temáticos 

e de programas, abrangendo assim uma unidade que se justifica pela função (re)legitimante e 

regeneradora, ou revigoradora, de que todos eles podem ser dotados. 

  Enfatizando-se a multiplicidade dos modelos de conselhos que nossa história assistiu, 

destacando-se sua evolução enquanto órgãos de Estado até sua conversão nas formas 
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colegiadas de participação democrática, Rodrigo Stump González ensina que no Segundo 

Reinado reproduziu a constituição de um Conselho de Estado, como era característico dos 

regimes monárquicos, responsáveis pelo aconselhamento exclusivo do monarca, servindo 

como órgão consultivo do imperado no uso do Poder Moderador. Segundo o autor: 

 

A necessidade de introduzir características técnicas na tomada de decisões 

levou à criação de inúmeros organismos colegiados. Esta estruturação 

ocorreu não só nos organismos de controle da política econômica e de 

desenvolvimento, mas também no campo de intervenção de políticas sociais. 

Para este fim, foi criado o Ministério de Educação e Saúde, no ano de 1930. 

Logo após a criação do Ministério, foram criados junto a este, o Conselho 

Consultivo Comercial, ambos como organismos consultivos do Ministro. 

(WENHAUSEN; KLEBA, 2000, p. 25) 

 

A criação de órgãos técnicos e espaços consultivos e de deliberação que substituíssem 

o sistema partidário tradicional e o legislativo não foi idealizado e não tem suas raízes no 

Estado Novo, como demonstram alguns estudos, sendo que a discussão sobre a criação desses 

espaços foi inclusive motivo de polêmica na Constituinte de 1934, cujos objetivos eram a 

criação de conselhos técnicos que tivessem autonomia e tornassem possíveis o seguimento e 

permanência das ações do governo a fim de que houvesse solução de antigas demandas 

sociais e regionais não obstante a efemeridade dos governos. (WENHAUSEN; KLEBA, 

2000). 

A função exercida por esses conselhos consistia em freio às ações do Conselho 

Federal, e que em razão de suas deliberações administrativas realizadas, transformou-se em 

órgão de consulta obrigatória. Gonzalez, citando Maria do Carmo Campello de Souza
3
, aduz 

“que os conselhos técnicos, o meio da tecnocracia e a representação técnico-profissional 

foram os elementos básicos do modelo corporativo defendido na época”. (WENHAUSEN; 

KLEBA, 2000). 

Em tempo posterior, em especial no período do Estado Novo, foram criados novos 

órgãos colegiados com destaque para o Conselho Federal do Comércio Exterior em 1934, o 

Conselho Técnico de Economia e Finanças, o Conselho Nacional do Petróleo, o Conselho 

Nacional de Saúde em 1937, o Conselho Nacional de Serviço Social em 1938, e o Conselho 

Nacional de Política Industrial e Comercial em 1944, além de outros órgãos deliberativos e 

comissionados, representativos de interesses privados ou corporativos, outras vezes eram 

constituídos por representantes de diferentes órgãos estatais.   

 

                                                 
3
 1983. Referência do original. 
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 Após o golpe militar de 1964, segundo Vianna (1987), houve uma nova 

valorização do aspecto tecnocrático nos organismos de decisão, sob controle 

do governo. Embora a criação de organismos colegiados tenha ocorrido em 

praticamente todos os governos após a revolução de 1930, durante o regime 

militar de 1964, houve uma novamente um certo avanço, com a criação de 

uma maior quantidade de conselhos nos governos Castello Branco (7), Costa 

e Silva, (6), Médici (6), Geisel (5), e Figueiredo (6)
4
, em relação a governos 

anteriores, como Juscelino Kubistschek, e João Goulart, que criaram dois 

conselhos, cada um, sendo que nenhum foi criado no governo Jânio 

Quadros. (WENHAUSEN; KLEBA, 2000, p. 25) 
 

 

  Nessa perspectiva, os colegiados, como espaços de consulta e negociação, nos 

períodos autoritários passaram a ter atuação mais restrita, uma vez que a tomada de decisões 

era geralmente controlada pela representação governamental ou de seus superiores. A 

estrutura política era baseada em uma perspectiva tecnocrática, desenvolvida durante o regime 

militar, contudo, teve dificuldades de se manter com o processo de democratização, uma vez 

que passaram a ser necessárias novas formas de legitimação e conquista de apoio para os 

governos, tendo em vista o retorno à democracia e a realização de eleições periódicas. Ainda 

segundo Wenhausen e Kleba, com a transição democrática surgiram formas colegiadas de 

deliberação, com formatos ou objetivos diferentes dos existentes no período militar e neste 

contexto se coloca o aparecimento de novas estruturas de conselhos, principalmente após a 

Constituição de 1988 (WENHAUSEN; KLEBA, 2000). 

  Exatamente com esse ressurgimento dos conselhos
5
, agora institucionalizados após a 

restauração democrática e com o advento da Constituição Federal de 1988, é que se torna 

possível o exercício de uma atuação dotada de vocação legitimante e regeneradora, que 

começa a ganhar cada vez mais intensidade democrática e visibilidade social, junto às 

políticas públicas de Estado, previstas expressamente no próprio texto constitucional como 

símbolos das conquistas democráticas durante os embates ideológicos no processo 

constituinte. 

  Com efeito, a Constituição Federal de 1988 faz referências diretas a órgãos coletivos 

de caráter democrático, como o são os conselhos de políticas públicas, no seu artigo 194, 

inciso VII, com a redação dada pela Emenda Constitucional n. 20/1998, ao tratar da 

Seguridade Social, nestes termos: “caráter democrático e descentralizado da administração, 

                                                 
4
 Notas e referências originais da citação 

5
 Dados da Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC), do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), apontam que os conselhos de saúde, por exemplo, já estão presentes em 100% dos 

municípios do Brasil e que outros, como educação e assistência social, estão presentes em mais de 90% das 

cidades. 
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mediante gestão quadripartite, com participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos 

aposentados e do governo nos órgãos colegiados.” Também no seu artigo 204, inciso II, ao 

dispor sobre as diretrizes da Assistência Social, a Constituição Federal de 1988 reza que: “ II 

– participação da população, por meio de organizações representativas, na formulação das 

políticas e no controle das ações em todos os níveis.” De igual modo, ao tratar da Saúde, no 

seu artigo 198, inciso II, a Carta Magna dispõe que : “II – participação da população, por 

meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em 

todos os níveis.” 

   Aliás, exatamente ao tratar dos recursos destinados à saúde, é que a Constituição 

Federal de 1988 fez a única referência expressa a conselhos, no parágrafo 3º do artigo 77 do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, incluído pela Emenda Constitucional nº 29, 

de 2000, assim dispondo: “§ 3º Os recursos dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

destinados às ações e serviços públicos de saúde e os transferidos pela União para a mesma 

finalidade serão aplicados por meio de Fundo de Saúde que será acompanhado e fiscalizado 

por Conselho de Saúde, sem prejuízo do disposto no art. 74 da Constituição Federal.” g.n. 

Segundo Soraya Vargas Cortes, “somente nos conselhos municipais de saúde há 36 mil 

conselheiros, de acordo com a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério 

da Saúde.” (2011, p. 82) 

Evidentemente, as referências na Constituição ao Conselho da República e ao 

Conselho de Defesa Nacional não entram nessa contabilidade por serem órgãos específicos de 

consultoria e assessoramento institucional da Presidência da República, e não conselhos de 

políticas públicas, na acepção aqui tratada. 

  Ainda no seu artigo 22 , inciso II, tratando dos direitos das crianças, adolescentes e 

idosos, a Constituição Federal de 1988 repete-se no receituário: “ II – participação da 

população, por meio de organizações representativas, na formulação das políticas e no 

controle das ações em todos os níveis.” 

  Não se pode deixar de também mencionar o princípio incluído pela Constituição 

Federal de 1988 no capítulo destinado à Educação, nestes termos: “Art. 206. O ensino será 

ministrado com base nos seguintes princípios: (...) VI - gestão democrática do ensino público, 

na forma da lei.” 

  Adicionalmente, a par das inovadoras referências no texto da própria Constituição 

Federal de 1988, a partir dela e inspirada nela veio à lume pródiga legislação 

infraconstitucional acerca dos conselhos de políticas públicas, como, por exemplo, a Lei 

8.069/90 que institui o Conselho de Direitos da Criança e Adolescente, as Leis 8.080/90 e 
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8.142/90, que instituem o Conselho de Saúde, a Lei 8.742/93 que consolida o Conselho 

Nacional de Assistência Social e a Medida Provisória n. 661/94 que cria o Conselho Nacional 

de Educação. 

 Na esfera federal, de acordo com Buvinich, a criação dos conselhos nacionais se deu: 

 

 

 

Ainda no plano federal, segundo Buvinich (2012) a distribuição dos conselhos 

nacionais quanto à composição, natureza e competência decisória seria a seguinte: 
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E a relação de implantação dos conselhos no âmbito municipal, com a liderança da 

assistência social, seguida pela alimentação escolar e pela saúde, de acordo com Buvinich 

(2012) assim se mostra na Tabela abaixo: 

 

 

 A institucionalização dos conselhos de políticas públicas municipais no Brasil pode 

ser verificada e analisada com base na pesquisa MUNIC do IBGE. Explica Daniela Santos 

Barreto (2011) que a Pesquisa de Informações Básicas Municipais (MUNIC) realizada pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) é levada à totalidade dos municípios do 

país desde a primeira edição, em 1999, quando estes eram 5.507, e igualmente até a 8a edição, 

em 2009, em que somavam 5.565 os municípios brasileiros, e consiste, segundo essa 

pesquisadora, “de 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.” (BARRETO, 2011, p. 215) 
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Com efeito, o mapa 1 a seguir, da Munic/IBGE 2001, traz o quadro geral dos 

conselhos municipais brasileiros existentes e ativos. 

 

Fonte: IBGE – MUNIC – 2001/ Buvinich (2012) 

 

Já o mapa 2 abaixo, também do IBGE – MUNIC / 2001, traz o quadro geral de 

paridade nos conselhos municipais brasileiros. 

 

Fonte: IBGE – MUNIC/2001/ Buvinich (2012) 
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E o mapa 3 abaixo, mostra os municípios brasileiros que no MUNIC/IBGE de 

2001/2003 não possuíam nenhum conselho municipal. 

  

Fonte: IBGE-MUNIC 2001/ Buvinich (2012) 

Na tabela 3 e 4 a seguir, pode-se ver o quadro geral dos conselhos municipais no 

Brasil, segundo a MUNIC 2001 do IBGE. 
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Em MUNIC mais recente, de 2011, o IBGE traz detalhes sobre os conselhos 

municipais de saúde, que se mostram paritários, com predominância da representação da 

sociedade civil e do caráter deliberativo e fiscalizador.
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Também na MUNIC de 2011, o IBGE traz detalhes sobre os conselhos municipais de 

educação, também paritários em maioria e com prevalência do caráter consultivo. 
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A mesma MUNIC 2011 do IBGE traz detalhes em relação aos conselhos de direitos 

humanos, reduzidos a 123, e a apenas 12 no que se refere aos direitos LGBTS, contrastando 

com os referentes aos Direitos da Criança e Adolescentes, em número de 5.446.
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E finalmente, a MUNIC de 2012 do IBGE traz os dados detalhados dos conselhos 

municipais de políticas urbanas ou similares, abrangendo 1.231 municípios, de forma paritária 

em sua maioria e de caráter consultivo e deliberativo em prevalência.
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Em trabalho de pesquisa empírica
6
 sobre alguns conselhos municipais no Estado de 

Minas Gerais, intitulado Participação e (Re)distribuição nas políticas públicas em Minas 

Gerais
7
, e sob a coordenação de Leonardo Avritzer e Débora Cristina Rezende de Almeida, os 

conselhos de políticas públicas foram analisados sob uma metodologia de avaliação da 

normatividade participativa,  que compara “variáveis do desenho institucional presentes nas 

leis de criação e nos regimentos internos dos conselhos, como as formas de eleição dos seus 

presidentes e a presença ou ausência de câmaras técnicas que possibilitem uma participação 

mais qualificada dos atores da sociedade civil no processo de decisão”. (AVRITZER; 

ALMEIDA; 2009, p. 7) Segundo esses autores, a definição pelo estudo de conselhos do nível 

municipal se deveu ao entendimento de que a complexidade ou escala interferiria nos 

resultados e que a proximidade entre instituições e cidadãos aumentaria o potencial de 

efetividade das instituições participativas deliberativas
8
.   

Nessa pesquisa empírica, que passa a ser aqui referida como pesquisa PRODEP 2009, 

foram escolhidos municípios considerados pólos regionais: Belo Horizonte, Uberlândia, Juiz 

de Fora, Poços de Caldas e Montes Claros
9
.  Em um primeiro cenário, foram analisadas as 

normas e os desenhos institucionais dos Conselhos Municipais de Saúde, Assistência Social e 

dos Direitos da Criança e do Adolescente de Minas Gerais. Segundo a pesquisa PRODEP 

2009, as Leis de Criação dos Conselhos Municipais nas cinco cidades em Minas Gerais 

remontam, em sua maioria, à década de 90, apenas em três casos de Conselhos Municipais de 

Assistência Social foi registrada a criação a partir de 1996, e no conjunto das cidades 

                                                 
6
 A abordagem metodológica utilizada nessa pesquisa foi o método comparativo, e sua origem, de acordo com 

Avritzer e Almeida, seria identificada em John Stuart Mill, que desenvolveu o Método das variações 

concomitantes, com o propósito de interpretar as variações que apresentam um objeto social dado, ao relacioná-

las com as diferenças comprovadas no modo de ação de tal fator, em igualdade de condições. (AVRITZER; 

ALMEIDA; 2009, p. 10) 
7
 Disponível em http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/sites/default/files/relatorio_final.pdf 

8
 Essa pesquisa empírica foi baseada em diferentes técnicas de pesquisa e coleta de dados: “a) Análise das atas 

das reuniões ordinárias e extraordinárias dos conselhos, utilizando para isso listas de presença com indicação do 

segmento dos conselheiros, pauta de reuniões e resoluções; b) Análise institucional por meio de exame dos 

documentos que estruturam a dinâmica de participação e deliberação nos conselhos, principalmente, as Leis de 

Criação, com suas alterações, e Regimentos Internos; 11 c) Análise de pares de municípios por meio de 

informações contidas no Instrumento de Coleta de Dados Municipais formulado pela equipe de pesquisadores do 

PRODEP – Programa Democracia Participativa.” (AVRITZER; ALMEIDA; 2009, p. 10/11) 
9
 Merece referência, no âmbito dessa pesquisa empírica, em relação ao Município de Montes Claros, quanto ao 

seu histórico de fomento às instituições participativas, o reconhecimento, pelos pesquisadores coordenados por 

Leonardo Avritzer e Debora Cristina Rezende de Almeida, de que a gestão 2005-2008 gerida pelo prefeito Athos 

Avelino (então no PPS) teria representado uma renovação no cenário político de Montes Claros, pois seria a 

primeira gestão que teria demonstrado uma preocupação com a participação popular e, para a efetivação desse 

projeto político, foi lançada a estrutura organizacional da Governança Solidária de Montes Claros, formada pela 

Prefeitura e Secretarias municipais, Comitê Gestor Local, Comitê de Governança Solidária Municipal, 

associações de moradores, entidades e grupos sociais, sindicatos, CDL, ACI, FIEMG, terceiro setor, 

universidades, fóruns, conselhos de gestão pública, igrejas e entidades representativas; (AVRITZER; 

ALMEIDA; 2009, p. 31, g.n.) 
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analisadas todos os conselhos possuem Regimento interno.  Em relação ao Regimento 

Interno, a pesquisa PRODEP 2009 notou que a maioria deles passara por uma reformulação a 

partir de 2001 e isso demonstraria que os conselhos estariam em permanente reestruturação 

normativa, sendo que a discussão sobre organização interna dos conselhos ocuparia a grande 

parte das reuniões e temas em pauta e estariam associadas “ao debate da necessidade de 

mudança nas regras de deliberação e influência nas decisões por parte dos atores da sociedade 

civil.” (AVRITZER; ALMEIDA; 2009, p. 40).   

No que concerne à estrutura de funcionamento, segundo o PRODEP 2009, todos 

os conselhos pesquisados são organizados com plenário, mesa diretora e secretaria executiva e 

exceto pelos CMS e CMDCA de Montes Claros, os demais possuem Câmaras Técnicas ou 

Comissões Temáticas previstas em seu Regimento Interno.  No que diz respeito à frequência 

das reuniões ordinárias, o PRODEP 2009 apontou que a maioria dos conselhos realiza pelo 

menos uma reunião por mês (92,3%), número que corresponde às reuniões ordinárias, mas a 

análise das atas demonstrou uma média de duas vezes por mês, intercalando reuniões 

ordinárias e extraordinárias. Já quanto aos locais onde estas reuniões ocorrem, o PRODEP 

2009 constatou que os Conselhos de Saúde possuem uma estrutura administrativa mais 

independente que os demais conselhos; em Belo Horizonte, Montes Claros e Juiz de Fora os 

CMS’s possuem sede própria, fora das dependências da Secretaria Municipal e com 

funcionários para atendimento ao público, em Uberlândia e Poços de Caldas o conselho 

funciona em uma sala dentro da estrutura da Secretaria de Saúde, situação também verificada 

nos Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da Criança e do Adolescente 

que funcionam ou em sala pertencente à estrutura das Secretarias Municipais ou em Casas de 

Conselhos, que geralmente congregam diferentes conselhos das áreas de políticas sociais. No 

que diz respeito ao número de membros nos conselhos, o PRODEP 2009 verificou 

considerável variação, na saúde os conselhos possuem um número maior de membros, 

seguidos pelos de assistência social. Na maioria dos CMDCA’s o número de membros gira 

em torno de 10 a 20 membros. (AVRITZER; ALMEIDA; 2009,  p. 42/43).   

Quanto à paridade, o PRODEP 2009 observou que na saúde segue-se esse princípio 

entre representantes da sociedade civil, que ocupam 50% das cadeiras, e, por outro, de 

representantes do governo, trabalhadores da saúde e instituições prestadoras de serviços, que 

perfazem os outros 50%, já os Conselhos Municipais de Assistência Social e dos Direitos da 

Criança e do Adolescente a divisão paritária se dá entre os representantes da sociedade civil 

(especialmente organizações e movimentos que atuam na área de defesa de direitos e 

assistência social e na prestação de serviços) e do governo, sendo que na área de Assistência 
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Social em alguns locais, existe uma divisão interna da sociedade civil com especificação entre 

usuários, trabalhadores e prestadores. (AVRITZER; ALMEIDA, 2009).   

  Em relação aos conselhos municipais de saúde, o PRODEP 2009 apontou que a função 

de presidente e a forma de eleição têm as seguintes características: em 87% dos casos a 

presidência pode ser ocupada por qualquer conselheiro a partir de eleições em plenário, 

apenas nos Conselhos Municipais de Saúde de Montes Claros e Uberlândia a presidência 

continua a ser ocupada pelo Secretário Municipal. (AVRITZER; ALMEIDA; 2009, p. 46). Já 

quanto ao processo decisório, o PRODEP 2009 identificou diversas regras que estruturam o 

funcionamento dos conselhos que podem informar sobre sua permeabilidade aos diferentes 

atores sociais presentes nas plenárias em termos de possibilidade de proposição e introdução 

de pontos de pauta, de direito de fala de não conselheiros e das regras de tomada de decisão. 

Assim, além da pauta prevista, durante as reuniões é comum nos conselhos a 

introdução de pontos de pauta, dependendo da urgência do assunto ou do processo de 

discussão entre os conselheiros. Na maioria dos conselhos de saúde há esta previsão nos 

Regimentos e a prerrogativa também é dos conselheiros, a diferença se dá em relação ao 

tempo em que esta alteração pode ocorrer – antes ou durante a reunião. Quanto aos demais, a 

prerrogativa também é dos conselheiros e em 92,3 % dos casos para os quais há informação a 

votação das deliberações de dá por maioria simples. A pesquisa PRODEP 2009 também 

identificou como se dá a participação dos atores externos no conselho: em 53,3% dos casos os 

atores externos têm direito de fala nos conselhos, dentre estes, a maioria dos casos (4) são do 

CMS. (AVRITZER; ALMEIDA; 2009, p. 48). 

Quanto à forma de escolha dos representantes da sociedade civil nos três conselhos 

estudados,  a maioria dos representantes foi definida por algum processo de seleção (58,3%) e 

41,7% foram indicados, no caso de entidades eleitas em assembleias o processo seria mais 

amplo no que tange às possibilidades de acesso de diferentes entidades, já a eleição interna 

nas entidades e dentro do conselho, pressupõe que estas entidades já foram previamente 

selecionadas pelos conselhos em seus Regimentos Internos. Na definição dos representantes 

do Executivo,  a maioria deles é indicada pelo órgão ao qual pertence, com a única exceção de 

Poços de Caldas, que prevê a eleição em fórum ou conferência. (AVRITZER; ALMEIDA; 

2009, p. 50/53).   

Na específica análise das atas dos conselhos de saúde de Belo Horizonte, Juiz de Fora 

e Montes Claros, o PRODEP 2009 pode constatar que os três conselhos analisados 

apresentam uma predominância de registro de falas de conselheiros representantes do 

segmento “Usuário”. O segmento dos trabalhadores possui expressiva vocalização nos três 
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conselhos. Relevante também mencionar que nos três conselhos há um registro de um número 

muito baixo de falas de representantes do segmento “Prestador”. No que concerne ao 

segmento “trabalhador” há um alto índice de participação nas propostas (26%), até mesmo 

acima de sua representação numérica (13%). (AVRITZER; ALMEIDA, 2009, p. 60/62).
10

 

Em observação participante junto ao Conselho Municipal de Saúde de Montes Claros, 

recentemente realizada pelo autor da presente dissertação (reunião ordinária nº341 de 

outubro/novembro de 2015)
11

, foi possível verificar, de modo geral, e a título meramente 

ilustrativo, a permanência dos indicadores encontrados pelo PRODEP 2009 em relação ao 

CMS de Montes Claros. Com efeito, o CMS de Montes Claros ainda funciona no mesmo 

prédio da Secretaria Municipal de Saúde (em auditório climatizado), utilizando-se de 

servidores e dependendo da infraestrutura desta, e as reuniões ordinárias mensais são 

intercaladas com pelo menos uma reunião extraordinária, em média. O Regimento Interno 

ainda dispõe ser o Secretário Municipal de Saúde o Presidente nato do Conselho, e em um dos 

assuntos recorrentes no CMS, a representatividade, percebe-se a atualidade do debate em 

relação a quem poderia ser presidente conselheiro, havendo gestão no sentido de alteração do 

regimento para se permitir a rotatividade. Outro tema recorrente dizia respeito às ausências 

reiteradas de certos representantes, dos 32 membros, 24 eram mais assíduos, e dentre estes 

havia pouca renovação, havendo casos de representantes dos usuários com mais de 20 anos no 

exercício da função de conselheiro. 

 Voltando à abordagem teórica, Elenaldo Celso Teixeira (2000) destacando aspectos 

relevantes na evolução institucional dos movimentos sociais e antecipando muitas das 

indagações que ainda atualmente permeiam o debate em torno das diversas perspectivas que 

envolvem os conselhos brasileiros após 1988, diz, em síntese elucidativa:  

 

No Brasil, os conselhos têm origem ou em experiências de caráter informal 

sustentados por movimentos sociais, no formato de “conselho popular” (como no 

Movimento de Saúde da zona leste de São Paulo, com membros eleitos diretamente 

pela população e posteriormente reconhecidos pela Secretaria Estadual de Saúde)
12

 ou 

                                                 
10

 Para uma análise empírica mais abrangente, embora também regionalizada, veja-se o trabalho de Celene 

Tonella (TONELLA, 2004) sobre os Conselhos Municipais de políticas públicas em Maringá, e de (KUHN; 

VOSS, 2013) acerca dos Conselhos de Desenvolvimento Urbano de Cascavel e dos demais Municípios da 

Mesorregião Oeste do PR. Disponível em Anais do Simpósio Sustentabilidade e Contemporaneidade nas 

Ciências Sociais – 2013. 
11

 Em anexo, a convocação da 341ª Reunião do CMS de Montes Claros envolvendo a aprovação das atas 

relativas às reuniões ordinárias 336ª, 337ª e 339ª e extraordinárias 134ª, 135º, 136º, 137º, 139ª e 140º.  
12

 Com a ascensão do PT a algumas prefeituras, houve intensa discussão interna e na imprensa, sobre papel e a 

natureza dos chamados “Conselhos Populares”. Ver GADOTI e PEREIRA (1989); Folha de São Paulo, 10, 

18/12 1988; e debates entre militantes sociais e de partidos no jornal E Agora?, publicado pela Fase CPV, Pólis e 

SOF, em julho de 1989. Ver também, DOIMO (1995). Nota da citação. 
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como estratégias de luta operária na fábrica, alternativas à inércia e ao 

comprometimento dos sindicatos oficiais, na forma de “Comissões de Fábrica”
13

. 

Estas experiências e outras desenvolvidas na década de 70 e 80 (Osasco, Campinas, e 

Piracicaba – SP, Boa Esperança – ES, Porto Alegre do Norte – MT) 
14

 são absorvidas 

pelo debate da Constituinte, que incorpora na Constituição o princípio da participação 

comunitária, e geram posteriormente várias leis que institucionalizam os Conselhos de 

Políticas Públicas (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000, p. 102): 
 

 

Segundo esse autor, contemporaneamente, os conselhos se apresentam de forma 

bastante diferenciada, de acordo com cada país, e com limites bem mais demarcados nos seus 

papéis e poderes. Podem ter funções consultivas ou deliberativas, ou de controle social, e têm 

base territorial local (distritos, quarteirões), bem como seus membros são escolhidos 

diretamente ou indicados por partidos com participação na gestão. Os formatos dos conselhos 

brasileiros variam, segundo o autor, conforme estejam vinculados à implementação de ações 

focalizadas, através de conselhos gestores de programas governamentais (merenda ou 

alimentação escolar, ensino fundamental, crédito), ou à elaboração, implantação e controle de 

políticas públicas setoriais, definidos por leis federais para concretizarem direitos e 

comportamentos dos indivíduos e da sociedade (Direitos Humanos, violência, discriminação 

contra a mulher, o negro, etc.). Também surgem em alguns municípios, organismos mais 

gerais, de participação mais ampla, envolvendo vários temas transversais, como o Conselho 

de Desenvolvimento Municipal e o Conselho de Desenvolvimento Urbano. Como haveria no 

Brasil, ainda segundo o autor citado, uma tradição de defasagem entre o país legal e o país 

real, a discussão deveria abordar alguns aspectos deste novo mecanismo de participação, com 

destaque para os conselhos como instrumentos de democratização do Estado e da sociedade 

(CARVALHO; TEIXEIRA, 2000). 

  Assim, argumenta Elenaldo Celso Teixeira que alguns eixos de indagação deveriam 

nortear essa discussão, a saber: qual seria o papel político dos conselhos e que tarefas seriam 

delineadas para tentar desempenhá-lo? Qual a natureza de sua representação social, de sua 

configuração dentro da esfera pública e de seu tipo de mandato?  Qual a efetividade do 

conselho em termos de sua composição, criação e funcionamento? E conclui o autor que se 

obviamente não tivermos respostas para estas indagações, elas serviriam, no mínimo, como 

provocação para a reflexão (CARVALHO; TEIXEIRA, 2000). 

                                                 
13

 Ver ANTUNES E NOGUEIRA (1981) sobre experiências internacionais e as Comissões de Fábricas no Brasil 

desde a década de 50. Nota da citação. 
14

 São experiências pioneiras, desenvolvidas a partir dos movimentos sociais, muitas delas incorporadas pelos 

governos locais, na época dirigidos pelo MDB e até Arena (na cidade de Boa Esperança – ES). Ver CASCÃO 

(1992) e SOUZA (1982).  Nota da citação. 
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 Naturalmente, nesse debate em torno da evolução dos conselhos de políticas públicas 

no Brasil, embora não seja o foco deste trabalho, há de se mencionar outros instrumentos que 

também partilham de características participativas, em maior ou menor grau de 

institucionalização. Nesse sentido, além dos conselhos, no âmbito dos municípios têm-se 

outras instituições participativas, como os orçamentos participativos, os mecanismos de 

participação que propiciam a apresentação de críticas, queixas e proposições ao poder público 

e os processos conferencistas.  

Assim, segundo Soraya Vargas Cortes (2011), essas instituições participativas 

existentes nos municípios brasileiros permitiriam o envolvimento regular e continuado de 

cidadãos com a administração pública, tanto diretamente quanto através de representantes, 

como ocorreria com maior frequência, e seriam consideradas instituições porque não se 

constituiriam em experiências episódicas ou eventuais de participação em projetos ou 

programas governamentais ou de organizações da sociedade civil ou do mercado, mas seriam 

instituídas como elementos característicos da gestão pública brasileira, e “diferem dos modos 

de participação eleitoral típicos das democracias liberais, ao permitir a representação de 

interesses e a expressão de preferências ao longo de legislaturas, entre os períodos eleitorais.” 

(CORTES, 2011, p. 137/150) 

De acordo com Soraya Vargas Cortes (2011), os mecanismos de participação 

individual dos cidadãos seriam aqueles dispositivos, por exemplo, como as pesquisas de 

satisfação de usuários e de beneficiários; serviços que receberiam demandas, sugestões ou 

reclamações por telefone ou via internet, tipo “disque denúncia”, “fale conosco”, e, 

principalmente, as ouvidorias, que permitiriam ao indivíduo manifestar suas preferências 

sobre os serviços e bens oferecidos diretamente pelo município ou cuja provisão é regulada 

pelo governo municipal. Já as conferências, segundo essa autora, seriam as instituições 

participativas onde a participação se daria principalmente através de representantes, atuando 

em reuniões deliberativas, e apenas no nível municipal, nas pequenas e médias cidades, 

haveria participação direta dos cidadãos. Informa ainda Cortes (2011) que as conferências 

nacionais participativas se institucionalizaram na década de 1990, em diversas áreas de 

políticas públicas e os processos conferencistas poderiam constituir-se como a grande 

conferência setorial nacional de assistência social, de saúde, das cidades, da cultura, de 

educação ou como conferências temáticas, subsetoriais, como, conferências de saúde mental, 

de saúde da mulher, de saúde bucal ou de vigilância em saúde, sendo que as conferências, de 

ambos os tipos, “participam da formação da agenda de debates setorial que predominará nos 

anos subsequentes à sua realização. Constituem-se como arenas democráticas e temporárias 
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de debates, de âmbito nacional, que favorecem a explicitação de demandas sociais locais.” 

(CORTES, 2011. pp. 139/140). 

Já os orçamentos participativos, cujos primeiros registros datam de 1980, dizem 

respeito aos instrumentos de aferição, de debate e de consulta popular em procedimentos 

deliberativos sobre o orçamento público municipal, como a indicação pelos cidadãos de 

determinado bairro da preferência por esta ou aquela obra (a construção de quadra 

poliesportiva ou a reforma de uma escola daquele bairro, por exemplo) no plano orçamentário 

anual. Para Cortes (2011), todavia, “o caráter pouco institucionalizado, se comparado aos 

conselhos de políticas públicas, os torna mais vulneráveis frente às mudanças no comando do 

Poder Executivo e, portanto, é menor a tendência de que se generalizem na gestão pública do 

país.”  

Relacionando as características dos orçamentos participativos com as dos conselhos de 

políticas públicas, Julian Borba (2011) destaca a capacidade dessas duas instituições 

participativas de atrair diferentes públicos, oferecendo oportunidades distintas de participação 

política para diferentes segmentos sociais, sendo que nos orçamentos participativos verificar-

se-ia um caráter bem mais “popular” na sua composição.  Conclui esse autor no sentido de 

que os conselhos e o orçamento participativo “possuem características institucionais distintas, 

as quais também atraem públicos e produzem resultados igualmente distintos.”(BORBA, 

2011, p. 74). 

Demonstrados o surgimento e a evolução dos conselhos de políticas públicas no Brasil 

e evidenciados seus marcos históricos, suas classificações, suas transformações de órgãos do 

Estado para órgãos coletivos de participação democrática no Estado e, sobretudo, evidenciada 

a institucionalidade normativa na perspectiva da reconstrução constitucional após 1988 e as 

distinções com outras instituições participativas, bem como vistos os resultados de pesquisas 

empíricas, passa-se agora ao estudo da natureza, inclusive jurídica, dos conselhos de políticas 

públicas brasileiros, em face dos órgãos da administração pública e dos organismos ditos 

estritos da sociedade civil.  

  Antes disso, todavia, como pressuposto necessário a esse debate, é preciso que se faça 

um breve histórico em torno dos referenciais teóricos nas relações entre a sociedade civil e o 

Estado especialmente ao longo dos últimos dois séculos. 
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1.3 - Sociedade civil e Estado. 

 

As formulações teóricas a respeito do que hoje se entende por Estado surgem com o 

advento do Estado nacional após o fim da idade média e têm nas lições de Maquiavel
15

 aos 

Príncipes de Florença sua primeira manifestação
16

. Já a construção teórica sobre a natureza e a 

conformação da sociedade civil no Estado ou mesmo fora dele começa bem mais tarde, com 

Hegel.  

Em uma formulação inicial, pode-se dizer, conforme Norberto Bobbio (2007) que a 

expressão "sociedade civil" é geralmente empregada como um dos termos da grande 

dicotomia sociedade civil/Estado, o que significa que não se pode determinar seu significado 

e delimitar sua extensão senão redefinindo simultaneamente o termo "Estado" e delimitando 

também e de forma correspondente a extensão deste; assim, “negativamente, por "sociedade 

civil" entende-se a esfera das relações sociais não reguladas pelo Estado, entendido 

restritivamente e quase sempre também polemicamente como o conjunto dos aparatos que 

num sistema social organizado exercem o poder coativo.” (BOBBIO, 2007, p.33) 

Na interpretação de Leonardo Avritzer (2012) a sociedade civil foi um conceito 

relacionado aos países da Europa e aos Estados Unidos até o início da terceira onda de 

democratização. Leciona esse pensador que tal conceito surgiu no século XIX, por volta de 

1820, como uma dimensão dualista capaz de expressar duas mudanças trazidas pela 

modernidade ocidental: a diferenciação entre as esferas econômica e familiar com a abolição 

da escravidão, e a diferenciação entre Estado e sociedade causada pela especialização 

sistêmica do Estado moderno. Nesse contexto, aponta o autor, “em sua primeira formulação, a 

sociedade civil é um conceito dualista, que expressa o início de um processo de diferenciação 

entre Estado e sociedade na Europa.” (AVRITZER, 2012, p 384) 

De modo contrário, sustentava a doutrina jusnaturalista que a sociedade civil 

contrapõe-se a “sociedade natural”, sendo sinônimo de “sociedade política” e, portanto, de 

“Estado”. (BOBBIO, 1994, p.1206). 

Contudo, segundo Bobbio (1994), para Hobbes e Locke enquanto civil significa ao 

mesmo tempo político e civilizado, em Rousseau a noção de sociedade civil vai ter sentido 

                                                 
15

 A obra O Príncipe, de Nicolau Maquiavel, data de 1513.  
16
“ É inegável que com Maquiavel, também por isto digno de ser considerado como o fundador da ciência 

política moderna, o Estado não pode mais ser de modo algum assemelhado a uma forma de sociedade, e apenas 

por hábito de escola ainda pode ser definido como societas civilis. Quando Maquiavel fala do Estado, pretende 

falar do máximo poder que se exerce sobre os habitantes de um determinado território e do aparato de que alguns 

homens ou grupos se servem para adquiri-lo e conservá-lo. O Estado assim entendido não é o Estado-sociedade 

mas o Estado-máquina.” (BOBBIO, 200 , p.50/51) 
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único de sociedade civilizada (em sentido axiológico negativo), que só se torna sociedade 

política após o contrato social; já em Hegel, continua Bobbio, os indivíduos organizam-se em 

sujeitos coletivos e através desse campo de mediações legitimam o interesse público e a partir 

dessa sistematização compreende-se a sociedade civil como esfera dos interesses particulares, 

da liberdade, onde se legitima o pacto que fundará o Estado, em síntese, a sociedade civil já 

não coincide com o Estado, mas constitui um dos seus momentos preliminares (KOLODY; 

ROSA; DANUTA LUIZ, 2011). 

Com efeito, aponta Luis Alberto Restrepo (1990), foi Hegel quem, pela primeira vez, 

cunhou o termo sociedade civil (bürgerliche Gesellschaft), e estabeleceu sua diferença em 

relação ao Estado, bem como atribuiu a cada uma das duas instâncias sua própria esfera de 

ação. De fato, nesse mesmo sentido acentua Bobbio que “uma história completamente diversa 

começa com Hegel, para o qual pela primeira vez a sociedade civil não compreende mais o 

Estado na sua globalidade mas representa apenas um momento no processo de formação do 

Estado.” (BOBBIO, 2007, p. 49) 

O próprio Marx (2010), na sua impiedosa
17

 Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, 

destaca que Hegel parte da separação da “sociedade civil” e do “Estado político” como de 

dois opostos fixos, duas esferas realmente diferentes e de fato essa separação seria certamente 

real no Estado moderno, onde a identidade dos estamentos civil e político seria a expressão da 

identidade das sociedades civil e política, e arremata o jovem Marx sua crítica: 

 

Essa identidade desapareceu. Hegel a pressupõe como desaparecida. Se a 

identidade dos estamentos civil e político expressasse a verdade, ela não 

poderia ser, portanto, mais do que uma expressão da separação das sociedades 

civil e política! ou ainda: somente a separação dos estamentos civis e dos 

estamentos políticos exprime a verdadeira relação entre as modernas 

sociedades civil e política. (MARX, 2010, p. 89/90) 

 

 

Destaca Restrepo (1990) que Hegel recolhe de Adam Smith e dos economistas 

clássicos a existência da sociedade, a enriquece com a filosofia política da Ilustração, mas a 

situa no quadro do Estado, próprio da filosofia grega e da concepção de Rousseau de “vontade 

geral”.  Assim, “Liberalismo de Smith e Locke e coletivismo de Rousseau convivem, assim, 

em uma síntese em que o primeiro se subordina ao segundo sem nele desaparecer, com base 

                                                 
17

 Em verdade, uma especial crítica à concepção de sociedade civil de Hegel, onde se contam nada menos que 

272 vezes a utilização da expressão sociedade civil. 



48 

 

 

no fundamento comum do direito natural moderno e secular.” (RESTREPO. 1990. PP. 

61/100). 

O desenvolvimento do pensamento teórico de Hegel sobre sociedade civil e Estado 

tem fundamental importância na medida em que influenciou as elaborações posteriores de 

Marx, Lênin e Gramsci, que dele absorveram alguns elementos, transformaram ou 

descartaram outros. Com efeito, Restrepo (1990) aponta que o conceito hegeliano seria o mais 

amplo e complexo, o que não significaria que seja o mais adequado. Para esse autor, na 

filosofia política de Hegel, a ação do homem articula-se em três níveis: família, sociedade 

civil e Estado; e toda ação humana é movida por interesses dirigidos à obtenção de bens 

específicos, e em interesse não há ação.  

 

O que caracteriza e diferencia a sociedade civil e o Estado é, para Hegel, a 

natureza, particular ou geral, do interesse que move os homens à ação ou do 

bem que buscam por meio dela. As ações que derivam de um interesse 

particular dão origem à sociedade civil. E se inscrevem nela. Por outro lado, o 

Estado é produto de uma ação que obedece ao interesse geral de toda a 

coletividade. Dirige-se ao bem universal. Este princípio de distinção entre 

sociedade civil e Estado é, de um ponto de vista puramente metodológico, útil 

para estabelecer a diferença entre o social e o político. Hegel denomina a 

sociedade civil, também, de “sistema das necessidades” (Bedürfnisse). Surge 

da dinâmica imposta pela satisfação das necessidades particulares. 

(RESTREPO. 1990. PP. 61/100). 

 

Para Hegel (1997), a família desenvolve-se em sociedade civil e o domínio desta  

conduz ao Estado e o que há nestes dois momentos é a própria ideia do Estado. No 

pensamento de Hegel, a sociedade civil contém três momentos: 

 

A - A mediação da carência e a satisfação dos indivíduos pelo seu trabalho e 

pelo trabalho e satisfação de todos os outros: é o sistema das carências; B - A 

realidade do elemento universal de liberdade implícito neste sistema é a defesa 

da propriedade pela justiça; C - A precaução contra o resíduo de contingência 

destes sistemas e a defesa dos interesses particulares como algo de 

administração e pela corporação. (HEGEL, 1997, p. 173) 

 

Explicita Renato Almeida de Moraes (MAGALHÃES, 2006) que o conceito de 

sociedade civil em Hegel restringia-se aos sistemas das necessidades nos quais os indivíduos 

agiriam egoística e individualmente, mas as críticas marxianas e gramscianas deflagraram os 

limites de seu conceito, assim como a necessidade de reformulá-lo. 

Assim, no pensamento de Marx a sociedade civil vai apresentar outra abordagem, civil 

passa a ser entendido como sinônimo de burguês (RESTREPO, 1990). Contudo, nas palavras 
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de Bobbio, “tanto a sociedade natural dos jusnaturalistas, quanto a Sociedade Civil de Marx 

indicam a esfera das relações econômicas intersubjetivas de indivíduo a indivíduo, ambos 

independentes, abstratamente iguais, contraposta à esfera das relações políticas, que são as 

relações de domínio” (BOBBIO, 1994, p.1209). 

 

A noção de sociedade civil em Marx é, ao mesmo tempo, o conceito de sua 

existência ilusória, de sua não existência real. Acima de tudo, Marx estabelece 

nela uma distinção e uma relação dialética entre dois níveis: os meios de 

produção e as relações sociais de produção. Os meios de produção seriam a 

garantia do progresso histórico, o único resgatável para o futuro de uma 

sociedade. (RESTREPO. 1990, p. 61/100). 

 

 

Pode-se assim dizer, com base em Bobbio (2007) que Marx, concentrando a atenção 

sobre o sistema das necessidades que constitui apenas o primeiro momento da sociedade civil 

hegeliana, “compreende na esfera da sociedade civil exclusivamente as relações materiais ou 

econômicas e, com uma inversão já completa do significado tradicional, não apenas separa a 

sociedade civil do Estado como dela faz o momento ao mesmo tempo fundante e antitético”. 

BOBBIO (2007, p.49). 

Chegando à contribuição de Gramsci ao presente debate entre sociedade civil e sua 

relação com o Estado, o pensador italiano, segundo Restrepo (1990), com a intenção de 

recuperar a democracia política para o socialismo, muda substancialmente a concepção 

marxista do poder e, em consequência, a noção de conflito entre as classes, de sociedade civil, 

de Estado e de sua mútua relação, retornando a Hegel e aos clássicos, sem abandonar a 

riqueza crítica de Marx; Gramsci propõe duas instâncias da prática social: a sociedade civil e 

a sociedade política e inclui no conceito de sociedade civil uma dimensão nova: a “direção 

intelectual e moral” de uma classe em relação ao conjunto social. 

É também nesse mesmo sentido a compreensão de Bobbio (2007, p.50) acerca do 

pensamento de Gramsci: “embora mantendo a distinção entre sociedade civil e Estado, 

Gramsci desloca a primeira da esfera da base material para a esfera superestrutural e dela faz 

o lugar da formação do poder ideológico distinto do poder político estritamente entendido e 

dos processos de legitimação da classe dominante.” 

Já Max Weber (2001), enfatiza dois elementos distintos no Estado: a territorialidade e 

a violência:  

 

“a violência não é o único instrumento de que se vale o Estado – não se tenha 

a respeito qualquer dúvida –, mas é o seu instrumento específico. Na 

atualidade, a relação entre o Estado e a violência é particularmente íntima. 
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[…] nos dias de hoje devemos conceber o Estado contemporâneo como uma 

comunidade humana que, dentro dos limites de determinado território, 

reivindica o monopólio do uso legítimo da violência física. (WEBER, 2001, 

p. 60) 

 

 

Nesse contexto, de acordo com Bobbio (2007), a digressão histórica mostra a 

variedade de significados, inclusive entre si contrastantes, com os quais foi usada a expressão 

sociedade civil; e o significado predominante “foi o de sociedade política ou Estado, usado 

porém em diversos contextos conforme a sociedade civil ou política tenha sido diferenciada 

da sociedade doméstica, da sociedade natural, da sociedade religiosa.” (Bobbio, 200 , p. 49) 

De fato, segundo esse autor, a ideia de que a sociedade civil é o anteato (ou a 

contrafação) do Estado: 

  

entrou de tal maneira na prática cotidiana que é preciso fazer um grande 

esforço para se convencer de que, durante séculos, a mesma expressão foi 

usada para designar aquele conjunto de instituições e de normas que hoje 

constituem exatamente o que se chama de Estado, e que ninguém poderia mais 

chamar de sociedade civil sem correr o risco de um completo malentendido. 

(Bobbio, 2007, p. 50) 

 

  As visões e influências que tiveram e ainda têm todos esses pensadores é inegável, e 

na atual contemporaneidade esse debate se reveste de especial importância em função das 

novas dimensões e imbricações que estas instituições têm revelado desde o final do século 

XX. Segundo Habermas (1999. p. 99 – grifo do autor) “O atual significado da expressão 

“sociedade civil” não coincide com o da “sociedade burguesa”, da tradição liberal, que Hegel 

chegara a tematizar como “sistemas das necessidades”, isto é, como sistema do trabalho social 

e do comércio de mercadorias numa economia de mercado.” Atualmente, afirma Habermas, o 

termo “sociedade civil” não incluiria mais a economia constituída através do direito privado e 

dirigida através do trabalho, do capital e dos mercados de bens, como ainda acontecia na 

época de Marx e do marxismo (HABERMAS, 1999).  

 

O núcleo da sociedade civil nos dias de hoje, ainda na visão de Habermas, seria: 

 

“formado por associações e organizações livres, não estatais e não 

econômicos, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera 

pública nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil os 

ecos dos problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-

nos e os transmitem, a seguir, para a esfera pública política.” (HABERMAS, 

1999, p. 99) 
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Andrew Arato e Jean Cohen, segundo explica Renato Almeida de Moraes 

(MAGALHÃES, 2006), teorizaram com maior verossimilhança e densidade o conceito de 

sociedade civil contemporânea, ao retrabalharem as teorias de Hegel, Marx e Gramsci,  

melhor estruturando a ideia de sociedade civil como veículo indispensável para o exercício 

das liberdades em uma seara democrática; “Arato e Cohen buscaram, no primeiro, a idéia de 

um espaço público que propiciasse o exercício da vida ética; no segundo, a oposição entre 

espaço de interação e a operacionalidade do mercado; e, em Gramsci, a necessidade de 

conceber a sociedade em articulação contínua com a reprodução da cultura.” (MAGALHÃES, 

2006, p.164). 

De acordo com Avritzer (2012), o conceito de sociedade civil ressurgiu na cena 

política e social no final do século XX com duas grandes diferenças do seu significado em 

relação ao século XIX: primeiro, envolvendo um significado tripartite, em que a sociedade 

civil se diferencia tanto do mercado como do Estado; em segundo lugar, o conceito de 

sociedade civil reaparece para explicar os processos sociais que estavam ocorrendo nos países 

da Europa do Leste e nas sociedades latinoamericanas
18

; e em terceiro lugar, a fonte para o 

ressurgimento do conceito de sociedade civil que é uma tradição neo-tocqueviliana ou neo-

durkheimiana que diferenciou a esfera do Estado da esfera das associações voluntárias. E 

conclui Avritzer: 

 

Nesta concepção, a sociedade civil é uma instância autônoma de produção de 

solidariedade social (SHILLS, 1990; FEINBERG, WAISMAN e ZAMOSC, 

2006)
19

. Nos três casos, a sociedade civil adquiriu o significado de um 

conceito cujo ressurgimento foi além dos modelos dualistas do século XIX, de 

diferenciação do Estado e da sociedade, tanto devido à sua independência da 

economia de mercado, quanto ao reconhecimento de que o problema da 

solidariedade social não pode encontrar uma solução satisfatória na esfera 

privada. (AVRITZER, 2012, 385) 

 

 Igualmente refletindo sobre a atualidade desse debate, Bobbio (2007) questiona se a  

distinção entre sociedade civil e Estado, que por dois séculos teve curso, teria ainda a sua 

razão de ser. E responde o próprio autor no sentido de que ao processo de emancipação da 

sociedade do Estado seguiu-se um processo inverso de reapropriacão da sociedade por parte 

do Estado, que o Estado, transformando-se de Estado de direito em Estado social mal se 

                                                 
18

 Referências do original  (ARATO, 1981; COHEN & ARATO, 1992; KEANE, 1988a; 1988b; 1998; 

HABERMAS, 1995). 
19

 Referências da citação original. 
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distingue da sociedade subjacente que ele invade por inteiro através da regulação das relações 

econômicas. Em sentido correspondente, mas inverso, arremata o pensador italiano, ocorreu 

um processo de socialização do Estado “através do desenvolvimento das várias formas de 

participação nas opções políticas, do crescimento das organizações de massa que exercem 

direta ou indiretamente algum poder político, donde a expressão "Estado social"
20

 poder ser 

entendida não só no sentido de Estado que permeou a sociedade mas também no sentido de 

Estado permeado pela sociedade.” (BOBBIO, 200 , p. 51). 

De tudo que se viu, seria razoável considerar que tanto a sociedade civil quanto o 

Estado são processos inacabados, processos em desenvolvimento, em permanente interação, 

muito embora por vezes contraditório, e “sob este aspecto, sociedade e Estado atuam como 

dois momentos necessários, separados mas contíguos, distintos mas interdependentes, do 

sistema social em sua complexidade e em sua articulação interna.” (BOBBIO, 200 , p. 52). 

 É exatamente nesse sentido, de interdependência e de articulação entre a sociedade 

civil e o Estado, que a presente pesquisa utilizará e interpretará essas categoriais da teoria 

política, especificando e distinguindo ainda, para os fins desse trabalho, a sociedade civil dos 

órgãos estritos da sociedade civil, para evitar-se a eventual confusão entre os organismos 

sociais sem qualquer vinculo ou dependência com o Estado e outros organismos sociais que, 

embora fazendo parte da sociedade civil, interagem com maior ou menor vinculação e 

dependência com o poder público, isto é, com o Estado.  

Assim, nessa perspectiva, qual seria a natureza dos conselhos de políticas públicas em 

face da sociedade civil de um lado e o Estado de outro? Essa é a questão de que se ocupa o 

próximo tópico deste capítulo e que tem estreita relação com a discussão que se dará no 

segundo capítulo, na perspectiva do debate de serem os conselhos instrumentos da democracia 

participativa, “mecanismo que permite a superação da velha dicotomia liberal entre Estado e 

sociedade civil através da criação de mecanismos de participação que permitem a 

permeabilidade ou porosidade do poder do estado, o que só é possível ocorrer, de maneira 

efetiva e eficaz, no nível local, onde está o menor espaço territorial.” (MAGALHÃES, 2006, 

p.22) 

O objetivo portanto é diferenciar essas categorias (isto é, órgãos estritos da sociedade 

civil, órgãos estatais e conselhos de políticas públicas) quanto à composição, normatização, 

                                                 
20

 Em reforço dessa perspectiva do Estado Social com a democracia participativa, destaca Bonavides: “O Estado 

Social, em seu mais subido grau de legitimidade,será sempre, a nosso ver, aquele que melhor consagrar os 

valores de um sistema democrático. Valores que se prendem na sua expressão participativa a mecanismos tais 

como a iniciativa, o plebiscito, o referendo e o veto popular (BONAVIDES, 2003, p.159)  
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regulamentação e finalidade para depois, no último tópico deste capítulo inaugural, analisar-se 

a possibilidade de transformação dos conselhos em efetivos espaços públicos de cidadania e, a 

partir daí, ingressando-se nos capítulos posteriores desta dissertação, discutir-se, primeiro, a 

questão de serem ou não os conselhos de políticas públicas instrumentos de democracia 

participativa (e de socialização do Estado na acepção que Bobbio expõe acima) e, segundo, 

saber-se se são ou não dotados de capacidade para regenerar os órgãos tradicionais da 

democracia representativa e, por fim, se essa tarefa se mostra factível.  

 

 
1.4 A investigação da natureza dos conselhos de políticas públicas. 

 

  

  De modo a alcançar maior e mais qualificada compreensão quanto à natureza 

institucional dos conselhos de políticas públicas, bem como quanto à legitimidade 

democrática de suas conformações e de suas funções, e ainda quanto à efetividade de suas 

atuações no controle e na gestão das políticas públicas, impõe-se, segundo o método 

comparativo, determinar-se a natureza dos conselhos na perspectiva do problema que se 

estabelece em torno da identificação do seu lócus no panorama estatal e social brasileiro, 

aspecto esse que se constitui pressuposto necessário para o aprofundamento teórico que 

permitirá compreender a possibilidade da transição funcional dos conselhos, objeto de 

reflexão do último tópico deste capítulo.  

  Sob esse foco, indaga-se, para ilustrar, seria adequado a um observador que voltasse 

seus olhos ao nosso país hoje dizer que os conselhos de políticas públicas constituir-se-iam 

em organismos integrantes do Estado brasileiro, da administração pública federal, estadual e 

especialmente municipal? Ou seriam os conselhos órgãos provenientes de segmentos 

organizados da sociedade civil, que atuariam junto ao Estado ou mesmo contra o Estado, no 

interesse daqueles segmentos que representariam e sem integrar o organograma estatal? Ou 

então poder-se-ia caminhar para uma conclusão que apontasse para um organismo de natureza 

híbrida: parte com raízes no Estado, parte com raízes na própria sociedade civil? 

Somente com uma investigação acerca da natureza, composição, normatização, 

regulamentação e finalidade dos conselhos de políticas públicas é que se pode responder às 

indagações propostas ao hipotético observador acima mencionado. 

E essa investigação deve confrontar os conselhos com outros organismos coletivos 

presentes na própria sociedade e no aparelho estatal, isto é, realizar, através do método 
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comparativo, a análise das possíveis diferenças e das identidades entre esses organismos, com 

o propósito de ao fim obter-se com clareza razoável o espectro da natureza institucional da 

qual se revestem. 

Sabe-se que o ponto de partida para empreender-se um estudo comparado com base 

científica é o estabelecimento de três parâmetros argumentativos tão bem explicados na obra 

de Sartori
21

, que se enunciam pelas perguntas fundamentais: o que comparar, por que 

comparar e como comparar? 

 

 

SARTORI (1994), numa discussão sobre a comparação e o método comparativo nas 

Ciências Sociais, acha importante perguntar: (1) Por que comparar? (2) O que é 

comparável? (3) Como comparar? O autor cita uma idéia de RAGIN
22

, para quem ...o 

saber comparado nos dá a chave para compreender, explicar e interpretar. Sartori 

acrescenta que, se não há uma razão especial para a comparação, ou um objetivo 

específico (além do objetivo geral de explicar) que a sustente, então se pode afirmar 

que não existe para ela um sentido próprio, nem é necessária uma metodologia da 

comparação, um método comparativo. Ele conclui que comparar implica assimilar e 

diferenciar os limites. (Sartori, Giovanni (199 ) “Método Comparativo e Política 

Comparada” in A política: lógica e método nas ciências sociais. Brasília, Ed UNB, 

capítulo 9, pp 203-246) 

 

 

Pois bem, o que comparar? Os conselhos de políticas públicas com outros organismos 

e órgãos existentes, ou no Estado, dele fazendo parte, ou na sociedade civil, os quais 

chamaremos neste trabalho de estritos — para acentuar a não interferência estatal neles —, 

procedendo-se a comparação nas suas características essenciais: natureza, composição, 

normatização, regulamentação, finalidade, o que poderá ainda resultar em comparações dentro 

de comparações, como se verá adiante. 

Por que comparar? Porque com esse contraste podem ser identificadas diferenças e 

semelhanças entre os conselhos e os outros órgãos analisados que permitirão, como já se disse 

aqui, estabelecer sua natureza institucional. E esse objetivo não se constitui em um ponto 

                                                 
21

 “Hace ya veinte años (casi) que escribí sobre política comparativay sobre el método en que se undal. Escribí 

por qué era paftidario deella. Sin embargo, debo admitir que el resultado es hoy enormementeinferior a las 

expectativas de entonces. ¿Por qué?, ¿se debe a una so-brevaloración inicial?, ¿a que hemos tenido abundantes 

ropiezos enel curso del camino?, o se debe a otras razones? Responder estascuestiones nos conduce a un balance 

más general. ¿Dónde estamos?¿Hacia dónde nos conviene r? Es un debate a reabrir. En mi escrito'digamos 

originario, me preguntaba en el siguiente orden: 1) por quécomparar; 2) qué es comparable; 3) cómo comparar. 

Es convenienterepetir las mismas preguntas en el mismo orden”.  SARTORI, Giovanni. Comparação e o método 

comparativo. In A comparação nas ciências sociais, Madri: Alianza, 1991. p.29. 

22 RAGIN, C. C. The comparative method: moving beyong qualitative and quantitative strategies. Berkeley: 

University of California Press, 1987 apud SARTORI, Giovanni. Comparasión y método comparativo. In: 

SARTORI, Giovanni, MORLINO, Leonardo (Comp.). La comparasión en lãs ciencias sociales . Madrid: 

Alianza, 1994. p.29-49. Nota de rodapé da citação. 
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final. Ao contrário, será na verdade o ponto de partida para a elaboração da resposta ao 

problema formulado no parágrafo introdutório deste tópico. 

Por fim, como comparar? Fundamentalmente, pelo exame documental de dados (atos 

de constituição, atas de funcionamento, exame de atos normativos e regulamentares) e pela 

pesquisa bibliográfica constante de estudos acadêmicos sobre o assunto, o que poderá também 

resultar na análise secundária dos dados de pesquisas empíricas dessas fontes. 

 

 

1.4.1- A investigação quanto à natureza jurídica dos Conselhos 

 

  Aspecto que se reveste de especial importância na classificação de determinado órgão 

ou organismo como pertencente ao aparato estatal ou não é o de se saber qual a sua natureza 

jurídica. 

Como se sabe, o Estado brasileiro é uma República Federativa constituída pela união 

indissolúvel de Estados membros, Municípios e Distrito Federal (Constituição, art.1º). 

Portanto, a par de se constituir em uma república (o contrário seria a forma monárquica) 

também adota o modelo federativo (o contrário seria o modelo unitário), o que pressupõe a 

divisão do Estado em esferas de poder dotadas de autonomia, que no conjunto formam a 

União, apenas esta detentora exclusiva de soberania. 

  Além disso, como Estado democrático de direito, proclama-se na Constituição Federal 

de 1988 a primazia do poder do povo, que o exerce diretamente ou através de seus 

representantes eleitos, e se estabelece, como não poderia deixar de ser, a separação e a 

independência entre os poderes executivo, legislativo e judiciário, que devem agir 

harmonicamente em busca dos relevantíssimos objetivos elencados na própria Constituição. 

Portanto, nessa decisão do poder constituinte de 1988, que inaugurou a atual ordem 

constitucional brasileira, tem-se a divisão do poder em três esferas administrativas, a saber: 

federal, estadual e municipal. A esfera administrativa federal, no âmbito dos três poderes, é 

regida pela Constituição e pelas leis e atos normativos federais; a esfera dos estados-membros 

é regida pelas Constituições, leis e atos normativos estaduais; e a esfera municipal é regida 

pela lei orgânica e demais normas e regulamentos municipais.  

Sendo de destacar-se que deve necessariamente haver conformação entre todos os atos 

normativos nas três esferas administrativas e no âmbito dos três poderes com as regras e os 

princípios estatuídos na Constituição Federal, sob pena de inconstitucionalidade, que significa 

a expressão máxima de incompatibilidade entre proposições normativas, mercê do que, em 
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face do princípio da supremacia constitucional, há de prevalecer sempre a proposição 

emanada da Constituição Federal. 

Nessa perspectiva, a natureza jurídica de determinado órgão estatal estará determinada 

pela necessária previsão legal de sua existência, criação, funcionamento, competências e 

funções administrativas, bem como pela sua localização no organograma de um dos poderes 

da República, em uma das três esferas estatais. Isto é, existe uma total vinculação ao regime 

da lei. 

De forma análoga, a natureza jurídica de determinado organismo da sociedade civil 

estará definida ou pela ausência de normatização, como em movimentos espontâneos de 

grupos que se organizam livremente para reivindicarem algo, como numa simples associação 

de bairro, ou pela normatização que empreste oficialidade e existência concreta a 

determinadas iniciativas da sociedade civil, surgindo daí, por exemplo, associações civis, 

pessoas jurídicas de direito privado, constituídas na forma da lei civil ou, por fim, pela 

regulamentação de caráter mais intervencionista por parte do Estado, como na criação dos 

sindicatos de categorias de empregados e de empregadores. Há, portanto, uma escala ou 

dimensão por meio da qual determinado órgão, instituição ou organismo estará mais ou 

menos dependente do aparelho estatal e, correlatamente, mais ou menos livre para atuar com 

total independência do poder público. 

 

 

1.4.2- A comparação como instrumento de determinação da natureza dos conselhos de 

políticas públicas 

 

Importa, portanto, nesse passo, utilizando-se do método comparativo, investigar-se 

quanto à natureza jurídica dos conselhos de políticas públicas, se órgãos estatais, se 

organismos da sociedade civil ou ainda se órgãos híbridos, que concatenam características 

heterotópicas, vale dizer, que deitam suas raízes sobre espaços distintos, institucionais ou não.  

  Como já se disse no tópico anterior, o processo de redemocratização no Brasil, 

iniciado nas últimas duas décadas do século passado, depois de mais de duas outras décadas 

de sombreamento das liberdades públicas, enfeixou na Constituição da República Federativa 

do Brasil de 1988 (CRFB/88), chamada de “Constituição Cidadã” por Ulysses Guimarães no 

seu discurso por ocasião de sua promulgação, a sua mais expressiva fórmula de operatividade 

institucional, com a inclusão de instrumentos de controle social garantidores de legitimidade, 

legalidade, qualidade e efetividade da gestão estatal dos serviços e políticas públicas.      
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  Com efeito, a partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, como 

também se viu, o Brasil foi palco de diversos movimentos sociais e de grandes discussões que 

buscavam introduzir uma nova conjuntura política no país, além de buscar uma maior 

participação social nas atividades estatais (SADER, 1998).  

  Segundo Silva (2003), o debate sobre a participação social ocorrido nesse mesmo 

período se correlacionava ao contexto político-ideológico característico da ditadura militar 

vivida no país. O Estado, bem como seus agentes, era visto como responsável pela opressão e 

repressão dos interesses daqueles excluídos do poder.  

  Em contrapartida, a sociedade civil tornou-se um campo de objeção a esse poder 

autoritário materializado por reivindicações de grupos e movimentos sociais que lutavam 

“tanto pela conquista ou ampliação de direitos, quanto pela democratização da gestão pública, 

pleiteando a participação da sociedade civil nas decisões acerca da formulação das políticas 

públicas que intervêm diretamente na questão social e no controle público sobre Estado” 

(CUNHA, 2004).  

  Esse cenário de reivindicações sociais em prol da democratização e de novas formas 

de relação entre sociedade e Estado foi propício para a promulgação da CRFB/88, que 

“definiu um novo arranjo federativo, com significativa transferência de capacidade decisória, 

funções e recursos do governo nacional para os estados e, especialmente, para os municípios” 

(ALMEIDA, 1995, p. 92) 

  Dessa maneira, a CRFB/88 contemplou em seu texto instrumentos capazes de 

promover uma maior ingerência dos cidadãos nas decisões públicas, bem como mecanismos 

de controle social das atividades estatais.  

  Nesse contexto é que surgiram os conselhos, como se viu nos tópicos iniciais dessa 

pesquisa, caracterizados como “estruturas político-institucionais permanentes, de caráter 

público, constituídas por atores sociais e políticos, que deliberam acerca de políticas sociais, 

criando parâmetros e controlando a ação do Estado” (CUNHA, 2004).  Os conselhos de 

políticas públicas, sob esse olhar, seriam espaços públicos, compostos plural e paritariamente 

por membros da sociedade civil e do Estado, de natureza deliberativa e consultiva, cujo 

desiderato é possibilitar e promover um controle social na execução das políticas públicas.  

  Forte nesse sentido, com fundamento em Habermas, é a lição de Carla Bronzo Ladeira 

Carneiro (2006), que questiona se os conselhos poderiam ser vistos como institucionalização 

setorial da esfera pública, segundo uma concepção habermasiana.  Pois de acordo com 

definição pioneira de Habermas, a esfera pública é o espaço da crítica argumentativa e 
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deliberativa e da democratização da autoridade e do poder político, distinguindo-se tanto do 

Estado quanto do mercado, capaz de preservar uma autonomia própria (CARNEIRO, 2006). 

 

 De fato, para Habermas:  

 

Esfera ou espaço público é um fenômeno social elementar, do mesmo modo 

que a ação, o autor, o grupo ou a coletividade; porém, ele não é arrolado entre 

os conceitos tradicionais elaborados para descrever a ordem social. (...) A 

esfera pública pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação 

de conteúdos, tomadas de posição e opiniões; nela os fluxos comunicacionais 

são filtrados e sintetizados a ponto de se condensarem em opiniões públicas 

enfeixadas em temas específicos. (HABERMAS, 1999, p. 92 – grifo do autor) 

 

 

Ademais, para Habermas (1999), a esfera pública não pode ser entendida como uma 

instituição, nem como uma organização, pois ela não se constituiria numa estrutura normativa 

capaz de diferenciar entre competências e papéis, nem regularia o modo de pertença a uma 

organização; também ela não se constituiria em um sistema, diz Habermas, pois mesmo que 

seja possível delinear seus limites internos, exteriormente ela se caracteriza através de 

horizontes abertos, permeáveis e deslocáveis. E afirma: “A esfera pública constitui 

principalmente uma estrutura comunicacional do agir orientado pelo entendimento, a qual 

tem de ver com o espaço social gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com os 

conteúdos da comunicação cotidiana”. ((HABERMAS, 1999, p. 92 – grifo do autor) 

  Argumenta Lígia Helena Lüchmann (2007), ao estabelecer uma relação desse conceito 

com os mecanismos participativos, que no caso das teorias que dão projeção à participação, a 

noção de esfera pública seria central, na medida em que diz respeito à constituição de espaços 

de interação e discussão em que “os indivíduos interagem uns com os outros, debatem as 

decisões tomadas pelas autoridades políticas, discutem o conteúdo moral das diferentes 

relações existentes no nível da sociedade e apresentam demandas ao Estado” (LÜCHMANN, 

2007, 159) 

Completa Carla Bronzo (2006) a elaboração do conceito sob a perspectiva de espaço 

público apresentando também argumentos comparativos que ajudam a distinguir os conselhos 

de políticas públicas de órgãos eminentemente estatais ou ainda de organismos estritos da 

sociedade civil: “Os conselhos são espaços públicos (não-estatais) que sinalizam a 

possibilidade de representação de interesses coletivos na cena política e na definição da 

agenda pública, apresentando um caráter híbrido, uma vez que são, ao mesmo tempo, parte do 

Estado e da sociedade.” (CARNEIRO, 2006, p.151) 
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Distinguem-se, segundo essa autora, de movimentos e de manifestações estritos da 

sociedade civil, uma vez que sua estrutura é legalmente definida e institucionalizada e que sua 

razão de ser reside na ação conjunta com o aparato estatal na elaboração e gestão de políticas 

sociais. O estatuto jurídico dos conselhos, ainda segundo Carla Bronzo Ladeira Carneiro 

(2006), concebidos como espaços de participação, de controle público, para a elaboração e 

gestão de políticas, não permite uma completa autonomia desse subsistema em relação aos 

outros dois (econômico e político), como sugere Habermas na conceituação da esfera pública, 

e nesse sentido, os conselhos não são apenas locais informais
23

 de comunicação: sua 

composição paritária (membros governamentais e não-governamentais) e o caráter 

constitucional definem os conselhos como “parte” do Estado, com todos os perigos e dilemas 

inerentes a esse status, e seriam então canais de participação política, de controle público 

sobre a ação governamental, de deliberação legalmente institucionalizada e de publicização 

das ações do governo. Exatamente nessa perspectiva é a observação de Habermas: 

 

 (...) a soberania do povo, diluída comunicativamente, não pode impor-se 

apenas através do poder dos discursos públicos informais – mesmo que eles 

tenham se originado de esferas públicas autônomas. Para gerar um poder 

político, sua influência tem que abranger também as deliberações de 

instituições democráticas de forma autorizada. (HABERMAS, 1999, p. 105) 

 

Assim, para Carla Bronzo Ladeira Carneiro, os conselhos constituiriam espaços de 

argumentação sobre (e de redefinição de) valores, normas e procedimentos, de formação de 

consensos, de transformação de preferências e de construção de identidades sociais, e ainda 

deveriam ter poder de agenda e de interferir, de forma significativa, nas ações e metas dos 

governos e em seus sistemas administrativos. Os conselhos, como espaços públicos de 

formação de vontades e de opinião, conclui a pesquisadora, seriam também mecanismos de 

ação, que inserem na agenda governamental as demandas e os temas de interesse público, 

para que sejam absorvidos, articulados politicamente e implementados sob a forma de 

políticas públicas, consistindo mais do que um canal comunicacional para ressonância das 

demandas sociais, deveriam revelar sua dimensão jurídica e o poder de tornar efetivos as 

                                                 
23

 Nesse sentido, observa Jorge Adriano Lubenow: “A contrapartida ofensiva da esfera pública sobre o político 

assenta na ênfase nos processos de institucionalização. Para Habermas, tal desencadeamento está amarrado a um 

processo de normatização, que se inicia pela formação da opinião e da vontade nas esferas públicas informais, 

acaba desaguando, pelo caminho procedimental, nas instâncias formais de deliberação e decisão. Este processo 

de "abertura" para a institucionalização está ancorado num amplo conceito de democracia procedimental e 

deliberativa.(LUBENOW. 2010.) Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2010000100012 acesso 

em 22/01/2016. 
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questões, os valores e os dilemas vivenciados no espaço da sociedade civil. (CARNEIRO, 

2006) 

       Desse modo, razoável pensar os conselhos de políticas públicas como órgãos 

constituídos de características híbridas, estatais e civis, mas sem dúvida vocacionados para o 

debate público e potencialmente dotados de legitimidade democrática participativa. Assim, 

diante dessa natureza híbrida, se não se pode enquadrar os conselhos no modelo de esfera 

pública
24

 não institucional de Habermas, exatamente porque isto pressuporia a ausência de 

limites internos e externos definidos, e os conselhos de políticas públicas possuem essas 

definições, até pelo fato de que suas constituições, composições e competências são previstas 

em lei, é perfeitamente razoável compreendê-los, no entanto, como espaços públicos híbridos, 

parcialmente institucionalizados e vocacionados, segundo a concepção habermasiana
25

 de 

democracia procedimental que será referenciada no capítulo seguinte deste trabalho, para o 

exercício da democracia deliberativa a partir da conjugação da teoria da ação comunicativa 

nas esferas públicas.
26

 

 Especificamente aplicado ao esforço de identificar a natureza dos conselhos de 

políticas públicas e distingui-los dos órgãos estatais e dos chamados organismos estritos da 

sociedade civil, o conceito habermasiano de esfera pública como algo que não se confunde 

nem com o Estado nem com a sociedade civil torna-se útil e adequado à reflexão da hibridez 

dos conselhos.  

Com efeito, para Habermas (1999, p. 98) “O limiar entre a esfera privada e a esfera 

pública não é definido através de temas ou relações fixas, porém através de condições de 

comunicação modificadas.” E do ponto de vista histórico, diz Habermas “o nexo entre esfera 

pública e privada começou a aparecer nas formas de reunião e de organização de um público 

leitor, composto de pessoas privadas burguesas, que se aglutinavam em torno de jornais e 

                                                 
24

 Portanto, conjugando três categorias fundamentais do pensamento de Habermas: Democracia deliberativa, 

esfera pública e agir comunicativo. Veja-se a respeito HABERMAS, Jürgen - Mudança estrutural da esfera 

pública: investigações quanto a uma categoria da sociedade burguesa. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1984. 
25

A propósito, veja-se interessante entrevista de Habermas, falando em inglês, com legendas e edição final de 

Regina Cunha para o Seminário UFRN - Estudos Culturais e Midiáticos, Mestrado em Estudos da Mídia. 2009.  

Disponível em https://www.youtube.com/watch?v=AfmlYOkOuIo 

26
 Para melhor aprofundamento, veja-se, LUBENOW, Jorge Adriano.  Esfera pública e democracia deliberativa 

em Habermas. Modelo teórico e discursos críticos. In Kriterion vol.51 no.121 Belo Horizonte. 2010. Disponível 

em  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2010000100012  e  HANSEN, Gilvan Luiz. Mudança estrutural da 

esfera pública:Cinquenta anos de um texto atual e Multifacetado in Problemata: R. Intern. Fil. Vol. 03. No. 02. 

(2012), pp. 101-126 ISSN 2236-8612 DOI: http://dx.doi.org/10.7443/problemata.v3i2.14956. Disponível em 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/problemata/article/view/14956 
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periódicos” (HABERMAS, 1999, p. 98 – grifo do autor). E ainda segundo esse pensador, o 

núcleo institucional da esfera pública: 

 

 “(...) é formado por associações e organizações livres, não estatais e não 

econômicos, as quais ancoram as estruturas de comunicação da esfera pública 

nos componentes sociais do mundo da vida. A sociedade civil os ecos dos 

problemas sociais que ressoam nas esferas privadas, condensam-nos e os 

transmitem, a seguir, para a esfera pública política. (HABERMAS, 1999, p. 

99) 

 Essa relação interativa e essa função intermediária entre a sociedade civil e o Estado 

que os conselhos podem realizar é tratada no segundo capítulo deste trabalho com a 

substância adequada, na perspectiva de instrumentos de participação democrática que podem 

coadjuvar os mecanismos tradicionais do sistema representativo nas deliberações estatais. 

Continuando na caracterização da natureza dos conselhos de políticas públicas, 

Teixeira (2000) elenca alguns elementos definidos como essenciais à sua organização, como 

uma base social completa, representantes com mandato vinculado e revogável, além do 

exercício das funções executivas e legislativas. Afirma esse autor, outrossim, que são 

“organizações dotadas de flexibilidade, com possibilidades de articulação no plano territorial 

e funcional. Facilita a transparência de atos e decisões  e, ao mesmo tempo, constitui-se como 

espaço de disputa de posições políticas e ideológicas”. (TEIXEIRA, 2000, p.101)  

Para Teixeira (2000), os conselhos são órgãos públicos de natureza sui generis, haja 

vista que são criados por lei; dirigidos por regulamento aprovado por seu plenário, porém 

referendado pelo Executivo; possuem caráter obrigatório por todo país como requisito para 

repasse de recursos; além de ter a sua composição constituída geralmente em uma conferência 

ou fórum em que estão representadas a sociedade civil e o governo.  Nessa perspectiva, seria 

irrecusável a aproximação dos conselhos de políticas públicas com a natureza jurídica dos 

órgãos públicos típicos. 

Doutro ângulo, e já agora se aproximando da natureza civil, os conselhos de políticas 

públicas, entendidos como um meio de descentralização política e de participação popular na 

administração pública municipal, são capazes de garantir mais eficiência, eficácia e 

efetividade nas políticas públicas, conforme expõe Silva e Marques (2004, p.11): 

 

A descentralização, juntamente articulada à participação social, também é 

um elemento marcante dos discursos e propostas políticas democratizantes 

dos anos 80 e 90, no Brasil. O reforço e o maior protagonismo das esferas 

subnacionais (estados e municípios), como contraponto à significativa 

centralização que marcou a formulação e implantação das políticas públicas 

durante os governos militares, se apresentava como uma condição de 
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superação de diversos impasses e problemas identificados na atuação do 

Estado brasileiro (ineficiência, excessiva burocratização, distanciamento em 

relação às necessidades sociais, corrupção, autoritarismo etc.)  

 

 

Abramovay (2001) adverte que os conselhos de políticas públicas (gestores, como 

prefere o autor) se mostram como uma das mais inovadoras experiências em formas de gestão 

de recursos públicos, vez que a sua simples existência é capaz de viabilizar às pessoas que até 

então nunca tiveram acesso à discussão dos assuntos públicos se inserirem no debate desses 

temas.  E, portanto, nesse sentido, constituem-se em forte instrumento de prática cidadã e de 

formação de consciência pública da própria sociedade civil. 

Não obstante os conselhos de políticas públicas terem sido criados com o escopo de se 

possibilitar um controle político-democrático na formulação e execução de políticas públicas, 

pouco é falado acerca de sua efetividade e da produção de resultados positivos - sobretudo na 

sua capacidade de impactar a qualidade de vida da população- que atentem ao real objetivo 

desse instrumento.  

Dessarte, Cruz (2000) estabelece uma série de situações que interferem no 

funcionamento e eficácia dos conselhos de políticas públicas, tanto para dificultar quanto para 

favorecer, se inserindo, dentre elas, o seu processo de criação. E nesse processo claramente se 

acentuam as semelhanças de natureza pública. “O instrumento jurídico adequado para a 

criação dos Conselhos é a lei” (CRUZ, 2000, p. 4). Assim, eles serão criados por meio de um 

projeto de lei de iniciativa do Executivo, devendo ser aprovado pelo legislativo. “Esse 

processo possibilita a participação de diversos atores em diversos momentos” (CRUZ, 2000, 

p. 74).  

Embora a referência do autor seja ao município, a observação vale tanto para as 

esferas estaduais como também federal. 

Apesar de especialistas defenderem que a criação não deve ser pautada a partir do 

aspecto legal, mas sim do resultado da política social, Cruz (2000) defende que a criação dos 

conselhos de políticas públicas por força de lei os tornaria menos suscetíveis de serem 

alterados, haja vista que teriam sido constituídos mediante uma ampla discussão, envolvendo 

tanto a sociedade quanto o Legislativo. 

Sob essa particular característica referente ao processo de criação, regulamentação e 

de atuação dos conselhos de políticas públicas, tivemos recentemente debate efervescente 

sobre o assunto, que nos leva a necessária comparação entre dois casos paradigmáticos e 
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muito elucidativos. É sobre isso, aliás, que se falou no início desse tópico quando se fez 

alusão a uma comparação dentro da comparação. 

 

1.4.3- A questão do Decreto Federal nº 8243/14. 

 

Trata-se da iniciativa do Governo Federal ao editar o Decreto nº 8.243, de 23 de 

maio de 2.014
27

, assinado pela Presidenta da República e gestado pela sua Casa Civil, 

pretendendo regular, no âmbito federal, as relações entre organismos da sociedade civil, 

dentre eles os conselhos de políticas públicas, e os órgãos públicos federais. Mais, o Decreto, 

em verdade, pretendeu instituir uma política federal de participação popular na administração 

pública. 

O problema – que salta aos olhos de pronto-, é que o instrumento normativo de 

que se serviu o Governo Federal, um decreto, alija do debate, como de fato alijou, o 

Congresso Nacional. E assim que o Palácio do Planalto veiculou a notícia da publicação do 

Decreto nº 8.243/14 as críticas, muitas ensandecidas, vieram à tona, inclusive de partidos 

políticos da base de sustentação do Governo federal no Congresso Nacional.  

  O Governo federal foi acusado de totalitário, de pretender excluir o legislativo do 

debate com os movimentos sociais, de desejar governar fora da democracia representativa e 

até mesmo, no extremo, de tentar construir um Estado bolivariano-chavista.  

  O resultado, já esperado, sobretudo pela concomitância do período eleitoral naquele 

ano, foi a derrubada do Decreto pelo Congresso Nacional, que decidiu pela sua sustação –ato 

este, por sua vez, também questionável do ponto de vista jurídico, porque a sustação de atos 

normativos pelo Congresso só se dá, segundo a Constituição, em outras hipóteses, diversas do 

presente caso.  

  Pois bem, passado o período eleitoral, e poucos dias após a derrubada do Decreto 

presidencial, a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, em inusitada aliança entre 

partidos da oposição e da situação, fez aprovar, em 04 de dezembro do mesmo ano, o projeto 

de lei nº 1.073 de 2.014
28

, de iniciativa da bancada do Partido dos Trabalhadores  – enviado à 

sanção do Governador que o vetou totalmente
29

-, cujo conteúdo era praticamente o mesmo do 

referido e malsucedido Decreto federal, embora em menor extensão, até pelo fato de que a 

                                                 
27

Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm acesso em 

12/12/2015 
28

 Disponível em www.al.sp.gov.br/spl/2014/12/.../1241614_50203634_Acessorio.doc acesso em 12/12/2015 
29

 A apreciação do veto consta atualmente da Ordem do Dia da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm
http://www.al.sp.gov.br/spl/2014/12/.../1241614_50203634_Acessorio.doc
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norma estadual pedia a complementação de suas diretrizes à Política Nacional de Participação 

Social, que a norma federal instituía.  

  A título de comparação, dizia o sustado Decreto Federal 8.243/14 em sua ementa e no 

seu artigo primeiro que, verbis:  

 

Institui a Política Nacional de Participação Social - PNPS e o Sistema 

Nacional de Participação Social - SNPS, e dá outras providências. 

Art. 1º  Fica instituída a Política Nacional de Participação Social - PNPS, com 

o objetivo de fortalecer e articular os mecanismos e as instâncias democráticas 

de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública federal e a 

sociedade civil.  

 

 E o Projeto de Lei nº 1073, de 2014, do Estado de São Paulo, vetado pelo Governador, 

tinha a seguinte ementa
30

 “Autoriza o Poder Executivo a instituir a Política Estadual de 

Participação Social – PEPS – e o Sistema Estadual de Participação Social – SEPS –, e dá 

outras providências.”  

O Decreto federal 8.243/14 chegava a conceituar os conselhos de políticas públicas 

como sendo:  “Art. 2º  Para os fins deste Decreto, considera-se: (...) II - conselho de políticas 

públicas - instância colegiada temática permanente, instituída por ato normativo, de diálogo 

entre a sociedade civil e o governo para promover a participação no processo decisório e na 

gestão de políticas públicas;”. 

Vê-se por esse conceito legal que o pensamento da administração pública federal 

considerou os conselhos de políticas públicas como órgãos de natureza híbrida, porque 

constituídos por ato emanado do Estado, mas oriundos da sociedade civil e vocacionados a 

interceder entre esta e a administração pública e ainda participar das decisões de governo e da 

gestão das políticas públicas, o que se traduz concretamente na fiscalização dos serviços 

públicos.  

Além disso, pode-se claramente distinguir com base nesse conceito legal que os 

conselhos de políticas públicas não são órgãos de natureza exclusivamente privada, como as 

associações de bairro, nem são pessoas jurídicas de direito público ou órgãos destas, sujeitos 

exclusivamente ao regime de direito público. Reforça-se, assim, a dupla natureza dos 

                                                 
30

 A redação integral dispunha que: Artigo1º – Fica o Poder Executivo autorizado a instituir a Política Estadual 

de Participação Social – PEPS – e o Sistema Estadual de Participação Social – SEPS. Artigo 2º – A PEPS a que 

se refere o artigo anterior será implantada com objetivo geral de fortalecer e articular os mecanismos e as 

instâncias democráticas de diálogo e a atuação conjunta entre a administração pública estadual e a sociedade 

civil. Parágrafo único – Na formulação, na execução, no monitoramento e na avaliação de programas e políticas 

públicas e no aprimoramento da gestão pública serão considerados os objetivos e as diretrizes da Política 

Nacional de Participação Social – PNPS. 
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conselhos de políticas públicas, em parte sujeitos aos dogmas publicísticos, em parte livres de 

qualquer intervenção estatal. 

Evidentemente, mesmo nos movimentos sociais ou nas associações de moradores ou 

de bairros há normas públicas que lhes garantem as suas existências e as suas manifestações, 

mas sem lhes embaraçar de modo algum o funcionamento ou lhes retirar a natureza não 

estatal, como os direitos fundamentais de liberdade de expressão, de reunião e de associação 

albergados na Constituição Federal de 1.988. 

Mas, para não deixar dúvida, e neste ponto são absolutamente univitelinos, tanto o 

Decreto federal sustado quanto a norma paulistana vetada expressamente elegiam os 

conselhos de políticas públicas como “instâncias de participação social”: 

Com efeito, dizia o Decreto federal: “Artigo 6º – São instâncias e mecanismos de 

participação social, sem prejuízo da criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo 

entre administração pública estadual e sociedade civil: I – conselho de políticas públicas; (...)” 

E a norma paulista: “Art. 6º  São instâncias e mecanismos de participação social, sem 

prejuízo da criação e do reconhecimento de outras formas de diálogo entre administração 

pública federal e sociedade civil: I - conselho de políticas públicas;” 

Quanto à regulação propriamente dos conselhos de políticas públicas, o Decreto 

federal 8.243/14 não pecou pela falta de modéstia, e talvez nisso resida em grande parte a 

feroz resistência que contra ele se formou no Congresso Nacional, pois pretendeu, 

unilateralmente, sem abrir o debate democrático com a própria sociedade, estabelecer o 

modus operandi dos conselhos de políticas públicas, o que, entretanto, à primeira vista, não 

retira a razoabilidade e a conveniência de alguns dos seus dispositivos, que normatizavam 

(art. 10) que na constituição de novos conselhos de políticas públicas e na reorganização dos 

já constituídos devem ser observadas, no mínimo, as seguintes diretrizes: I - presença de 

representantes eleitos ou indicados pela sociedade civil, preferencialmente de forma paritária 

em relação aos representantes governamentais, quando a natureza da representação o 

recomendar; II - definição, com consulta prévia à sociedade civil, de suas atribuições, 

competências e natureza; III - garantia da diversidade entre os representantes da sociedade 

civil; IV - estabelecimento de critérios transparentes de escolha de seus membros; V - 

rotatividade dos representantes da sociedade civil; VI - compromisso com o acompanhamento 

dos processos conferenciais relativos ao tema de sua competência; e VII - publicidade de seus 

atos.  

O Decreto federal 8.243/14 dispunha ainda, nos parágrafos do mesmo artigo 10, que: § 

1º, a participação dos membros no conselho é considerada prestação de serviço público 
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relevante, não remunerada; § 2º, a publicação das resoluções de caráter normativo dos 

conselhos de natureza deliberativa vincula-se à análise de legalidade do ato pelo órgão 

jurídico competente, em acordo com o disposto na Lei Complementar nº 73, de 10 de 

fevereiro de 1993; § 3º,  a rotatividade das entidades e de seus representantes nos conselhos 

de políticas públicas deve ser assegurada mediante a recondução limitada a lapso temporal 

determinado na forma dos seus regimentos internos, sendo vedadas três reconduções 

consecutivas; § 4º,  a participação de dirigente ou membro de organização da sociedade civil 

que atue em conselho de política pública não configura impedimento à celebração de parceria 

com a administração pública; e § 5º, na hipótese de parceira que envolva transferência de 

recursos financeiros de dotações consignadas no fundo do respectivo conselho, o conselheiro 

ligado à organização que pleiteia o acesso ao recurso fica impedido de votar nos itens de 

pauta que tenham referência com o processo de seleção, monitoramento e avaliação da 

parceria. 

Bem, da confrontação entre esses dois atos normativos o que resulta cristalino é que a 

forma de iniciativa para suas gestações e nascimentos se deu de maneira completamente 

diversa: numa via se fez presente o debate, pelo menos em tese, da sociedade através do 

legislativo paulista; noutra via o debate foi substituído pela sapiência unilateral e 

antidemocrática da Casa Civil da Presidência da República. Talvez, por isso, tenha mais 

sucesso o projeto de lei do PSOL (PL 8048), em trâmite no Congresso
31

, que busca recriar o 

Plano Nacional de Participação Social por lei, como de fato deve ser. 

  De qualquer forma, a natureza híbrida dos conselhos de políticas públicas e o 

reconhecimento de serem instâncias de participação social ficaram acentuados nessas normas, 

bem como a perspectiva presente no conceito mencionado linhas atrás, no sentido de serem 

“espaços públicos (não-estatais) que sinalizam a possibilidade de representação de interesses 

coletivos na cena política e na definição da agenda pública, apresentando um caráter híbrido, 

uma vez que são, ao mesmo tempo, parte do Estado e da sociedade.” (CARNEIRO, 2006, 

p.151). 

  Ademais, mesmo servindo-se de via inadequada, porque unilateral e nesta medida 

antidemocrática e não pluralista, a iniciativa do Governo federal acabou tendo o mérito de 

trazer para a agenda pública o tema da democracia participativa (que será objeto de reflexão 

no capítulo seguinte deste trabalho), com os seus instrumentos, função e relação com a 

                                                 
31

 Atualmente o projeto encontra-se na Comissão de Trabalho, de Administração e Serviço Público (Desde 

18/09/2015) com parecer do Relator, Dep. Vicentinho (PT-SP), pela aprovação, com emenda. Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=643979 acesso em 15/02/16. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=643979
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democracia representativa, o que corresponde ao debate moderno que se constrói hoje sobre 

essa temática. 

  Nesse sentido
32

, — e também no sentido do próximo capítulo —, é a critica de Thamy 

Pogrebinschi quanto à derrubada do Decreto Federal 8.243/14, pois para essa pesquisadora 

essa regulamentação seria um passo para que o Brasil caminhasse na direção que a maioria 

das grandes democracias mundiais estaria tomando e sua sustação seria um imenso retrocesso, 

pois hoje as chamadas “inovações democráticas”, que incluiria o que se chama no Brasil de 

mecanismos e instâncias participativas, seriam implementadas em praticamente todos os 

países do mundo e, em especial, nas democracias avançadas, com formas e desenhos 

institucionais muito diversos. (POGREBINSCHI, 2014) 

  Segundo essa pesquisadora, na Dinamarca, por exemplo, são organizadas há muitos 

anos “conferências de consenso”, que são de certo modo semelhantes às “conferências 

nacionais” realizadas no Brasil e regulamentadas pelo Decreto Federal 8243/14. Na Suíça 

realizam-se consultas populares há mais de dois séculos com uma frequência enorme para 

decidir desde pequenas questões urbanas locais até questões tributárias ou fiscais em nível 

federal,  há também casos na Finlândia e em inúmeros outros países onde o parlamento 

permite que a legislação seja formulada por meio de crowdsourcing na internet, e as chamadas 

“iniciativas cidadãs” existem em quase todos os países da Europa, como na Alemanha, por 

exemplo, onde o governo de Stuttgart queria construir uma nova estação de trens e a decisão 

foi tomada por voto popular. O prefeito de Berlim queria fazer um empreendimento 

imobiliário numa área de lazer onde antigamente funcionava um aeroporto e sua proposta não 

apenas foi decidida diretamente pela população, como também uma “iniciativa popular” levou 

a votação um projeto alternativo, que proíbe futuros empreendimentos na área. 

(POGREBINSCHI, 2014) 

   Ainda de acordo com essa autora, no clássico “Democracia na América”, Alexis de 

Tocqueville já descreve nos Estados Unidos que visitou entre 1831 e 1832 uma pluralidade de 

conselhos compostos por cidadãos que decidiam sobre diversos temas, desde melhorias 

urbanas até o sistema de educação, e os chamados townhall meetings existem nos Estados 

Unidos desde o século XVII e possuem muitas semelhanças com os conselhos locais de 

políticas que existem no Brasil. Na região da Nova Inglaterra, até hoje essas instâncias 

                                                 
32

 Sobre esse tema, da democracia participativa no panorama mundial, importante veículo de discussão, 

propagação e também de críticas tem sido o Observatório Internacional de Democracia Participativa-OIDP, que  

é um espaço aberto a todas as cidades do mundo, entidades, organizações e centros de investigação que queiram 

conhecer, intercambiar e aplicar experiências sobre democracia participativa no âmbito local para poder ter mais 

conhecimento sobre democracia no governo das cidades. Disponível em www.oidp.net 
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populares tomam decisões muito mais abrangentes e vinculantes do que os conselhos de 

políticas podem tomar no Brasil (POGREBINSCHI, 2014).  

 Na verdade,  a referência de Pogrebinschi ao exemplo da Nova Inglaterra escolhido 

por Tocqueville se aplicaria com maior semelhança, pelo número de habitantes, ao que 

conhecemos no Brasil como distritos, que são subdivisões dos municípios, ou mesmo aos 

próprios municípios, muito embora estes se afeiçoem mais aos condados norte-americanos, 

pois Tocqueville (1998, p.72) ao se referir à circunscrição da comuna, assim a descreve: “A 

comuna da Nova Inglaterra (township) fica a meio caminho entre o cantão e a comuna da 

França. Em geral, conta dois a três mil habitantes”. O que não retira de forma nenhuma o 

cabimento da analogia feita por Pogrebinschi, pois na mesma obra, mais à frente, ao falar da 

predisposição para o associativismo, Tocqueville destaca importante característica da 

democracia norte-americana, “Independentemente das associações permanentes criadas pela 

lei sob o nome de comunas, cidades e condados, há uma multidão de outras que devem seu 

surgimento e seu desenvolvimento apenas a vontades individuais.” (TOCQUEVILLE, 1988, 

p.219). E mais adiante destaca esse autor clássico “a associação reúne em feixe os esforços de 

espíritos divergentes e impele-os com vigor na direção a um só objetivo claramente indicado 

por ela.” (1988, p. 220) 

Também nesse sentido parece ser a interpretação de Gohn, pois essa autora destaca 

que Alexis de Tocqueville, em sua obra A democracia na América, exaltou a comuna como 

grande forma dos homens livres, “onde o povo é a força dos poderes sociais”, e “mesmo se 

referindo a um sistema que existiu nos Estados Unidos no século XIX, o que se observa é um 

intrincado sistema de participação representativo, que ia da comuna ao poder central, 

passando pelos condados.” (GOHN, 2011, p. 27 – grifos originais) 

  Ainda de acordo com Thamy Pogrebinschi, para além do nível local, uma forte 

tendência hoje em democracias bastante robustas é constituir “assembleias populares” ou 

“assembleias de cidadãos”, cujos participantes muitas vezes são selecionados inclusive de 

forma randômica para tomar decisões até mesmo sobre matéria constitucional, como foi feito 

recentemente na Irlanda e na Islândia, e no Canadá, uma assembleia de 160 cidadãos foi 

organizada pelo governo de British Columbia em 2004 para deliberar sobre a alteração do 

sistema eleitoral (POGREBINSCHI, 2014). “Se o governo brasileiro propusesse esse formato 

para debater a reforma política seria duramente repudiado. Porém, isso é o que vem fazendo 

algumas das mais avançadas democracias do mundo”
33

. 

                                                 
33

Não há numeração de página. Disponível em http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-derrubada-do-

decreto-8243-foi-um-tiro-no-pe-diz-ao-dcm-a-cientista-politica-thamy-pogrebinschi/  acesso em 10/10/2015. 

http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-derrubada-do-decreto-8243-foi-um-tiro-no-pe-diz-ao-dcm-a-cientista-politica-thamy-pogrebinschi/
http://www.diariodocentrodomundo.com.br/a-derrubada-do-decreto-8243-foi-um-tiro-no-pe-diz-ao-dcm-a-cientista-politica-thamy-pogrebinschi/
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  Outro ponto elencado capaz de influir no funcionamento dos conselhos de políticas 

públicas se refere à sua composição e representação, o que, a rigor, como se viu, foi objeto de 

regulação pelo revogado Decreto Federal 8.243/14. “Quando a paridade dos Conselhos foi 

pensada e discutida, estava por trás a criação de um espaço “plural”, onde diversas 

representações e interesses poderiam se fazer presentes para discutir, propor diretrizes e 

avaliar as políticas sociais” (CRUZ, 2000, p.  4). 

  Ocorre que, segundo Cruz (2000), muitos dos conselhos de políticas públicas criados 

não observam a composição prevista nas leis que regulamentam a descentralização das 

políticas. Essa inobservância é capaz de mitigar a eficácia dos conselhos, haja vista que a 

maneira como foi pensada a sua composição- igualitariamente representada por membros da 

sociedade civil e do Estado- era para que houvesse uma verdadeira participação e inclusão 

popular no controle das políticas sociais. 

  Aqui, uma vez mais, nítida é a diferença dos conselhos de políticas públicas com os 

organismos estritos da sociedade civil ou com os órgãos estatais; nestes, a composição é de 

servidores ou empregados públicos, arregimentados em sua grande maioria através de 

concursos públicos, naqueles a composição é de membros da sociedade civil organizada, 

oriundos da própria comunidade, livremente escolhidos e dispostos a trabalhos voluntários. A 

comparação quanto à composição mostra uma vez mais a natureza híbrida dos conselhos de 

políticas públicas, pois a um só tempo, paritariamente, devem livremente ser compostos por 

membros da sociedade civil e também por servidores públicos indicados pelas autoridades 

governamentais, e ainda, pelo menos alguns, sujeitos à remuneração pelas funções 

desempenhadas. 

 

1.4.4- Outros aspectos relevantes na comparação.  

 

  Outro aspecto ainda merecedor de reflexão e de comparação é o pertinente à questão 

da “obrigatoriedade da criação dos Conselhos para o recebimento de recursos de outras 

esferas” (CRUZ, 2000, p. 4). 

  Segundo Cruz (2000), muitos Conselhos foram criados apenas para cumprir uma 

exigência legal, ou seja, a sua criação não possuiria como pano de fundo a necessidade da 

participação e exercício da cidadania na execução das políticas, mas somente a observância de 

formalidades legais para o recebimento de recursos estaduais e federais. 
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Sob esse mesmo ponto, Soraya Vargas (CORTES, 2011) assinala que a rápida 

disseminação de conselhos de políticas públicas e de direitos pelos municípios do país, desde 

a década de 1990, estaria relacionada exatamente à transferência de recursos financeiros 

federais para os níveis subnacionais de governo, que se condicionaria, entre outros requisitos, 

à constituição dos conselhos. Segundo essa autora, em 2009 a maioria dos municípios 

apresentava conselho tutelar e conselhos municipais de saúde, de direitos da criança e do 

adolescente, de educação e de meio ambiente, pois são fóruns de áreas de políticas públicas 

que recebem incentivos federais para a sua criação, já os “conselhos de direitos, de áreas de 

políticas públicas que não receberam incentivos ou cuja política de indução foi implantada 

recentemente, como é o caso da cultura, não encontram o mesmo nível de difusão.” 

(CORTES, 2011, p.142)  

  Nesse aspecto, os conselhos de políticas públicas podem aproximar-se, em triste 

identidade, dos órgãos públicos que surgem na burocracia estatal apenas para tentar  legitimar 

a ilegitimidade, a ilicitude, para cobrir ou ocultar muitas vezes o uso corrompido dos recursos 

públicos. Exerceriam, assim, o papel subalterno e antirrepublicano de emprestar sua esfinge 

democrática a interesses menores e eticamente reprováveis. Melhor seria o estabelecimento de 

identidade com organismos saudáveis da sociedade civil, como ONGs, entidades filantrópicas 

e/ou beneficentes – sem generalizar-se, evidentemente — que recebem recursos públicos e os 

utilizam corretamente, em virtuosa parceria com o poder público.   

Doutro lado a questão da obrigatoriedade poderia ensejar o debate quanto à própria 

legitimação dos conselhos, que seriam deslegitimados em função da obrigatoriedade. De fato, 

segundo expõe Danitza Passamai Rojas Buvinich (2014), autores como Demo
34

seriam 

enfáticos ao afirmar que os ditos espaços deveriam ser conquistados para que fossem efetivos, 

pois a liberdade concedida seria inevitavelmente controlada. Doutro lado, ainda segundo essa 

autora, contrapondo-se a essa leitura, e alinhando-se ao ponto de vista dela, Avritzer
35

 

sustentaria que a sociedade política deveria ser o condutor da institucionalização dos espaços 

de participação, e a institucionalização conduzida pelo Estado não deslegitimaria  per se a 

participação, mas concretizaria uma segurança jurídica necessária à efetividade da 

participação.  Assim, segundo Buvinich, a legitimação estaria mais afeta ao processo de 

discussão e de representação do que propriamente à condução da institucionalização, isto é, a 

                                                 
34

 Citação no original. DEMO, Pedro. Participação é conquista. 3. ed. São Paulo: Cortez, 1996.   
35

 Citação no original. AVRITZER, Leonardo. Participatory institutions in democratic Brazil. Baltimore: The 

Johns Hopkins University Press, 2009.   
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legitimação estaria na forma de apropriação do espaço e não na condução da sua 

institucionalização. (BUVINICH, 2014).  

Também merece abordagem – e comparação – o problema referente à infraestrutura 

dos conselhos de políticas públicas.  Como já defendido por Cruz (2000, p.  6) “É necessário 

começar a trabalhar para que os Conselhos também tenham recursos para a sua própria 

infraestrutura, para que seja autônoma em relação ao órgão gestor”. 

De fato, o que normalmente se tem é a total dependência material do Poder Público. 

Os conselhos de políticas públicas, em sua grande maioria, funcionam em locais geralmente 

cedidos pelos órgãos gestores aos quais são administrativamente vinculados, quer seja no 

âmbito local ou estadual e também federal. Não têm, assim, nem a independência que é 

própria das entidades estritas da sociedade civil, que normalmente operam em espaços 

privados, nem a autonomia dos órgãos públicos que possuem recursos orçamentários próprios 

para custeio e investimentos. 

  Cabe ressaltar ainda, na esteira das reflexões de Cruz (2000), que para o bom 

funcionamento dos conselhos de políticas públicas é fundamental a existência de um 

Regimento Interno. Esse instrumento, ao definir regras de funcionamento, facilita a 

organização e operacionalização dos conselhos. Embora alguns especialistas considerem o 

Regimento uma burocratização, na verdade, ele facilita o trabalho conjunto dos conselheiros. 

“É importante existir uma normatização que trate da estrutura, da prestação de contas, da 

contratação de assessorias externas, da forma das reuniões, sua periodicidade, definição da 

pauta, das deliberações por maioria simples ou absoluta etc.” (CRUZ, 2000, p. 76).  

  Assim, o estabelecimento de regras próprias é de fato relevante para a 

operacionalização e efetividade dos conselhos de políticas públicas.  E nesse traço há 

semelhanças tanto com os órgãos governamentais, que se regem sempre vinculados à 

legalidade administrativa e a todo um emaranhado de regulamentos internos e normas 

técnicas, quanto com as entidades estritas da sociedade civil, que também possuem seus 

regulamentos internos, sempre necessários ao funcionamento racional de qualquer 

instrumento de deliberação coletiva. 

  Por fim, um último, mas não menos importante elemento, que conjuga o mandato dos 

conselheiros e a formação dos mesmos. Segundo Cruz (2000) seus mandatos não devem 

coincidir com os dos chefes do executivo para que não haja uma descontinuidade das políticas 

públicas quando ocorrer a renovação dos mandatos do Executivo. Preocupação esta que não 

recai nem nos órgãos públicos, que devem se dirigir por políticas de estado e não de governo, 
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nem nas entidades da sociedade civil, que não se vinculam a mandatos eletivos dos agentes 

políticos. 

  No que diz respeito à formação dos membros dos conselhos de políticas públicas, Cruz 

(2000, p.76) destaca que “Quanto maior o acesso à informações, à formação cultural, 

educacional e política e a consciência de seu papel, melhor será o desempenho dos 

conselheiros”. Dessa forma é necessário estabelecer meios de capacitação dos seus membros, 

possibilitando o seu crescimento político e cultural, vez que isso possibilita uma participação 

mais efetiva nas reuniões e questionamentos desempenhados no âmbito dos conselhos. 

(CRUZ, 2000).  

  Por sua vez, Bava (2000), embora reconheça que a formação e o conhecimento técnico 

dos membros sejam necessários à efetividade dos conselhos, entende que a política e o 

orçamento só mudam com a mobilização social. 

  Assim, para que haja a realização das políticas sociais não basta o desempenho 

unilateral dos representantes, mas sim um envolvimento social como base que garanta 

influência política na sua participação. Nesse diapasão é a síntese seguinte:  

 

O Conselho é um instrumento. Ele não é em si virtuoso. Ele se torna virtuoso 

se ele for um espaço de poder, de decisão. Este espaço de decisão é 

construído pela capacidade efetiva de atuação da representação popular da 

coletividade. Se esta representação ficar quieta, este espaço se esvazia. Se 

este representante ficar falando sozinho, os demais não irão ouvi-lo. É 

necessário que haja por trás deste representante um movimento organizado, 

uma associação, uma confederação, uma articulação social que dê peso 

político à sua participação (BAVA, 2000, p. 68).  

 

  Interessante notar que essa preocupação de Bava (2000) denota algo muito comum nos 

parlamentos, que é a necessária mobilização popular para a votação e aprovação de projetos 

importantes, que sem essa legítima e democrática pressão popular ou não seriam aprovados 

ou sequer seriam votados.  

  Nesse mesmo sentido, Teixeira (2000) afirma que a criação de um conselho através de 

um processo de discussão ou mobilização social faz com que ele se torne mais efetivo e 

produza mais resultados. Outrossim, no que tange ao seu caráter deliberativo e à efetivação 

das decisões do conselho, se faz necessário um conjunto de forças, uma pressão social, para 

que sejam realizadas. “Muitas vezes o Conselho define normas, diretrizes ou decisões 

compatíveis com os interesses da comunidade, mas, como contrariam os interesses do poder 

dominante, essas deliberações não são executadas” (TEIXEIRA, 2000, p.  ).  
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  Contribuição importante para a efetividade dos conselhos certamente seria a criação de 

um órgão que venha conjugar e harmonizar, em exercício transversal das diversas temáticas e 

objetivos presentes nos conselhos de políticas públicas, que possa potencializar as 

deliberações coletivas e intensificar a legitimidade democrática das decisões setoriais, um 

órgão colegiado de sobreposição e articulação, na mesma esfera administrativa, uma espécie 

de conselho dos conselhos, algo, aliás, já experimentado com êxito na Espanha, com a criação 

do Conselho da Cidade
36

, em Sant Cugat del Vallès, na Catalunha, que reúne todos os 

conselhos locais com o objetivo de debater os assuntos com uma visão global da cidade. 

  Por outro lado, no que toca à paridade, o que remete à condição de igualdade entre os 

membros dos conselhos, e que também foi objeto de tentativa de regulação pelo Decreto 

Federal 8.243/14, como se viu, Teixeira (2000) lembra que esse atributo não se refere somente 

ao seu aspecto quantitativo, mas também, e principalmente, ao seu aspecto qualitativo.  

Quando se determina a igualdade é necessário que todos os membros tenham igual acesso à 

informações, formação e disponibilidade de tempo para que se possa garantir uma real 

simetria entre os conselheiros.   

 

Temos uma paridade legal onde percebemos, de fato, uma total assimetria 

entre os representantes do governo, de um lado, com tempo disponível, 

assessoria, equipamentos e informações, e os representantes da sociedade de 

outro, sem nenhuma dessas condições (TEIXEIRA, 2000, p. 93). 

 

   Mais do que uma constatação, essa observação é um verdadeiro alerta. E não se trata 

de uma exclusividade dos conselhos de políticas públicas. Nos organismos consultivos e/ou 

deliberativos que se constituem em coletividades, e portanto em um conjunto de 

individualidades mais ou menos caracterizado pela diversidade, tenderá surgir a questão da 

capacitação de seus membros, se isonômica ou não. Assiste-se a isso nas entidades estritas da 

sociedade civil, talvez aí com maior isonomia entre seus membros, e também nos órgãos 

colegiados do poder público, normalmente formados por técnicos.  

  Ora, o próprio parlamento, que é ou deve ser a expressão máxima da democracia 

representativa, e que em alguma medida reflete a diversidade de seus próprios representados, 

tende a ser constituído por parlamentares mais preparados, atuantes e melhor capacitados, do 

                                                 
36

 Sant Cugat cuenta con una quincena de consejos de participación, entre consejos de barrio y consejos y mesas 

sectoriales de diferentes ámbitos (Cultura, Deportes, Políticas Sociales, Tercera Edad, Consejo de Infancia, 

Consejo Escolar), pero hasta la creación del Consejo de Ciudad no existía ningún espacio por encima de los 

consejos citados que integrará los diferentes ámbitos formales de participación y permitiese debatir los asuntos 

con una visión global de la ciudad. Disponível em 

http://www.oidp.net/?id=189&L=0&action=detall&OIDP_content_ID=670&language=ES, acesso em 

25/08/2015. 

http://www.oidp.net/?id=189&L=0&action=detall&OIDP_content_ID=670&language=ES
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ponto de vista técnico, que outros, igualmente detentores de representação. Portanto, embora 

merecedora da maior consideração, não se pode perder de vista que essa questão apontada por 

Teixeira gira em torno de uma perspectiva ideal, a ser buscada, e não em torno do real, do 

factual. E tem-se ainda de ter o cuidado para não se descambar para a tentação de se 

pasteurizar a composição dos conselhos de políticas públicas, a pretexto de igualar seus 

membros, pois a diversidade é própria do pluralismo, que por sua vez é um dos fundamentos 

da República brasileira (artigo 1º, V, da Constituição federal de 1988).  

Sob esse ângulo, Vanderlei Siraque (2009) enxerga na composição mista dos 

conselhos um fator de diversidade, pois de acordo com esse autor os representantes da 

sociedade nos conselhos de políticas públicas raramente seriam técnicos e não poderia ser 

diferente, uma vez que o objetivo maior dos conselhos seria mesclar o saber técnico com o 

saber popular, com os sentimentos da população, mas nada impediria que os conselheiros 

representantes da sociedade se utilizassem de uma assistência técnica para melhor exercerem 

as suas funções. O fundamental, para Siraque, seria o caráter pedagógico desses conselhos na 

formação da cidadania, na politização do povo, no aprendizado popular e na transformação do 

modo de ver dos técnicos, porque segundo esse autor, “não existiria técnica nem ciência 

desprovidas de ideologia política, e desta forma seria relevante a quebra de preconceitos dos 

conselheiros leigos em relação aos técnicos e dos conselheiros técnicos em relação aos 

leigos.” (SIRAQUE, 2009, p. 127). 

  Após todas essas considerações, perpassadas por análises comparativas, tem-se um 

quadro indicativo das principais características dos conselhos de políticas públicas, 

especialmente acerca da natureza institucional, que se evidenciou como híbrida, e os pontos 

de convergência e também de distanciamento no cotejo que se fez com os órgãos do aparelho 

governamental, de um lado, e de outro com as aqui chamadas entidades ou organismos 

estritos da sociedade civil. Resulta dessa ordem de fatores que a questão central posta no 

início deste tópico pôde, com maior grau de sustentação argumentativa, ser melhor 

respondida. No entanto, a resposta definitiva demanda ainda aprofundamento na pesquisa em 

torno da correlação — virtuosa ou conflituosa, complementar ou excludente — entre esses 

instrumentos de democracia participativa que são os conselhos de políticas públicas e o 

exercício da democracia representativa tradicional brasileira, que se exterioriza através dos 

parlamentos, cujas vozes enfáticas e diametralmente antagônicas se fizeram ouvir nos 

malgrados episódios do Decreto Federal 8.243/14 e do Projeto de Lei paulista nº 1073/14. 
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1.5 A dimensão transformadora dos conselhos de políticas públicas como espaços 

públicos de cidadania. 

 

 

  A investigação até aqui procedida, quanto à natureza dos conselhos de políticas 

públicas, perpassando suas principais características, teve como escopo distingui-los dos 

órgãos estatais típicos e dos organismos ditos estritos da sociedade civil, o que levou à 

caracterização dos mesmos como espaços públicos de exercício coletivo da cidadania e como 

tais investidos de legitimidade democrática. Dessa ordem de ideias, expostas nos tópicos 

anteriores, erige questão fundamental atinente à dimensão transformadora dos conselhos, isto 

é, à capacidade de suas atuações transformarem não só a qualidade das diversas políticas 

públicas necessárias à coletividade, ao bem comum, como também e sobretudo transformarem 

a própria qualidade da democracia representativa tradicional, ao tornarem o exercício do 

poder uma prática de partilhamento da autoridade estatal pelos diversos atores (sujeitos) 

sociais, naquilo que constitui o conceito democrático originado do pensamento de Boaventura 

de Sousa Santos, como se debaterá no segundo capítulo deste trabalho.  

  Nesse sentido, segundo Luciana Tatagiba (DAGNINO, 2002, p.54), os conselhos de 

políticas públicas seriam espaços públicos de composição plural e paritária entre Estado e 

sociedade civil, de natureza deliberativa, cuja função seria formular e controlar a execução 

das políticas públicas setoriais e que, portanto, para essa autora, em visão confluente com a 

presente dissertação, distinguir-se-iam por serem espaços públicos com composição plural e 

paritária, terem processo dialógico na resolução dos conflitos inerentes aos interesses em jogo 

e ainda por funcionarem como instâncias deliberativas com competência legal para formular 

políticas e fiscalizar sua implementação, apontando no sentido da democratização da gestão. 

Essas características, conclui a pesquisadora Tatagiba, transformariam os conselhos em 

arranjos institucionais inéditos. 

 Para Lígia Helena Lüchmann (2007) os conselhos de políticas públicas seriam órgãos 

amparados por legislação nacional e apresentariam um caráter decisório (de política pública) 

mais estruturado e sistêmico, atuando nas três esferas governamentais (município, estado e no 

plano nacional). Apresentariam, segundo essa autora, atribuições legalmente estabelecidas no 

plano da formulação e implementação das políticas na respectiva esfera governamental, 

compondo as práticas de planejamento e fiscalização das ações e “são também concebidos 

como fóruns públicos de captação de demandas e pactuação de interesses específicos dos 
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diversos grupos sociais e como uma forma de ampliar a participação dos segmentos com 

menos acesso ao aparelho de Estado” (LÜCHMANN, 200 , p.152) 

  Para efeito de agrupamento dos conselhos de políticas públicas, segundo a vocação 

institucional de cada um deles, Maria da Glória Gohn destaca que há os que: (i) se relacionam 

diretamente à chamada questão urbana por ser parte integrante do lócus que configura o 

espaço urbano enquanto tal, ou seja, meio-ambiente, moradia, etc; (ii) os que decorrem da 

prestação de serviços urbanos por setores da administração, como saúde, educação, transporte, 

etc.; (iii) os que abrangem as políticas focalizadas em grupos etários da população, como 

idosos, crianças e jovens e adolescentes, ou destinados a categorias específicas, como 

mulheres, grupos étnicos ou raciais e, finalmente, (iv) os que se vinculam à área cultural que, 

segundo a autora, é a força-motriz que cria e estimula a energia coletiva de uma comunidade 

(GOHN, 2.011). 

Em estudo sobre a democracia local e a participação popular na feitura da lei 

orgânica da cidade de São Paulo, Luiz Ignácio Calderon (2000), identificou na criação dos 

conselhos mecanismos determinantes de controle das ações do Poder Executivo, 

estabelecendo limites à ação do Executivo municipal. Segundo esse estudo, os conselhos  

estariam direcionados para a concretização de um trabalho conjunto entre a sociedade civil e o 

poder público, na gestão da coisa pública e as propostas de constituição dos conselhos 

advindas da população implicariam na participação das entidades da sociedade civil em 

quatro aspectos da administração do município, que seriam, ainda segundo esse autor, (i) na 

definição das diretrizes e prioridades orçamentárias das regionais, bem como na fiscalização 

as ação do governo no âmbito regional; (ii) na elaboração das políticas e diretrizes em áreas 

específicas da administração municipal e no controle e fiscalização do cumprimento dessas 

diretrizes; (iii) na fiscalização do atendimento do funcionamento dos equipamentos sociais; e, 

por fim, (iv) no controle e fiscalização da atuação parlamentar. ( CALDERÓN, 2000, p. 106-

107) 

 No entanto, quaisquer que sejam as áreas em que os conselhos de políticas públicas 

mantenham interface com o Estado e/ou com a sociedade civil, a função transformadora de 

sua inédita natureza institucional estará fortemente dependente do seu desempenho efetivo, 

prático, real e perceptível a toda à comunidade. Sob outro ângulo, essa função, segundo alerta 

Mário Soares Berclaz, seria múltipla, podendo predominar traço exclusivo ou concorrente, 

destacando-se os papéis administrativo/burocrático, consultivo, normativo/regulamentador, 

fiscalizador/controlador e ainda o decisório/deliberativo (BERCLAZ, 2.013).   
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Nessa mesma direção é a contribuição de Vanderlei SIRAQUE (2009), que depois 

de apontar as características dos conselhos de políticas públicas, como a criação por iniciativa 

do Estado; a composição que deve servir de instrumento para garantir a participação popular, 

o controle social e a gestão democrática das políticas e dos serviços públicos, envolvendo o 

planejamento e o acompanhamento da execução dessas políticas e serviços públicos; aponta 

que as decisões do conselho, naquilo que digam respeito ao acatamento ou não do resultado 

por quem teria a capacidade de execução da decisão, poderiam ser de caráter deliberativo ou 

consultivo, sendo que para esse autor, as deliberativas seriam aquelas decisões de acatamento 

obrigatório pela autoridade responsável pela execução da decisão, portanto gerariam “direitos 

públicos subjetivos passíveis de reivindicação judicial por qualquer interessado.” (SIRAQUE, 

2009, p. 123) 

  Voltando a Mário Soares Berclaz, explica esse autor que no papel 

administrativo/burocrático incluir-se-iam todas as atividades de autogestão e organização dos 

próprios interesses praticados pelo conselho; no papel consultivo estaria o dever de emitir 

posicionamentos que podem consistir em requisitos legais, condicionamentos, para a prática 

de ato administrativo; já na função normativa/regulamentadora, os conselhos teriam a 

prerrogativa de emitir normas que regeriam as matérias no campo de sua atuação, como nos 

conselhos de meio-ambiente, que expedem normas para a regulamentação de Estudos de 

Impacto Ambiental/Relatório de Impacto Ambiental; no papel fiscalizatório/controlador, os 

conselhos de políticas públicas exerceriam uma das mais relevantes funções, que seria o 

controle social da administração pública; por fim, o papel deliberativo/decisório, que 

envolveria a capacidade de poder decidir acerca das políticas públicas, concomitantemente 

com o poder político oriundo da representatividade tradicional (BERCLAZ, 2.013).  Nos 

precisos dizeres do pesquisador: 

 

Em síntese, o que se espera de um conselho social no cumprimento integrado 

do papel fiscalizador/controlador e deliberativo/decisório é a potencialidade 

ou a capacidade de interpelar, contestar, divergir, reclamar, apontar, cobrar 

providências e por vezes estabelecer e determinar diretrizes em relação a 

determinados aspectos relacionados à inexistência ou deficiência de uma 

política pública. (BERCLAZ, 2013, p.91) 
 

 

  Todavia, ainda segundo Mario Soares Berclaz, seria preciso ponderar no sentido de 

que essas funções, para serem efetivas, não poderiam ser apenas simbólicas e retóricas e sem 

nenhuma capacidade de mobilização ou interferência no controle das políticas públicas 

(BERCLAZ, 2013). Alerta o autor, com inteira razão, que: 
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Tudo o que não se quer e não se pretende são conselhos sociais que não 

cumprem com o seu papel de se constituírem em instâncias efetivas e 

legítimas de participação cidadã e democrática na discussão dos rumos e dos 

destinos da política que o Estado apresenta para realização dos direitos 

fundamentais. Isso desestimula a participação e envolvimento do cidadão (...) 

(BERCLAZ, 2013, p.92).  

 

  De fato, o arremedo de conselhos é o desserviço maior à causa democrática, pois sob 

uma aparente forma plural e coletiva de participação nos destinos da comunidade, podem 

esconder-se na verdade interesses hostis ao pleno e democrático exercício da cidadania e da 

efetiva realização de políticas públicas. Por certo, a partilha do exercício do poder político não 

se faz sem contrariar interesses. E, portanto, a vigília social permanente, a fiscalização, o 

controle social sobre a atuação dos conselhos de políticas públicas se fazem necessários e 

benfazejos. Pode parecer um contrassenso, mas os órgãos de controle social do Estado –e os 

conselhos indubitavelmente são um deles- também precisam ser controlados, exatamente para 

que não se tornem meros arremedos de conselhos de políticas públicas.  

  Fazendo coro ao que afirma Berclaz, é preciso ressaltar que os conselhos de políticas 

públicas têm a missão de “representar uma síntese política capaz de contemplar os interesses 

da constelação dos movimentos sociais e de outros sujeitos coletivos. Ao invés de uma visão 

homogênea, a democracia há de se construir pelo entendimento e articulação de visões 

diferentes e plurais, buscando pontos comuns e formas de se criar inteligibilidades sem 

destruir diversidade
37
.” (BERCLAZ, 2013, p.95). 

  Para que essa missão seja de fato cumprida, no entanto, os conselhos de políticas 

públicas precisam encontrar fórmulas de operacionalizar as dificuldades que a atuação deles 

pode ensejar, como já demonstrado pela pesquisa de Maria da Glória Gohn (GOHN, 2011) 

segundo a qual, haveria uma tensão entre a universalização das políticas dos direitos e a 

ênfase na focalização das políticas dos conselhos, fenômeno que a autora denomina 

particularismo; ainda haveria dificuldades de articular forças sociais divergentes sem ter um 

ponto ou marco referencial estratégico; haveria dificuldades de articular o público estatal e o 

público não estatal; haveria também fraca participação da sociedade civil e absenteísmo dos 

membros governamentais; haveria por outro lado necessidade de destacar aspectos da 

institucionalidade dos conselhos: eventuais facilidades e obstáculos às ações da sociedade 

civil frente ao Executivo municipal; e, por fim, ainda segundo Gohn, os conselhos não 

                                                 
37

 Essa feliz expressão final, criar inteligibilidades sem destruir diversidade, o autor (Berclaz) a retirou de 

Boaventura de Sousa Santos, em Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo. 

Boitempo. 2007. p. 39-40. 
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poderiam ser vistos como substitutos de democracia representativa nem como braços 

auxiliares de Executivo, nem como substitutos da participação popular em geral.  

  Dessa ordem de dificuldades na implementação das funções dos conselhos surgem 

problemas que precisam ser equacionados: Gohn (2011) aponta que de um lado, eles são 

formas de descentralização do poder – demandada pela população –, mas de outro, eles são 

frutos da crise das instituições públicas e parte constitutiva das reformas estatais que implicam 

diminuição de custos e transferência de responsabilidade na solução dos problemas locais 

para os cidadãos, tratados como usuários ou clientes dos serviços públicos. Nesse sentido, os 

conselhos de políticas públicas “são iniciativas para o desenvolvimento local sustentável e, 

para tal, implicam a existência de uma sociedade civil organizada; entretanto, às vezes, o 

próprio desempenho dessas atividades se contrapõe a algumas das funções que lhes foram 

pensadas originalmente, tais como a fiscalização das políticas públicas, pois eles se tornam 

parte destas políticas.” (GOHN, 2011. p. 97.)  

Também Vanderlei Siraque (2009) aponta que a não renumeração dos 

conselheiros, via de regra, poderia representar um problema; raramente os conselheiros 

exerceriam a função com exclusividade, pois a maioria dos seus membros teriam outras 

atividades no setor público ou no privado. Igualmente, esse autor salienta a necessidade de o 

Poder Público disponibilizar a estrutura necessária para garantir a autonomia dos conselhos, 

como equipamentos, finanças, informações, assistência técnica e servidores públicos; e que as  

reuniões deveriam ser realizadas em local de fácil acesso para o público, sendo o horário, 

data, local e pauta divulgados com antecedência; e por fim, os representantes da sociedade 

não deveriam ocupar funções de livre nomeação e exoneração no Poder Público, e as 

atividades dos conselhos deveriam estar sujeitas a controle institucional e social. Entende esse 

autor que estas características seriam fundamentais para que os conselhos de políticas 

públicas pudessem cumprir com o objetivo de serem instrumentos de participação popular, de 

controle social e de gestão democrática das políticas e dos serviços públicos, e reconhece a 

dependência da normatização dos conselhos ao dizer: “no entanto, a configuração do 

conselho, como sua composição, competência, grau de autonomia, capacidade de suas 

decisões serem de caráter deliberativo ou consultivo, é aquela que a lei determinar.” 

(SIRAQUE, 2009, p. 125) 

  Portanto, a realização da dimensão transformadora dos conselhos de políticas 

públicas em espaços públicos de exercício coletivo de cidadania está a depender da superação 

dessas dificuldades apontadas e do equacionamento dos problemas detectados. É desafio que 

demanda a conjugação de todos os atores sociais, e que uma vez vencido pode significar mais 
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cidadania e melhor democracia para o conjunto da comunidade. Nesse sentido, Vanderlei 

Siraque é enfático ao dizer que somente teria sentido a existência de conselhos de políticas 

públicas se estes “forem instrumentos concretos de partilha de poder entre os governantes e a 

sociedade para a democratização da elaboração e gestão das políticas públicas, servindo de 

mecanismo de controle social das atividades estatais.” (SIRAQUE, 2009, p. 128)  

  Enfatiza Kleba (2012), em reforço do que se disse acerca do controle e da fiscalização 

sobre os conselhos, que seria necessário que as organizações sociais assumissem efetivamente 

sua responsabilidade de acompanhar e prover o devido apoio ao exercício do papel de seus 

representantes nos conselhos, de forma a garantir a continuidade e o fortalecimento dos 

processos deliberativos na gestão pública.  E conclui a pesquisadora, alertando: “mas devem 

ainda proporcionar espaços e instaurar processos de democracia de suas próprias relações 

institucionais, avançado nas configurações sociais e setores públicos, em especial junto aos 

conselhos gestores, tornando mais consistentes e coerentes seu protagonismo na construção de 

políticas públicas.” (KLEBA, 2012, p. 169). 

  Em face dessas ponderações, tanto os diagnósticos da pesquisa de Gohn, quanto às 

conclusões de Kleba, tem-se que para a atuação transformadora dos conselhos de políticas 

públicas como espaços públicos de efetivo exercício coletivo da cidadania fazem-se 

necessários controle, fiscalização e participação social sobre as suas diversas formas 

funcionais de interação com o Estado.  

  Os processos nos quais a existência desses fatores acontece, ou não, para a atuação 

desejada, e a possível virtude do resultado obtido serão objeto das reflexões do capítulo 

seguinte, onde a presente pesquisa abordará o debate que se constrói a partir da consciência de 

uma função regeneradora e legitimante que a atuação dos conselhos de políticas públicas pode 

revelar na chamada crise do sistema representativo, revigorando a própria democracia. 
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SEGUNDO CAPÍTULO – A atuação dos conselhos de políticas públicas na crise da 

democracia representativa  

 

 

Neste capítulo, a reflexão central gira em torno da chamada crise da democracia 

representativa, e de como os conselhos de políticas públicas, como instrumentos de 

democracia participativa, poderiam elevar a qualidade deliberativa e mesmo a própria 

legitimidade da democracia representativa. Isto é, parte-se desde a teoria constitucional acerca 

da democracia participativa até a argumentação de que os conselhos de políticas públicas 

seriam instrumentos de democracia participativa capazes de elevar a democracia de baixa 

intensidade à democracia de alta intensidade e, portanto, em suma, de revitalizar a democracia 

representativa. Analisa-se a necessidade de regeneração do exercício democrático do poder, 

inclusive na perspectiva do conceito de capital social. E em torno dessas ideias fundamentais, 

o debate se desenvolve neste capítulo a partir da consciência da possível função regeneradora 

e legitimante da atuação dos conselhos de políticas públicas na crise da democracia 

representativa, com destaque para o enquadramento dos conselhos de políticas públicas como 

instrumentos da democracia participativa e também para a necessidade de revitalização dos 

instrumentos da democracia representativa como forma de obstar alternativas 

antidemocráticas.  

Transformar, pois, a qualidade da democracia parece ser o desafio a ser vencido não só 

pelos conselhos de políticas públicas, mas, sobretudo, por eles, na perspectiva de cada vez 

mais ter-se a “autoridade compartilhada” no âmbito das decisões políticas que afetam toda a 

comunidade. Papel indutivo basilar, como se verá, é o desempenhado na esfera municipal 

pelos seus conselhos locais de políticas públicas e, por isso mesmo, exemplo virtuoso às 

esferas estadual e federal de prática democrática participativa que pode afetar positiva e 

diretamente a própria qualidade da democracia representativa. 

 

2.1- A democracia participativa na teoria constitucional e a crise da democracia 

representativa. 

 

Não pretende essa pesquisa reconstruir a evolução histórica e filosófica do próprio 

entendimento acerca do conceito de democracia
38

, como uma das formas de governo 

                                                 
38

 Ensina Renato Janine Ribeiro que: “A palavra democracia vem do grego (demos, povo; kratos, poder) e 

significa poder do povo. Não quer dizer governo pelo povo. Pode estar no governo uma só pessoa, ou um grupo, 

e ainda tratar-se de uma democracia – desde que o poder, em última análise, seja do povo. O que é fundamental 
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reconhecida desde os clássicos da antiguidade, e que, do ponto de vista etimológico, significa 

governo do povo
39
, governo da maioria: “por democracia entende-se uma das várias formas 

de governo, em particular aquelas em que o poder não está nas mãos de um só ou de poucos, 

mais de todos, ou melhor, da maior parte, como tal se contrapondo às formas autocráticas, 

como a monarquia e oligarquia” (BOBBIO, 2000, p. 0 ). 

No entanto, algumas reflexões são necessárias para o debate que se pretende abrir na 

perspectiva da chamada crise da representação democrática, ou da democracia representativa, 

que é a expressão corrente, e de como os instrumentos diretos, ditos de participação, poderiam 

contribuir, se é que podem, na regeneração e na elevação da qualidade da democracia no 

âmbito do Estado brasileiro
40

 pós-redemocratização de 1988. 

Nessa perspectiva, faz-se necessário o desenvolvimento de certas ideias e de certos 

conceitos em torno da democracia enquanto forma de governo e de suas adjetivações ao longo 

dos séculos, de modo a tornar clara a premissa fundamental sobre a qual se constrói o debate 

de fundo deste trabalho, ou seja, noutras palavras, assentada a premissa de que a democracia 

representativa estaria em crise, passa-se a considerar sob quais circunstancias a participação 

democrática, ou melhor, seus instrumentos –sobretudo os conselhos de políticas públicas–  

poderiam emprestar às formas representativas força revigorante no exercício de suas funções 

com a  elevação da qualidade da democracia e da legitimidade que lhe sustenta e fundamenta. 

Desde a antiguidade, de Heródoto e depois de Platão e Aristóteles, passando pela 

idade média à moderna, através de pensadores como Bodin, Hobbes, Rousseau, Montesquieu, 

Hegel, Marx até a contemporaneidade com Arendt, Bobbio, Habermas e outros, a noção de 

democracia tem passado por inúmeras transições que vão da utilização do vocábulo como 

forma deteriorada e, portanto, má, do exercício do governo, até a elevação e o reconhecimento 

de que a garantia dos direitos humanos só é possível na democracia, entendida esta como 

expressão da soberania do povo e da existência de minorias livres, como se verá mais adiante. 

                                                                                                                                                         
é que o povo escolha o indivíduo ou grupo que governa, e que controle como ele governa. (RIBEIRO, 2002, p. 8 

– destaque do autor) 
39

 De modo formal, o princípio da democracia pode ser definido basicamente como a “(...) exigência da integral 

participação de todos e de cada uma das pessoas na vida política do país, a fim de garantir o respeito à soberania 

popular”(MORAES, 2010, p.6) 
40

 Nas palavras de Sérgio Buarque de Holanda, sobre a democracia na história brasileira: “A democracia no 

Brasil foi sempre um lamentável mal-entendido. Uma aristocracia rural e semifeudal importou-a e tratou de 

acomodá-la, onde fosse possível, aos seus direitos ou privilégios, os mesmos privilégios que tinham sido no 

Velho Mundo, o alvo da luta da burguesia contra os aristocratas. E assim puderam incorporar à situação 

tradicional, ao menos como fachada ou decoração externa, alguns lemas que pareciam os mais acertados para a 

época e eram exaltados nos livros e discursos. (HOLANDA, 1995, p. 160.) 
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Os antigos gregos falavam e de certa maneira praticaram a democracia de forma 

direta
41

, com determinados cidadãos decidindo diretamente, sem pessoas ou órgãos 

intermediários, os destinos da Cidade-estado
42

. Obviamente excluindo mulheres e escravos 

das deliberações, o que retira, sob a perspectiva da modernidade, uma das principais 

características das efetivas democracias consistente na universalidade do sufrágio — e por 

isso se disse que praticaram a democracia de certa maneira. Em verdade, tratava-se muito 

mais de uma forma de aristocracia, entendida como o governo de alguns, deliberando de 

forma direta, que propriamente de uma democracia, idealisticamente incompatível com as 

distinções e privilégios de classe e de sangue. Ademais, a deliberação direta só seria possível 

em coletividades de população reduzida
43

 e sobre temas que pudessem ser tratados sem a 

urgência que muitas vezes sói ocorrer no exercício do governo. 

O exercício puro e exclusivo da democracia direta, isto é, a tomada direta das decisões 

de governo, em sua totalidade, pelo seu titular, só seria possível em modelos ideais, que não 

encontram concretude na história. O próprio Rousseau, opositor da democracia representativa,  

reconhecia essa idealidade: “Rigorosamente falando, nunca existiu verdadeira democracia 

nem jamais existirá. Contraria a ordem natural o grande número governar, e ser o pequeno 

governado. É impossível admitir esteja o povo incessantemente reunido para cuidar dos 

negócios públicos;” (Rousseau, 1997, p.150). Aliás, o ceticismo do pensador genebrês 

abarcava o próprio governo democrático, embora seja considerado um dos pais da democracia 

moderna
44

, pois segundo ele “Se houvesse um povo de deuses, ele se governaria 

democraticamente. Tão perfeito governo não convém aos homens.” (Rousseau, 1997, 

pag.151) 

  A representação, portanto, surge como modo de operacionalização da própria 

democracia, ao possibilitar, mesmo em territórios extensos e de população adensada, que a 

                                                 
41

 Afonso Arinos, citado por Gabriela Soares Balestero em nota de rodapé à p. 28 de sua Dissertação de 

Mestrado, ensina que: “ (...) a história nos mostra que, na Grécia e em Roma, a democracia direta não dispensava 

certas formas de representação. Na representação Romana, os Cônsules eram eleitos pelas tribos, nos comícios, e 

eram, portanto, representantes do povo no Executivo, sem indagarmos aqui da regularidade de tais eleições”. 

(FRANCO, Afonso Arinos de e outros. Seminário sobre modelos de representação política no Brasil e Regime 

Eleitoral. Cadernos da UNB. Brasília. 1981. p. 6) Disponível em 

file:///C:/Users/user/Documents/gabriela%20dissertacao%20afonso%20arinos.pdf acesso em 05/01/2016. 
42

 Sobre o tema, com riqueza de detalhes sobre o funcionamento da “Apella” e da “Ecclesia” veja-se o clássico 

“A Cidade Antiga”, de Fustel de Coulanges. p. 355/356.  
43

 Nesse sentido as denominadas Landsgemeinde na Suíça e os Convenant e os Open Town Meetings nos 

Estados Unidos. Cf. Dalmo de Abreu Dallari, 2005, p. 152/153 e Maria Benedita Malaquias Urbano, 1998, p. 

324/326. 
44

Boaventura de Sousa Santos (SANTOS, 2007, p. 92) nos traz à referência o que seria o ideal democrático 

segundo Rousseau: “Rousseau dizia que é democrática somente uma sociedade na qual ‘ninguém seja tão pobre 

que tenha de se vender, nem ninguém seja tão rico que possa comprar alguém.’ Em nossas sociedades há de fato 

muita gente que tem de se vender e muita gente que tem dinheiro para comprar essa gente. Estamos muito longe 

do ideal democrático de Rousseau”. 

file:///C:/Users/user/Documents/gabriela%20dissertacao%20afonso%20arinos.pdf
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vontade do titular da soberania, que é o povo na tradição moderna, possa através do 

mecanismo da representação, que é o móvel que carrega a legitimidade democrática, 

expressar sua vontade.  

A representação se coloca entre o titular do poder e a decisão de governo; e nesse 

sentido a representação se confunde então com o exercício do poder democrático, cuja 

titularidade permanece no povo, repita-se, desde o pensamento de Rousseau (que era crítico à 

representação). Essa máxima da soberania popular como base dos governos democráticos foi  

sintetizada por Abraham Lincoln no seu célebre discurso de Gettysburg
45

, de 19 de novembro 

de 1863, no qual proclamou ser a democracia  o governo do povo, pelo povo, para o povo.  

Defensor do sistema de representatividade na assembleia, em oposição ao pensamento 

de Rousseau, o abade Emmanuel Joseph Sieyès, em sua obra Considerações Preliminares 

sobre o que é o Terceiro Estado, publicada ainda durante a Revolução Francesa, já sustentava 

o mandato fiduciário, não imperativo, acentuando a primazia do interesse público sobre o 

interesse particular: “Se sou o único interessado nas gestões do meu procurador autorizado, as 

pessoas poderão se contentar em me dizer: pior para você; por que você o escolheu tão mal? 

Mas, neste caso, os deputados de um distrito não são unicamente representantes do bailado 

que os nomeou; foram chamados para representar, também os cidadãos em geral, a votar por 

todo o reino.” (SIEYÈS, 1997, p.70) 

Ademais, para autores como Sieyès e Madison, o governo representativo poderia ser 

visto como uma forma de governo própria, específica, distinta – e preferível – da democracia, 

elevando a representação à categoria de nova forma de governo. Com efeito, conforme 

leciona Bernard Manin (1995), para Madison o governo representativo não é apenas uma 

forma aproximada de democracia, que teria se tornado tecnicamente necessária devido à 

impossibilidade concreta de reunir o povo em Estados de grandes extensões, mas, ao 

contrário, o governo representativo seria uma forma diferente e superior de exercício do 

poder. De fato, o efeito da representação, diz o próprio Madison, é: 

 

(...) refinar e ampliar as opiniões do povo, fazendo-as passar pelo crivo de um 

corpo de cidadãos selecionados, cuja sabedoria pode melhor discernir o 

verdadeiro interesse de seu país e cujo patriotismo e amor à justiça fazem 

deles cidadãos menos suscetíveis a sacrificar esse interesse por considerações 

efêmeras e parciais. Em um sistema desse tipo; é provável que a vontade 

popular, expressa pelos representantes do povo, venha a ser mais compatível 

com o bem público do que se fosse manifesta pelo próprio povo, reunido para 

esse fim (HAMILTON et al., 2003, p. 81). 

 

                                                 
45

 Disponível em http://www.arqnet.pt/portal/discursos/novembro01.html acesso em 13/01/16. 

http://www.arqnet.pt/portal/discursos/novembro01.html
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Segundo Bernard Manin (1995), Madison destaca que um dos objetivos do sistema 

plenamente representativo, conforme proposto na Constituição dos Estados Unidos, é colocar 

no poder pessoas mais aptas a resistir às paixões desordenadas e aos equívocos e ilusões 

efêmeros que podem tomar conta do povo: somente deveria prevalecer o julgamento sereno e 

ponderado da coletividade. Na opinião de Madison, não é papel do representante votar da 

maneira como o povo desejaria em todas as ocasiões, pois superioridade do sistema 

representativo se encontra no fato de permitir um distanciamento entre as decisões do governo 

e a vontade popular. 

Ainda de acordo com Bernard Manin (1995), também Siéyès sublinha a enorme 

diferença que separa uma democracia, na qual os próprios cidadãos legislam, de um sistema 

representativo, em que o exercício do poder é delegado a outros por meio de eleições.  

 

Para Siéyès, assim como para Madison, a representação não é uma versão imperfeita 

da democracia direta, decorrente de necessidades práticas; é uma forma de governo 

totalmente diferente e preferível. Siéyès considera o governo representativo como um 

sistema superior, não tanto por redundar em um processo decisório mais racional e 

menos passional, quanto por constituir uma forma política mais adequada às 

sociedades mercantis modernas, onde as pessoas estão permanentemente ocupadas na 

produção e troca de riquezas. Nessas sociedades, observa Siéyès, os cidadãos não 

dispõem mais do tempo necessário para se ocupar constantemente dos negócios 

públicos. Sendo assim, eles precisam confiar o governo, por intermédio de eleições, a 

indivíduos que dediquem todo seu tempo a essa tarefa. (MANIN, 1995, p.5) 

 

Essa representação, isto é, o governo representativo
46

, seja sob a monarquia ou sob a 

república, é uma das características da prática democrática do Estado moderno, e nos dizeres 

de Bobbio (2009, p.56) “significa genericamente que as deliberações coletivas, isto é, as 

deliberações que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por 

aqueles que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade”; ora estendendo-se 

para além do parlamento
47

, como nos governos em que a função executiva e também em 

alguns casos parte da função judiciária provenham de mandatos eletivos, ora restringindo-se 

na função legislativa, no parlamento, como de regra ocorre nas monarquias. 

Mas a essa representatividade como instrumento de exercício do governo democrático 

devem combinar-se nas democracias ocidentais elementos próprios da democracia direta, que 

                                                 
46
Segundo Manoel Gonçalves Ferreira Filho, “A base fundamental da representação é a idéia exposta por 

Montesquieu de que os homens em geral não têm a necessária capacidade para bem apreciar e conseqüentemente 

bem decidir os problemas políticos. Assim, no interesse de todos, essas decisões devem ser confiadas aos mais 

capazes, aos representantes do povo. (FERREIRA FILHO, 2008, p. 85.) 
47
“(...) um estado representativo é um estado no qual as principais deliberações políticas são tomadas por 

representantes eleitos, importando pouco se os órgãos de decisão são o parlamento, o presidente da república, o 

parlamento mais os conselhos regionais, etc.(BOBBIO, 1986, 44). 
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não são incompatíveis com aquela, ao contrário, podem e devem interagir intensificando a 

própria qualidade das práticas democráticas como, por exemplo, quando se combinam 

processos decisórios no âmbito do parlamento com a posterior submissão da proposição 

parlamentar à ratificação dos cidadãos mediante o exercício do sufrágio. Aqui compreendidos 

cidadãos os nacionais que detenham a capacidade política de votar. “De fato, democracia 

representativa e democracia direta não são dois sistema alternativos (no sentido de que onde 

existe uma não pode existir a outra), mas são dois sistemas que se podem integrar 

reciprocamente” (BOBBIO, 2009, p.65). 

Os exemplos dessa desejada interação, dessa simbiose (que eventualmente pode não 

ser alcançada pelas razões expostas adiante na discussão acerca da chamada crise da 

representatividade) são numerosos e, em geral, virtuosos no que se refere à consagração da 

legitimidade qualificada das decisões surgidas da combinação de meios diretos e indiretos de 

auscultação da soberania popular: na Europa, para a ratificação da Constituição Europeia os 

diversos Estados componentes da União Europeia submeteram-se internamente a processos de 

ratificação, com consulta direta à população em determinados países, com a França, através 

do referendum de 2005
48

; no Brasil houve em 1993 um plebiscito sobre a adoção de formas e 

regimes de governo, república ou monarquia, presidencialismo ou parlamentarismo, e em 

2005 um referendum
49

 sobre o chamado Estatuto do Desarmamento; nessas duas, e até agora 

únicas, hipóteses de utilização de instrumentos da democracia direta no Brasil o resultado foi, 

como se sabe, a vitória da forma republicana e do sistema presidencialista em 1993 e do 

direito do cidadão ter a posse de armas de fogo, preenchidas, evidentemente, certas condições.  

  A par dessa questão atinente à interação dos sistemas de democracia representativa 

(indireta) e direta, outro debate, talvez ainda mais agudo, surge na teoria política quando se 

questiona qual natureza deva ter a representação, se imperativa
50

, quando o mandatário é mero 

porta-voz do mandante, atuando segundo a vontade deste, ou se fiduciária, quando o 

representante, pela confiança que se fez merecedor, atua com independência em relação ao 

                                                 
48

Após ratificação da Constituição Europeia pelo parlamento da Eslovénia e da Grécia e da aprovação da 

Constituição através do referendo na Espanha, no dia 29 de maio de 2005 os eleitores do referendo 

na França apoiaram a não ratificação do texto da Constituição Europeia. Logo após, no dia 1 de Junho de 2005 

os Países Baixos também optaram por não ratificar a Constituição Europeia, provocando uma crise e uma 

reavaliação do processo de ratificação de tratados através de referendos que iria culminar com a adoção 

do Tratado de Lisboa (2007), que substituiu a falhada Constituição.  (Hardman Reis, T. 2006. p. 173) 
49

 O referendo é um instrumento, por meio do qual os eleitores devem se posicionar a posteriori sobre um 

assunto já definido. O referendo é convocado depois da aprovação da norma, no caso os eleitores são 

consultados se devem ratificá-la. Já no plebiscito os eleitores são consultados previamente sobre determinado 

tema. 
50

 Na França, os delegados aos Estados-Gerais, inclusive os que foram convocados em 1789, eram portadores de 

instruções (cahiers de doléances). Uma das primeiras decisões dos revolucionários franceses, em julho de 1789, 

foi proibir a prática dos mandatos imperativos. (MANIN, 1995, p. 3.) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Fran%C3%A7a
https://pt.wikipedia.org/wiki/Tratado_de_Lisboa_(2007)
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representado e lhe presta contas do seu exercício, de regra, ao final do mandato. Exatamente 

nesse sentido é a reflexão de Norberto Bobbio: 

 

"Como o representa?" e "Que coisa representa?" São conhecidas as respostas 

mais comuns a estas duas perguntas. À primeira: A pode representar B ou 

como delegado ou como fiduciário. Se é delegado, A é pura e simplesmente 

um portavoz, um núncio, um legado, um embaixador, de seus representados, e 

portanto o seu mandato é extremamente limitado e revogável ad nutum. Se ao 

invés disto é um fiduciário, A tem o poder de agir com uma certa liberdade em 

nome e por conta dos representados, na medida em que, gozando da confiança 

deles, pode interpretar com discernimento próprio os seus interesses. Neste 

segundo caso diz-se que A representa B sem vínculo de mandato; na 

linguagem constitucional hoje consolidada diz-se que entre A e B não existe 

um mandato imperativo. (BOBBIO, 1986, p. 46) 

 

 Dessa distinção fundamental, nasce a revogabilidade ad nutum
51

 do mandato 

imperativo, quando, por exemplo, o representante insubordina-se contra o representado ou 

contra as ideias deste, caso em que haverá a destituição do representante do exercício do 

mandato imperativo, substituído por outro representante também vinculado à vontade do 

representado; e, de outro lado, a não revogabilidade do mandato fiduciário, apoiado na 

confiança entre representado e representante, que só prestará contas àquele, em tese, na 

próxima renovação do mandato eletivo. 

 Diz-se em tese porque há mecanismos previstos em certos ordenamentos 

constitucionais que preveem a ratificação do mandato antes da expiração do prazo do seu 

exercício, como é o caso, por exemplo, na república presidencialista, do instituto do recall de 

alguns Estados e Condados norte-americanos
52

 e da América latina, como é o caso, por 

exemplo, da Venezuela com seu referendo revocatório
53

 e também da Constituição 

                                                 
51

 Diz-se de ato revogável por arbítrio de apenas uma das partes envolvidas. 
52

 Por exemplo, a Constituição do  Estado da Califórnia, prevê no seu artigo 2º, seção 13: “ Recall is the power 

of the electors to remove an elective officer.” Disponível em http://www.leginfo.ca.gov/.const/.article_2 
53

 Art. 72 da CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA: Artículo 72. Todos 

los cargos y magistraturas de elección popular son revocables. Transcurrida la mitad del período para el cual fue 

elegido el funcionario o funcionaria, un número no menor del veinte por ciento de los electores o electoras 

inscritos en la correspondiente circunscripción podrá solicitar la convocatoria de un referendo para revocar su 

mandato. Cuando igual o mayor número de electores y electoras que eligieron al funcionario o funcionaria 

hubieren votado a favor de la revocatoria, siempre que haya concurrido al referendo un número de electores y 

electoras igual o superior al veinticinco por ciento de los electores y electoras inscritos, se considerará revocado 

su mandato y se procederá de inmediato a cubrir la falta absoluta conforme a lo dispuesto en esta Constitución y 

la ley. La revocatoria del mandato para los cuerpos colegiados se realizará de acuerdo con lo que establezca la 

ley. Durante el período para el cual fue elegido el funcionario o funcionaria no podrá hacerse más de una 

solicitud de revocación de su mandato. http://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-

bolivariana-de-venezuela/titulo-iii/capitulo-iv/  acesso em 02/01/16 

http://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-iii/capitulo-iv/
http://venezuela.justia.com/federales/constitucion-de-la-republica-bolivariana-de-venezuela/titulo-iii/capitulo-iv/
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Plurinacional da Bolívia de 2009
54

; e na monarquia ou república parlamentarista, por ocasião 

da eventual dissolução do parlamento, em que os mandatos eletivos são integralmente 

submetidos à nova eleição, antes da expiração ordinária dos mandatos em curso. Mas não se 

trata aí, neste último exemplo, propriamente de imperatividade do mandato, mas sim de 

renovação ou não da legitimação da representação, que tem a natureza fiduciária, pois o 

representante nessas hipóteses parlamentaristas exerce o mandato com liberdade, mas 

prestando contas ao eleitor, que é o representado, ao final do mandato, antecipado nestas 

situações.  

É bem de ver que em certos ordenamentos jurídicos a existência de cláusulas de 

fidelidade partidária também impõem certa observância aos representantes, não propriamente 

obediência ao representado, mas às linhas centrais do programa partidário ou à filiação ao 

partido político através do qual tenham se elegido; daí dizer-se nessa última hipótese, de 

desfiliação injustificada, como é exemplo o atual sistema eleitoral brasileiro, que o mandato 

pertence ao partido e não ao eleito, pelo menos no sistema proporcional
55

, relativamente aos 

vereadores nos Municípios, deputados estaduais nos Estados-membros ou distritais no DF e 

deputados federais na União. 

A rigor, a questão que subjaz à distinção das espécies de mandato eletivo, se 

imperativo
56

 ou fiduciário, diz respeito à própria natureza da função legislativa e também 

executiva do Estado; se a função legislativa (e também a executiva) deve ser a expressão da 

soberania popular na perspectiva do interesse público, e não do interesse privado de grupos ou 

classes, então o exercício do mandato de ser fiduciário e não imperativo; o que não nega a 

evidência da existência da representação proveniente de grupos ou classes específicas da 

sociedade em defesa de específicos interesses dentro do parlamento, e mesmo, nessa 

perspectiva, de partidos políticos alinhados a esses mesmos interesses específicos, como 

ocorre nos parlamentos de modo geral.  

Mas esse aspecto real da vida parlamentar não impede a esses representantes a 

construção de consensos em benefício do interesse público, com a recíproca contenção de 

                                                 
54

 Na Constituição do Estado Plurinacional Boliviano, ao lado dos conselhos (cabildos) com poder deliberativo, 

prevê-se a revogação dos mandatos como instrumentos de democracia direta participativa, nestes termos: “Art. 

11(...) 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de 

mandato, la asamblea, El cabildo y la consulta previa. Las asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo 

conforme a ley.” http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf 
55

 Na (ADI) 5081, de relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, o STF, à unanimidade, afastou a regra da 

fidelidade partidária ao sistema majoritário. 
56

 Stuart Mill abre o XII capítulo de sua obra sobre o Governo Representativo perguntando: “Devem exigir-se 

garantias dos membros do parlamento? Deve o membro do Parlamento ficar sujeito às instruções do seu 

eleitorado?”(MILL, 1964, p. 150) 
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interesses próprios em benefício do interesse geral, sem o risco de revogação ad nutum do 

mandato, caso fosse o mesmo de natureza imperativa, e também sem o risco do impasse 

constante na vida do parlamento que daí adviria pela impossibilidade de formação de 

consensos entre posições inflexíveis como seriam as derivadas daqueles que não detenham 

autonomia de vontade.  

Como defendeu Edmund Burke (2012, p. 97-101) no Discurso aos Eleitores de Bristol:  

“expor uma opinião é o direito de todos os homens; a dos representados é uma opinião 

significativa e respeitável, que um representante deveria sempre se regozijar de ouvir e a qual 

ele deveria sempre considerar muito seriamente.” Todavia, demonstrando que esse fato não 

poderia se converter em mandato imperativo quando se tratasse do parlamento, explicou 

Burke (op. cit., p. 97-101) que “(...) instruções impositivas (...) aos quais o membro do 

Parlamento está destinado cega e implicitamente a obedecer, a votar e a discutir em seu favor 

– essas são coisas completamente desconhecidas pelas leis desta terra e que surgem de um 

erro fundamental sobre a ordem e o espírito completos de nossa Constituição.” E então 

conclui de forma incisiva: 

 

 O Parlamento não é um congresso de embaixadores de interesses diferentes e 

hostis, cujos interesses cada um deve assegurar, como um agente e um 

defensor, contra outros agentes e defensores; mas o Parlamento é uma 

assembleia deliberativa de uma nação, com um interesse, o da totalidade – em 

que nenhum propósito local, nenhum preconceito local, deveria guiar, exceto o 

bem comum, resultante da razão geral da totalidade. Você escolhe um 

membro, de fato; mas quando você escolhe-o, ele não é membro de Bristol, 

mas é um membro do Parlamento. (BURKE, 2012, p.97-101)
57

 

 

Nesse mesmo sentido, observa Bernard Manin (1995), Siéyès aponta que não é função 

dos representantes agir como meros transmissores da vontade dos eleitores.  

 

É portanto incontestável que os deputados não estão na Assembléia Nacional para 

afirmar vontades já formuladas por seus eleitores, mas para deliberar e votar 

livremente, de acordo com o juízo que façam no momento e esclarecidos por todas as 

luzes que a Assembléia possa lhes proporcionar. (Siéyès, 1789c, apud MANIN. 

1995, p.5). 

 

                                                 
57

 Tradução de Gustavo Biscaia de Lacerda e revisão da tradução de Leonardo Biscaia. In Rev. Sociol. Polít., 

Curitiba, v. 20, n. 44, p. 97-101, nov. 2012. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v20n44/v20n44a08.pdf acesso em 15/01/2016. 

http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v20n44/v20n44a08.pdf
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É bem verdade que Rousseau, falando sobre a Inglaterra, e expressando sua oposição à 

representatividade
58

, também alertava para falsa ideia que se podia ter do exercício 

democrático pelo só fato de no dia das eleições os representados votarem livremente nos seus 

representantes para o parlamento: 

 

Julga-se livre o povo inglês, e muito se engana, que o é só durante a eleição 

dos membros do parlamento, finda a qual, hei-lo na escravidão, hei-lo nada; e 

como ele emprega os breves momentos de sua liberdade, merece bem que a 

perca. A idéia dos representantes é moderna e nos vem do governo feudal, 

desse iníquo e absurdo governo, que degrada a espécie humana e desonra do 

homem. Nas antigas repúblicas, mesmo em monarquias, nunca o povo teve 

representantes, e era desconhecida tal expressão. (...) Seja como for, no 

momento em que um povo elege representantes, cessa de ser livre, cessa de 

existir “ (ROUSSEAU, 1997, p. 187). 

 

Salvo as experiências socialistas, transitórias do século XIX, como a Comuna de Paris 

em 1871, e as duradouras como na Rússia pós-revolução de 1917
59

, o mandato fiduciário no 

governo representativo predomina nos parlamentos, sobretudo ocidentais, desde as primeiras 

elaborações teóricas sobre os seus princípios com Locke, Montesquieu, Madison, Siéyès, 

Burke e Benjamin Constant.
60

 

A democracia representativa parlamentar se exerce assim, em regra
61

, sob o exercício 

de mandatos eleitorais fiduciários, que não exclui, como se viu, a conjugação do exercício 

direto da soberania popular através de instrumentos como o plebiscito, o referendo, a 

                                                 
58

 Rousseau faz no Contrato Social seu ataque ao sistema representativo no capítulo XV, do livro III. “Não se 

pode representar a soberania pela mesma razão que se não pode alienar; consiste ela essencialmente na vontade 

geral, e a vontade não se representa; ou ela é mesma, ou outra, e nisso não há meio-termo; logo os deputados do 

povo não são, nem podem ser, representantes seus; são comissários dele, e nada podem concluir decisivamente. 

É nula, nem é lei, aquela que o povo em peso não ratifica. (Rousseau, 1997, p.186/187). 
59

 O artigo 107 da Constituição de 1977 da extinta URSS dizia: "O deputado tem o dever de informar os eleitores 

sobre sua atividade e sobre a atividade dos Soviets. O deputado que não se demonstrar digno da confiança dos 

eleitores pode ser privado do mandato a qualquer momento por decisão da maioria dos eleitores e segundo as 

modalidades previstas pela lei". Article 107 (1) Deputies shall report on their work and on that of the Soviet to 

their constituents, and to the work collectives and public organizations that nominated them. (2) Deputies who 

have not justified the confidence of their constituents may be recalled at any time by decision of a majority of the 

electors in accordance with the procedure established by law. Disponível em 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/21358-21359-1-PB.htm acesso em 17/01/16. 
60

 Para uma análise mais detalhada sobre a evolução dos princípios do governo representativo, veja-se As 

Metamorfoses do governo representativo, de Bernard Manin, tradução de Vera Pereira, disponível em 

file:///C:/Users/user/Documents/Downloads/rbcs29_01.pdf  acesso em 15/01/16. 

E também em Curso Básico de formação política – Governo Representativo. 2009. Disponível em 

http://www.flc.org.br/formacao/Governo_Representativo.pdf acesso em 16/01/2016 
61

 Segundo Bobbio (1986, p.47), as democracias representativas que conhecemos são democracias nas quais por 

representante entende-se uma pessoa que tem duas características bem estabelecidas: a) na medida em que goza 

da confiança do corpo eleitoral, uma vez eleito não é mais responsável perante os próprios eleitores e seu 

mandato, portanto, não é revogável; b) não é responsável diretamente perante os seus eleitores exatamente 

porque convocado a tutelar os interesses gerais da sociedade civil e não os interesses particulares desta ou 

daquela categoria. 

http://www.egov.ufsc.br/portal/sites/default/files/anexos/21358-21359-1-PB.htm
http://www.flc.org.br/formacao/Governo_Representativo.pdf
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iniciativa popular de leis, etc., como tradicionalmente reconhece o Direito Constitucional dos 

povos civilizados.  

Aliás, a conjugação de instrumentos representativos e mecanismos diretos de 

expressão da soberania está presente em um dos mais importantes momentos da construção 

democrática norte-americana, que é o período após a declaração de independência, em 4 de 

julho de 1776,  e antes da proclamação da Constituição, em 1787. Nesse período, segundo 

Thomas Paine (1989), no Estado da Pensilvânia, os representantes dos doze Condados que o 

constituíam, sob a liderança do Condado de Filadélfia, votaram os termos de sua Constituição 

e depois a submeteram à aprovação do povo, e só então fora proclamada com a autoridade 

deste. O mesmo se dera na exigência de ratificação de pelo menos nove dos Estados para que 

fosse aprovada a Constituição dos Estados Unidos da América em 1.787 (PAINE, 1989, 

p.165).  

A própria Constituição brasileira de 1988 prevê em seu art. 1º, parágrafo único, que 

“Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou 

diretamente, nos termos desta Constituição.” Sobre esse princípio democrático, consagrado na 

Constituição, Canotilho (2002, p. 287-288) observa que ele representa “mais do que um 

método ou técnica de os governantes escolherem os governados, pois, como princípio 

normativo, considerado nos seus variados aspectos políticos, econômicos, sociais e culturais, 

ele aspira a tornar-se impulso dirigente de uma sociedade.” Aliás, a participação direta do 

cidadão na gestão pública já está normativamente prevista há quase setenta anos na 

Declaração Universal dos Direitos do Homem, que em seu artigo XXI, inciso I, prescreve 

que: "todo homem tem o direito a tomar parte no governo de seu país diretamente ou por 

intermédio de representantes livremente escolhidos"
62

  

Voltando à Constituição brasileira de 1988, mais à frente, no Capítulo destinado aos 

Direitos Políticos, ela dispõe no seu art. 14 que “A soberania popular será exercida pelo 

sufrágio universal e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da 

lei, mediante: I - plebiscito; II - referendo; III - iniciativa popular.” Assim, não é incomum, 

muito antes pelo contrário, que o governo nas democracias contemporâneas seja exercido pela 

combinação de instrumentos representativos e outros diretos na aferição da soberania popular, 

base dos governos democráticos, como é o caso do Brasil como se vê dos dispositivos acima 

transcritos.  

                                                 
62

 Disponível em http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf acesso em 30/01/2016. 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
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Sobre essa relação de complementaridade ou de continuidade entre formas 

representativas e formas diretas, observa Norberto Bobbio (1986) que se a representação por 

mandato não significa propriamente a democracia direta, pelo menos seria uma estrada 

intermediária entre a democracia representativa e a democracia direta, o que permitiria, 

segundo esse pensador, repetir que entre a democracia representativa pura e a democracia 

direta pura não existiria um salto qualitativo, como se entre uma e outra existisse um divisor 

de águas; não, diz Bobbio:  

 

(...) os significados históricos de democracia representativa e de democracia 

direta são tantos e de tal ordem que não se pode pôr os problemas em termos 

de ou-ou, de escolha forçada entre duas alternativas excludentes, como se 

existisse apenas uma única democracia representativa possível e apenas uma 

única democracia direta possível; o problema da passagem de uma a outra 

somente pode ser posto através de um continuum no qual é difícil dizer onde 

termina a primeira e onde começa a segunda. (BOBBIO, 1986, p.52) 

 

Nesse cenário, antes de prosseguir-se com o debate em torno da democracia 

participativa, é preciso complementar a reflexão já iniciada no sentido de se determinar se 

basta à caracterização do governo democrático, seja ele uma república ou uma monarquia, a 

expressão da vontade da maioria na formação e na execução das decisões estatais. Ora, a 

vontade da maioria é coisa comum aos regimes totalitários, como a história registra no 

comunismo stalinista e no nacional socialismo hitlerista do século XX. Não parece ser, 

portanto, a simples imposição da vontade da maioria que imprime ao governo a marca 

democrática.  

Para a melhor compreensão do fenômeno das democracias contemporâneas, e daquilo 

que poderia ser considerado sua característica fundamental, uma breve digressão da teoria 

constitucional se faz premente. Com efeito, houve um movimento surgido e adensado 

sobretudo na segunda metade do século XVII, primeiro na Inglaterra e depois, no século 

seguinte, nos Estados Unidos da América e na França, reconhecido pelos estudiosos do direito 

público como constitucionalismo
63

, e que pode ser entendido pelo conjunto de práticas 

políticas e instrumentos jurídicos através dos quais a separação dos poderes do Estado e a 

garantia de um núcleo de direitos fundamentais ao homem é potencializado em um 
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 Constitucionalismo, para Matteucci (BOBBIO; MATTEUCCI; PASQUINO; 1986, p. 247-248): “É a técnica 

da liberdade, isto é, a técnica jurídica pela qual é assegurado aos cidadãos o exercício dos seus direitos 

individuais e, ao mesmo tempo, coloca o Estado em condições de não os poder violar. Se as técnicas variam de 

acordo com a época e as tradições de cada país, o ideal das liberdades do cidadão continua sendo sempre o fim 

último: é em função deste que se preordenam e organizam as técnicas.” 
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documento formal e solenemente promulgado em assembleia popular de representantes do 

povo, consagrado como Constituição.  

O constitucionalismo foi o movimento de contraposição e enfrentamento ao Estado 

absoluto. Foi assim com as declarações de direito da tradição consuetudinária inglesa, foi 

assim com declaração de independência de Virginia e depois com a Convenção de Filadélfia, 

de onde surgiu a bicentenária Constituição dos Estados Unidos da América, foi assim com a 

Revolução Francesa e a sua declaração dos direitos do homem, de 26 de agosto de 1791. 

A construção do chamado Estado democrático de direito que a contemporaneidade 

conhece deve muito a esse movimento e aos valores nele cultivados. Valores que incluiriam, 

por exemplo, na visão de José Luiz Quadros de Magalhães, a segurança, que seria expressa no 

constitucionalismo pela busca de estabilidade econômica e social por meio da pretensão de 

permanência da constituição. Segundo esse constitucionalista, a norma constitucional seria 

capaz de oferecer segurança uma vez que seria superior a todas as outras normas e poderes do 

estado (aqui a referência à Kelsen é clara) e traria estabilidade uma vez que se pretenderia 

permanente; e a superioridade da norma constitucional, a rigidez constitucional, os 

mecanismos eficazes de controle de constitucionalidade das leis e atos, significariam 

estabilidade, permanência e logo, segurança
64

. Assim, para José Luiz Quadros de Magalhães, 

o constitucionalismo significaria mudança com limites, transformação com segurança e estes 

limites se tornariam os direitos fundamentais e, conclui esse autor, o núcleo duro de qualquer 

constituição democrática (moderna, democrática, representativa e majoritária) seriam os 

direitos fundamentais
65

. 

 Para além da discussão de natureza marxista que se poderia fazer à construção 

normativa do Estado constitucional, no sentido de uma superestrutura de interesses burgueses, 

o que não se desconsidera, não constitui, no entanto, objeto desta pesquisa a reflexão 

aprofundada do embate entre o liberalismo e o marxismo na perspectiva da construção do 

Estado de direito como anteparo ao Estado absolutista. O que se destaca aqui é a noção 

contemporânea de Estado de direito, isto é, do Estado limitado pelo direito, que dimana 

daquele movimento denominado constitucionalismo, e que a adjetivação substantiva, 

democrático
66

, nasce do reconhecimento e da garantia de direitos fundamentais do homem, 

                                                 
64

Disponível em<http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-

constitucionalismo-por.html>. Acesso em 25 fev. 2016.  
65

Disponível em <http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-

constitucionalismo-por.html>. Acesso em 25 fev. 2016.  
66

 AMARTYA SEN elege a democracia como o principal fenômeno do século passado.  Diz Sen: “Não obstante, 

entre a grande variedade de fatos que ocorreram no século XX, eu não tive, finalmente, nenhuma dificuldade em 

escolher um como o mais proeminente do período: a ascensão da democracia. Não se deseja negar que outras 

http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-constitucionalismo-por.html
http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-constitucionalismo-por.html
http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-constitucionalismo-por.html
http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-constitucionalismo-por.html
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dentre os quais a livre manifestação do pensamento, seja a expressão de uma minoria, seja a 

expressão de um único indivíduo.  

Portanto, Estado democrático de direito somente o é aquele em que o Estado 

reconhece e garante direitos fundamentais e os eleva ao ápice normativo da proteção jurídica 

que é a Constituição
67

. Sublinhando isso, de um lado, acentua Otfried Höffe que “ os direitos 

humanos não são mais simplesmente solenes declarações de intenção, mas, muito antes, uma 

parte obrigatória da ordem do direito e do Estado” (HÖFFE, 1991, p. 3 2), e de outro, 

sustenta Hans Kelsen, com base em sua teoria da construção escalonada do ordenamento 

jurídico, que a Constituição é a norma suprema, fundamental, em relação à qual todas se 

subordinam:  

 

(...) as normas de um ordenamento não estão todas no mesmo plano. Há 

normas superiores e normas inferiores. As inferiores dependem das superiores, 

subindo das normas inferiores àquelas que se encontram mais acima, chega-se 

a uma norma suprema, que não depende de nenhuma outra norma superior, e 

sobre a qual repousa a unidade do ordenamento. Essa norma suprema é a 

norma fundamental.(KELSEN, 1998, p. 33) 

 

 Não por outra razão é que o constituinte brasileiro de 1988 fez insculpir no Preâmbulo 

e na primeira linha do primeiro artigo da Constituição Federal que: “Nós, representantes do 

povo brasileiro, reunidos em Assembléia Nacional Constituinte para instituir um Estado 

Democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, 

a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça (...) e, logo abrindo o 

texto normativo, assevera: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união 

indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado 

Democrático de Direito.”  

                                                                                                                                                         
ocorrências também foram importantes, mas eu argumentaria que, no futuro distante, quando as pessoas olharem 

para o que aconteceu no século passado, acharão difícil não colocar primazia na emergência da democracia como 

a mais aceitável forma de governança.” AMARTYA SEN, 1999, p. 11. Tradução livre de La democracia como 

valor Universal. Discurso pronunciado en el Congreso por la Democracia celebrado en Nueva Delhi (febrero de 

1999), tomado del Journal of Democracy, julio de 1999, vol. 10, número 3, pp. 3-17, The John Hopkins 

University Press and National Endowment for Democracy. Disponível em 

http://www.istor.cide.edu/archivos/num_4/dossier1.pdf  acesso em 18/01/2016. 
67

 O art. 16 da Declaração dos Direitos do Homem, da Revolução Francesa, de 26 de agosto de 1789, já dispunha 

que “Art. 16. -Toute Société dans laquelle la garantie des Droits n'est pas assurée, ni la séparation des Pouvoirs 

déterminée, n'a point de Constitution.” Tradução livre: Qualquer sociedade na qual a garantia dos direitos não é 

assegurada, nem a separação dos poderes determinada, não tem Constituição. Disponível em http://www.conseil-

constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/francais/la-constitution/la-constitution-du-4-octobre-1958/declaration-

des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789.5076.html  acesso em 20/01/2016. 
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Evidente que não basta estar escrito, é preciso vivenciar e aplicar o que previsto no 

documento solene que é a constituição de um país. O papel
68

, diz o dito popular, aceita tudo, e 

a história está repleta de exemplos em que a democracia
69

 é liturgicamente elevada ao pórtico 

da denominação de Estados cuja prática é radical e diametralmente oposta aos valores 

democráticos, como na extinta República Democrática da Alemanha. Aliás, desse fato, John 

Dewey, em escrito de 1937, intitulado Democracia Radical, tem lapidar passagem: “os 

governantes da Rússia Soviética anunciam que, com a adoção da nova constituição, pela 

primeira vez na história, eles criaram uma democracia. Quase ao mesmo tempo, Goebbels 

anuncia que o nazi-socialismo alemão é a única forma possível de democracia no futuro.” E  

logo adiante arremata Dewey: “Possivelmente, há uma certa vaga aclamação daqueles que 

acreditam em democracia nessas manifestações. (...) Ninguém fora da Alemanha levará a 

sério a alegação de que a Alemanha é uma democracia, muito menos que é a forma 

aperfeiçoada de democracia ” (FRANCO; POGREBINSCHI, 2008, p.125) 

Assim, retomando, se não é o consenso, se não é a expressão da maioria da vontade 

popular que, por si só, caracteriza o governo democrático, poderia então dizer-se que seria a 

conjugação de separação de poderes, garantia de direitos fundamentais, inclusive dos direitos 

políticos, no seio de uma constituição promulgada pelo poder constituinte? 

A resposta é positiva, mas não parece ser definitiva. E não parece ser definitiva 

porque o próprio modelo democrático é um contínuo, é um processo vivo que experimenta 

inovações, reinvenções, regenerações ao longo do tempo. Na bela ilustração de Toro, que abre 

essa dissertação, “por ser uma construção contínua, a democracia é como o amor: não se pode 

comprar, nem decretar. Só se pode viver e construir.” (TORO, 2005, p. 25).  Os próprios 

direitos fundamentais costumam ser classificados pelos juristas em gerações, denotando que 

evoluem no tempo, ou pelo menos que são reconhecidos com o passar do tempo.  

Destacando a democracia como processo, como um contínuo, escreve José Luiz 

Quadros de Magalhães: “A democracia não é um lugar aonde se chega. Não é algo que se 

possa alcançar e depois se acomodar, pois é caminho e não chegada. É processo e não 

resultado.”(MAGALHÃES, 2006, p.20) Nesse mesmo sentido, José Afonso da Silva enfatiza 

que a própria noção de democracia como regime político é um conceito histórico, não sendo o 

                                                 
68

 Sobre essa temática, a Constituição como mera folha de papel, veja-se o clássico “A Essência da Constituição” 

de Ferdinand Lassale (1998). 
69

 Adverte Bonavides:  “Com respeito à democracia, sabemos que o termo se tornou equívoco não por obra dos 

que a prezam e cultivam – estes nunca se enganam acerca de seu verdadeiro significado, mas precisamente 

daqueles que a combatem e mistificam. [...] Cuidado, pois, com as palavras da nomenclatura política. Como elas 

enganam! No Brasil de hoje só há lugar para uma norma de democracia: a democracia-substantivo. Com 

adjetivos jamais a possuiremos em fase do presente quadro institucional.” (BONAVIDES, 2010. p. 176.) 
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regime democrático um “valor-fim, mas meio e instrumento de realização de valores 

essenciais da convivência humana”, e portanto a democracia não seria um “mero conceito 

político abstrato e estático”, mas se traduziria em um “processo”, um conceito não absoluto, 

pronto e acabado (SILVA, 2002, p. 3). Também nessa esteira, mas de forma mais axiológica, 

Daniel Herrera sustenta que  “A democracia não é só uma verdade em construção. É a base de 

tudo, um ethos, um modo de ser, também em construção, com base em vivência valorativas. 

Não se pode pensar em ser democrata enquanto não tiver experimentado o valor da 

solidariedade, do altruísmo, da responsabilidade social, do espírito cívico, do respeito por 

todos os bens comuns e, antes de tudo, pela pessoa humana.” (HERRERA, 1992, p. 14, 

tradução livre) 

John Dewey define a democracia “como o modo de vida guiado por uma fé ativa nas 

possibilidades da natureza humana” (FRANCO; POGREBINSCHI, 2008, p.133). Isto é, diz 

Dewey, fé na capacidade dos seres humanos de julgamento e ação inteligentes, se lhes forem 

dadas as condições apropriadas
70

. E ressaltou ainda Dewey que deixava para os defensores 

dos Estados totalitários de direita e de esquerda a opinião que a fé nas capacidades da 

inteligência seria utópica. Arremata Dewey, com lapidar originalidade, que a fé na 

democracia deveria ser tão arraigada nos métodos que lhe são intrínsecos que, “quando um 

democrata declarado nega essa fé, ele condena a si mesmo por traição à sua 

profissão.”(Ibidem, p.134)  

Os instrumentos de democracia direta, quando reconhecidos e exercitados em conjunto 

com os mecanismos representativos tradicionais podem contribuir para a elevação da 

qualidade da democracia e nessa medida incorporam-se à própria noção contemporânea que 

se faz de um estado ser ou não de fato democrático. Essa noção será mais à frente retomada 

quanto ao reconhecimento dos conselhos de políticas públicas como um dos instrumentos da 

democracia participativa.  Nessa direção, intui Bobbio (1986, p.64): “a estrada capaz de 

conduzir ao alargamento da democracia sem desembocar necessariamente na democracia 

direta. Pessoalmente, estou convencido de que a estrada é justa, embora repleta de perigos. 

                                                 
70

 É irresistível aqui a referência à Amartya Sen e a sua concepção de desenvolvimento como liberdade e desta 

como capacidade. As liberdades substantivas, diz Sen, “incluem capacidades elementares como, por exemplo, ter 

condições de evitar privações como a fome, a subnutrição, a morbidez evitável e a morte prematura, bem como 

as liberdades associadas a saber ler e fazer cálculos aritméticos, ter participação política e liberdade de 

expressão, etc.” (SEN, 2010, p.55). E em outra obra, Amartya Sen complementa essa noção de liberdade e 

justiça como capacidades afirmando que “a privação da liberdade pode surgir em razão de processos 

inadequados (como violação do direito ao voto ou de outros direitos políticos e civis), ou de oportunidades 

inadequadas que algumas pessoas têm para realizarem o mínimo que gostariam (incluindo a ausência de 

oportunidades elementares como a capacidade de escapar da morte prematura, morbidez evitável ou fome 

involuntária.)” (SEN, 2011, p.32). 
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Porém, estou também convencido de que a atitude do bom democrata é a de não se iludir 

sobre o melhor e a de não se resignar com o pior.” 

Por ora, em síntese, o que se extrai da evolução dos sistemas democráticos, sobretudo 

após a segunda metade do século XX
71

, é que a fundamental característica que emerge do 

conjunto dos elementos centrais e estruturantes dos Estados ditos democráticos de direito é a 

existência neles de uma minoria livre
72

, de uma minoria que exprima com liberdade o 

dissenso nos fóruns e espaços públicos, institucionais ou não, e assegure a pluralidade 

política
73

, a diversidade cultural das comunidades locais e tradicionais e a própria 

legitimidade da formação dos consensos e da construção da vontade da maioria. Essa parece 

ser em essência a característica fundamental da democracia: a existência de uma minoria 

livre.  

A chamada crise da democracia representativa pode colocar em risco essa 

característica fundamental da democracia? A existência de uma minoria livre pode ser 

diminuída ou mesmo suprimida por completo em meio a essa referida crise? Primeiro cabe 

alertar que nem todos pensadores da ciência política admitem uma crise na democracia 

representativa, afastando-se até mesmo o vocábulo crise e substituindo-o por transformação 

democrática, como Bobbio
74

. E se há crise, quais seriam seus sintomas? Em que consistiriam? 

Seriam universais nessa era de globalização, ou seriam locais e estritamente nacionais? Seria 

essa crise uma oportunidade para que os instrumentos de democracia direta fossem 

potencializados na regeneração da própria democracia representativa? Se assim for, estariam 

sendo potencializados?   

É sobre isso que o presente trabalho refletirá a seguir. 

                                                 
71
Segundo Todorov (2012, p. 12), “O principal acontecimento político do século xx foi o choque entre o espírito 

democrático e o espírito totalitário, apresentando-se o segundo como um corretivo dos defeitos do primeiro. Tal 

conflito, responsável pela Segunda Guerra Mundial, por dezenas, até mesmo por centenas de milhões de mortos 

e por uma quantidade infinita de sofrimento, concluiu-se com a vitória da democracia. O nazismo foi vencido em 

1945, a derrocada do comunismo data de novembro de 1989: o evento que simboliza o desfecho é a queda do 

Muro de Berlim.” 
72

 Bobbio (1986, p.61) nos dá notícia de artigo de Franco Alberoni, publicado no Corriere della Será de 9 de 

janeiro de 1977 e intitulado "Democracia quer dizer dissenso" em que Alberoni parte de uma mesa-redonda 

televisionada na qual algumas conhecidas personalidades sustentam que se tem um regime democrático quando 

se pode contar com o consenso dos consócios, e afirma: "nada disso" — "A democracia é um sistema político 

que pressupõe o dissenso. Ela requer o consenso apenas sobre um único ponto: sobre as regras da competição". 
73

 Bobbio (1986, p.63) resume: a liberdade de dissentir tem necessidade de uma sociedade pluralista, uma 

sociedade pluralista consente uma maior distribuição do poder, uma maior distribuição do poder abre as portas 

para a democratização da sociedade civil e, enfim, a democratização da sociedade civil alarga e integra a 

democracia política. 
74
Nas exatas palavras de Bobbio: “Uso o termo "transformação" em sentido axiologicamente neutro, sem 

associar a ele nem um significado negativo nem um significado positivo. Prefiro falar de transformação, e não de 

crise, porque "crise" nos faz pensar num colapso iminente. A democracia não goza no mundo de ótima saúde, 

como de resto jamais gozou no passado, mas não está à beira do túmulo. (BOBBIO, 1986, p.9) 
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Com efeito, para Paulo Bonavides (2006), o atual modelo representativo teria como 

principais bases a soberania popular, o sufrágio universal, a observância constitucional, o 

princípio da separação dos poderes, a igualdade de todos perante a lei, a manifesta adesão ao 

princípio da fraternidade social, a representação como base das instituições políticas, 

limitação de prerrogativas dos governantes, Estado de Direito, temporariedade dos mandatos 

eletivos, direitos e possibilidades de representação, “bem como das minorias nacionais, onde 

estas porventura existirem” (BONAVIDES. 2006, p. 294). 

Mas de acordo com Manfredini, o que tem se vivenciado no Brasil seria a crise desse 

modelo representativo
75
: “Os representantes já não representam o povo; este, por sua vez, já 

não se interessa pelos assuntos políticos. O número de partidos cresce, mas as ideologias 

continuam as mesmas, e o poder legislativo ainda não logrou sua independência, continua a 

operar com preponderância do executivo”. (MANFREDINI. 2008, p. 25). 

Por isso mesmo, a prática democrática direta, modernamente chamada participativa 

(ou deliberativa quando se enfatiza o processo decisório), de acordo com Paulo Bonavides 

(2003), transladaria o centro de gravidade do regime, que repousaria sobre as formas 

representativas oligarquizadas, desagregadas, corrompidas e degradadas, para as formas 

políticas de maior intervenção, presença e participação direta do elemento popular, o qual 

imprime, assim, um grau superior de legitimidade às decisões fundamentais de governo 

(BONAVIDES, 2003, p.2). 

Nesse sentido, salienta Friedrich Müller (2003) que quanto mais o povo for idêntico 

com a população no direito efetivamente realizado de uma sociedade efetivamente 

constituída, tanto mais valor de realidade e consequentemente legitimidade terá o sistema 

democrático existente como forma. E nessa perspectiva: 

 

(...) não só o termo “demos” deve ser levado mais a sério como problema; 

urge também repensar o termo “kratein”. Governar significa tradicionalmente 

ser sujeito do poder decisório e do exercício do poder. Essa óptica reducionista 

concentra-se em correspondentes técnicas sociais, e.g., no âmbito do debate 

sobre a democracia, nas técnicas da representação ou do plebiscito. Ocorre que 

“kratein” significa aqui em grau hierárquico igual: ser efetivamente levado a 

sério como o fator determinante, como o fator decisivo com vistas à 

                                                 
75

Na verdade, com apoio em Claus Offe, pode-se dizer que este cenário local decorre da implementação em 

plano global do modelo democrático inspirado em Schumpeter e cujas consequências, segundo OFFE (1984), 

produziram três efeitos principais sobre os partidos –“1) desradicalização da ideologia dos partidos, que passam 

a se adequar ao mercado político; 2) burocratização e centralização do partido que passa a desempenhar 

atividades como: coletar recursos materiais e humanos; disseminar propaganda e informações sobre a posição do 

partido sobre um grande número de temas políticos diferentes; explorar o mercado político, identificando novos 

temas e conduzindo a opinião pública; gerenciar o conflito interno. 3) heterogeneidade estrutural, ideológica e 

cultural de seus filiados, com a dissolução do sentido de identidade coletiva.” (OFFE, 1984, pág. 363 e 364) 
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legitimação. Quem deve nesse sentido ser efetivamente levado a sério como 

fator determinante? O povo
76
”.  (MÜLLER, 2003, p. 111/112) 

 

De maneira incisiva, José Luiz Quadros de Magalhães afirma que “A crise da 

democracia representativa se agrava com a cada vez maior influência do poder econômico nas 

campanhas eleitorais” (MAGALHÃES, 2006, p.37).  E ainda bem observa esse autor que “em 

varias democracias representativas, vende-se um representante como se vende um sabão em 

pó. Quem fabricar melhor seu representante, tiver mais dinheiro para contratar uma boa 

empresa de "marketing" e conseguir muito tempo de mídia, conquista e mantém o 

poder.” (MAGALHÃES, 2006, p.38)  

Em perspectiva ampliada, é também essa a visão de Jacques Rancière (2005). Para 

esse autor, adiante melhor analisado, as características ou regras ideais mínimas definidoras 

de um sistema representativo como democrático poderiam ser enumeradas assim:   

 

(...) mandatos electorales cortos, no acumulables, no renovables; monopolio 

de los representantes del pueblo sobre la elaboración de las leyes; prohibición 

a los funcionarios del Estados de ser representantes del pueblo; reducción al 

mínimo de las campañas y las despensas de campaña, y control de la 

ingerencia de las potencias económicas en los procesos electorales
77

. 

(RANCIÈRE, 2005, p.60) 

 

Todavia, segundo Rancière (2005), a realidade do que hoje se chama sistema 

democrático representativo seria exatamente o contrário, ou seja, o funcionamento estatal e 

governamental seria caracterizado, em síntese, por “el acaparamiento de la cosa pública por 

una sólida alianza de la oligarquía estatal y de la oligarquía económica” (Ibidem, p.61). E esse 

açambarcamento da coisa pública pela comunhão de interesses da oligarquia estatal e da 

oligarquia econômica se traduziria pela degradação daquelas regras ideais mínimas em: 

 

(...) elegidos eternos, que acumulan o alternan funciones municipales, 

regionales, legislativas o ministeriales, y que sujetan a la población por el lazo 

esencial de la representación; gobiernos que hacen las leyes por sí mismos; 

representantes del pueblo masivamente resultantes de una escuela de 

administración; ministros o colaboradores de ministros reubicados en 

empresas públicas o semi-públicas; partidos financiados por el fraude en los 

contratos públicos; hombres de negocios que invierten sumas colosales en la 

persecución de un mandato electoral; patrones de imperios mediáticos 
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 O conceito de povo, para Muller (2003) é dinâmico, abarcando as dimensões ativa, como sujeito de direitos 

políticos, de instância de atribuição de legitimação, de ícone e de destinatário das prestações civilizatórias. 
77

 Tradução livre: mandatos eleitorais curtos, não acumuláveis nem renováveis, monopólio dos representantes do 

povo sobre a elaboração das leis; proibição dos agentes estatais serem representantes do povo, redução ao 

mínimo das campanhas e das despesas de campanha e controle sobre a interferência do poder econômico sobre 

os processos eleitorais. 
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privados que se apoderan a través de sus funciones públicas del imperio de los 

medios públicos. (RANCIÈRE, 2005, p.61) 

 

 

Ou seja, eleitos que se eternizam nos cargos, que acumulam ou alternam funções 

municipais, regionais, legislativas ou ministeriais, e que sujeitam a população pelo laço 

essencial da representação; governos que legislam em causa própria, partidos financiados por 

fraudes nos contratos públicos, empresários que investem milhões em busca de um mandato 

eleitoral, proprietários de impérios midiáticos que se apoderam dos meios de comunicação.        

Esse cenário, mencionado por Rancière em ampla perspectiva, sobre as deformações 

das regras mínimas do sistema representativo, não só é real, tristemente real, como 

inteiramente aplicável ao cenário brasileiro e a crise de representatividade que experimenta.  

Mesmo com relativo ceticismo quanto à disseminação desta crise da representação 

política em novas e velhas democracias, Luis Felipe Miguel (2003) crê que ela se sustentaria 

sobre três conjuntos de evidências, relativas ao declínio do comparecimento eleitoral, à 

ampliação da desconfiança em relação às instituições e ao esvaziamento dos partidos 

políticos.  Segundo Miguel, considerados esses três conjuntos de evidências, haveria peso 

razoável à ideia de que as democracias eleitorais viveriam uma crise da representação. 

Informa esse autor então (2003, p.126) que “justamente por isso, surgiram, nos últimos 25 

anos, tantas propostas de introdução de novos mecanismos, voltados à revitalização das 

instituições representativas, como quotas eleitorais para grupos em desvantagem, como as 

mulheres, ou mesmo a substituição parcial das eleições por sorteios”, e aduz: 

 

Em tais propostas, há o reconhecimento, implícito ao menos, de que a redução 

da confiança popular nos parlamentos e nos partidos não é efeito da 

“alienação”, da falta de compromisso com a democracia ou de resquícios de 

valores autoritários. É, antes, a constatação sensata de que as instituições 

atualmente existentes privilegiam interesses especiais e concedem pouco 

espaço para a participação do cidadão comum, cuja influência na condução 

dos negócios públicos é quase nula. Em suma, de que as promessas da 

democracia representativa não são realizadas. (MIGUEL, 2003, p.126). 

 

É bem verdade que a chamada crise da democracia representativa também é 

identificada como uma “a crise da democracia liberal, da democracia social e a insuficiência 

da democracia representativa além da apropriação do discurso democrático pelo poder 

econômico privado, concentrado nas mãos de poucos, incluindo o importante poder de 

controle e manipulação da mídia global.” (MAGALHÃES, 2006, p.15) Essa ampliação do 
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espectro da crise poderia ainda abarcar o próprio sistema político como um todo, na medida 

em que para esse mesmo autor: 

 

 (...) a democracia existe em permanente tensão com forças que desejam 

manter interesses, os mais diversos, manter ou chegar ao poder para conquistar 

interesses de grupos específicos, sendo que muitas vezes estas forças se 

desequilibram, principalmente com a acomodação da participação popular 

dialógica, essência da democracia que defendemos, e o desinteresse de 

participação no processo da democracia representativa, pela percepção da 

ausência de representatividade e pelo desencanto com os resultados 

apresentados. (MAGALHÃES, 2006, p.20) 

  

Em escrito sobre a crise da democracia representativa no Brasil
78

, Luísa Saraiva 

(2014) afirma haver um grande distanciamento entre representantes e representados, estes não 

reconhecendo os primeiros e, além disso, uma clara insatisfação em relação ao 

presidencialismo de coalizão, modelo do qual surgiriam ainda outros problemas segundo a 

autora: (i) os partidos têm cada vez menos identidade ideológica, o que resulta em grande 

quantidade de partidos com indefinidas diferenças de posições políticas entre si e (ii) a criação 

da figura dos partidos de aluguel, que são utilizados para a obtenção de maior tempo de 

concessão de direito de antena e até mesmo tornando ainda mais obscuros os dados de 

financiamento de campanhas. (SARAIVA, 2014) 

Abordando o tema sob a óptica das consequências do modelo de democracia 

concorrencial de Schumpeter, Miranda (2006) afirma que quando se fala em crise da 

democracia partidária concorrencial, se está obviamente falando da “democracia 

representativa”, modelo no qual a organização partidária seria, em tese, o principal 

instrumento político de acesso ao processo de tomadas de decisão nas esferas de poder.          

Também pondera Miranda (2006) que se fala aí em democracia numa perspectiva 

“eurocêntrica” e de tradição pós-iluminista, mas que a crise da democracia representativa não 

seria uma exclusividade das chamadas democracias originárias, onde existe uma grande 

tradição de processos eleitorais livres, mas alcançaria todos aqueles países de democratização 

recente, dentre os quais o Brasil. Para Miranda (2006) no Brasil, apesar do sucesso de 

algumas iniciativas de gestão participativa, que se alargadas poderiam traçar um cenário 

diferente, além da progressiva alienação do cidadão-eleitor do processo de tomada de decisões 

políticas no mercado político-eleitoral, teríamos um agravamento em face da nossa tradição 

patrimonialista, de aprisionamento do Estado por determinados grupos que financiariam 
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 Disponível em http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/2014/09/a-crise-da-democracia-representativa-

no.html acesso em 15/01/2016. 

http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/2014/09/a-crise-da-democracia-representativa-no.html
http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/2014/09/a-crise-da-democracia-representativa-no.html
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setores do poder estatal. E aduz: “(...) a recente crise política escancarou as fragilidades de 

nosso sistema eleitoral e representativo, dominado por mecanismos viciados.” (MIRANDA, 

2006)
79

 

 Vê-se pelas reflexões acima mencionadas, focalizadas sobretudo no cenário brasileiro, 

que de modo geral confluem os autores na identificação de problemas que vão muito além da 

representatividade
80

 em si mesma e da relação esgarçada entre representantes e representados, 

abarcando temas como a influência do poder econômico na política, o marketing nas 

campanhas eleitorais, o próprio sistema eleitoral
81

, a fragilidade dos partidos políticos e a sua 

proliferação injustificada e até mesmo o sistema presidencialista de governo. 

 É de se admitir assim que a crise seria na verdade, como se disse linhas atrás, uma 

crise política, ou crise da democracia ou, se se preferir, do próprio Estado democrático. Ora, 

em primeiro lugar, se há distanciamento dos representantes em relação aos representados, 

seus eleitores, o problema não deve estar apenas no processo de delegação, mas também, e 

talvez de forma mais forte, na ausência de uma cidadania ativa, participativa e 

permanentemente fiscalizadora, que reflete a apatia e o desinteresse do cidadão para com as 

questões de governo. Além disso, a hipertrofia sistêmica do poder executivo
82

 correspondente 

à atrofia do parlamento acabou por potencializar, em grande medida, o deslocamento dos 

grandes debates nacionais para, em primeiro lugar, a Casa Civil da presidência da República, 

a quem incumbe a preparação das medidas provisórias, hoje mais limitadas que em passado 
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Disponível em: <http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=715>. Acesso em jan 2016. 
80

 Evidentemente, os problemas da representatividade existem de fato, conforme esclarecem Bernard Manin, 

Adam Przeworski e Susan C. Stokes segundo os quais a “Representação é um tema de discussão porque os 

políticos têm objetivos, interesses e valores próprios, e eles sabem coisas e tomam decisões que os cidadãos não 

conseguem observar ou só podem monitorar com certo custo. Mesmo se, uma vez no cargo, os políticos possam 

não querer fazer nada a não ser atuar a serviço do interesse público, para serem eleitos eles podem ter que, em 

primeiro lugar, satisfazer certos interesses. E uma vez eleitos, podem querer dedicar-se aos seus objetivos 

pessoais ou a alguns interesses públicos que diferem daqueles dos cidadãos. Se eles tiverem tais motivações, eles 

vão querer fazer outras coisas distintas de representar a população. E os eleitores não sabem tudo que 

precisariam saber, tanto para decidir prospectivamente o que os políticos deveriam fazer, quanto para julgar 

retrospectivamente se eles fizeram o que deveriam ter feito.” (PRZEWORSKI et. al. 2006, p. 106) 
81

 Nesse sentido, Sandro Ari Andrade de Miranda (2010), diz que :  “No Brasil, por crise da democracia, pode-

se entender crise da democracia representativa, cujas principais causas podem resumir-se basicamente em: 

“desradicalização da ideologia dos partidos”, “burocratização e centralização do partido”, “heterogeneidade 

estrutural, ideológica e cultural de seus filiados”, o que leva a conclusão de que a crise da democracia 

representativa brasileira reflete eminentemente distorções do sistema partidário concorrencial.” A Crise da 

Democracia Representativa e a Reforma Política. Disponível em 

<http://sisnet.aduaneiras.com.br/lex/doutrinas/arquivos/reforma.pdf>. Acesso em 15/01/2016 
82

 Denuncia Bonavides:  “O arbítrio do Executivo, as omissões do Judiciário e a falência do Legislativo criaram 

um falso Estado Constitucional e uma falsa democracia representativa. Não há Estado constitucional nem 

democracia representativa num País que durante dez anos, desde da promulgação de sua Carta Magna, se tem 

governado por mais de quatro mil medidas provisórias! É uma ditadura constitucional que faz inveja aos 

generais da ‘redentora’ de 1964” (BONAVIDES,2003, p.218-219).  

 

http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=715
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=715
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recente, através das quais o Executivo legisla, e também, em segundo lugar, para o Judiciário, 

que em conduta ativista, sobretudo do Supremo Tribunal Federal, tem decidido – e bem, do 

ponto de vista da afirmação dos direitos fundamentais- os mais importantes temas dos últimos 

anos, como a fidelidade partidária, o financiamento de campanhas eleitorais, a união 

homoafetiva, a questão da anencefalia, das células-tronco, etc. que, a rigor, deveriam essas 

questões todas ter se submetido, primeiro, ao debate no palco público natural das 

democracias, que é o parlamento.  

Ao judiciário, como garante das minorias e das liberdades públicas, deve-se reservar a 

última trincheira de proteção à Constituição. 

Esse cenário de inversão ajuda a explicar a apatia do cidadão acima referida, pois se o 

parlamento não cumpre o seu papel de efetivamente sediar os grandes debates nacionais, em 

um processo de indesejada autoconstrição, qual papel terá o cidadão em relação ao seu 

representante? Nenhum. Ou o debate se deslocará para o Executivo que o converterá em 

decisão monocrática, ou será transportado ao Judiciário, cuja porta de entrada, após a 

Constituição de 1988, é cada vez mais larga e generosa, para ali ser decidido por magistrados 

que não são tecnicamente representantes do eleitorado. Não que isso seja um problema, 

definitivamente não o é, pois ao Judiciário se reconhece a importância de uma função 

contramajoritária, mas a questão aqui é que o foro natural e preferencial para a discussão, para 

a formação de consensos, para a manifestação do dissenso, para o debate das questões 

nacionais, para a deliberação pluralista é o Parlamento, e não o Judiciário.  

É exatamente pelo debate parlamentar que o amadurecimento dos processos políticos 

alcança a sociedade e o eleitorado, que poderá exercer a sua fiscalização sobre a atuação dos 

seus representantes. O que se assiste hoje é a quase inexistência dessa atuação de uma 

cidadania ativa, muito pelo fato de que o debate ao ser deslocado para o judiciário transforma 

o cidadão em mero espectador de uma decisão judicial em relação à qual ele sabe que não 

pode influir
83

, apenas expectar e se conformar. Ora, poderia se dizer que a crise, nessa 

perspectiva, seria do sistema representativo, em si mesmo? Ou não seria razoável admitir-se 

que o próprio parlamento, no seu conjunto, se demitiu de sua atribuição maior? Admitir-se 

que o parlamento, infenso a correr riscos eleitorais ao se expor acerca das grandes e polêmicas 

questões da modernidade (ou pós-modernidade), prefira abdicar em favor do ativismo judicial 

que não se submete ao voto popular? E se afirmativa a resposta, como tende a ser, ter-se-ia 
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 Exceto por meio de audiências públicas ou pela intervenção através dos conselhos, como amici curiae, 

exatamente como se sugerirá no terceiro capítulo deste trabalho. 
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que também considerar que a crise não seria apenas do sistema representativo, mas também 

do sistema político-eleitoral como um todo. 

Daí falar-se cotidianamente na necessidade de uma reforma política
84

. Mas qual o 

conteúdo dessa reforma? Adotar-se o parlamentarismo, como casuisticamente a República já 

assistiu em oportunidades malsucedidas? Reduzir-se o espectro partidário nacional, hoje com 

absurdos 35 partidos políticos? Adotar-se o voto distrital? Distrital misto, etc? São inúmeros 

os temas e evidentemente não se irá tratar deles neste trabalho, mas fica a constatação de que 

a crise tem o espectro maior do que o problema da representatividade em si mesma, e que as 

soluções abrangem a necessidade de reforma do próprio Estado, isto é, além da reforma 

política, também nova
85

 reforma eleitoral, reforma tributária, reforma previdenciária e até 

mesmo, defendem alguns, uma nova revisão constitucional nos moldes daquela realizada 

(melhor dizer-se não realizada) em 1.993, cinco anos após a promulgação da Constituição de 

1988, como ela mesma, humildemente, por não se achar perfeita, previra no artigo terceiro do 

Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.  

Nesse sentido, de acordo com Luis Felipe Miguel (2003), a crise da representação não 

se resolveria nas esferas representativas em sentido estrito, pois muitas vezes o problema seria 

abordado dessa forma limitada e as soluções propostas passariam por reforma no sistema 

eleitoral, com a introdução do voto majoritário ou da representação proporcional, conforme o 

caso; pela introdução de mecanismos inovadores para a seleção de representantes, como 

quotas para grupos politicamente dominados; pela geração de fóruns de cidadãos escolhidos 

de maneira aleatória (“representativos” no sentido descritivo), que interagiriam com as 

instituições tradicionais e garantiriam sua maior proximidade com as pessoas comuns. “São 

ideias interessantes, dignas de discussão e, algumas delas, até mesmo necessárias para o 

aperfeiçoamento da representação política. Mas são insuficientes. Medidas cruciais passam 

por espaços externos à representação nos fóruns de tomada de decisão. (MIGUEL, 2003, 

p.136). 

Nesse sentido, abordando a inédita previsão na Constituição Venezuelana de um Poder 

Cidadão e um Poder Eleitoral ao lado dos três Poderes clássicos, Enrique Dussel (2007) 
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 Evidentemente, conforme Boaventura de Sousa Santos,  “a renovação da teoria democrática assenta, antes de 

mais, na formulação de critérios democráticos de participação política que não confinem esta ao ato de votar”  

(SANTOS, 1999, p. 270.) Aliás, para Otfried Höffe “o povo não se constitui simplesmente como eleitorado 

temporário, eventualmente acompanhado de constantes pesquisas de opinião política, mas como ator da política” 

(HÖFFE, 2005, p. 131).  
85

 Diz-se nova pelo fato de que o Congresso Nacional acabou de aprovar uma reforma eleitoral. A  Lei nº 

13.165/2015, altera a Leis nº 9.504/1997 (Lei das Eleições), a Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e a 

Lei nº 4.737/1965 (Código Eleitoral), tendo como objetivos a redução dos custos das campanhas eleitorais, a 

simplificação da administração das agremiações partidárias e o incentivo à participação feminina na política. 
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sustenta que a articulação da democracia representativa com a democracia participativa poder-

se-ia configurar-se com o referendo, a consulta popular, a revogação do mandato, o poder 

cidadão e o eleitoral e que o fato de que um simples cidadão possa iniciar o processo para 

ditar uma lei, indicaria um espírito político novo: o da participação cidadã em uma 

democracia em que seria o povo que teria a soberania e poderia exercê-la permanentemente, 

não só, arremata Dussel, “nessas erupções vulcânicas que são as eleições sexenais. A 

democracia representativa (que tende a ser um movimento de cima para baixo) deve ser 

articulada com a democracia participativa (como movimento fiscalizador de baixo para 

cima).” (DUSSEL, 2007, p. 153). 

Em reflexão mais ampliada, mas que vem a calhar neste momento, porquanto 

inteiramente aplicável à triste realidade do noticiário brasileiro dos últimos anos, Boaventura 

de Sousa Santos (2007) explica que nas democracias por ele chamadas de baixa intensidade, 

haveria algumas características comuns, como o fato de que esse modelo se fundaria em dois 

mercados, o mercado econômico, em que se intercambiariam valores com preço, e o mercado 

político, em que se intercambiariam valores sem preço: ideias políticas, ideologias. E segundo 

Boaventura, hoje que esses dois mercados se confundiriam cada vez mais, pois estaríamos 

entrando em um processo no qual somente teria valor o que tem preço, e portanto o mercado 

econômico e o mercado político se confundiriam. E disso resultaria, na visão desse pensador, 

algo que no Brasil tem consumido cada vez mais as esperanças de soerguimento de valores 

éticos: a corrupção, endêmica, recalcitrante, permanente. Destarte, segundo Boaventura, esse 

modelo naturalizaria a corrupção, que seria fundamental para manter essa democracia de 

baixa intensidade, “porque naturaliza a distância dos cidadãos em relação à política - "todos 

são corruptos", "os politicos são todos iguais" etc. -, o que é funcional ao sistema para manter 

os cidadãos afastados. Por isso a naturalização da corrupção é um aspecto fundamental desse 

processo.” (SANTOS, 200 , p. 92).   

Doutro lado, retomando a discussão dos sistemas democráticos dotados de 

instrumentos representativos e também diretos (participativos) pergunta-se: seria a solução 

para os problemas identificados suprimir pura e simplesmente a representação parlamentar? O 

quê a substituiria? Permaneceriam exclusivamente os instrumentos diretos de participação? E 

se a solução não é a pura e simples supressão da representatividade, como se pretende assim 

ter-se demonstrado, seria então a volta à imperatividade
86

 dos mandatos eleitorais? Deixaram 
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de existir as razões pelas quais essa vinculação imperativa entre representados e 

representantes não foi assimilada pelas democracias ocidentais? Ou foram as razões 

suplantadas por melhores e mais eficientes modelos de expressão da soberania popular?  

As respostas negativas a esses questionamentos resultam de forma clara e inequívoca 

dos argumentos até aqui expostos; e importa ressaltar que cada vez mais premente parece ser 

a necessidade de que os sistemas representativos, ao contrário de serem suprimidos ou 

substituídos, sejam sim revigorados, regenerados pelos mecanismos de democracia direta, 

participativa, como podem ser os conselhos de políticas públicas, como nesse sentido pondera 

José Luiz Quadros de Magalhães (2006), ao dizer que nas experiências relatadas sobre o 

orçamento participativo, constata-se que ele atua de forma complementar a democracia 

representativa, que ele não substitui a democracia representativa, pois existe o prefeito, os 

legisladores, que são representantes dos eleitores para a aplicação de recursos públicos através 

de lei orçamentária de iniciativa do executivo que deverá ser aprovada pelo legislativo, ou 

seja, e “a democracia participativa não substitui a democracia representativa, mas contribui 

para seu aperfeiçoamento. Em outras palavras a democracia participativa garante que a 

democracia representativa seja mais democrática”.(MAGALHÃES, 2006, p.43) 

 Quanto ao problema apontado pela maioria dos autores, pertinente ao poder 

econômico e a sua influência no jogo democrático, evidentemente que a abordagem precisa 

distinguir dois aspectos: (i) a atuação das forças econômicas em uma economia de mercado, 

como é a brasileira, e que a rigor é legítima (a própria Constituição de 1988 proclama no seu 

art. 1º que a livre iniciativa constitui fundamento da República), e (ii) a participação dessas 

forças econômicas, do mercado por assim dizer, no processo político, o que cada vez mais é 

objeto de limitação legal, como a referida nova reforma eleitoral que, por meio de 

interpretação do STF, aboliu a hipótese de financiamento eleitoral através de pessoas 

jurídicas, o que pode diminuir muito a força do poder econômico no processo eleitoral 

brasileiro a partir de 2015. 

Em ambos os cenários os problemas residem muito mais nas distorções e desvios de 

conduta que no modelo de economia de mercado, em si mesmo, adotado pelo Estado 

                                                                                                                                                         
povo, de acordo com o Decreto de 16.02.1822, poderia impulsionar a perda dos eleitos que não desempenhassem 

devidamente suas obrigações, sendo que a decisão final seria tomada pelo Conselho de Procuradores do Estado. 

Já Auro Augusto Caliman (2005, p. 200), falando sobre o período de vigência da República Velha (1889/1930)  

aduz que as primeiras constituições republicanas dos Estados da federação admitiam institutos de democracia 

semidireta, em que pese inexistirem, segundo esse autor, registros históricos de utilização destes, como foi o 

caso de São Paulo que continha previsão do veto popular, através do qual os eleitores reunidos em assembleias 

poderiam anular deliberações das autoridades municipais mediante proposta de um terço e aprovação de dois 

terços dos participantes, e a previsão de revogação de mandatos legislativos também podia ser encontrada nas 

Constituições de Goiás, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. 
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brasileiro. A existência da prática multipartidária do que se denomina caixa dois de 

campanha, ou seja, de dinheiro ilegal no financiamento eleitoral, e da formação de lobbies 

para atuação junto a parlamentares com objetivos ilícitos e contrários ao interesse público 

constituem notória demonstração disso. Sobre esses desvios e sobre essas danosas pressões de 

grupos sobre os representantes no parlamento, afirma Bonavides: 

 

“(...) A representação e os governos são apenas a superfície que oculta as 

forças vivas e condicionantes do processo governativo, forças que jazem quase 

sempre invisíveis ao observador desatento. Toda razão tem Charles E. Gilbert 

quando sustenta que de último os mais importantes problemas da 

representação provavelmente se acham no interior dos grupos e não nos 

governos. Têm sede, portanto nos chamados grupos de pressão” 

(BONAVIDES, 2006, p.234-235). 

 

O que, em perspectiva ampliada, pode indicar na verdade uma crise ética das 

instituições e da própria sociedade civil. E as soluções nesse campo serão sempre de longo 

prazo, isto é, de gerações, porque dependerão da formação de uma nova cidadania, sem os 

vícios éticos apontados, e da qual deverá emergir uma nova classe política. 

O poder da mídia e a sua muitas vezes decisiva influência no processo eleitoral é outro 

dos elementos apontados como presente na crise do sistema representativo e que, a rigor, se 

submete ao tema mais amplo tratado acima que é o poder econômico, isto é, a mídia é uma 

das formas de atuação do poder econômico em uma economia de mercado; a questão a saber 

é, até que ponto essa atuação não interfere com os valores democráticos da sociedade. Há 

quem, por exemplo, veja na mídia a manifestação de interesses contrários à democracia direta, 

como Bonavides:  

a democracia participativa deveria combater a mídia atual, que seria seu 

principal obstáculo, pois se trataria de uma mídia que estaria nas mãos da 

classe dominante. “É a mais irresistível força de sustentação do status quo e de 

seus governos conservadores, impopulares, injustos e reacionários” diz 

Bonavides, que propõe que a mídia seja democratizada, protegida mediante 

dispositivos constitucionais que lhe assegurem a legitimidade no exercício de 

suas funções e deveres sociais, e este seria o primeiro dos pressupostos da 

democracia participativa (BONAVIDES,2003, p.47). 

 

 O risco maior para as democracias representativas, preponderantemente 

representativas, pois não há, e nunca houve, como se viu, sistemas puros, é que a tentativa de 

solucionar os problemas da representatividade acabe por engendrar alternativas 

antidemocráticas. Ou seja, colocar em risco os próprios valores democráticos, cambiar-se de 
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um regime democrático para um regime autocrático de governo. E isso, por certo, nenhum 

democrata deseja.  

O pensador búlgaro, naturalizado francês, Tzvetan Todorov, em Os inimigos íntimos 

da Democracia (2012), defende que a democracia, depois da queda dos regimes socialistas no 

início da última década do século XX, está de fato hoje em risco, mas não por conta de fatores 

externos, mas por conta de inimigos internos (TODOROV. 2012.). Com efeito, na percepção 

desse autor, de início, a liberdade seria um dos valores fundamentais da democracia, mas que 

atualmente ele tem verificado que certo uso da liberdade poderia representar um perigo para a 

democracia. Haveria, segundo Todorov, “um indício de que hoje as ameaças que pesam sobre 

ela não vêm do exterior, da parte daqueles que se apresentam como seus inimigos, mas 

sobretudo de dentro, de ideologias, movimentos ou gestos que alegam defender os valores 

democráticos” (TODOROV, 2012, p.12). Esclarece ele:  

 

(...) a democracia produz, nela mesma, forças que a ameaçam, e a novidade de 

nossos tempos é que essas forças são superiores àquelas que a atacam de fora. 

Combatê-las e neutralizá-las é tanto mais difícil quanto mais elas invocam o 

espírito democrático e possuem, assim, as aparências da legitimidade. Em si, 

tal situação — o Mal surgindo do Bem — não tem nada de paradoxal, todos 

nós conhecemos exemplos disso. No século xx, constatamos que o homem se 

tornou uma ameaça à sua própria sobrevivência. (TODOROV, 2012, p. 14) 

 

 Nessa perspectiva, Todorov (2012) acentua que é pouco conhecido – e pouco 

estudado, acrescente-se- o fato de a democracia engendrar seus próprios inimigos. Segundo 

ele, o regime democrático não se definiria por um traço único, mas por um conjunto de 

características que se combinariam para formar um arranjo complexo, em cujo seio elas se 

limitariam e se equilibrariam mutuamente, e “se o equilíbrio for rompido, o sinal de alarme 

deve ser desencadeado.” (TODOROV, p.15) 

 Na compreensão de Todorov, a democracia liberal contemporânea se constitui da 

conjugação de três elementos, primeiro, a soberania popular que deve espelhar o valor da 

igualdade
87

 de direitos e de dignidade; em segundo lugar, a liberdade individual deve ser 

protegida, limitando a própria soberania popular, que “deve deter-se nas fronteiras do 

indivíduo, que se mantém dono de si”, assim, diz Todorov, “a relação que se estabelece entre 

as duas formas de autonomia — soberania do povo e liberdade da pessoa — é a de uma 
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 Também nesse sentido, Ronald Dworkin, que salienta que “Na democracia, os cidadãos, embora 

coletivamente soberanos, também são, como indivíduos, participantes das contendas que julgam coletivamente. 

A equidade entre os cidadãos exige que participem como iguais”(DWORKIN. 2005, p. 511).  

 



109 

 

 

limitação mútua: o indivíduo não deve impor sua vontade à comunidade, e esta não deve 

interferir nos assuntos privados de seus cidadãos.” (idem. p.16.) Por fim, em terceiro lugar, 

seria o progresso o terceiro elemento da democracia, ao entendimento de que “toda 

democracia implica a ideia de um melhoramento possível da ordem social, de um 

aperfeiçoamento graças aos esforços da vontade coletiva”, e muito embora hoje em dia o 

termo “progresso” seja mantido sob suspeita, a ideia que ele recobre é inerente ao projeto 

democrático. (TODOROV, 2012, p. 17) 

 Além dos elementos institutivos, soberania popular, liberdade individual e progresso, 

para Todorov (2012) a democracia também se caracteriza por um elemento procedimental, 

relacionado à maneira como o poder é exercido, e nesse sentido o elemento é o pluralismo, 

pois se considera que os poderes, por mais legítimos que sejam, não devem ser todos 

confiados às mesmas pessoas nem concentrados nas mesmas instituições, o que revalida algo 

que os teóricos da experiência democrática liberal desde Locke e Montesquieu professam 

como essencial – a separação dos poderes.  Mas a abordagem de Todorov é substancialmente 

mais ampla, porque a ideia de pluralismo como oposição à concentração de poder não se 

restringe aos poderes do Estado, mas abrangeria o poder midiático
88

, o mais recente deles na 

visão de Todorov, que não deveria ser posto a serviço do governo, mas permanecer ele 

mesmo plural, e também, de forma mais geral, alcançaria a própria economia, dependente dos 

bens privados, que deveria conservar sua autonomia perante o poder político e este, por sua 

vez, não poderia se transformar em simples instrumento a serviço dos interesses econômicos 

de alguns indivíduos (TODOROV, 2012).   

De outro lado, a estabilidade institucional democrática deve para Todorov ser 

limitadora em certas condições da própria vontade popular: “para evitar sofrer os efeitos de 

uma emoção passageira ou de uma manipulação hábil da opinião pública, ela deve manter-se 

conforme aos grandes princípios definidos após uma reflexão madura e inscritos na 

Constituição do país, ou simplesmente herdados da sabedoria dos povos.” (ibidem, p.19). 

No ponto fundamental de seu pensamento, e da temática acerca dos riscos que corre o 

sistema democrático, Todorov (2012) assevera que os perigos inerentes à própria ideia 

democrática surgiriam quando um dos ingredientes dela for isolado e absolutizado
89

, e o que 

reuniria esses diversos perigos seria a presença de uma forma de descomedimento
90

, que se 

                                                 
88

 Conforme já advertia Magalhães (2006, às pp. 15/44).  
89

 Para Todorov (2012, p 20) “O primeiro adversário da democracia é a simplificação que reduz o plural ao 

único, abrindo assim o caminho para o descomedimento.” 
90

Ainda segundo Todorov (2012, p.19/20) “Aquilo que os antigos gregos denominavam húbris, ou 

descomedimento, era considerado como a pior falha da ação humana: uma vontade ébria de si mesma, um 
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poderia traduzir por excesso, abuso, ausência de moderação.  Nesse sentido, conclui esse 

autor, que o povo, a liberdade e o progresso são elementos constitutivos da democracia, “mas 

se um deles se emancipa de suas relações com os outros, escapando assim a qualquer tentativa 

de limitação e erigindo-se em único e absoluto, eles transformam-se em ameaças: populismo, 

ultraliberalismo, messianismo, enfim, esses inimigos íntimos da democracia” (TODOROV, 

2012, p.20).  

 Essa contribuição de Todorov reforça a necessidade de clareza e comedimento quando 

se faz a crítica ao sistema democrático representativo, pois os riscos que podem emergir com 

alternativas a ele têm o potencial de comprometer a própria democracia, pela absolutização  

de algum de seus elementos constitutivos. Logo, no sentido das ideias de Todorov, não se 

pode pretender corrigir-se a crise do sistema representativo com a absolutização, por exemplo, 

da vontade popular ou dos interesses do poder econômico
91

, pois isso resultaria na aniquilação 

dos valores democráticos subalternizados e, por conseguinte, na aniquilação da própria 

democracia enquanto sistema de garantia de direitos fundamentais e de limite ao exercício dos 

poderes estatais ou não estatais. 

 E por isso, de fato, parece irrecusável a argumentação de que o equilíbrio entre o 

poder popular (soberania do povo), a liberdade individual, o progresso econômico e social e 

ainda o pluralismo constitui a salvaguarda da democracia contra seus inimigos íntimos, contra 

a absolutização de qualquer um dos elementos que a constituem. 

 Nesse campo da crítica à democracia, que muitas vezes se esconde sob a crítica ao 

sistema representativo, importante contribuição ao debate surge do pensamento de Jacques 

Rancière, na já aqui referida obra O Ódio à Democracia. Com efeito, parte Rancière (2005) do 

pressuposto básico de que a igualdade seria o traço marcante da democracia, possibilitando o 

governo de qualquer um (gobierno de no importa quien), e portanto quebrando com as 

tradições que pressupunham a necessidade de títulos de nobreza, filiação ou riqueza para o 

                                                                                                                                                         
orgulho que persuade quem o sente de que para ele tudo é possível. Seu contrário é considerado como a virtude 

política por excelência: a moderação, a temperança.” 
91

 Nesse mesmo sentido exposto por Todorov, Augusto de Franco, aduz: “a democracia também não tem 

proteção eficaz contra o uso de procedimentos democráticos (como as eleições) contra ela própria. O primeiro 

pensador democrático a antever os efeitos devastadores do uso da democracia contra a democracia foi John 

Dewey, que percebeu as armadilhas da sua instrumentalização a serviço da conquista do poder de Estado. E o 

último a teorizar sobre isso com consistência foi, sem dúvida, Ralf Dahrendorf, que constatou que apenas a 

eletividade não é um critério capaz de garantir a legitimidade dos regimes tidos por democráticos. (FRANCO, 

2007-2012,p.191). 
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exercício do governo. O problema, no entanto, para Rancière (2005) é que o sistema 

representativo, que seria inevitável nas democracias modernas em função da extensão 

territorial e sobretudo da grande população, nunca teria sido utilizado, segundo esse autor, por 

esses motivos, mas sim para garantir que por meio da representação a oligarquia se 

perpetuasse: “A representação nunca foi um sistema inventado para amenizar o impacto do 

crescimento das populações”
92

(RANCIÈRE, 2005, p. 44); e o próprio sistema eleitoral 

representativo privilegiaria a formação de uma cidadania censitária, restringindo aos 

proprietários o direito político de ser votado e de votar. Segundo Rancière, a história 

sangrenta do sistema eleitoral inglês seria prova pujante disso.  

Ademais, o Estado de direito democrático seria de fato um Estado de direito 

oligárquico
93

, porquanto a oligarquia é que estaria limitada pela soberania popular e pelos 

direitos individuais
94

. Rancière, discípulo de Louis Althursser, faz na referida obra uma crítica 

ao liberalismo clássico, que se utilizaria da democracia para estabelecer os interesses do 

mercado, e cita Pierre Bourdieu
95

, segundo o qual a plataforma liberal teria estabelecido o 

“monopólio da expressão legítima da verdade do mundo social
96
”. Para Rancière, o ódio à 

democracia decorreria de o governo de qualquer um (a democracia idealmente concebida
97

) 

estar na mira rancorosa daqueles que defendem os privilégios de nascimento e de riqueza.  

Ao destacar que “Y no hay propiamente hablando gobierno democrático. Los 

gobiernos se ejercen siempre de la minoría a la mayoría.” (op.cit. p.44) Rancière retoma a 

                                                 
92

 Tradução livre do original que em maior extensão diz: “Dicho de otra manera, la representación no ha sido 

jamás un sistema inventado para paliar el crecimiento de las poblaciones. No es una forma de adaptación de la 

democracia a los tiempos modernos y a los vastos espacios. Es, de pleno derecho, una forma oligárquica, una 

representación de minorías que tienen título (...)” (RANCIÈRE, 2005, p.44) 
93

 La palabra democracia, entonces, no designa propiamente ni una forma de sociedad ni una forma de gobierno. 

La «sociedad democrática» nunca es más que una pintura fantástica, destinada a sostener tal o cual principio de 

buen gobierno. Las sociedades, hoy como ayer, están organizadas por el juego de las oligarquías. Y no hay 

propiamente hablando gobierno democrático. Los gobiernos se ejercen siempre de la minoría a la 

mayoría. El «poder del pueblo» es entonces necesariamente heterotópico a la sociedad no-igualitaria como al 

gobierno oligárquico. (RANCIÈRE, 2005, p.44. g.n.) 
94

No vivimos en democracias. No vivimos tampoco en los campos de concentración, como aseguran algunos 

autores que nos ven a todos sometidos a la ley de excepción del gobierno biopolítico. Vivimos en Estados de 

derecho oligárquicos, es decir, en Estados donde el poder de la oligarquía está limitado por el doble 

reconocimiento de la soberanía popular y de las libertades individuales. . (RANCIÈRE, 2005, p.61. g.n.) 
95

 BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Bertand Brasil, 1989. Apud 

RANCIÈRE, 2005. 
96

 Destaca-se, da obra de Bourdieu citada por Rancière, a seguinte passagem em reforço da ideia referenciada: 

“As diferentes classes e fracções de classes estão envolvidas numa luta propriamente simbólica para imporem a 

definição do mundo social mais conforme os seus interesses e imporem o campo das tomadas de decisões 

ideológicas reproduzindo em forma transfigurada o campo das posições sociais” (BOURDIEU, 1989, p. 11) 
97
Robert Dahl, em “Poliarquia: Participação e Oposição” (1997, p.31), entende o termo democracia como um 

sistema político que tem, em suas características, a qualidade de ser inteiramente ou quase inteiramente 

“responsivo” a todos seus cidadãos, representando assim o tipo ideal, e por poliarquia concebe os regimes 

relativamente democratizados, ou seja, dotados de caráter inclusivo e aberto à contestação pública, que seriam os 

regimes democráticos efetivamente existentes com todos os seus problemas. 
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definição de Schumpeter
98

 de “democracia domesticada”, que significa, segundo Luís Felipe 

Miguel,  a teoria democrático que adotou contra ela mesma o elitismo
99

. “O principal ideal da 

democracia, a autonomia popular (...), a produção das próprias regras, foi descartado como 

quimérico. No lugar da idéia de poder do povo, colocou-se o dogma elitista de que o governo 

é uma atividade de minorias.” (MIGUEL, 2002, p.483-510) 

Na verdade, Schumpeter (1961) referindo-se aos albores da democracia moderna, diz 

ser a democracia clássica, do século XVIII, a filosofia que poderia ser expressa da seguinte 

maneira: “o método democrático é o arranjo institucional para se chegar a certas decisões 

políticas que realizam o bem comum, cabendo ao próprio povo decidir, através da eleição de 

indivíduos que se reúnem para cumprir-lhe a vontade.” (SCHUMPETER, 1961, p. 300).  E a 

partir dessa definição clássica, Schumpeter (1961) propõe novo conceito baseado na 

convicção de que as principais dificuldades no estudo da teoria clássica centralizavam-se na 

afirmação de que o povo teria uma opinião definida e racional a respeito de todas as questões 

e que manifestaria essa opinião — numa democracia — pela escolha de representantes que se 

encarregariam de sua execução. Assim, prossegue Schumpeter, a seleção dos representantes 

seria secundária ao principal objetivo do sistema democrático, que consistiria em atribuir ao 

eleitorado o poder de decidir sobre assuntos políticos. E argumenta Schumpeter com 

irrecusável lógica: 

 

Suponhamos agora que invertemos os papéis desses dois elementos e 

tornamos a decisão de questões pelo eleitorado secundária à eleição de 

representantes, que tomarão, neste caso, as decisões. Ou, em outras palavras, 

diremos agora que o papel do povo é formar um governo, ou corpo 

intermediário, que, por seu turno, formará o governo. Nossa definição passa 

então a ter o seguinte fraseado: o método democrático é um sistema 

institucional, para a tomada de decisões políticas, no qual o indivíduo adquire 

o poder de decidir mediante uma luta competitiva pelos votos do eleitor. 

(SCHUMPETER, 1961, p. 321. G.n.)  

 

Contra essa reflexão baseada no modelo concorrencial de Schumpeter, Habermas 

(1983, p. 3 6) obtempera: “(...), esquece-se quase por completo a ideia da soberania popular. 

Não se leva em consideração que a democracia trabalha a favor da autodeterminação da 

humanidade e que, nesse sentido, participação política e autodeterminação coincidem.” E, 

logo a seguir, contra-argumenta com essas palavras: 

                                                 
98

 Para Schumpeter: “a democracia é o método para promover o bem comum através da tomada de decisões pelo 

próprio povo, com a intermediação dos seus representantes” (Schumpeter apud MIGUEL, 2002, pág. 500); 
99

 Contra o elitismo de Schumpeter, veja-se Peter Bachrach, - Crítica de la Teoria Elitista de la Democracia. 

Bueno Aires, Amorrortu, 1973. 
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O importante, portanto, é saber se a participação política promove ou não o 

desenvolvimento de tendências democráticas. Deve-se considerar que a 

participação política, além de ser um produto, é também um elemento 

propulsionante do difícil e incerto caminho da humanidade em direção à sua 

própria emancipação. Com isto, evita-se o perigo de tratá-la como um fator 

que, ao lado de outros, garantem o equilíbrio do sistema e de reduzir 

democracia a simples regras de um jogo.” (HABERMAS, 1983. p. 3 6)  

 

Em contribuição inovadora ao debate em torno da concepção contemporânea de 

democracia, e que acresce em muito à discussão sobre a possibilidade revigoradora dos 

instrumentos participativos, Jose Bernardo Toro (2005, p. 24) introduz a “noção de 

democracia como uma cosmovisão: como um modo de ver a vida e de estar no mundo. Como 

a democracia é uma cosmovisão, é construída sobre princípios que servem de critério para 

orientar a atuação e formar uma cultura democrática própria”. Para esse autor, a democracia 

não seria uma ciência, um dogma, um partido, uma política, seria uma forma de ver e de estar 

no mundo, um modo de ser e de viver. (TORO, 2005) De fato, essa perspectiva de Toro 

ajusta-se concretamente ao exercício dos instrumentos de democracia participativa, em 

especial aos conselhos de políticas públicas como instâncias ou espaços intermediários entre 

sociedade civil e o Estado. Para esse autor, com efeito, o projeto democrático se constrói não 

pela lei, mas sobre uma base de princípios éticos: “o princípio da secularidade; o princípio da 

autofundação; o princípio da incerteza; o princípio ético; o princípio da complexidade; o 

princípio do público.” (TORO, 2005, p. 25).  

De acordo com Toro (2005), o princípio da secularidade se assentaria no pressuposto 

de que toda ordem social seria construída, e não sendo natural possibilitaria por isso as 

transformações na sociedade; o princípio da autofundação se justificaria pelo fato de que a 

democracia seria uma ordem que se caracterizaria pelo fato de que as leis e as normas seriam 

construídas ou transformadas pelas mesmas pessoas que as vão viver, cumprir e proteger; o 

princípio da incerteza pressuporia a inexistência de um modelo ideal de democracia que se 

pudesse copiar ou imitar, assim, casa sociedade deveria criar sua própria ordem social; o 

princípio ético reafirmaria o compromisso com os direitos humanos, o cuidado com a vida e a 

sua proteção; e por fim, o princípio da complexidade e o princípio do público, mercê dos 

quais “o conflito, a diversidade e a diferença são elementos constitutivos da convivência 

democrática” e na “democracia, o público se constrói na sociedade civil.” (TORO, 2005, p. 

28/29)  

Veja-se que esse conjunto de princípios, como se disse, ajusta-se ao modelo 

participativo de democracia que os conselhos representam, pois se inserem na construção e na 
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transformação da sociedade civil e da cidadania, constituem-se em manifestação direta da 

soberania popular, amoldam-se às peculiaridades de cada local e de cada modelo democrático, 

expressam valores éticos, simbolizam e encarnam a diversidade social e por fim ocupam a 

interface entre a sociedade civil, de onde em parte originam-se, e o Estado, de onde também 

deitam raízes, na perspectiva de organismos híbridos, desenvolvida no primeiro capítulo deste 

trabalho. Podem, assim, os conselhos, nas palavras de Toro, desempenhar a função de 

“converter os atores sociais em sujeitos sociais, ou seja, cidadãos.” (TORO, 2005, p.5 ) E 

conclui esse autor afirmando sobre os instrumentos participativos que: 

 

A máxima expressão da participação é a possibilidade de idealizar a ordem em 

que se quer viver: fundar para si mesmo (autofundar) as normas e leis a serem 

cumpridas para dignidade da população. A participação também significa 

poder tomar como próprias regras e normas que, existindo anteriormente, 

sejam aceitas favoravelmente (“refundação” da ordem social). (TORO, 2005, 

p. 57 – grifo original) 

 

 

Voltando-se à análise da obra Ódio à Democracia, ao contrário do que poderia parecer 

sugerir esse título, Jacques Rancière (2005) a conclui fazendo uma defesa da essência do 

sistema democrático, da potência singular que lhe é própria, o que seria possível em reação ao 

ódio que se manifestaria contra ela ou em seu nome. Assim, “la democracia no es ni esta 

forma de gobierno que permite a la oligarquía reinar en nombre del pueblo, ni esta forma de 

sociedad que regla el poder de la mercadería. Es la acción que sin cesar arranca a los 

gobiernos oligárquicos el monopolio de la vida pública, y a la riqueza la omnipotencia sobre 

las vidas.”
100

 (RANCIÈRE, 2005, p. 80) 

Em um esforço de conjugação da contribuição de Todorov e de Rancière ao debate 

sobre a crise do sistema democrático representativo, pode-se dizer que não só a democracia 

representativa corre o risco oriundo da absolutização de um dos seus elementos constitutivos, 

liberdade individual, soberania popular e progresso (entendido como desenvolvimento 

econômico e social), como esse risco advém do ódio daqueles (oligarquias econômicas ou de 

privilégios de nascimento) que não admitem o governo de não importa quem, de qualquer 

um. 

 

                                                 
100

 Tradução livre: A democracia não é nem esta forma de governo que permite a uma oligarquia reinar em nome 

do povo, ou esta forma de sociedade que regula o poder do mercado. É a ação que sem cessar arranca dos 

governos oligárquicos o monopólio da vida pública e da riqueza a onipotência sobre as vidas. (RANCIÈRE, 

2005, p. 80) 



115 

 

 

2.2 A necessidade de revitalização dos instrumentos da democracia representativa e os 

conselhos de políticas públicas como instrumentos da democracia participativa 

 

 

A esse ponto do debate que norteia o presente trabalho converge a necessidade de 

revitalização dos instrumentos de democracia representativa para se evitar a absolutização de 

seus elementos e para que se contraponha, às objeções dos grupos oligárquicos, garantias de 

salvaguarda dos legítimos valores democráticos. 

Para além do histórico institucional brasileiro, autores como Claus Offe já 

detectavam, na Europa ocidental do último quartel do século XX, movimentos direcionados 

ao incremento participativo. Segundo Offe
101

 (1984), nos anos setenta foi corrente a 

constatação por estudiosos da política e da sociologia da fusão das esferas política e não 

política da vida social ao analisar a mudança de estruturas e a dinâmica nas políticas da 

Europa Ocidental. Questiona-se a utilidade analítica constante da dicotomia convencional 

entre o Estado e a Sociedade Civil. Para Claus Offe, observam-se processos de fusão entre 

ambas as esferas, não só no nível de manifestações globais sociopolíticas, mas também no 

nível dos cidadãos como atores políticos primários.  

Ainda de acordo com Offe (1984), a linha divisória que distingue os assuntos e 

comportamentos políticos dos privados estaria se desfazendo, e esse diagnóstico poderia se 

apoiar em pelo menos três fenômenos distintos: primeiro, o aumento de ideologias e de 

atitudes participativas que levam o povo a se servir cada vez mais do repertório dos direitos 

democráticos existentes; segundo, o uso crescente de formas não institucionais ou não 

convencionais de participação política, tais como protestos, manifestações e greves; e, em 

terceiro, as exigências políticas e os conflitos políticos relacionados com questões morais ou 

econômicos, como aborto e humanização das condições de trabalhos, que passam à agenda 

política. “Verifica-se cada vez mais a insuficiência dos meios institucionais de comunicação 

entre os cidadãos e o Estado, como as eleições e a representação parlamentar” (OFFE, 1984, 

p. 37/38). 

E aqui então se retoma a reflexão sobre a democracia representativa poder ser 

revitalizada pelos instrumentos de democracia participativa. Saber de que forma isso pode se 
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 Tradução livre do texto original (OFFE, Claus. Los Nuevos Movimientos Sociales. Ariel. Barcelona. 1984.) 

Disponível em http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/58/pr/pr6.pdf acesso em 29/01/2016. 
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dar e saber se os conselhos de políticas públicas podem ser esses instrumentos é o que se 

passa a fazer. 

A premissa inicial e fundamental parecer ser, por tudo que foi dito, reconhecer que a 

democracia representativa possa ser revitalizada pelos mecanismos participativos, ou seja, que 

essa associação entre os sistemas possa ser virtuosa, simbiótica e represente um somatório 

renovador do sistema democrático, de modo a escapar ao que Boaventura dos Santos 

(SANTOS, 2002) chamou de quociente zero ou, mais precisamente, de relação de soma zero, 

isto é, a expansão de qualquer uma delas só poderia ser obtida à custa da restrição da outra. E 

os instrumentos de democracia participativa como o orçamento participativo e os conselhos 

de políticas públicas, pela natureza de espaços/esferas públicas híbridas, intermediadoras das 

tensões entre a sociedade civil e o Estado, podem desempenhar papel de notável superação 

dessa chamada relação de soma zero. O próprio Boaventura (SANTOS, 2002, p. 549/550) 

atestou no exemplo do orçamento participativo de Porto Alegre/RS uma demonstração desse 

esforço de superação
102

.  

A propósito exatamente da experiência participativa de Porto Alegre/RS, José Luiz de 

Quadros Magalhães
103

 reforça essa vertente da associação de instrumentos democráticos, 

assinalando que na experiência brasileira “uma forma para se resgatar e fortalecer a 

democracia representativa é o fortalecimento da participação popular através da criação de 

mecanismos que ofereçam permeabilidade ao poder do estado, criando canais de participação 

cada vez maiores, superando gradualmente a velha dicotomia liberal entre estado e sociedade 

civil.” (MAGALHÃES, 2006, p. 22)  

Para Magalhães (op. cit.), ainda, essa relação participativa resultará em decisões mais 

democráticas e mais controle social efetivo no âmbito territorial local, isto é, na esfera 

municipal. Assim, sob o aspecto do pacto federativo, acentua esse autor que “não basta 

descentralizar, é fundamental que o processo de descentralização leve em consideração a 

democracia participativa local e que busque um desenvolvimento territorial equilibrado 

reduzindo as desigualdades sociais e regionais.” (Ibidem, p. 32. grifo do autor) 

 Em síntese do seu pensamento, esclarece José Luiz de Quadros Magalhães: 

 

                                                 
102

Para uma reflexão sobre os problemas detectados no orçamento participativo veja-se a crítica de Augusto de 

Franco em Olhares sobre a experiência da Governança Solidária Local de Porto Alegre. (FEIJÓ et. al. 2008, p. 

49/60). 
103

 Magalhães informa que “No Brasil, entre 1989 e 1992, 12 municípios realizaram o orçamento participativo. 

De 1993 a 1996 foram 36 municípios. De 1997 a 2000 foram 103 municípios e de 2001 até hoje, início de 2004, 

estima-se que cerca de 300 municípios adotam o orçamento participativo.” (MAGALHÃES, 2006, p.44) 
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(...) o caminho para a inclusão e efetiva participação do nosso povo como 

cidadãos é o da fragmentação coordenada do poder, a descentralização radical 

de competências fortalecendo os estados e principalmente os municípios, 

assim como tornar permeável o poder, com a criação de canais de participação 

popular permanentes, como os conselhos municipais, o orçamento 

participativo e outros mecanismos de participação, assim como o incentivo 

permanente a organização da sociedade civil, e o fortalecimento dos meios 

alternativos de comunicação como as rádios, jornais e televisões comunitárias. 

Podemos, e assim estamos fazendo, construir uma democracia social e 

participativa a partir do poder local. (MAGALHÃES, 2006. p. 33. G.N.) 

 

Portanto, também para esse pensador, não só os instrumentos democráticos 

participativos devem ser intensamente associados aos mecanismos representativos 

tradicionais
104

, sobretudo a partir da esfera municipal, como na sua compreensão seriam os 

conselhos de políticas públicas modalidade permanente desses canais de participação popular,  

pois “no município as teorias ganham concretude”(Ibidem., p.39). Note-se, para relembrar 

Todorov, que os conselhos canalizariam a expressão de um dos elementos constitutivos da 

democracia, a soberania popular, de modo a revitalizar essa manifestação, degradada na crise 

da representatividade. 

Em escrito de 1939, intitulado Democracia criativa - a tarefa diante de nós, John 

Dewey já refletia sobre a necessidade de renovação da democracia. Atribuía o legado dos 

“pais fundadores” da democracia norte-americana em grande parte à “combinação afortunada 

de homens e circunstâncias” (FRANCO; POGREBINSCHI, 2008, p. 132). Escreveu Dewey 

há quase oitenta anos, que o então estado do mundo era mais que um lembrete de que 

teríamos de pôr em ação toda a energia para nos provarmos dignos do legado democrático; e 

que essa tarefa somente poderia ser cumprida pelo esforço inventivo e pela atividade criativa, 

pois a profundidade da crise se devia em grande parte ao fato de que por um longo período 

agiu-se como se a democracia fosse algo que se perpetuasse automaticamente, como se fosse 

uma máquina que resolvia o problema do movimento perpétuo na política.  

No pensamento jurídico moderno, a necessidade de revigoramento democrático 

também está presente, como assevera José J. Gomes Canotilho: “Democratizar a democracia 

através da participação significa, em termos gerais, intensificar a otimização da participação 

direta e ativa de homens e mulheres no processo de decisão” (CANOTILHO, 1998, p. 301). A 

propósito dessa afirmação de Canotilho, lembrando e enfatizando a participação ativa das 

mulheres nos processos democráticos, Jacques Rancière (2005) ensina que a observação da 

inclusão das mulheres na vida política reflete a evolução e a efetividade da própria ideia 
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  Para José Afonso da Silva, “ [...] a democracia participativa resulta da combinação do sistema participativo 

com institutos de democracia semi-direta.” (SILVA, 2002. p. 3.) 
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democrática e é, por conseguinte, um fator a ser levado em conta na instrumentalização dos 

processos participativos.  

Essa inclusão de diversos atores nos processos participativos
105

 concretiza o 

pluralismo de ideias tão caro à democracia, e a sua necessária presença na formulação das 

decisões políticas interfere, para Alain Touraine, até mesmo na construção de sua definição, 

porquanto: “a democracia define-se, não como a criação política da sociedade, mas como a 

penetração do maior número de atores sociais individuais e coletivos, no campo das 

decisões”(TOURAINE, 1996, p. 41-42.). 

A própria forma de participação, em si mesma, deve compreender e refletir a 

pessoalidade, a efetiva e concreta participação cidadã
106

, conforme adverte Giovanni Sartori 

(1994), para quem a participação eleitoral em si mesma não seria participação real, pois o 

sentido de participação democrática:  

 

(...) própria e significativamente entendida,  participação é um tomar parte 

pessoalmente, é um tomar parte desejado, auto-ativado. Ou seja, participação não é um 

simples ‘fazer parte de’ (um simples envolvimento em alguma ocorrência), e menos 

ainda um ‘tornado parte de’ involuntário. Participação é movimento próprio e, assim, 

o exato inverso de ser posto em movimento (por outra vontade), isto é, o oposto de 

mobilização. (SARTORI, 1994, p. 159.) 

 

De forma simbiótica, a participação democrática pluralista nos processos decisórios, 

como deve-se dar, por exemplo, no âmbito dos conselhos de políticas públicas, pode resultar 

no aumento da percepção do próprio exercício da cidadania que, por sua vez, consciente deste 

fato através da assimilação dos resultados positivos eventualmente obtidos, deve intensificar e 

diversificar os canais de participação
107

 nas deliberações das esferas públicas institucionais, 

não institucionais e/ou híbridas, como são os conselhos.  

                                                 
105

  Em perspectiva superlativa da importância da participação na democracia, Otfried Höffe, para quem “os 

direitos democráticos de co-participação fazem parte dos direitos humanos” (HÖFFE, 1991, p. 369.). De forma 

semelhante manifesta-se Alexandre Coutinho Pagliarini: “E de nada serve uma Constituição que não seja 

sentida, vivida e praticada pela população e pelas autoridades constituídas. Logo, o pleno gozo dos Direitos 

Humanos depende, no dia-a-dia, da capacidade de participação política” (PAGLIARINI, et. al. 2007, p. 135.) 
106

Aristóteles já enfatizava na Política que a cidadania pressupunha participação  “aquele que tem o poder de 

tomar parte na administração deliberativa ou judicial de alguma Cidade, dizemos que é cidadão daquela Cidade” 

(ARISTÓTELES. 2010, p. 115) 
107

 Em perspectiva teórica, não se pode deixar de considerar na retórica participativa a forte influência do 

pensamento de Isaiah Berlin, em sua obra Dois conceitos de liberdade (BERLIN, 2002), fruto de uma palestra no 

final da década de 50 do século passado, na qual distinguiu a existência de dois sentidos políticos da liberdade, o 

primeiro sentido, negativo, seria a possibilidade de cada indivíduo ter o direito de escolhas, sem qualquer tipo de 

interferência, seja de governos ou outros indivíduos; e o segundo sentido, positivo,  significando os desejos dos 
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Nesse sentido é a compreensão de Boavantura de Sousa Santos, ao defender que a 

participação popular “(...) proporciona a cada cidadão a oportunidade de participar na tomada 

de decisões políticas (...)” e com isso permite “(...) a expansão da cidadania e a inclusão 

daqueles que, de outra forma, seriam excluídos dos assuntos da comunidade ou da sociedade 

como um todo.” (SANTOS, 2002, p. 156.)   

Comungando da mesma compreensão do fenômeno da participação democrática e do 

seu impacto na cidadania, Carole Pateman (1992) destaca as inúmeras virtudes da 

participação democrática, que teria a capacidade não só de aumentar o senso de eficácia 

política, mas também de reduzir o distanciamento dos centros de poder, despertar a 

preocupação com os problemas coletivos e ainda formar cidadãos ativos, com maior interesse 

pelos assuntos de governo. Além disso, segundo Pateman, “a democracia participativa 

engendra o desenvolvimento humano” (PATEMAN, p. 233), o que reforça sem dúvida a 

visão do progresso como elemento constitutivo da própria democracia como se viu em 

Todorov.  

Ao lado de Pateman, são também considerados expoentes do participacionismo, que 

se opõem à corrente de pensamento baseada em Schumpeter, os pensadores da teoria 

democrática Macpherson, C. B. e Peter Bachrach. Com efeito, da contribuição de Macpherson 

(1978), retira-se a sua formulação descritiva de três modelos democráticos e de um modelo 

propositivo, àqueles tendo ele chamado de democracia protetora, democracia 

desenvolvimentista e democracia de equilíbrio, a este ele chamou democracia participativa; e 

quanto a este modelo propositivo/participativo, Macpherson profetiza ser ele a esperança de 

“uma sociedade e de um sistema de governo participativo que veio para ficar” 

(MACPHERSON, 1978, p. 97). 

 E, ainda, que haveria dois pré-requisitos para um governo liberal-democrático torna-

se uma democracia participativa: a substituição do homem como mero consumidor e uma 

grande redução da desigualdade econômica e social, mas seria improvável a obtenção dessas 

condições com o grau de participação que esse autor então percebia, daí a ocorrência do que 

                                                                                                                                                         
indivíduos ou grupos de se autogovernar, correspondendo a uma necessidade dos indivíduos participarem 

ativamente da vida social. A ação, por meio da participação, marca o sentido positivo da liberdade, distinguindo-

se da não ação e não interferência, relativa à liberdade negativa. De forma complementar, não se poderia também 

deixar de referir acerca desse tema sobre a contribuição de Quentin Skinner, na construção de um terceiro 

conceito de liberdade, como antipoder ou como não coerção, e se definindo pela ausência de dominação nas 

escolhas dos indivíduos. Em suas palavras:  “Si la libertad se construye como ausencia de interferencia, no hay 

duda alguna de que hablamos de una teoría alternativa de libertad, puesto que afirma que la libertad puede 

restringirse y coartarse em ausencia de elemento alguno de interferencia e incluso en ausencia de su amenaza. 

(SKINNER, 2005, p. 46/47.) 
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ele chamou de círculo vicioso: “não podemos conseguir mais participação democrática sem 

uma mudança prévia da desigualdade social e de sua consciência, mas não podemos conseguir 

as mudanças na desigualdade social e na consciência sem o aumento antes da participação 

democrática” (Ibidem, p.103).   

Para superar esse paradoxo, propõe Marpherson uma “mudança incremental 

recíproca”, de modo que não se deva esperar que uma mudança se complete para que a outra 

se inicie; e aponta três fatores relevantes para quebrar o círculo vicioso, que são de 

impressionante atualidade: “a consciência cada vez maior do ônus do crescimento econômico, 

as dúvidas crescentes quanto à capacidade do capitalismo financeiro de satisfazer as 

expectativas do consumidor enquanto reproduzindo a desigualdade e a crescente consciência 

do custo da apatia política” (Ibidem, p.109). A partir dessas considerações, Macpherson 

resume a prescrição de seu modelo de democracia participativa: 

Seria um sistema piramidal com democracia direta na base e democracia por 

delegação em cada nível depois dessa base (...)  assim prosseguiria até o 

vértice da pirâmide, que seria um conselho nacional para assuntos de interesse 

nacional, e conselhos locais e regionais para assuntos próprios desses 

segmentos territoriais (...) o que é necessário, em cada estágio, para tornar 

democrático o sistema, é  que os encarregados das decisões e formulações dos 

problemas, eleitos desde os níveis inferiores, sejam responsabilizados em 

relação àqueles que os elegeram sob pena de não reeleição.” 

(MACPHERSON, 1978, p. 110/111)  

Da obra de Bachrach, em relação à democracia participativa, destaca-se, segundo 

Ednaldo Aparecido Ribeiro (FUKS, 2004), a concepção de democracia entendida de uma 

maneira bidimensional, como meio para se alcançar um fim, mas também como um processo 

de participação através do qual o homem comum (desacreditado pela teoria elitista de 

Schumpeter) poderia desenvolver habilidades intelectuais e morais; e que a real dificuldade 

disso se dar na complexidade nacional não poderia ser transposta para a tomada de decisões 

no nível local “onde os problemas do homem comum acontecem” (FUKS, 2004, p 225).  

De toda a teoria política que se viu, emergem de forma clara duas reflexões 

confluentes: a primeira, é o reconhecimento da necessidade de revigoramento do sistema 

representativo e, por extensão, da própria democracia, e a segunda, é a potencialidade de que 

esse revigoramento se faça através da associação de instrumentos participativos aos 

mecanismos representativos tradicionais, numa relação simbiótica que resulte em elevação da 

intensidade democrática. Dessas reflexões parte-se para admissão dos conselhos de políticas 

públicas como sendo instrumentos dotados dessa natureza participativa e potencialmente 
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vocacionados ao revigoramento democrático, ao lado de outros instrumentos, como o 

orçamento participativo. 

Parte importante dos autores que tratam desse incremento participacionista na atuação 

dos conselhos como espaços públicos híbridos entre a sociedade civil e o Estado associa esse 

fato, da perspectiva habermasiana, ao exercício da democracia de caráter deliberativo e 

também à própria concretização da ação comunicativa. De fato, sob esse enfoque, democracia 

participativa e democracia deliberativa não significariam o mesmo fenômeno. Enquanto que a 

concepção deliberativa da democracia preocupar-se-ia com a legitimidade e sobretudo a 

qualidade do debate público que deve preceder a decisão política, a visão meramente 

participativa se limitaria a preocupar-se fundamentalmente com a inclusão de novos atores no 

debate público
108

. A deliberação, ou o processo deliberativo, assim, deve ocorrer em outros 

espaços que não os convencionais, elevando, com alguma tensão, a participação/inclusão à 

categoria de deliberação/qualidade da inclusão, mostrando-se crítica do elitismo
109

. Assim, os 

conselhos de políticas públicas, instrumentos participativos, revelam em sua ação momentos 

deliberativos, com debates e justificativas que potencialmente melhoram a qualidade das 

decisões políticas, e portanto incorporam elementos de participação com elementos 

deliberativos. 

Ao falar-se em qualidade do debate público, como premissa para as decisões políticas, 

no âmbito da teoria deliberativa da democracia, deve-se sublinhar o que Habermas chama de 

democracia procedimental, que seria o modelo alternativo aos dois modelos de democracia 

que dominaram o debate até então: o liberal, com a concepção de autonomia privada da teoria 

política liberal (interesses particulares, liberdades individuais), e o republicano, com a 

concepção de autonomia pública (vontade geral, soberania popular), e como ressalta Lubenow 

(2010) o modelo deliberativo, por sua vez, acolhe elementos de ambos os lados e os integra 

de uma maneira nova e distinta num conceito de procedimento ideal para deliberações e 

tomadas de decisão. Com efeito, para Habermas (1999), o procedimento da democracia 

deliberativa constitui o âmago do processo democrático e a esfera pública, por sua vez, é a 

categoria normativa chave do processo político deliberativo.  A esfera pública, para 

Habermas, é uma "estrutura intermediária" que faz a mediação entre o Estado e o sistema 

político e os setores privados do mundo da vida (HABERMAS, 1999), uma "estrutura 
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 Nesse sentido, a fala de Cláudia Feres Faria, Principais conceitos da Teoria Deliberativa. Vídeo disponível 

em http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/164 acesso em 15/01/2016. 
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 Segundo Avritzer e Almeida (2009, p.55): “ Por ocorrer em espaços públicos, a deliberação rompe o princípio 

elitista e possibilita a expressão de uma pluralidade de interesses” e cita, no original,  (BOHMAN, 1996, 

GUTMANN & THOMPSON, 2004). 
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comunicativa", um centro potencial de comunicação pública, que revela um raciocínio de 

natureza pública, de formação da opinião e da vontade política, enraizada no mundo da vida 

através da sociedade civil (LUBENOW, 2010). 

Nesse sentido, Avritzer e Almeida (2009) sustentam ser o modelo deliberativo 

alternativa às práticas contemporâneas tradicionais, na medida em que propõe o 

aprofundamento da democracia através da melhora na qualidade de suas decisões. Além 

disso, dizem esses autores, a democracia deliberativa contribui para a renovação da agenda da 

democracia participativa, deixando esta de se preocupar apenas com o ativismo político dos 

cidadãos e a construção e definição do interesse comum, passando a incorporar a preocupação 

com a cognição e a reflexão, valorizando os canais de reflexão coletiva como possibilidade de 

esclarecimento dos cidadãos, aumento no controle dos políticos e da burocracia do Estado e 

de se aprimorar a implementação de políticas estatais
110

. Segundo Avritzer e Almeida (2009, 

p. 11/12), com fundamento em Habermas, a legitimidade das decisões coletivas deriva de 

procedimentos deliberativos do qual participam aqueles que possivelmente serão afetados 

pelas decisões, sendo os participantes considerados racionais, livres e iguais.  

Em função dessas ideias, esses autores argumentam que “no que diz respeito aos 

desenhos participativos que articulam Estado e sociedade, o Brasil é um terreno fértil para os 

pesquisadores” (Ibidem. p.12).  Nessa mesma obra, que traz o relatório da pesquisa empírica 

em diversos conselhos de diversos municípios de Minas Gerais, já referida no primeiro 

capítulo deste trabalho, Avritzer e Almeida ressaltam que no âmbito dos conselhos de 

políticas públicas, que seriam espaços de natureza deliberativa e que articulariam Estado e 

sociedade, ocorreria um processo de discussão e de busca de acordos públicos, que 

favoreceria a  legitimidade das decisões políticas, pois estas decorreriam da participação de 

todos os que por elas serão afetados e, além disso, os procedimentos (os debates prévios) 

possibilitariam o uso do raciocínio e da argumentação pública, da cooperação e da justificação 

das decisões por meio de razões mutuamente aceitáveis e acessíveis a todos. “A ideia é que o 

debate em fóruns públicos ajuda na formação e mudança de preferências das pessoas, 

constrangendo o indivíduo a agir de forma mais cooperativa e reflexiva”(AVRITZER; 

ALMEIDA; 2009, p. 55). Além disso, de acordo com esses autores, citando Thompson 

(2008)
111

, existiriam quatro condições empíricas necessárias para que haja deliberação: 
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 Aqui, Avritzer e Almeida (2009) fazem referência a ARAUJO, Cícero. 2004. Razão pública, bem comum e 

decisão democrática. In: COELHO, Vera Schattan & NOBRE, Marcos (orgs.). Participação e deliberação: teoria 

democrática e experiências institucionais no Brasil contemporâneo. São Paulo, Editora 34, p. 157-169. 
111

Citação no original a THOMPSON, Dennis F. 2008. Deliberative democratic theory and empirical political 

science. In: Annual Review of Political Science. Nº 11: 497-520. 
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 “Em primeiro lugar é preciso existir igualdade, no que se refere a recursos 

como talento, status e poder. (...) Em segundo lugar, o processo deliberativo 

deve ser aberto ao escrutínio dos cidadãos quer seja diretamente quer através 

da mídia (...) quando as pessoas têm que defender suas preferências diante de 

uma larga audiência, elas são mais prováveis de apelar para princípios mais 

generalizantes e tomar seriamente a visão de seus oponentes. (...)Em terceiro 

lugar, é preciso haver condições institucionais favoráveis à deliberação. (...) 

Finalmente, (...) as condições culturais. Algum consenso cultural a respeito de 

um conjunto de valores é necessário. Deliberação deste modo, não será 

possível em sociedades altamente segmentadas e em disputas internacionais, 

onde as partes são divididas e há profundas diferenças culturais sobre como 

lidar com discordâncias fundamentais.” (AVRITZER; ALMEIDA; 2009, p. 

56) 

Claro está que essas condições empíricas referem-se a um modelo deliberativo ideal, 

teórico, de modo que no plano real mostra-se difícil a conjugação dessas condições com a 

mesma conformação idealmente prevista. Esta dificuldade, aliás, remonta a uma das críticas 

que se faz à teoria deliberativa da democracia, na medida em que esta pressupõe a igualdade 

de talentos, recursos e poder entre aqueles que participam do debate público, o que não se 

mostra factível no plano real.  Lubenow
112

 (2010) por exemplo, reproduz a crítica de William 

Scheuerman
113

, segundo quem Habermas teria falhado em não encarar de modo suficiente que 

as desigualdades sociais seriam barreiras para que os membros de uma comunidade política 

sejam aptos a participar da geração da legitimidade do poder; bem como as condições 

materiais das sociedades globalizadas, com suas dinâmicas complexas, suas condições 

internas (poder, consumismo, mídia, por exemplo) acabariam privando a autêntica 

participação democrática; e ainda segundo Scheuerman,  o modelo deliberativo não teria 

conseguido fornecer condições estruturais de comunicação pública isentas de certos tipos de 

influência que desvirtuariam ou afetariam a qualidade e o resultado do processo deliberativo,  

que não lograria cumprir todas as exigências normativas da publicidade, racionalidade e 

igualdade nos mais diferentes níveis e arenas da esfera pública. 

Para além do aprofundamento nesse debate acerca das possibilidades teóricas da 

democracia deliberativa procedimental e de suas restrições no plano real, bem como da 
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No mesmo texto Lubenow (2010) também referencia as críticas de John Dryzek, James Bohman, Mark 

Warren, Simone Chambers e Kenneth Baynes em  DRYZEK, John. Deliberative Democracy and Beyond. 

Oxford Univ. Press, 2000; BOHMAN, J. Pluralismus, Kulturspezifizität und kosmopolitische Öffentlichkeit im 

Zeichen der Globalisierung. In: Deutsche Zeitschrift für Philosophie, p. 927-941, 1997; WARREN, Mark. What 

can Democratic Participation mean Today? Political Theory30, p. 677-702, 2002.  CHAMBERS, 1996, p. 

233. BAYNES, K. Deliberative democracy and public reason, p. 35.  
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Na citação original, referência a: SCHEUERMAN, W. E. Between Radicalism and Resignation: Democratic 

Theory in Habermas's 'Between Facts and Norms. In: DEWS, 1999; FRASER, Nancy. Rethinking the Public 

Sphere: a Contribution to the Critique of the Actually Existing Democracy. In: CALHOUN, 1992.  
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relação que se estabelece entre participação e deliberação, interessa a presente pesquisa nesse 

momento investigar e estabelecer em que medida os conselhos de políticas públicas podem 

efetivamente desempenhar uma função de revigoramento e de relegitimação da democracia  

brasileira, de característica marcadamente representativa. 

  Confluindo com essas ideias, Debora C. Rezende de Almeida e Eleonora Schettini 

Martins Cunha (2011), afirmam que o futuro da democracia deliberativa estaria diretamente 

relacionado com “a capacidade da teoria e empiria interagirem e influenciarem-se 

mutuamente, de modo a produzirem um conhecimento permanentemente aberto à crítica e à 

revisão. Só assim será possível vislumbrar propostas mais criativas e férteis para o 

aperfeiçoamento das instituições democráticas.” (ALMEIDA; CUNHA, 2011, p. 119). 

Boaventura de Sousa Santos
114

 (2013), comentando sobre a luta política extra-

institucional em Portugal, mas numa dimensão global do seu pensamento, afirma que 

estaríamos “talvez a entrar num momento forte de democracia participativa, servindo de fonte 

de revitalização da democracia representativa.” É sobre essa capacidade de revigoramento ou, 

nas palavras de Boaventura, de revitalização da democracia representativa, que se passa a 

investigar agora. 

Certamente nessa ocasião Boaventura tinha em mente os resultados do projeto de 

pesquisa intitulado “Reinventar a Emancipação Social: Para Novos Manifestos”, realizado no 

início da primeira década deste século, sob a sua organização e a colaboração de diversos 

pesquisadores, no qual foram objeto de estudos seis países, África do Sul, Brasil, Colômbia, 

Índia, Moçambique e Portugal. Visou-se nessa pesquisa analisar iniciativas, organizações e 

movimentos progressistas em cinco domínios sociais: democracia participativa; sistemas 

alternativos de produção; multiculturalismo, justiça e cidadania culturais; luta pela 

biodiversidade entre conhecimentos rivais; novo internacionalismo operário. (SANTOS, 

2002, p. 13)  

Em um dos trabalhos que compuseram o primeiro volume
115

, destinado exatamente a 

pesquisar a democracia participativa, intitulado “Para ampliar o cânone democrático” 

(AVRITZER; SANTOS, 2002), mostraram seus autores que, apesar das inúmeras diferenças 

entre os seis países estudados
116

, haveria algo em comum entre eles, que remeteria à teoria 
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O Artigo Um Manifesto de Mudança foi publicado no jornal português Público, no dia 30 de maio 2013. 

Disponível em http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/1034 Acessso em 280116. 
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 Que recebeu o nome “Democratizar a democracia: os caminhos da democracia participativa” (AVRITZER, 

SANTOS, 2002) 
116

 Demonstrando as diferenças observadas na pesquisa empírica, Avritzer e Santos (2002, p.56 e SS.) 

mencionam que “Para o caso de Portugal, Arriscado Nunes e Serra mostram como, durante a crise revolucionária 

por que passou o país após o derrube do regime autoritário, o SAAL redefiniu a ideia de direitos e condições a 
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contra−hegemônica da democracia: os atores que implantaram as experiências de democracia 

participativa nesses países colocaram em questão uma identidade que lhes teria sido atribuída 

externamente por um Estado colonial ou por um Estado autoritário e discriminatório. Essa 

pesquisa, segundo seus autores, visou desenhar novos horizontes de emancipação social a 

partir de práticas que ocorrem em contextos específicos para dar resposta a problemas 

concretos. Nesse sentido, “reivindicar direitos de moradia (Portugal), direitos a bens públicos 

distribuídos localmente (Brasil), direitos de participação e de reivindicação do 

reconhecimento da diferença (Colômbia, Índia, África do Sul e Moçambique) implica 

questionar uma gramática societária e estatal de exclusão e propor, em alternativa, uma outra 

mais inclusiva.” (AVRITZER; SANTOS, 2002 p. 50) O que estaria em causa nesses 

processos, segundo os autores, seria a constituição de um ideal participativo e inclusivo como 

parte dos projetos de libertação do colonialismo  na Índia, África do Sul e Moçambique, ou de 

democratização em Portugal, Brasil e Colômbia. 

Segundo Avritzer e Santos (2002) o Brasil e a Índia seriam os casos nos quais as 

potencialidades da democracia participativa mais claramente se manifestariam, e tanto na 

Índia como no Brasil, as experiências mais significativas de mudança na forma da democracia 

teriam tido sua origem em movimentos oriundos da sociedade que questionariam as práticas 

sociais de exclusão através de ações que gerariam novas normas e novas formas de controle 

do governo pelos cidadãos. Afirmam esses autores que tanto no caso do Brasil quanto no caso 

da Índia, os arranjos participativos permitiriam a articulação entre argumentação e justiça 

distributiva e a transferência de prerrogativas do nível nacional para o nível local e da 

sociedade política para os próprios arranjos participativos.    

Observam também os autores (Ibidem, 2002) que os casos analisados revelariam para 

a prática democrática contemporânea não só a inconclusividade do debate entre representação 

                                                                                                                                                         
habitação, criando o assim chamado "direito ao lugar". Durante o processo brasileiro de democratização e de 

constituição de actores comunitários surgiu de modo semelhante a ideia do "direito a ter direitos" (Sader, 1988; 

Dagnino, 1994) como parte da redefinição dos novos actores sociais. A mesma redefinição é detectável em 

muitos dos casos referenciados neste volume: no caso da marcha dos cocaleros (camponeses cultivadores e 

recolectores de coca) na Colômbia, Ramirez mostra a luta (...) pelo reconhecimento de uma identidade 

alternativa à construída pelo Estado a seu respeito.  (...) Ainda na Colômbia, Uribe mostra como San José de 

Apartadó, ao criar o estatuto de "comunidade de paz", reivindica a legitimidade de uma auto−representação 

alternativa à que lhes é conferida tanto pelo Estado como pelos actores violentos (guerrilha e paramilitares). Por 

sua vez, Osório mostra as diferentes estratégias de negociação das mulheres moçambicanas com vista à sua 

inserção no jogo político dominado pelos homens.(...) A mesma concepção de identidade pode ser vista nos 

casos da Índia e da África do Sul. D. L. Sheth mostra como a hegemonia do modelo de democracia liberal na 

Índia não impediu a emergência de movimentos sociais animados de ideais participativos e princípios de 

solidariedade social interpretados à luz de uma concepção gandhiana de auto−governo (swaraj). Buhlungu 

mostra a pujança das novas formas de solidariedade e identidade que surgiram no final da década de 1980 e 

início de 1990, a partir da luta anti−apartheid na África do Sul, protagonizadas por dois fortes actores colectivos: 

o movimento cívico e o movimento sindical.” 
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e participação da forma como sustentam as teorias hegemônicas da democracia, mas a 

necessidade de uma nova formulação em relação à combinação entre essas diferentes formas 

de democracia, observação essa que se coaduna plenamente com a perspectiva do debate que 

a presente pesquisa sobre os conselhos de políticas públicas brasileiros travou nas linhas 

anteriores e continuará a fazê-lo nas que se seguirão. 

Observam, igualmente, que duas seriam as formas possíveis de combinação entre 

democracia participativa e representativa: 

 

A nosso ver existem duas formas possíveis de combinação entre democracia 

participativa e democracia representativa: coexistência e complementaridade. 

Coexistência implica uma convivência, em níveis diversos, das diferentes 

formas de procedimentalismo, organização administrativa e variação de 

desenho institucional. (...) A segunda forma de combinação, a que chamamos 

complementaridade, implica uma articulação mais profunda entre democracia 

representativa e democracia participativa. Pressupõe o reconhecimento pelo 

governo de que o procedimentalismo participativo, as formas públicas de 

monitoramento dos governos e os processos de deliberação pública podem 

substituir parte do processo de representação e deliberação tais como 

concebidos no modelo hegemónico de democracia. (AVRITZER; SANTOS, 

2002 p.75)
117

 

 

  

Leonardo Avritzer e Boaventura (2002) concluem sintetizando e prescrevendo três 

linhas fundamentais, a que eles chamaram de teses: a primeira, pelo fortalecimento da 

demodiversidade, que implicaria reconhecer que não existiria nenhum motivo para a 

democracia assumir uma só forma; a segunda, pelo fortalecimento da articulação 

contra−hegemônica entre o local e o global, na medida em que novas experiências 

democráticas precisariam do apoio de atores democráticos transnacionais; e a terceira pela  

ampliação do experimentalismo democrático, pois afirmam esses autores que novas 

experiências bem sucedidas emergiram de novas gramáticas sociais nas quais o formato da 

participação foi sendo adquirido experimentalmente.  

A possibilidade de revigoramento entre os instrumentos democráticos representativos 

e participativos, no cenário brasileiro, decorre do diagnóstico que se fez neste capítulo do 
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 Boaventura e Leonardo Avritzer exemplificam essas duas formas utilizando os exemplos do Brasil e da Índia, 

nestes termos: “A concepção de complementaridade é diferente da de coexistência porque, tal como vimos nos 

casos do Brasil e da Índia, ela implica uma decisão da sociedade política de ampliar a participação a nível local 

através da transferência ou devolução para formas participativas de deliberação de prerrogativas decisórias a 

princípio detidas pelos governantes. Assim, seja no caso do orçamento participativo no Brasil ou dos panchayats 

na Índia, as assembleias a nível regional ou a decisão pelos conselheiros decorre de uma opção feita pela 

sociedade política de articular participação e representação. Parece evidente que a primeira forma de articulação 

entre democracia participativa e democracia representativa, a coexistência, prevalece nos países centrais, 

enquanto a segunda, a complementaridade, começa a emergir nos países semiperiféricos e periféricos. 

(AVRITZER; SANTOS, 2002 p. 50) 
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trabalho de que de fato a democracia tradicional sofre de uma patologia, a que muitos 

chamam de crise, ou passa por movimentos de transformação. A concretização dessa 

possibilidade em resultados factíveis, no entanto, depende, para lembrar Dewey, de esforço 

inventivo e de atividade criativa. A esse respeito, da necessidade de se pensar em inovações 

que revigorem a democracia, Adam Przeworski, Bernard Manin e Susan Stokes (2006) 

sustentam que durante os últimos duzentos anos teríamos pensado pouco sobre o desenho 

institucional da democracia. Segundo esses autores, desde a grande explosão do pensamento 

institucional, quando as instituições democráticas atuais foram inventadas, não teria havido 

praticamente nenhuma criatividade institucional, e exceto pelas nunca implementadas 

medidas para a co-administração dos trabalhadores na Constituição de Weimar, a descoberta 

da representação proporcional na década de 1860 teria sido a última grande invenção 

institucional. Sustentam também esses autores que “todas as democracias que emergiram 

desde o final do século XVIII, incluindo as mais recentes, apenas combinaram em diferentes 

formas, frequentemente peça por peça, as instituições preexistentes. Há, portanto, muito 

espaço para a criatividade institucional.” (PRZEWORSKI et. al. 2006, p. 134) 

Nesse sentido é também a conclusão a que chegaram Avritzer e Santos (2002), pois ao 

reconhecerem que o aprofundamento da democracia não ocorreria necessariamente a partir 

das mesmas características presentes nos países centrais onde a democracia foi primeiro 

introduzida e consolidada, sustentam que essas características que permitiram a originalidade 

democrática podem não ser necessariamente as mesmas características que permitiriam a sua 

reprodução ampliada e aprofundada, e, por isso, acrescentam esses autores na mesma linha de 

Dewey e de Przeworski, o problema da inovação cultural e do experimentalismo institucional 

tornar-se-ia ainda mais premente. Em suas palavras:  

 

As novas democracias devem, se tal perspectiva está correcta, transformar−se 

em novíssimos movimentos sociais, no sentido que o Estado deve 

transformar−se num local de experimentação distributiva e cultural. É na 

originalidade das novas formas de experimentação institucional que se podem 

localizar os potenciais emancipatórios ainda presentes nas sociedades 

contemporâneas. Esses potenciais para serem realizados precisam estar em 

relação com uma sociedade que aceite renegociar as regras da sua 

sociabilidade, acreditando que a grandeza social reside na capacidade de 

inventar e não de imitar. (AVRITZER; SANTOS, 2002 p.77) 

 

É exatamente sob o aspecto da constatação da existência de espaço para a 

criatividade institucional que a utilização dos conselhos de políticas públicas como 

instrumentos revigoradores da democracia ganha relevo e particular possibilidade de êxito no 
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cenário brasileiro.  Conforme afirmam Leonardo Avritzer e Debora Cristina Rezende de 

Almeida (2009), as formas de articulação entre participação e representação afetariam a 

representação de dois modos diferentes: em primeiro lugar, suplementando déficits da própria 

representação, tal como a incapacidade destas formas de gerar políticas sociais com 

legitimidade sem incorporar ou consultar extratos da população ou grupos organizados sobre 

estas mesmas políticas, e em segundo lugar, as dinâmicas participativas ajudariam a legitimar 

as próprias estruturas da representação tornando tanto a representação quanto a participação 

mais legítimas a partir de sinergias positivas estabelecidas entre as duas dimensões da 

política. (AVRITZER; ALMEIDA; 2009,  p.8). E os conselhos de políticas públicas cumprem 

esse papel. 

Não que outros instrumentos ou instituições participativos não possam ocupar 

também estes espaços carecedores de criatividade institucional — podem e devem —, mas os 

conselhos de políticas públicas no caso brasileiro já se mostram mais promissores na tarefa de 

revigoramento democrático e de inclusão
118

 social de novos atores, como se viu linhas atrás 

em reflexões sobre a prática do orçamento participativo. De igual modo, os conselhos 

brasileiros se habilitam para protagonizar de forma inventiva, criativa e complementar
119

 o 

revigoramento da democracia representativa na esteira da evolução histórica e de sua 

institucionalização constitucional conforme a abordagem feita no capítulo inicial deste 

trabalho.   

  

2.3 Os conselhos de políticas públicas e o revigoramento do sistema representativo; o 

capital social e a democracia de alta intensidade.  

 

 

 

Naturalmente que para a realização dessa vocação de regeneração e revigoramento dos 

instrumentos tradicionais da democracia representativa, os conselhos de políticas públicas 

necessitam superar obstáculos de diversas naturezas como já mencionado no item 1.5 do 

primeiro capítulo ao se tratar da conversão dos conselhos em espaços públicos de deliberação 
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 Para Robert Dahl (1997), a democratização é entendida em duas dimensões: contestação pública e 

inclusividade. Ao processo de progressiva ampliação desses dois elementos o autor dá o nome de 

democratização. 
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destruição do sistema, ao contrário, está direcionado para a formulação de mecanismos concretos, inseridos na 

engenharia institucional, complementares ao princípio representativo”. (CALDERÓN, 2000, p. 106) 
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coletiva. Esses obstáculos, se não contornados, impedem a expressão do capital social 

potencialmente contido nos conselhos e a construção da democracia de alta intensidade, de 

que falam Robert Putnam e Boaventura de Sousa Santos, respectivamente. 

A respeito desses obstáculos, salienta Aline Amorim Melgaço Guimarães (2008) que 

as principais variáveis que interfeririam na construção de uma real participação no interior dos 

conselhos e dificultariam a construção da democracia seriam a forma de escolha dos 

conselheiros ou a falta de critério na seleção dos membros (Ibidem, p. 76); o da falta de 

representatividade que estes passariam a adquirir. (Ibidem, p. 77); a paridade dentro dos 

conselhos, pois isso representaria um critério inicial para uma disputa equitativa de poderes e 

legitimidade e equilíbrio no processo de deliberação (Ibidem, p. 77), muito embora a autora 

ressalte que haveria uma dificuldade dos atores envolvidos, tanto por parte do Estado, quanto 

por parte da sociedade civil, em lidar com a pluralidade e que embora exista na lei a garantia 

da paridade “(...) na prática, predomina ainda no imaginário social da sociedade brasileira, a 

concepção da superioridade do saber técnico, decorrente das relações desiguais de poder, o 

que dificulta a participação de forma igualitária por parte dos grupos representados nestes 

espaços.” (GUIMARAES, 2008, p. 80-81) 

Prosseguindo com o elenco das dificuldades, acrescenta Aline Amorim Melgaço 

Guimarães (2008) o grau de comprometimento dos conselheiros com as entidades ou 

segmentos que representam; o grau de compartilhamento de decisões, pois os conselhos ainda 

enfrentariam uma enorme dificuldade de reconhecimento e credibilidade por parte do poder 

público, que os excluiriam da participação na deliberação sobre assuntos relevantes (Ibidem.  

p. 86); ainda o grau de transparência dos governos locais, de forma a possibilitar a 

fiscalização e o controle das ações e dos recursos públicos, (Ibidem, p. 93); e por fim a 

dependência orçamentária dos conselhos em relação aos executivos municipais, a qual teria 

contribuído para uma verdadeira falta de estrutura dos conselhos. (GUIMARÃES, 2008, p. 

95-96). 

Sob outro ângulo, Vanderlei Siraque (2009) salienta que seria de suma 

importância a criação de mecanismos com o intuito de evitar-se a cooptação dos 

representantes da sociedade junto aos conselhos de políticas públicas. Para Siraque, a 

cooptação, geralmente, se daria por meio de oferta de cargos em comissão e outros favores da 

Administração Pública, e teria a finalidade de obter-se o voto favorável nos conselhos em 

relação aos interesses dos governantes e na não fiscalização dos seus atos. Segundo esse 

autor, um dos instrumentos legais e éticos para evitar a cooptação seria vedar os membros 

eleitos dos conselhos de ocuparem cargos em comissão por determinado período. Outro 
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instrumento sugerido por Siraque seria a “obrigação aposta aos conselheiros eleitos para que 

prestem contas de seus votos e atividades para a comunidade ou entidade que os indicaram, 

conferindo-se à comunidade ou entidade o poder de destituí-los quando não mais sentirem 

representadas pelos conselheiros que por elas foram indicados.” (SIRAQUE, 2009, p. 128-

129). É exatamente sobre esse último instrumento, referente à possibilidade de controle da 

atuação dos conselheiros, que o presente trabalho, logo adiante, debate a ideia de mandatos 

imperativos no âmbito da representatividade interna dos conselhos de políticas públicas. 

Ressalte-se, sob outro enfoque, não menos importante, que a capacidade ou aptidão 

dos conselhos de políticas públicas de desempenharem, ao lado de outros instrumentos 

participativos, a função de regeneração do sistema democrático representativo também 

encontra dificuldade de efetivação diante da conformação federativa do Estado brasileiro, 

composto por três níveis de organização político-administrativa. De modo que no plano local 

a própria legitimidade dos conselhos é mais facilmente percebida pelo conjunto da sociedade 

civil, diferentemente do que se dá no plano estadual e sobretudo no plano federal.  Nesse 

sentido, Águeda Lenita Pereira Wendhausen e Maria Elisabeth Kleba (2012) apontam que a 

composição dos segmentos não governamentais dos conselhos é feita por eleição, por meio de 

colégios eleitorais constituídos de organizações sociais atuantes na área e com abrangência 

local, estadual e nacional e por isso “o número de instituições que compõe os colégios 

eleitorais e a lista dos possíveis candidatos aos conselhos estaduais e nacionais é, em geral, 

menor que a de qualquer município de médio porte, levando a pouca renovação ou 

composição de representação nestas esferas.” (WENDHAUSEN; KLEBA, 2012, p. 34) 

Desse sistema federativo brasileiro de três níveis político-administrativos resulta outro 

aspecto dificultador para que os conselhos cumpram a função de regenerar a democracia 

representativa: a articulação entre os conselhos municipais, estaduais e federais. Segundo 

(WENDHAUSEN; KLEBA, 2012) em geral, não haveria mecanismos de representação 

direta, interferência ou responsabilização dos conselhos das esferas superiores em relação aos 

demais e isso significa, segundo as autoras, que os membros dos conselhos estaduais não 

seriam representantes dos conselhos municipais, nem os dos nacionais representariam os 

conselhos estaduais, ou seja, os conselhos diretamente não participariam da escolha dos 

representantes dos outros conselhos.  

Para além disso, há ainda outro relevante aspecto a ser considerado nessa discussão. É 

que mesmo nos mecanismos de democracia direta, participativa, como são os conselhos, há 

também instrumentos de representação inseridos em sua própria constituição. Os 

conselheiros, escolhidos pela sociedade civil e dela oriundos, servem-se de instrumentos 
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eletivos para desempenharem suas funções, ou seja, eles próprios são produtos de uma 

representatividade, na medida em que são levados à função de conselheiros por meio, em 

geral, de eleição, ou seja, através do exercício do voto dos seus representados.  

Essa constatação implica na confirmação do que já se disse em outro momento deste 

trabalho, que não há sistema puro, nem de democracia direta, nem de democracia 

representativa. Boaventura (2007) reforça essa compreensão ao dizer que na democracia 

representativa elegemos os que tomam decisões políticas; na democracia participativa, os 

cidadãos decidem, tomam as decisões. Mas, segundo esse pensador, “(...) essa polarização 

deve ser matizada: primeiro, a democracia representativa tem também uma parte de 

participação. O voto é isso, (...). A democracia participativa, ao contrário, também tem 

delegações e formas de representação: há concelhios' e delegados.”(SANTOS, 200 , p. 93). E 

informa Boaventura que  “todos os estudos que temos sobre os pressupostos participativos em 

nível local, como em Porto Alegre, mostram claramente que todas as formas de democracia 

participativa têm também elementos de representação.”(Ibidem. p. 93) 

Em aberta crítica ao modelo de representação nos conselhos, Alexander Cambraia N 

Vaz (2011, p. 372), citando Abers e Keck
120

, diz que para essas autoras , “(...) a política 

municipal de conselhos gestores brasileira não se encaixa no conceito tradicional de 

democracia participativa (...)”. Um dos motivos elencados seria de que os participantes da 

sociedade civil não seriam “cidadãos comuns”, mas representantes de organizações 

específicas, que seriam escolhidas como tal por outras organizações ou uma assembleia 

destas. Ainda segundo Abers e Keck (2007, p. 4. apud Vaz, 2011, p. 3 2) ), “os conselhos 

gestores envolvem uma forma de representação de grupo”. Assim, na perspectiva dessas  

autoras, o problema seria pensar a legitimidade das ações dos atores que agem dentro dos 

conselhos, tanto no lado da sociedade civil, quanto no do Estado, pois no lado da sociedade 

civil, esperar que os seus representantes nos conselhos estejam factualmente representando a 

sociedade como um todo seria não apenas impraticável, mas altamente indesejável. “(...) 

Presumir que tais organizações podem representar a sociedade como um todo rouba da 

sociedade civil a sua essência, que é ser uma esfera de diferença” (ABERS; KECK, 200 , p. 5 

apud Vaz, 2011, p. 372). A ideia, então, seria de que elas poderiam no máximo “advogar” 

certas ideias e perspectivas no arcabouço plural que é a sociedade. (VAZ, 2011). 

                                                 
120

ABERS, R. N.; KECK, M. Representando a diversidade? Estado e associações civis nos conselhos gestores. 

In: SEMINÁRIO NACIONAL, MOVIMENTOS SOCIAIS, PARTICIPAÇÃO E DEMOCRACIA, 2., 2007, 

Florianópolis, Anais..., 2007. Mimeografado. Referência da citação original. 
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Acerca dessa aparente contaminação do sistema participativo de caráter democrático 

direto por instrumento típico da democracia representativa, Débora Almeida
121

 (2012) 

questiona qual seria então a natureza desses espaços, se espaços de participação ou espaços de 

representação política, e ainda de qual legitimidade e de qual delegação se estaria tratando, e 

em que medida os conselheiros se entenderiam legítimos representantes da sociedade, 

sugerindo essa cientista social que respostas as esses questionamentos necessitariam de nova 

abordagem sobre a trajetória da participação no suprimento de lacunas tradicionais.  

De fato, dentre nos processos de escolha dos conselheiros pelos diversos setores da 

sociedade civil tem-se, ao lado de outros mecanismos (nada democráticos) como a pura e 

simples indicação, a eleição dos membros pelos representados, que é um mecanismo de 

representação, e dessa forma os conselhos de políticas públicas como instrumentos de 

democracia direta, participativa, refletem também, internamente, mecanismos de 

representação.  

Em análise sobre esse relevante aspecto envolvendo a própria formação da identidade 

e da legitimidade dos conselhos, Lígia Helena Lüchmann (2007) reconhece que os conselhos  

gestores de políticas públicas apresentam diferenças, ou especificidades, que vão do número 

de assentos, passando pelo perfil dos segmentos representados e dos mecanismos de escolha 

desses representantes. Para essa autora, alguns setores escolhem seus representantes em 

assembleias ou fóruns abertos, e outros segmentos já estão de antemão inseridos pela lei na 

composição dos conselhos. Segundo Lüchmann, “os mecanismos de escolha oscilam de caso 

a caso: em uma única assembleia com a participação de diferentes atores e organizações 

sociais; por meio de fóruns setoriais de políticas públicas ou de assembleias, ou indicações de 

categorias profissionais.” E ainda que: 

 

 Mesmo que se trate da articulação em assembleias e fóruns, apesar da maior 

“organicidade” com as “bases”, esta representação mantém certos limites 

circunscritos pela “lógica dos mobilizados”, ou de um conjunto de 

organizações que apresentam uma representação presuntiva (Gurza Lavalle, 

Houtzager e Castello, 2006b)
122

 ancorada na idéia de que a sociedade civil 

representa (independente de mecanismos formais) genuínos interesses sociais. 

(LÜCHMANN, 2007, p.153) 
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 A Legitimidade da representação. 2012. Vídeo disponível em 

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/164 acesso em 22/01/16. 
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 Citações da referência original. 
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Adensando essa análise, Lígia Helena Lüchmann (2007) defende que a representação 

neste caso seria diferente do modelo eleitoral que identifica o representado (eleitor), pois aqui 

se esboçaria uma ideia difusa dele mesmo, podendo tanto ser um segmento (ou vários setores 

da população), quanto à própria entidade indicada para assumir a representação. “ (...) Tendo 

em vista que muitas organizações são escolhidas muito mais em função de seu grau de 

competência e qualificação do que em virtude de seu vínculo com as bases, altera-se 

sobremaneira o debate acerca das exigências de prestação de contas, responsividade e 

sanção.” (LÜCHMANN, 200 , p.155)
123

 Conclui a autora que como produto disso, a 

composição dos conselhos conjugaria participação coletiva (auto-apresentação das entidades 

escolhidas como tal) com representação coletiva (entidades escolhidas por representarem – 

por critérios variados – outros setores sociais). 

Todavia, quanto ao aparente paradoxo de se ter mecanismos representativos na 

formação de instrumentos participativos, como os conselhos, cujos membros deveriam 

conectar-se diretamente com a sociedade civil, na perspectiva purista da democracia direta, 

concebe-se possível solução residente na natureza, mais uma vez, do mandato representativo  

perante os conselhos de políticas públicas, pelo menos no que se refere aos processos 

democráticos de escolha dos membros pela eleição direta dos representados. 

Ao contrário do que se deu hegemonicamente nas democracias ocidentais com a 

prevalência da natureza fiduciária do mandato eletivo nos parlamentos, ao fundamento 

principal de que o interesse geral deve prevalecer na democracia representativa, como se viu 

no debate sobre esse tema no item 2.1 deste capítulo, aqui a possível solução para o aparente 

paradoxo no mecanismo interno de escolha dos membros dos conselhos é a defesa da 

prevalência nesta hipótese da natureza imperativa dos mandatos dos conselheiros no âmbito 

de seus processos eleitorais internos. Ou seja, noutras palavras, a maneira de não desnaturar a 

característica de instrumentos de democracia direta dos conselhos de políticas públicas parece 

ser a vinculação da representação, isto é, a imperatividade do mandato eletivo dos 

conselheiros perante seus representados da sociedade civil. Assim, embora escolhidos seus 

membros através de mecanismos representativos, os conselhos não perderiam a natureza de 

instrumentos diretos de participação na medida em que os mandatos imperativos, com 
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 Segundo Lüchmann (2007), não seria de se estranhar, portanto, o perfil dos conselheiros que, de acordo com 

Santos Junior, Azevedo e Ribeiro (2004), constituem uma espécie de elite de referência, ou de uma comunidade 

cívica (Santos Junior, Azevedo e Ribeiro, 2004: 37) portadora de uma cultura associativa caracterizada por um 

perfil socioeconômico superior e por maior grau de informação e de capacitação técnica e política se comparada 

à média da população em geral. (citações e referências do texto original) 
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mecanismos de revogação, como sugeriu Siraque linhas atrás, assegurariam a expressão da 

vontade direta dos representados. 

 Em reforço a essa solução, chama-se à lume argumento daquele que foi um dos mais 

tenazes críticos do mandato imperativo no âmbito do parlamento, como se viu no item 2.1 

deste capítulo: o abade Sieyès. Com efeito, disse esse pensador: “Assinalemos no coração dos 

homens três espécies de interesses: 1º) aquele pelo qual os cidadãos se reúnem: apresenta a 

medida exata do interesse comum; 2º) aquele pelo qual um indivíduo se liga somente a alguns 

outros: é o interesse do corpo; e, finalmente, 3º) aquele em que cada um se isola pensando 

unicamente em si: é o interesse pessoal.”(SIEYÈS, 1997, p. 116). 

 Desta forma, o mandato imperativo ou vinculante seria natural e aceitável quando a 

tônica da relação entre representado e representante se dá sob o interesse setorial de 

determinado grupo ou segmento da sociedade. O membro do conselho, uma vez eleito, não 

pode atuar em descompasso com a vontade do representado, pois o interesse a ser defendido é 

o interesse do segmento representado por ele e não o interesse comum que será tutelado pelos 

mecanismos tradicionais da democracia representativa. E disso resulta claramente a 

interatividade dos sistemas democráticos participativos/diretos com os 

representativos/indiretos de manifestação da soberania popular. Não há tensão entre os 

sistemas, mas complementaridade, sem que se perca a natureza de cada um deles e da qual 

resulta a possibilidade de demodiversidade através da interatividade dos sistemas 

democráticos.  

Essa possível solução do paradoxo mencionado também pode ter influência 

conciliadora na tensão que se estabelece entre os conselhos e os partidos políticos, isto porque 

enquanto os conselhos expressariam os interesses do segmento que representam, mediante os 

processos internos de aferição dos pontos de vista de seus membros, os partidos políticos, 

muito embora afeitos cada qual ao seu programa partidário, atuariam, pelo menos idealmente, 

através dos seus filiados com a visada elevada no horizonte do interesse comum, e isto talvez 

seja melhor demonstrado na parte final deste trabalho no ponto em que se debate a 

possibilidade de atuação revigorante e legitimante dos conselhos no âmbito do processo 

legislativo como um novo caminho para a complementaridade entre representação e 

participação. 

Quanto ao caminho que se deva trilhar para a superação dos diversos obstáculos 

mencionados nos parágrafos anteriores, sobressai a necessária passagem pela experimentação, 

pela inventividade e sobretudo pela continuidade do processo de amadurecimento 

democrático da sociedade brasileira.   
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É dizer, o próprio processo de aperfeiçoamento dos mecanismos participativos é 

também um processo de exercício de cidadania e, nesse sentido, de aprendizagem 

democrática. Aqui, ao contrário do que prescreveria a teoria da soma zero referida por 

Boaventura e debatida em tópico anterior deste capítulo, a contínua interação dos mecanismos 

participativos e representativos tende a ser simbiótica, além de proporcionar o exercício 

continuado de novas possibilidades à cidadania.   

Assim, corroborando essa perspectiva, Águeda Lenita Pereira Wendhausen e Maria 

Elisabeth Kleba (2012) afirmam que a existência dos conselhos cria novos espaços de 

participação, permitindo a criação de novas lideranças políticas e o desenvolvimento das 

habilidades e autoconfiança necessárias à intervenção no processo político para pessoas que 

antes estavam alijadas dele. As pessoas, afirmam essas pesquisadoras, “(...) envolvidas nestes 

processos, independentemente de sua origem social ou nível educacional, desenvolvem a 

capacidade de se expressar em público, perdem o medo reverencial perante as autoridades, 

aprendem como organizar eventos, protestos e abaixo-assinados. (WENDHAUSEN; KLEBA, 

2012, p. 37) 

Com essa mesma compreensão, observa Vanderlei Siraque (2009) que os conselhos de 

políticas públicas teriam a função pedagógica na formação da cidadania ativa e, por isso, 

seriam instrumentos que promoveriam a educação política do povo, tanto para a participação 

popular como para o controle social das políticas e dos serviços públicos. E continua esse 

autor argumentando que quando a formulação e a gestão de políticas são compartilhadas entre 

os conselheiros do Poder Público e os da sociedade, ter-se-ia a participação popular; quando 

os conselheiros eleitos pela sociedade fiscalizam e acompanham a execução dessas políticas, 

ter-se-ia o controle social. (SIRAQUE, 2009, p. 129) 

Nessa mesma perspectiva ensina Maria Elisabeth Kleba:  

 

 
Os conselhos gestores revelam-se, sem dúvida, espaços potenciais de 

empoderamento dos atores sociais que dele participam. Na medida em que 

exige dos conselheiros capacidade de participar efetivamente do debate no 

exercício da gestão pública, ela favorece a aprendizagem de habilidades 

comunicativas e o desenvolvimento de valores como autoestima (sic), 

autoconfiança e pertencimento social. No entanto, para que o processo de 

empoderamento – na perspectiva da gestão geográfica – não se restrinja ao 

desenvolvimento de capacidades pessoais, os conselhos gestores devem 

oportunizar práticas dialógicas que tenham como fundamento princípios como 

solidariedade, ética, compromisso e justiça social. (KLEBA, 2012, p. 168) 
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Sob esse cenário, Toro (2005), observando a tradição democrática real, questiona o 

que seria um cidadão? E responde afirmando que “um cidadão não é uma pessoa que pode 

votar. Esse é um direito dele, mas isso não faz dele cidadão. O que faz do sujeito um cidadão 

é o fato de ele ser capaz de criar ou modificar, em cooperação com outros, a ordem social na 

qual quer viver, cujas leis vai cumprir e proteger para a dignidade de todos.” (TORO, 2005, p. 

52) Deste modo, os conselhos de políticas públicas podem ser entendidos como veículos de 

aprendizagem e amadurecimento democrático, como escolas de cidadania, berçários de 

formação do cidadão ativo, razão pela qual o próprio Toro (2005, p.53) proclama que 

“participar não é ir a reuniões, a manifestações. Participar é criar uma ordem na qual quero 

viver para a dignidade de todos.”  

Essa ideia de participação como elemento de qualidade da própria democracia, de 

fomento ao exercício de uma cidadania ativa, que vai além do exercício periódico do sufrágio 

e que retroalimenta, que revigora o próprio sistema representativo, remonta à defesa 

desenvolvida por Boaventura de Sousa Santos de uma democracia por ele chamada de alta 

intensidade, em contraposição à democracia de baixa intensidade
124

, representada pelos 

sistemas tradicionais de representatividade tão envolvida na crítica e na crise sobre as quais se 

deu conta nos tópicos anteriores deste capítulo. Para Boaventura Santos (2007, p.62) a 

definição de democracia consistiria na “substituição das relações de poder por relações de 

autoridade compartilhada.” E sobre esse prisma, uma democracia de alta intensidade só se 

daria por meio da democratização de todos os espaços. E ainda, segundo Boaventura: 

 

(...) necessitamos construir a emancipação a partir de uma nova relação entre o 

respeito da igualdade e o princípio do reconhecimento da diferença. Na 

modernidade ocidental, seja nas teorias funcionalistas conservadoras seja nas 

teorias críticas, até agora não tratamos isso de maneira adequada, porque - 

sobretudo na teoria crítica - toda a energia emancipatória teórica foi orientada 

pelo princípio da igualdade, não pelo princípio do reconhecimento das 

diferenças (Santos, 2007, p. 62). 
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 Nas palavras de Boaventura: “(...) vemos que no primado do direito que se anuncia por todos os lados - a 

reforma do sistema social, a centralidade dos tribunais etc. - consagra-se o direito mas "desconsagram-se " outros 

direitos: os direitos sociais e políticos, e em segundo lugar vemos a emergência de um constitucionalismo global 

das empresas multinacionais que prevalece sobre as leis nacionais e as viola freqüentemente, mas tem prioridade 

sobre elas como antes a lei constitucional tinha prioridade sobre as leis ordinárias.De tudo isso resulta o que 

chamo uma democracia de baixa intensidade: vivemos em sociedades de democracia de baixa intensidade. O 

problema está em compreender que a democracia é parte do problema, e temos de reinventá-la se quisermos que 

seja parte da solução.” (Santos, 2007, p. 91/92). 
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Para a compreensão das ideias circunstantes à chamada democracia de alta 

intensidade, na qual os conselhos de políticas públicas concentrariam e condensariam as 

melhores possibilidades, necessário de faz o aprofundamento no pensamento de Boaventura 

quanto a esses temas. Com efeito, Boaventura Santos (2007, p. 86) se pergunta qual 

instrumentos teríamos para implementar uma democracia de alta intensidade e responde 

admitindo que contaríamos só com instrumentos hegemônicos que seriam as semânticas 

legítimas da convivência política e social: a legalidade, a democracia, os direitos humanos. 

Segundo Boaventura Santos (2007) teríamos que tentar fazer com que esses instrumentos 

hegemônicos pudessem ser utilizados de maneira contra-hegemônica e, por outro lado, ver se 

nas culturas e nas formas políticas que foram marginalizadas e oprimidas pela modernidade 

ocidental poderíamos encontrar embriões, sementes de coisas novas. 

 A partir dessa premissa, Boaventura faz um escorço histórico desde a década de 60 do 

século XX, para concluir que naquele momento, a teoria da democracia teria certas 

características, sobretudo vista de uma perspectiva crítica, em primeiro lugar, haveria vários 

modelos de democracia: a democracia representativa liberal, a democracia popular, a 

democracia participativa, a democracia dos países que se desenvolviam a partir do 

colonialismo, havia, assim, uma grande variedade de modelos democráticos (SANTOS, 

2007).  Ainda segunda esse autor, a discussão central da teoria crítica seria a questão das 

condições da democracia: o grande problema de discussão, então, seria por que a democracia 

só se fazia possível em um pequeno pedaço do mundo, em um pequeno número de países, e a 

resposta era porque lá existiriam as condições para isso: sociais, políticas, econômicas. 

(Ibidem, p. 87). Nesse mesmo estudo, logo adiante, Boaventura informa que, dentre todos os 

modelos de democracia que havia, apenas um teria permanecido: a democracia liberal, 

representativa, sendo que as outras formas de democracia teriam desaparecido, não se falaria 

mais delas, e assim, segundo esse pensador, “(...) assim como temos biodiversidade e a vamos 

perdendo, creio que nos últimos vinte anos também perdemos "demodiversidade": perdemos a 

diversidade de formas democráticas alternativas em que o jogo, a competição entre elas de 

alguma maneira dava força à teoria democrática.” (SANTOS, 200 , p. 88). 

 E é neste ponto da evolução de seu pensamento que Boaventura introduz o tema dos 

instrumentos participativos como meio para se alcançar a democracia de alta intensidade. Diz 

ele: “Nosso propósito e minha tese central neste seminário é que temos de reinventar a 

demodiversidade; provavelmente é possível reinventar e reconstruir algumas dessas formas de 
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demodiversidade.”
125

 E arremata: “E a principal que vou propor é a relação entre democracia 

representativa e democracia participativa.” (SANTOS, 200 , p. 92). Assim, coerente com 

outros trabalhos e outras pesquisas por ele coordenadas, inclusive aqui expressamente 

referidas, Boaventura explica que três condições seriam fundamentais para a participação: 

“temos de ter nossa sobrevivência garantida, porque se estamos morrendo de fome não vamos 

participar
126

; temos de ter um mínimo de liberdade para que não haja uma ameaça quando 

vamos votar; e finalmente temos de ter acesso à informação.” (SANTOS, 2007, p. 93).  

Todavia, mesmo que presentes essas condições para a existência da participação, elas 

não garantem, por si sós, a relação de complementaridade com os mecanismos da democracia 

representativa. Para que isso ocorra, três sortes de problemas devem ser equacionados, 

segundo Boaventura (2007): a relação entre Estado e movimentos sociais; entre partidos e 

movimentos sociais; e dos movimentos sociais entre si, pois seriam essas as três vias nas 

quais se poderia construir uma articulação entre democracia representativa e democracia 

participativa que talvez constitua a criação de uma forma de complementaridade. Conforme 

Boaventura:   

Os caminhos de complementaridade entre ambas são muito complexos: não 

estou dizendo que seja fácil realizá-la em nenhum lugar. Se observamos a 

situação, por exemplo, dos partidos e dos movimentos, percebemos que 

enfrentamos em muitos países uma situação totalmente hostil à 

complementaridade: os partidos têm um fundamentalismo antimovimentos 

sociais, pensam que têm o monopólio da organização política e que os 

movimento sociais não são representativos. (SANTOS, 2007, p. 93) 

 

 Em registro histórico acerca da relação nem sempre fácil exigida pela 

complementaridade dos sistemas democráticos, Hannah Arendt, em trabalho sobre as 

revoluções norte-americana e francesa
127

, já havia abordado esta tensão entre a 

representatividade constituída através dos partidos políticos e a participação através de 

conselhos durante o processo revolucionário norte-americano.  Diz Arendt (1990, p. 2 3): “O 
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 Demodiversidade que se expressa na atual Constituição Política do Estado Plurinacional da Bolívia, a qual 

reconhece três formas de democracia: a representativa, a participativa e a comunitária. Nestes termos: “Artículo 

11. I. La República de Bolivia adopta para su gobierno la forma democrática participativa, representativa y 

comunitaria, con equivalência de condiciones entre hombres y mujeres. II. La democracia se ejerce de las 

siguientes formas, que serán desarrolladas por la ley: 1. Directa y participativa, por medio del referendo, la 

iniciativa legislativa ciudadana, la revocatoria de mandato, la asamblea, El cabildo y la consulta previa. Las 

asambleas y cabildos tendrán carácter deliberativo conforme a ley. 2. Representativa, por medio de la elección de 

representantes por voto universal, directo y secreto, conforme a ley. 3. Comunitaria, por medio de la elección, 

designación o nominación de autoridades y representantes por normas y procedimientos propios de las naciones 

y pueblos indígena originario campesinos, entre otros, conforme a ley.”Disponível em  

http://www.harmonywithnatureun.org/content/documents/159Bolivia%20Consitucion.pdf 
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 Aqui, a lembrança da frase de Santo Tomás de Aquino que enceta essa dissertação é imediatamente reforçada. 
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 Arendt, Hannah.  On Revolution. Published by the Penguin Group.1990. Disponível em 

file:///C:/Users/user/Documents/Downloads/Arendt%20-20On%20Revolution.pdf 
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conflito entre os dois sistemas, os partidos e os conselhos, veio à tona em todas as revoluções 

do século XX. A questão em jogo era a representação contra ação e participação. Os 

conselhos foram órgãos da ação, os partidos revolucionários eram órgãos de representação 

(...)”
128

 Ainda segundo Arendt (1990), o erro fatal dos conselhos seria de não distinguir 

claramente entre participação nos assuntos públicos, e administração ou gestão de coisas de 

interesse público.
129

 E prossegue Arendt sua análise mostrando criticamente que sob a forma 

de conselhos de trabalhadores, os conselhos algumas vezes tentaram assumir a gestão das 

fábricas, e todas essas tentativas terminaram em fracasso:  

 

Sem dúvida, o talento gerencial não deve ser carente de pessoas de origens de 

classe operária; o problema era simplesmente que os conselhos operários 

certamente foram os piores órgãos possíveis para a sua detecção. (...) Para as 

qualidades do estadista ou o homem político e as qualidades do gerente ou 

administrador não são apenas as mesmas, elas raramente são encontradas no 

mesmo indivíduo; um é suposto saber como lidar com os homens em um 

campo das relações humanas, cujo princípio é a liberdade, e o outro deve saber 

como gerenciar as coisas e as pessoas em uma esfera de vida cujo princípio é 

necessidade. (1990. p. 275)
130

 

 

Ainda segundo Arendt, no que diz respeito aos conselhos elementares “que surgiram 

onde quer que as pessoas viviam ou trabalhavam juntos, somos tentados a dizer que eles 

próprios tinham selecionado; aqueles que se organizaram foram aqueles que se preocupavam 

e aqueles que tomaram a iniciativa; eles foram a elite política das pessoas trazidas à tona pela 

revolução.”
131

 (1990. p. 278) 

 Feito esse registro histórico, volte-se à reflexão de Boaventura, segundo o qual haveria 

muitas experiências ao Sul do Equador em que a democracia participativa emergiria como 
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 Tradução livre de “The conflict between the two systems, the parties and · the councils, cam to -the fore in 

all twentieth-century revolutions. The issue at stake was representation versus action and participation. The 

councils Were organs of action, the revolutionary parties Were organs of representation”. 
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“The fatal mistake of the councils has always Been que They Themselves did not Distinguish Clearly between 

participation in public affairs, and administration or management of things in the public interest.” (ARENDT, 

1990, p. 273) 
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Tradução livre de “In the form of workers' councils, they have again and again tried to take over. the 

management of the factories, and all these attempts have ended in dismal failure. (…) No doubt, managerial 

talent should not be lacking in people of working-class origins; the trouble was merely that the workers' councils 
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man and the qualities of the manager or administrator are not only not the same, they very seldom are to be 

found in the same individual; the one is supposed to know how to deal with men in a field of human relations, 
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principle is necessity. (op. cit.) 
131

 Tradução livre de “With respect to the elementary councils that sprang up wherever people lived or worked 

together, one is tempted to say that they had selected themselves; those who organized themselves were those 

who cared and those who took the initiative; they were the political elite of the people brought into the open by 

the revolution.” (op.cit.) 
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pressuposto participativo, como o plebiscito ou as consultas populares, “como conselhos 

sociais ou de gestão de políticas públicas - como no Brasil, onde são muito fortes neste 

momento -, e se começa a ver uma complementaridade.” (SANTOS, 2007, p. 95) 

Também nessa linha é o pensamento de Lígia Helena Lüchmann (2007), segundo a 

qual as experiências participativas no Brasil, como os conselhos gestores de políticas públicas 

e o orçamento participativo (experiências p&r como sintetiza a autora), apontariam para um 

movimento de renovação e de reacomodação destes instrumentos de ação política no interior 

das práticas institucionais da sociedade brasileira, e que muito ao contrário de serem oposição 

ou obstáculo, estes instrumentos estabeleceriam combinações e articulações que desenhariam 

um processo de concomitante inovação e reprodução das práticas e orientações político-

institucionais. Assim, segundo essa autora, essas experiências participativas “apontam 

sobretudo para o fato de que a participação não substitui, mas reconfigura a representação, 

constituindo-se a participação em chave da boa representação.” (LÜCHMANN, 2007, p.167) 

 De outro prisma, na mesma tônica da preocupação externada por Águeda Lenita 

Pereira Wendhausen e Maria Elisabeth Kleba (2012), aqui detalhada em parágrafos anteriores, 

também Boaventura de Sousa Santos (2007) pondera que essas experiências promissoras 

ainda seriam limitadas, porque se dariam em nível local, o que induziria a um problema de 

escala, qual seja, como desenvolver essa complementaridade em nível nacional e global. Mas 

no território local, reconhece Boaventura (2007), a democracia participativa conseguiria 

articular autorização com prestação de contas, criaria realmente uma transparência, limitaria a 

corrupção e conseguiria redistribuição social. Segundo o autor, isso pode ser provado nas 

cidades da América Latina e da Europa onde há um pressuposto participativo de 

redistribuição social. 

E o problema então, continua Boaventura (2007), passaria neste caso a ser o fato de 

que teríamos cidades mais justas, mas as sociedades em nível geral continuariam sendo cada 

vez mais injustas, porque o âmbito local não conseguiria uma articulação nacional; “os 

partidos poderiam desenvolvê-la, mas não o fazem. Esse é o único dos limites mais 

persistentes que temos, mas começam a se tornar claras algumas coisas muito importantes 

nessa articulação: a democracia participativa consegue ampliar a agenda política.”(SANTOS, 

2007, p.96).  

Com base nessas reflexões pode-se intuir que se em algum momento, através de uma 

forma de complementaridade, como são, por exemplo, os conselhos de políticas públicas, o 

sistema representativo partidário se deixasse ser motivado por essa agenda política dos 

instrumentos participativos a que se refere Boaventura, e então com a sua maior capacidade 
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de abrangência, para além do território local, poderiam desempenhar nacionalmente políticas 

públicas com maior legitimidade democrática. Diante do episódio debatido no primeiro 

capítulo acerca do Decreto Federal 8.243/2014 vê-se a dificuldade do estabelecimento dessa 

articulação.  

O próprio Boaventura sugere que essa articulação entre Estado e movimentos sociais, 

e entre partidos e movimentos sociais, dependeria de condições de oportunidade política. 

Haveria, segundo esse autor, um excesso de teorias de separação e muito poucas teorias de 

união, por uma tradição nefasta, a seu ver, na política de esquerda: “a crença de que politizar 

uma questão é polarizar uma diferença. Para nossa tradição, politizar significa polarizar. 

Dentro dos movimentos, das classes populares, é preciso buscar outra cultura política, que 

tem de se basear no que chamo de pluralidades despolarizadas.” (SANTOS, 200 , p. 99)  

De qualquer sorte, a consolidação dessa relação de complementaridade no cenário 

brasileiro, entre os instrumentos participativos, sobretudo e especialmente os conselhos de 

políticas públicas, e os mecanismos tradicionais da representatividade democrática requer 

tempo e amadurecimento da cidadania e das instituições políticas. O próprio Boaventura não 

desconhecia essa contingência, pois conclui seu estudo dizendo que: “Num processo político, 

nada se consegue de hoje para amanhã. De fato, a paciência da utopia é infinita.” (SANTOS, 

2007, p.103) 

Noutras ocasiões
132

mais recentes, expondo sua compreensão sobre a democracia de 

alta intensidade e a necessidade de articulação entre participação e representação, Boaventura 

(2015) mais uma vez clama a adesão dos partidos políticos, a partir de práticas internas, às 

formas participativas, pois entende que essa é a única forma de construção de uma sociedade 

mais justa, mais digna e ecologicamente mais equilibrada, e o contrário seria a liquidação de 

uma transformação progressista da sociedade.
133

  

E mais, segundo Boaventura (op.cit.) apenas a democracia participativa poderia 

combater o populismo e os sistemas de dominação existentes sob as formas do colonialismo, 

do capitalismo e do patriarcado
134

 presentes na sociedade, e os por ele chamados conselhos 
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populares deveriam necessariamente estar presentes em todas as políticas públicas. Assim, 

para a transformação do poder desigual em poder partilhado, na sua definição de democracia, 

devem-se articular o eixo vertical da democracia representativa liberal e o eixo horizontal da 

democracia participativa. (Boaventura, 2012)
135

 

 A essa altura deste trabalho, depois de neste capítulo ter-se debatido a democracia 

participativa na teoria constitucional, suas características, a sua interação e 

complementaridade com a democracia representativa, a crise do sistema representativo e a 

discussão mais ampla sobre a própria democracia contemporânea, depois de ter-se analisado 

as possibilidades e também as dificuldades do processo de revigoramento e relegitimação dos 

sistemas representativos tradicionais pelos instrumentos da democracia participativa, 

especialmente pelos conselhos de políticas públicas no caso brasileiro e, finalmente, depois do 

debate acerca da necessidade de transformação (evolução) da democracia de baixa intensidade 

em democracia de alta intensidade, marcada pela efetiva partilha do poder vertical 

(representativo) com o poder horizontal (participativo), na esteira do pensamento de 

Boaventura de Sousa Santos, resta agora estabelecer, de acordo com a previsão que já se fazia 

na introdução desta pesquisa, a relação e a aptidão dos conselhos de políticas públicas como 

potenciais geradores de capital social, na terminologia consagrada por Robert Putnam, e por 

isso também potenciais agentes do desenvolvimento social e econômico. 

Foi através de uma pesquisa desenvolvida na Itália durante a década de 70 do século 

passado e que se estendeu por mais de dez anos, que Robert Putnam (2000) construiu a ideia 

de que a razão pela qual certas regiões ao norte da Itália apresentavam melhores índices de 

desenvolvimento econômico e social que outras, ao sul da Itália, se daria pelo fato de que 

aquelas continham sociedades civis organizadas e ativas, conformadas na confiança mútua e 

na cooperação, e isso se produziria pela existência do que se consagrou denominar-se, a partir 

de Putnam, de capital social. Ou seja, quanto mais confiança e cooperação dentro das relações 

nos organismos da sociedade civil se tivessem, mais desenvolvimento social e econômico se 

teria, ou ainda de forma mais sintética, quanto mais capital social, mais desenvolvimento. 

 De fato, segundo Putnam (2000), a existência de certo estoque de capital social 

poderia ser uma possível explicação para a existência de ações altruístas, ações coletivas, 

capazes de promover uma organização social, em prol da reivindicação de direitos e da 

realização de políticas, em detrimento de ações individualistas e mantenedoras de relações 

verticalizadas entre o poder público e a sociedade civil, portanto, na linha do que defendido 
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por Boaventura, o eixo precípuo em que atua o capital social é o horizontal, onde se dá a 

relação cidadão-cidadão e nesse sentido conflui com os mecanismos participativos da 

democracia. Com efeito, para Putnam (2000), o capital social diria respeito a características 

da organização social, como confiança, normas e sistemas, que contribuiriam para aumentar a 

eficiência da sociedade facilitando as ações coordenadas, e isso, segundo a perspectiva 

desenvolvida neste trabalho, tenderia a influir nas ações estatais e na execução das políticas 

públicas. Nessa linha, quanto mais confiança e cooperação no eixo horizontal (participativo) 

maior eficácia o eixo vertical (representativo) teria na execução das políticas públicas.  

Putnam constrói sua pesquisa acerca das comunidades na Itália apontando que o 

capital social estaria relacionado ao que chamou de civismo, “pois é a atual participação 

cívica que influencia diretamente o desempenho do governo regional. (...) as tradições cívicas 

podem influenciar fortemente o desenvolvimento econômico e o bem estar social, bem como 

o desempenho institucional.” (PUTNAM, 2000, p 166). Para esse autor, ademais, a·relação 

inesperada e fundamental entre civismo e economia lançaria nova luz sobre o velho debate 

acerca do descompasso econômico entre o Norte e o Sul, não apenas na Itália, mas também no 

plano global.  E as normas de reciprocidade e os sistemas de participação cívica seriam, para 

Putnam, a chave do sucesso dos distritos industriais, seja na Itália ou em outros países, pois 

segundo o autor tais sistemas facilitariam o fluxo de informações sobre os avanços 

tecnológicos, a capacidade creditícia de eventuais empresários, as qualificações de cada 

trabalhador etc., e que o fundamental nesses distritos de pequenas indústrias, seria a confiança 

mútua, a cooperação social e o forte senso do dever, em suma, o apanágio da comunidade 

cívica. (PUTNAM, 2000) E assim, não causaria surpresa, segunda a pesquisa de Putnam, que 

esses distritos altamente produtivos estivessem concentrados naquelas mesmas regiões da 

Itália setentrional e central que foram apontadas como centros das tradições cívicas, da 

comunidade cívica contemporânea e do governo regional de alto desempenho.   O próprio 

Putnam (2000) ressalta, no entanto, que essas constatações a respeito dos antecedentes 

culturais do desenvolvimento econômico seriam mais instigantes do que propriamente 

conclusivas, e acrescenta:  

 

Seria ridículo supor que as tradições cívicas examinadas neste capítulo são o 

único, ou mesmo o mais importante, fator determinante da prosperidade 

econômica. Na verdade, como afirmam os geógrafos históricos britânicos John 

Langton e R. J. Morris, "se é o legado cultural ou o desenvolvimento 

econômico que constitui um elemento independente é algo que depende muito 

da escala temporal na qual se concebe o processo histórico. Obviamente 

ambos interagem influenciando-se mutuamente. Não há uma relação de causa 
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e efeito, mas um processo dialético de reciprocidade. (PUTNAM, 2000, p. 

171) 

 

Comentando sobre essa relação entre o capital social e o desenvolvimento gerado pelo 

civismo, que poderíamos substituir na perspectiva deste trabalho por cidadania ativa, Ignacy 

Sachs e Vinicius Nobre Lages (2001)
136

, aduzem que captar a essência desses fenômenos, 

apoiá-los, definir níveis de intervenção que não atrapalhem a coesão social existente, 

contribuir para o fortalecimento de laços de cooperação, das redes de solidariedade e das 

múltiplas formas de colaboração entre atores públicos e privados, entre empreendedores de 

uma cadeia produtiva, arranjo produtivo local ou comunidade, seria esse o diálogo pretendido 

com o conceito de capital social: superar eventuais linhas de fratura, substituindo-as por 

relações estruturadas de colaboração e confiança. 

De outro ângulo, Augusto de Franco (2007)
137

, discorrendo sobre o tema capital 

social, desenvolvimento e democracia,  entende que teria surgido esse conceito de trabalho 

anterior ao de Putnam, realizado por Jane Jacobs na década de 60 do século XX ao buscar 

explicação para o motivo de certas cidades americanas parecerem vivas, florescentes, 

enquanto que outras pareciam estar morrendo, fenecendo. E assim teria descoberto Jacobs que 

naquelas cidades que pareciam entidades vivas, efervescentes, com alto dinamismo social, 

existiam, nos seus bairros e distritos, pessoas conectando-se com pessoas, horizontalmente, 

voluntariamente, para discutir os problemas comuns, as questões coletivas relacionadas com o 

bem- estar geral, e que naquelas cidades que pareciam estar morrendo, não se observava a 

ocorrência desse fenômeno. Jacobs, segundo (FRANCO, 2007) teria explicado a questão 

dizendo que essas redes sociais seriam o capital social indispensável à vivificação das 

localidades.  

 De fato, ao se analisar a obra de Jane Jacobs (2011), e os motivos da “morte e vida 

das grandes cidades”, constata-se que um deles mostra-se tão onipresente, e em formas tão 

variadas e tão complexas, que a autora dedica ao estudo de sua natureza toda a segunda parte 

de sua obra, a qual constituiria, segundo a mesma, o cerne de sua argumentação. Esse motivo 

ou princípio onipresente, diz Jacobs, seria a necessidade que as cidades têm de uma 

diversidade de usos mais complexa e densa, que propicie entre eles uma sustentação mútua e 
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constante, tanto econômica quanto social, e que os componentes dessa diversidade poderiam 

diferir muito, mas deveriam complementar-se concretamente. Então afirma essa pesquisadora: 

“Acho que as zonas urbanas malsucedidas são as que carecem desse tipo de sustentação 

mútua complexa e que a ciência do planejamento urbano e a arte do desenho urbano, na vida 

real e em cidades reais, devem tornar-se a ciência e a arte de catalisar e nutrir essas relações 

funcionais densas.”(JACOBS, 2011. p.13).  

Continuando, Augusto de Franco (2007) enfatiza que Putnam mostra que o capital 

social explicaria por que uma sociedade civil forte, uma cultura cívica e cidadã, seria fator 

indispensável à prosperidade econômica e à boa governança. Assim, altos níveis de 

desenvolvimento corresponderiam a um alto estoque de capital social; baixos níveis de 

desenvolvimento significariam baixo estoque de capital social. Para Franco (2007) o capital 

social se referiria aos laços fracos (não hierárquicos, não funcionais, não parentais ou 

consanguíneos) entre pessoas, em conexões voluntárias, baseadas em reciprocidade, 

cooperação, solidariedade, e esse fenômeno se manifestaria na sociedade civil em maior 

intensidade do que aquela se verificaria nas outras esferas da realidade social ou nos outros 

tipos de agenciamento, como o Estado e o mercado. Ainda para Franco, idealmente, ou 

prevalecentemente, cada um desses setores seria caracterizado por uma “lógica” ou por uma 

racionalidade própria: o Estado seria normativo, o mercado seria competitivo e a sociedade 

civil seria cooperativa. E nesse sentido o capital social seria a cooperação ampliada 

socialmente. E para esse autor, o Estado poderia induzir à formação de capital social fazendo  

parcerias com a sociedade, e cuidar para que “as quatro formas mais eficazes de exterminação 

de capital social, na opinião dele, não se instalem: o assistencialismo, o clientelismo, a 

centralização e a introdução de uma dinâmica adversarial na base da sociedade.” (FRANCO, 

2007). 

Por fim, Franco (2007) compreende que apesar de o nome capital social conter a 

palavra capital, não seria por isso um conceito econômico; e que apesar de conter a palavra 

social, não seriam também um conceito sociológico. Capital social, para esse autor, seria um 

conceito político porque significaria outro tipo de poder, o poder de fazer, de empreender, de 

inovar e não o poder de mandar em alguém. Poder esse, aliás, segundo Franco, que seria na 

verdade um empoderamento, quer dizer, um encorajamento que fluiria da sociedade para o 

indivíduo. Assim interpretado o conceito de capital social, quanto a sua relação com o 

desenvolvimento na perspectiva estudada por Putnam, afirma Franco:  
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(...) renda, riqueza, meio ambiente, conhecimento e poder (ou 

empoderamento), ou melhor, capital financeiro, capital físico (ou produtivo, 

ou empresarial), capital natural, capital humano e capital social, não devem 

crescer isoladamente para produzir o fenômeno que interpretamos como 

desenvolvimento. Trata-se, o desenvolvimento, na verdade, de uma 

combinação sinérgica de todos esses elementos. O padrão aqui não é o 

crescimento ilimitado de cada variável per se e sim a sua interação. 

(FRANCO, 2007)
138

  

 

É também nesse sentido de potencialização de elementos sinérgicos que XAVIER, E. 

D.; LOPES, T. K. A.; MUÑIZ, A. A (2014) abordam o desenvolvimento, que poderia ser 

considerado, na compreensão desses pesquisadores, com algum nível de validade, um 

conceito comparado a um modelo geométrico, um prisma de construção social, e esse prisma, 

para ser verificado num país, dependeria da existência de um referencial preestabelecido e de 

múltiplas vertentes: uma delas seria a existência de progresso tecnológico e científico, com o 

desenvolvimento de conhecimentos e mecanismos que propiciem melhor qualidade de vida 

aos indivíduos; e outra vertente imprescindível desse prisma seria o crescimento econômico e 

a distribuição das riquezas produzidas. Todavia, segundo esses autores, o desenvolvimento 

dependeria da faceta da materialização da democracia, que figuraria como vértice político do 

conceito, sobretudo no aspecto de cidadania e de universalização dos básicos sociais. E 

concluem: 

Acredita-se, pois, que a experiência do conhecimento vem demonstrando que 

a visão mais apta ao convencimento a respeito do desenvolvimento é aquela 

vinculada à perspectiva do desenvolvimento social que se foca na democracia 

material e na dotação dos indivíduos de habilidades para resolverem os seus 

problemas e também para se autogerirem, apropriando-se de seus direitos 

políticos, econômicos e civis. XAVIER, E. D.; LOPES, T. K. A.; MUÑIZ, A. 

A (2014, p.56) 

No cenário doméstico mais recente essas condições ao desenvolvimento e à 

qualificação da democracia são vistas positivamente por (CARDOSO; RODRIGUES, 2009), 

que, no entanto, ressaltam que devem se traduz em mudanças estruturais das situações de 

pobreza e desigualdade, pois segundo esses autores, uma sociedade com 23% de pobreza 

sobre a população total  e em que os 1% mais ricos apropriam de 20,50% da renda enquanto 

os 50% mais pobres se apropriam de apenas14,74%, ainda seria uma sociedade extremamente 

injusta do ponto de vista social e do bem estar social. Nesse sentido, ainda de acordo com 
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Cardoso e Rodrigues (2009) cumpriria destacar a importância do Estado e das políticas 

públicas na alteração desse quadro.  

Voltando-se ao foco principal deste trabalho, e diante desse debate acerca do 

significado de capital social, é se de argumentar: se os conselhos de políticas públicas, 

espaços institucionais híbridos de intermediação coletiva entre a sociedade civil e o Estado, 

sobretudo no território local, constituir-se-iam em instrumentos participativos vocacionados a 

estabelecer a complementaridade revigoradora dos sistemas representativos, e se a relação 

deliberativa ou mesmo consultiva que desempenham traduzir-se-ia em forte medida a 

presença potencial de confiança e cooperação mútua entre seus membros e entre os conselhos 

e os órgãos estatais aos quais se vinculam, seria então razoável dizer-se que os conselhos 

seriam geradores qualificados de capital social e, portanto, agentes do desenvolvimento 

econômico e social. Logo, seriam sujeitos da renovação da demodiversidade com 

desenvolvimento social e econômico.  

Nesse sentido é a compreensão de Aline Amorim Melgaço Guimarães, para quem, 

com base no estudo de Putnam, e pensando o contexto político brasileiro, poder-se-ia propor a 

seguinte hipótese: “a maior intensidade e a melhor qualidade da participação nos conselhos 

estariam associados a uma maior disponibilidade de capital social em certas cidades e/ou 

estados brasileiros.” (GUIMARAES, 2008, p. 69) 

 Ainda segundo essa autora, e com base no estudo que a mesma fez da referida obra de 

Putnam, os estoques de capital social, como confiança, normas e sistemas de participação, 

tenderiam a ser cumulativos e a reforçar-se mutuamente. Os círculos virtuosos redundariam 

em equilíbrios sociais com elevados níveis de cooperação, confiança, reciprocidade, civismo e 

bem-estar coletivo. E essas características, segundo Guimarães, definiriam a comunidade 

cívica; e de modo contrário, a inexistência dessas características na comunidade não cívica 

também seria algo que tenderia a se autorreforçar: a deserção, a desconfiança, a omissão, a 

exploração, o isolamento, a desordem e a estagnação intensificar-se-iam reciprocamente, num 

miasma sufocante de círculos viciosos. E citando Putnam, conclui Guimarães: “Tal 

argumentação sugere que deve haver pelo menos dois equilíbrios gerais, para os quais todas 

as sociedades que enfrentam o problema de ação coletiva (ou seja, todas as sociedades) 

tendem a evoluir e que, uma vez atingidos, tendem a autorreforçar”. (GUIMARAES, 2008, p. 

70). 

 Desse modo, da reunião de todos os aspectos abordados neste capítulo e especialmente 

neste último tópico, que não esgotam obviamente as possibilidades interpretativas dos 

fenômenos sociais identificados, emerge a viabilidade da hipótese argumentativa central da 
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pesquisa: os conselhos de políticas públicas, como reconhecidos instrumentos de democracia 

participativa, revestem-se das condições necessárias ao revigoramento e à relegitimação dos 

mecanismos representativos e, além disso, podem converter e qualificar a democracia, de 

baixa para alta intensidade e, por fim, pelo capital social que geram, constituem-se em fortes 

componentes do desenvolvimento social e econômico.  
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TERCEIRO CAPÍTULO – Caminhos para a democracia participativa – As possíveis 

virtudes da atuação dos conselhos de políticas públicas no revigoramento e na 

relegitimação das funções estatais clássicas.   

 

 

 
Neste último capítulo, com apoio em autores específicos, o presente trabalho almeja 

contribuir prescritivamente, ainda que a título de mera sugestão ou de inspiração para novas 

pesquisas e novas abordagens. Com efeito, depois de se verificar no capítulo anterior a 

natureza participativa dos conselhos de políticas públicas e a possibilidade de sua atuação no 

revigoramento e na relegitimação dos mecanismos representativos e da própria democracia, 

nos tópicos seguintes, pretende-se discutir a possibilidade concreta de atuação dos conselhos 

de políticas públicas: na administração pública para garantir-se o fim social da cidade
139

; no 

parlamento para regenerar-se a representação através da participação no processo legislativo; 

e, por fim, no judiciário, para legitimar suas decisões através da participação em mecanismos 

da conciliação, mediação e como amicus curie.  

De certo, nos trabalhos já desenvolvidos sobre os conselhos de políticas públicas 

brasileiros, observa-se uma lacuna consistente em saber-se como
140

, concretamente, poderiam 

esses instrumentos participativos revitalizar as funções estatais, regenerando a democracia 

representativa e emprestando legitimidade aos seus órgãos estatais, e é na contribuição ao 

preenchimento desta lacuna que as sugestões a seguir desenvolvidas são feitas.  

Sobreleva a tudo a consciência de que nessa quadra de nosso desenvolvimento, nesse 

momento de nossa história democrática, o experimentalismo e a inventividade
141

 são os 

caminhos que se abrem ao nosso esforço pela regeneração do sistema representativo e 

revigoramento da democracia.   
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 Pois “o objetivo último do governo não é apenas atender às necessidades materiais dos munícipes (...) mas 

sim fortalecer a capacidade dos cidadãos de se autogovernarem nos diversos aspectos da vida coletiva
139

. 

BAVA, Silvio Caccia. Dilemas da gestão municipal democrática. Disponível em < http://www.polis.org. br/>. 

Acesso em 11/02/2016. 
140

 De acordo com Avritzer (2011, p. 22) “Essa me parece ser a direção que os principais pesquisadores na área 

da participação estão buscando. O êxito desses pesquisadores é importante para que, no trabalho dos próximos, o 

comprometimento normativo com a participação que caracteriza a área (LAVALLE, 2011)* possa vir a se 

transformar em propostas específicas de políticas capazes de influenciar de maneira positiva a democracia 

brasileira.” * Citação do original. 
141

 Para Adrián Gurza Lavalle (2011, p.42) haveria hoje forte descompasso entre a riqueza das experiências 

participativas no país e a precariedade do nosso conhecimento sobre seus efeitos. Segundo esse autor, o Brasil 

seria referência de ponta em termos de inovação democrática no mundo, e se fossemos capazes de diminuir o 

descompasso entre a riqueza das experiências participativas e o nosso conhecimento sobre seus efeitos, as 

pesquisas aqui realizadas também se tornariam referência de ponta pelo mundo afora.  
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  3.1 A atuação dos conselhos de políticas públicas no âmbito da administração 

pública para a consecução do objetivo constitucional da função social da cidade  

 

 

A possibilidade de atuação dos conselhos de políticas públicas para a consecução do 

objetivo constitucional da função social da cidade, isto é, o alcance da finalidade social da 

cidade, passa necessariamente pela interação com a administração pública municipal. E essa 

relação será virtuosa na medida em que os conselhos possam, consultiva ou 

deliberativamente, efetivamente participar das políticas de desenvolvimento urbano. A 

Constituição brasileira de 1988, ao prever que a política de desenvolvimento urbano observe o 

fim social da cidade
142

, revela que o componente social é indissociável do desenvolvimento 

da cidade. Segundo Marcelo Lopes Souza (MAGALHÃES, 2006) a função de um objeto 

estaria relacionada com a sua finalidade e para se descobrir, então, a função de um objeto 

dever-se-ia perguntar qual o objetivo que se pretenderia com seu uso: se se diz alguma coisa 

tem sua função social, isto quer dizer que o seu uso estaria então relacionado com o uso ou 

objetivos da coletividade. 

Para esse autor, a cidade, no mesmo sentido, deveria primar pelo cumprimento das 

funções sociais, funções estas que, hoje, seriam muito mais complexas do que as quatro 

funções básicas enunciadas pela Carta de Atenas, em 1993, no Congresso Internacional de 

Arquitetura Moderna: habitar, trabalhar, recrear-se, circular. Atualmente, as funções sociais 

das cidades serviços essenciais à vida urbana. Marcelo Lopes Souza (2006) Informa ainda que 

a Constituição Estadual do Rio de Janeiro, no seu Artigo 229, § 1°, dispõe que: “As funções 

sociais da cidade são compreendidas como direito de todo cidadão de acesso à moradia, 

transporte público, saneamento básico, energia elétrica, gás canalizado, abastecimento, 

iluminação pública, saúde, educação, cultura, creche, lazer, água potável, coleta de lixo, 

drenagem das vias de circulação, contenção de encostas, segurança e preservação do 

patrimônio ambiental e cultural.” (MAGALHÃES, 2006, p. 232) Salienta, entretanto, que 

tanto as funções sociais da propriedade urbana quanto às da cidade seriam construções 

historicamente determinadas, seriam as relações de poder que desenhariam quais os usos e 

fins seriam socialmente almejados. Conforme esse autor, não se deveria apenas preocupar-se 

com a garantia de tal ou qual uso, mas antes buscar, fomentando e ordenando, a consecução 
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 Com efeito, o artigo 182 da Constituição de 1988, ao tratar da Política Urbana, dispõe que “A política de 

desenvolvimento urbano, executada pelo Poder Público municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem 

por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das funções sociais da cidade e garantir o bem- estar de seus 

habitantes.” 
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dos fins próprios de uma comunidade, assim, o conceito de funções sociais, elemento interno 

à propriedade, diria respeito à forma como os sujeitos que se encontram sobre o espaço 

urbano se definiriam; “funções sociais são, portanto, a racionalidade que conduz à contrução 

do espaço e do território urbanos.” (MAGALHÃES, 2006, p. 232 – grifos originais) 

Portanto, para que a administração pública não viole esse preceito constitucional, a 

alternativa que se constrói na perspectiva da participação da sociedade dá-se pela atuação dos 

conselhos públicos cujas identidades relacionam-se com a política de desenvolvimento 

urbano, como os conselhos municipais de desenvolvimento urbano, de desenvolvimento 

econômico e social, de meio ambiente, de habitação, de trânsito, etc. Desta forma, não seria 

razoável e nem juridicamente viável, por exemplo, imaginar-se a elaboração de um plano 

diretor nas cidades sem o efetivo debate público de suas diretrizes.  

E esse debate, até pela exigência de publicidade e de transparência dos atos 

governamentais, deve passar pelos conselhos municipais afins, pois são estes, como se viu nos 

capítulos anteriores, instâncias de participação social aptas a atuar como garantidoras do fim 

social da cidade. Mais que isso, como essa obrigatória participação decorre da lei
143

, a atuação 

dos conselhos, mesmo que em caráter apenas consultivo, gera para o poder público 

consequências jurídicas. Assim, de acordo com a administrativista Maria Sylvia Zanella di 

Pietro (2000), quando tais órgãos exercem funções meramente consultivas, eles emitiriam 

opiniões, pareceres, laudos, que não conteriam propriamente uma decisão, uma manifestação 

de vontade e nesses casos suas opiniões não vinculariam a autoridade que vai proferir a 

decisão. Todavia, diz Di Piertro, mesmo quando o ato que produzem não seja vinculante, não 

há dúvida de que, com a exigência, hoje amplamente reconhecida, de atendimento ao 

princípio da motivação, tais pareceres, quando acolhidos pela autoridade competente para 

decidir, fariam parte integrante do ato decisório. E conclui essa jurista “e se não acolhidos, 

estará a autoridade obrigada a dizer as razões dessa decisão, apresentando a sua motivação.” 

(DI PIETRO, 2000, p. 42)  

                                                 
143

De sua previsão em lei, decorre que as manifestações emitidas pelos conselhos de políticas públicas revestem-

se de atributos jurídico-administrativos, conforme leciona Maria Sylvia Zanella di Pietro (2000): “Sabe-se que os 

atos administrativos têm os atributos da presunção de veracidade (pelo qual se presumem verdadeiros os fatos 

neles alegados), da presunção de legalidade (pelo qual se presume conformidade com a lei), da imperatividade 

(possibilidade de criar obrigações por decisão unilateral, independentemente de concordância do destinatário) e 

auto-executoriedade (sic) (possibilidade de execução, sem necessidade de título fornecido pelo Poder Judiciário). 

Indaga-se ntão se esses mesmos atributos estão presentes nos órgãos que contam com a participação popular. A 

resposta só pode ser afirmativa, desde que tais órgãos tenham sido criados por lei, que lhes defina o âmbito de 

atribuições. A competência para a prática de atos administrativos decorre do direito positivo e não está 

necessariamente ligada à investidura em cargos ou empregos públicos.” (DI PIETRO, 2000, p. 44) 
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 Nessa perspectiva, tem-se a complementaridade de instrumentos participativos 

(os conselhos) e a atuação da administração pública municipal guiada pelo chefe do poder 

executivo, eleito pelo sistema representativo. O resultado dessa associação simbiótica tende a 

ser o amadurecimento da cidadania e a construção de um ambiente social, comunitário, 

pluralista, solidário, gerador de capital social e de revigoramento democrático, com decisões 

partilhadas e por isso mais legítimas. Vê-se, com efeito, que a inserção dos conselhos na 

própria legislação evidencia, a um só tempo, o caráter imperativo na observância de suas 

relevantes funções, bem como o acolhimento legal dessa forma de participação e de controle 

social potencializando, dentre outros aspectos, a ideia do Direito à Cidade, entendido como a 

estreita ligação entre o acesso à moradia digna, à ocupação do espaço público e o resgate do 

prazer de viver no ambiente urbano (LEFEBVRE, 2008).  

Segundo Lefebvre (2008), esse Direito à Cidade estaria relacionado ao direito à vida 

urbana, condição de um humanismo e uma democracia renovados, relacionados não a um 

único elemento do urbano, mas uma verdadeira prática desse urbano, envolvendo todo o 

contexto dessa vivência, incluindo-se, por consequência, de acordo a presente pesquisa, 

mecanismos de participação e de controle social da gestão pública, como são os conselhos de 

políticas públicas. 

Marcelo Lopes de Souza (MAGALHÃES, 2006) levanta, ainda, três argumentos 

principais que explicitariam a necessidade da participação: i- a ampla participação 

minimizaria as distorções no poder; pois “poucos tentando interpretar as necessidades da 

maioria à luz dos seus próprios valores e critérios, sem considerar a opinião da maioria, a 

probabilidade de corrupção e erro é bem maior”; ii- ao participar dos processos de decisão e 

gestão, o cidadão se sentiria coresponsável pelos resultados; isto implicaria amadurecimento 

político de responder pelas consequências de cada decisão tomada; e iii- participar seria um 

direito inalienável; seria autonomia i. e., a capacidade de se autodeterminar, haja vista que a 

heteromia implicaria sempre assimetrias nas relações de poder; “abrir mão desse direito é 

colocar-se numa posição de tutela, como criança perante o adulto (...)”. (MAGALHÃES, 

2006, p. 333) 

Quanto à necessidade de institucionalização dos conselhos, através dos quais flui a 

participação direta da sociedade, Habermas (1999) já advertia que seria sempre preciso 

lembrar que, na esfera pública, ao menos na esfera pública liberal, os atores não podem 

exercer poder político, apenas influência, e a influência de uma opinião pública, mais ou 

menos discursiva, produzida através de controvérsias públicas, constituiria certamente uma 

grandeza empírica, capaz de mover algo. Porém, de acordo com Habermas, essa influência 
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pública e política teria que passar antes pelo filtro dos processos institucionalizados da 

formação democrática da opinião e da vontade, “transformar-se em poder comunicativo e 

infiltrar-se numa legislação legítima, antes que a opinião pública, concretamente generalizada, 

possa se transformar numa convicção testada sob o ponto de vista da generalização de 

interesses e capaz de legitimar decisões políticas.” (HABERMAS, 1999, p. 105). E isso é 

precisamente o que se dá com os conselhos de políticas públicas: canais institucionalizados, 

previstos em lei, por onde a opinião pública pode se expressar e através dos quais as decisões 

estatais podem ser legitimadas. 

Em perspectiva global, a Carta Mundial pelo Direito à Cidade, documento produzido a 

partir do Fórum Social Mundial Policêntrico de 2006, publicado em 12/06/2006, enuncia a 

gestão democrática da cidade, artigo II, item 1.2 - “como controle e a participação da 

sociedade, através de formas diretas e representativas, no planejamento e governo da cidade, 

priorizando o fortalecimento e a autonomia das administrações públicas locais.”
 144

 

No mesmo artigo II, que trata dos princípios e fundamentos estratégicos do direito à 

cidade, o item 2.1 deixa patente que “como fim principal, a cidade deve exercer uma função 

social, garantindo a todos seus habitantes o usufruto pleno dos recursos que a mesma 

oferece”, e no artigo VIII, que trata da participação política, a Carta Mundial pelo Direito à 

Cidade estabelece no item 1, que: “todos(as) os(as) cidadãos(ãs) têm direito à participação na 

vida política local mediante a eleição livre e democrática dos representantes locais, assim 

como em todas as decisões que afetem as políticas locais de planejamento, produção, 

renovação, melhoramento e gestão da cidade” e no item 2, que “as cidades deverão garantir o 

direito a eleições livres e democráticas dos representantes locais, a realização de plebiscitos e 

iniciativas legislativas populares e o acesso eqüitativo aos debates e audiências públicas nos 

temas relativos à cidade” e no item 3, que “as cidades devem implementar políticas 

afirmativas de cotas para representação e participação política das mulheres e minorias em 

todas as instancias locais eletivas e de definição de suas políticas públicas, orçamentos e 

programas.”
145

  

Pode-se ver que há efetivamente uma consciência global quanto à importância da 

participação do cidadão e da consecução da finalidade social na construção do ambiente 

urbano, na gestão das cidades. A esse propósito, Marcelo Lopes Souza (2006) argumenta que 

gestão referir-se-ia à forma de funcionamento de um dado objeto, e a gestão democrática da 

cidade diria respeito a uma das formas possíveis de funcionamento do espaço urbano. O 
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 Disponível em http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf acesso em jan. de 2016. 
145

 Disponível em http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf acesso em jan. de 2016. 

http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf
http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf
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elemento democrático, segundo esse autor, implicaria dizer que a gestão seria promovida por 

maior número de indivíduos, que são seus destinatários, ou seja, estaria vinculada à 

legitimação, e dessa forma, gestão democrática seria aquela em que os destinatários são, além 

dos titulares do interesse gerido, seus próprios gestores (MAGALHÃES, 2006).  Assim, não 

há como deixar de reconhecer que os conselhos de políticas públicas podem emprestar 

legitimidade democrática à gestão das cidades. Aliás, esse mesmo autor reconhece que: 

 

Preferir agir sobre o território de forma democrática é preferir a diversidade de 

interesses a homogeneidade da pretensa vontade geral expressa no direito posto. O 

democrático da gestão é, ainda, abertura de canais que combinam democracia 

representativa com a democracia direta. O novo da gestão democrática é a 

possibilidade de participação direta do cidadão na gestão do interesse público, do 

espaço e do território urbanos. (MAGALHÃES; ROCHA, 2006, p. 226-227) 

 

 Apenas para ilustrar, veja-se a tabela abaixo do IBGE – MUNIC/2013 referente aos 

municípios que têm ou não um plano diretor, destacando-se que dos mais de dois mil 

municípios brasileiros ainda sem plano diretor –aproximadamente um terço deles com o plano 

diretor em elaboração–, concentrados sobretudo no sudeste e no nordeste do País, mais de 

hum mil e novecentos estão entre aqueles de população até vinte mil habitantes; municípios 

cujas cidades, por serem ainda pequenas, possibilitariam, através da gestão democrática 

participativa, a projeção de um melhor planejamento para o seu potencial crescimento. Não 

que as cidades com maior população, por exemplo, acima de cinquenta mil habitantes, quase 

todas já com plano diretor, não possibilitariam essa gestão democrática participativa quando 

se submetessem ao processo revisional de atualização de seus planos diretores, mas se essa 

gestão participativa já ocorresse desde o primeiro plano, a maior legitimidade democrática 

nele presente colaboraria para a sua efetividade. Veja-se a referida Tabela do IBGE-MUNIC 

2013: 
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Ademais, consoante o que já se discutiu neste trabalho sobre a crise da 

representatividade e as alternativas para a sua superação, para Marcelo Lopes Souza este novo 

paradigma na gestão do público surgiria também devido aos abusos e desvios no padrão 

representativo, e a legalidade, princípio que estribaria a gestão pública até então, fundar-se-ia 

na grande metáfora da vontade geral inserida na lei, que não garantiria mais a atenção às reais 

vontades e interesses da sociedade civil, e diante desse cenário, conclui Marcelo Lopes Souza, 

com esse padrão de representatividade e legalidade, “se a lei é expressão da vontade geral, a 

lei necessariamente é justa e não provocaria discordâncias. Todavia, não é o que se observa; 
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exatamente porque não existe uma única vontade geral é que é preciso a participação da 

sociedade para compor a gestão e produção do interesse público.” ( MAGALHÃES, 2006, p. 

227) 

Nesse sentido, Orlando Alves dos Santos e Ermínia Maricato
146

, discorrendo sobre 

participação democrática e o direito à cidade, e tendo em vista a atuação do Conselho das 

Cidades
147

, de âmbito nacional, afirmam que a pluralidade da participação da sociedade nesse 

Conselho estaria relacionada à efetiva participação de uma diversidade de sujeitos coletivos 

nesta esfera pública. E isto, segundo esses autores, requereria um tipo de institucionalização 

que garantisse o caráter deliberativo do Conselho na sua área de atuação e garantisse o 

reconhecimento das decisões e pactos estabelecidos no seu interior.  

Ao mesmo tempo, enfatizam Orlando Alves dos Santos e Ermínia Maricato, esta 

institucionalização deveria tornar o Conselho um espaço permanente, para que seu 

funcionamento não estivesse vinculado à vontade dos gestores no exercício dos seus 

mandatos, sujeito, portanto, a descontinuidade, já que sua existência e funcionamento 

poderiam ser ameaçados a qualquer momento pelo governo, frente a qualquer 

descontentamento. E aduzem que a política resultante dependeria da correlação de forças e 

por isso seria limitada, e que estaríamos diante de um processo que seria emancipador, na 

medida em que se ampliaria o nível de consciência sobre a realidade e, portanto, sobre as 

relações que perpetuariam a desigualdade e a dominação; “mas os desafios são maiores do 

que a ampliação da consciência: há que se edificar um espaço de debates com capacidade de 

definir propostas coletivas que possam transformar as cidades brasileiras, tal como buscam os 

Conselhos e as Conferências das Cidades.”(SANTOS; MARICATO; op. cit.) 

  Desta forma, a atuação dos conselhos de políticas públicas especialmente no território 

local, ou seja, nos municípios, não só instrumentaliza a participação democrática nos 

processos decisionais em relação à cidade e à consecução dos seus fins sociais, como  traduz a 

ideia revigoradora de que os próprios cidadãos estão construindo a comunidade em que 
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JUNIOR, Orlando Alves dos Santos. MARICATO, Ermínia. Construindo a Política Urbana: participação 

democrática e o direito à cidade. Disponível em 

http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/biblioteca/arquivos/partic_dem

ocratica_e_direito_a_cidade.pdf 
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O Conselho das Cidades foi criado em 2001 pela Medida Provisória n. 2220, assinada pelo Presidente 

Fernando Henrique Cardoso, após a aprovação do Estatuto da Cidade, mas foi regulamentado pelo Presidente 

Luiz Inácio Lula da Silva através do decreto n.º 5.031, de 2 de abril de 2004, que dispõe no primeiro artigo: “que 

o Conselho das Cidades é um órgão colegiado de natureza deliberativa e consultiva, integrante da estrutura do 

Ministério das Cidades, tendo por finalidade propor diretrizes para a formulação e implementação da política 

nacional de desenvolvimento urbano, bem como acompanhar e avaliar a sua execução, conforme disposto no 

Estatuto da Cidade.” 
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vivem, o que, por outro lado, também mostra que os laços de convivência e de confiança 

caracterizadores do capital social se autorreforçam e, em última escala, que a qualidade da 

democracia se intensifica na medida em que o eixo horizontal de participação se faz ativo.   

  Sob o ângulo mais especifico da influência na normatividade institucionalizada, pode-

se dizer, ecoando-se o pensamento de Marcelo Lopes Souza (MAGALHÃES, 2006, p.232-

233), apesar desse autor não utilizar o conceito de capital social, que o capital social aí 

revelado tende a produzir, primeiro, a efetividade dos comandos constitucionais que tratam da 

função social e da legitimidade daí oriunda e, em segundo lugar, a garantia de participação da 

sociedade na gestão e produção da normatividade, como pressuposto do Estado Democrático 

de Direito e dessa maneira qualificando-se a própria democracia. A atuação dos conselhos no 

âmbito da administração pública, como forma de consecução da finalidade social da cidade é, 

pois, virtuosa e deve ser permanentemente estimulada. 

 

 

3.2 A atuação dos conselhos de políticas públicas no âmbito do legislativo com a 

participação temática no curso do processo legislativo. 

 

 

Doutro prisma, a possibilidade de atuação dos conselhos de políticas públicas no 

âmbito da democracia representativa parlamentar pode ser debatida na perspectiva de sua 

participação temática e regeneradora no curso do processo legislativo, como instâncias de 

participação social setorizada nas discussões dos projetos de lei nas três esferas estatais.  

Por processo legislativo
148

 entende-se o conjunto de atos realizados pelo Poder 

Legislativo e também pelo Executivo, que têm por objetivo a elaboração de normas legais. No 

plano federal, tanto o Senado Federal como a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional 

possuem regulamentação própria, as quais definem as rotinas e os procedimentos que devem 

ser adotados durante o processo legislativo. O mesmo de dá nas Assembleias Legislativas e 

nas Câmaras Municipais. Essa regulamentação se chama Regimento Interno, que 

complementa as regras constitucionais sobre o tema (Seção VIII – artigos 59 a 69 da 

Constituição Federal de 1988, ou das normas equivalentes nas Constituições Estaduais ou 

Leis Orgânicas Municipais), definindo todas as etapas pelas quais passam as propostas 

legislativas: da criação e apresentação dos projetos, passando pela rotina de tramitação das 
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 Este é o conceito oferecido pelo Senado Federal ao cidadão que acessar seu site oficial. Disponível em 

http://www.senado.gov.br/senado/alosenado/pdf/Sobre_Processo_Legislativo.pdf 

http://www.senado.gov.br/senado/alosenado/pdf/Sobre_Processo_Legislativo.pdf


158 

 

 

matérias com as discussões e as deliberações ou votações, até a promulgação e a publicação 

das normas.  

No que tange à previsão da participação popular de forma direta no processo 

legislativo é também a própria Constituição Federal de 1988 que primeiro inovou ao 

possibilitar a iniciativa popular nos projetos de lei, ao lado de mecanismos já tradicionais em 

nossa história constitucional como o plebiscito e o referendo.
149

Mas é quanto à fase de 

discussão do processo legislativo, portanto depois de deflagrada a tramitação deste pelo 

exercício do poder de iniciativa, seja ele parlamentar, popular ou oriundo de outros poderes, é 

que se coloca a questão da intervenção dos conselhos de políticas públicas, primeiro como 

expressão da democracia participativa e, segundo, como possibilidade de revigoramento do 

sistema representativo. 

Mais uma vez parte da Constituição Federal de 1988 a previsão no seu art. 58, § 2°, 

Il
150

, de realização de audiências públicas pelas Comissões do Congresso Nacional e de suas 

Casas com entidades da sociedade civil. Esse dispositivo, pelo princípio jurídico da simetria, 

deve ser observado também nos planos estaduais e municipais. Assim, advém da esfera 

normativa (do ápice dela, diga-se) o primeiro mandamento para que no âmbito do processo 

legislativo a sociedade civil seja ouvida. A sugestão que se pode fazer a partir de tudo que se 

viu neste trabalho é que essa audiência inclua expressa e cogentemente os conselhos de 

políticas públicas afetos ao tema em discussão. A discussão, tecnicamente, é uma das fases do 

processo legislativo. Segundo Edson Pires da Fonseca (2013) deflagrado o processo 

legislativo, passa-se à fase de discussão, momento em que os parlamentares debatem o projeto 

de lei, podendo, inclusive, emenda-lo. Segundo o autor, as comissões permanentes seriam o 

palco mais frequente das discussões e debates no âmbito das Casas Legislativas, mas eles 

podem prosseguir no plenário. “A discussão deve ser separada da votação. Uma vez iniciada a 

votação, não se admite mais que o projeto que o projeto seja discutido, caso contrário, como 

se viu, o processo legislativo seria infindável.” (FONSECA, 2013, p. 230) 

Ainda de acordo com Fonseca (2013), no processo legislativo, os mais intensos e 

profundos debates seriam travados no âmbito das comissões, pois nelas o projeto de lei seria 
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 Dispõe o Art. 14 da Constituição Federal: “Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal 

e pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos, e, nos termos da lei, mediante:I - plebiscito;II -

referendo;III - iniciativa popular.” 
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 Art. 58. O Congresso Nacional e suas Casas terão comissões permanentes e temporárias, constituídas na 

forma e com as atribuições previstas no respectivo regimento ou no ato de que resultar sua criação. 

§ 1º (...) § 2º Às comissões, em razão da matéria de sua competência, cabe: I – (...) II - realizar audiências 

públicas com entidades da sociedade civil; 



159 

 

 

debatido em minúcias, o que auxiliaria em seu aperfeiçoamento e poderia resultar até mesmo 

na sua modificação ou rejeição. Segundo Fonseca: 

 

A escolha das comissões pelas quais os projetos de lei tramitarão dependerá do tema 

que ele aborde; por exemplo, caso seja sobre educação, obrigatoriamente passará pelo 

crivo da Comissão de Educação. Essas comissões, já se viu, são chamadas de 

“temáticas” ou “em razão da matéria”, exatamente por serem organizadas de acordo 

com o tema em que são especializadas: educação, saúde, transportes etc. Caso o 

projeto provoque aumento de despesas, deverá passar pela Comissão de Finanças. 

(FONSECA, 2013, p. 230-231) 

 

No mesmo sentido aponta José Afonso da Silva (2006), que destaca o fato de que os 

projetos de lei no Congresso Nacional passariam, quase sempre, por mais de uma comissão, e 

a ordem, em regra, seria esta: “primeiro, à Comissão de Constituição e Justiça e de redação 

para dizer de seus aspectos constitucionais e jurídicos; segundo, à Comissão de Mérito ou 

Comissão Especial; por último, à Comissão de Orçamento e Finanças, para se pronunciar 

sobre os aspectos financeiros;” (SILVA, 2010, p. 280-281) 

Assim, os conselhos de políticas públicas poderiam ser ouvidos na fase da discussão 

do projeto de lei todas as vezes que a matéria discutida afetasse os interesses dos segmentos 

da sociedade civil por eles defendido. 

Por exemplo, um projeto de lei municipal que tratasse de educação pública 

fundamental ou de programas de saúde da família deveria contar, no curso do processo 

legislativo, com a obrigatória participação consultiva, em audiência pública, dos conselhos 

municipais de educação e de saúde, respectivamente, que ofertariam seus pareceres sobre os 

temas discutidos como forma de subsidiar os parlamentares na formação de suas convicções.   

Assim procedendo, a par dessa contribuição possibilitar mais diversidade na discussão, 

ela também tenderia à regeneração do sistema representativo parlamentar tradicional, na 

medida em que a participação da sociedade, mera expectadora, passaria a ser, através dos 

conselhos, qualificada coadjuvante na produção das leis, na deliberação legislativa, que 

contaria com maior legitimidade democrática. E o que se diz aqui vale igualmente para as 

esferas estadual e federal. No âmbito pois das Assembleias Legislativas dos Estados e das 

Casas do Congresso Nacional haveriam de interceder, obrigatoriamente, na fase de discussão 

do processo legislativo, os respectivos conselhos de políticas públicas estaduais e nacionais. 
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A esse propósito, salienta Aparecida de Moura Andrade
151

 (2003) que o Regimento 

Interno da Câmara dos Deputados dispõe sobre algumas formas de participação da sociedade 

civil no processo legislativo, como a possibilidade de as Comissões realizarem audiências 

públicas, palestras, conferências e seminários com a participação de entidades da sociedade 

civil para instruir matéria legislativa em trâmite, bem como para tratar de assuntos de 

interesse público relevante, atinentes à sua área de atuação, conforme seu artigo 253, ou 

solicitar audiência ou colaboração de órgãos ou entidades da administração pública direta, 

indireta ou fundacional, e da sociedade civil, para elucidação de matéria sujeita a seu 

pronunciamento. (artigo 24, III, VI, VII e XIV do Regimento Interno da Câmara dos 

Deputados). 

De forma ainda mais incisiva e merecedora de registro a Câmara dos Deputados criou 

no artigo 32 de seu Regimento Interno a Comissão de Legislação Participativa, órgão 

específico incumbido de receber sugestões dentre outros, da sociedade cível e de organismos 

que tenham composição paritária para a iniciativa do processo legislativo, e que deveria 

também ser criada em todos os parlamentos estaduais e municipais como forma de 

proporcionar cada vez mais a participação cidadã e a complementaridade com o sistema 

representativo.  

Com efeito, o Regulamento Interno dessa Comissão de Legislação Participativa, com a 

redação dada pelas Resoluções Internas n.º 01, de 2004 e nº 01, de 2008, dispõe no seu artigo 

Artigo 11 que “A Comissão realizará reuniões plenárias de audiências públicas destinadas a 

ouvir representantes de entidades da sociedade civil organizada, nelas podendo falar, também, 

mediante inscrição prévia e a critério do seu Presidente, qualquer cidadão.”
152

 

Se, doutro lado, no âmbito municipal, o tema em discussão dissesse respeito ao plano 

diretor da cidade, não só os conselhos atuariam com fundamento na participação democrática 

no curso do processo legislativo, mas também, como se viu no item primeiro deste capítulo, 

com fundamento constitucional na necessidade de consecução da finalidade social da cidade, 

assim ter-se-ia, em demonstração concreta da formação de uma democracia de alta 

intensidade, a participação do eixo horizontal, de cidadão a cidadão (do qual se falou neste 

trabalho), na fase administrativa de preparação do plano diretor, na fase legislativa durante a 
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 ANDRADE, Aparecida de Moura Brasília. A participação da sociedade civil no processo legislativo: a 

contribuição da comissão de legislação participativa da camara dos deputados - DF 2003. Disponível em 

file:///C:/Users/user/Documents/Downloads/participacao_sociedade_andrade.pdf 
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Disponível em http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/clp/diversos/REGULAMENTO%20INTERNO%20-%20CONSOLIDADO.pdf 
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discussão do projeto de lei, e ainda depois, no acompanhamento da execução da lei depois de 

sancionada pelo chefe do executivo municipal. 

Ademais, a participação dos conselhos de políticas públicas nas audiências públicas
153

 

não deve se limitar ao âmbito da fase de discussão durante o processo legislativo, pode e deve 

também acontecer no processo administrativo
154

, quando este, da mesma forma que no 

processo legislativo, disser respeito a interesses afetos aos conselhos. No plano federal o 

processo administrativo está disciplinado pela Lei nº 9.784/99, cujo artigo 32 prescreve que 

"antes da tomada de decisão, a juízo da autoridade, diante da relevância da questão, poderá ser 

realizada audiência pública para debates sobre a matéria do processo"
155

. 

Segundo Maria Sylvia Zanella Di Pietro (2000, p.518/519) o princípio da participação 

popular na gestão da Administração Pública está presente na Constituição Federal de 1988, 

como por exemplo nos artigos 10, 187, 194, 194, VII, 198, III, 204, II, 206, VI e 216,§1º, bem 

assim os instrumentos de controle, como se vê, entre outros, no artigo 5º, XXXIII, LXXI e 

LXXIII, e no artigo 74, §2º. Assim, de acordo com Evanna Soares (2011), essa participação 

do cidadão se implementaria de várias formas, tais como a presença de ouvidores nos órgãos 

públicos, criação de disque-denúncia, consultas públicas e audiências públicas, sendo esta um 

mecanismo de participação e controle popular. Segundo essa autora, Odete Medauar
156

 e 

Celso Antônio Bandeira de Mello estariam de acordo com essa participação e controle quando 

explicam a instrução do processo administrativo, isto é, as "atividades de averiguar e 

comprovar os dados necessários à tomada de decisão"
157

, e conforme Sérgio Ferraz e Adilson 

Abreu Dallari
158

, a audiência pública deveria ser vista sob o prisma da publicidade, como 

veículo para "obter maior publicidade e participação" dos cidadãos, diretamente ou através de 

entidades representativas, no processo de tomada de decisão; e  por fim,  para Vera 

Scarpinella Bueno
159

, a audiência pública deveria ser analisada “sob o ângulo da simplificação 
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 Segundo CARVALHO FILHO (2001, p. 185/186)  “A audiência pública propicia o "debate público e pessoal 

por pessoas físicas ou representantes da sociedade civil", considerado "o interesse público de ver debatido tema 

cuja relevância ultrapassa as raias do processo administrativo e alcança a própria coletividade"  
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 E também no âmbito do Judiciário e do Ministério Público consoante dispõem  os art. 9º, §1º, da Lei nº 

9.868/1999 e art. 27, parágrafo único, IV, da Lei nº 8.625/1993, respectivamente. 
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 Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9784.htm 
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e da eficiência do processo administrativo, democratizando e legitimando as decisões da 

Administração Pública.” 

Evanna Soares (2011) elenca a previsão legal de audiência pública, e portanto da 

possibilidade de participação dos conselhos de políticas públicas na administração pública, 

nos  procedimentos do processo de avaliação de impacto ambiental, conforme a Resolução nº 

006/1986 do CONAMA que, no seu artigo 11, §1º, determina a "realização de audiência 

pública para informação sobre o projeto e seus impactos ambientais e discussão do RIMA" 

(relatório de impacto ambiental), sendo que o art. 2º, §2º, prevê a nulidade da licença 

concedida sem atendimento da solicitação de audiência pública; na Lei nº 8.666, de 1993 

(licitações e contratos administrativos), o art. 39, "caput", determina seja o processo 

licitatório, “nos casos em que se estime para a licitação ou para um conjunto de licitações 

simultâneas ou sucessivas valor superior a R$ 150.000.000,00, iniciado com audiência 

pública providenciada pela autoridade responsável com antecedência mínima de quinze dias 

úteis da data prevista para a publicação do edital, observada a divulgação com antecedência 

não inferior a dez dias úteis da data da realização, pelas mesmas vias da publicidade da 

licitação, devendo ser prestadas informações e dados acesso e direito de se manifestar a todos 

os interessados”; a Lei nº 8.98 , de 1995 (concessão e permissão de serviços públicos), que 

embora, segundo Evanna Soares,  não contemple, expressamente, a audiência pública, 

conteria vários dispositivos que demandariam a sua realização, tais o art. 3º (para 

implementação da "cooperação dos usuários"), o art. 7º, I e II (para que os usuários possam 

exercer o direito de receber o serviço adequado e as informações para defesa de interesses 

individuais e coletivos do poder concedente ou da concessionária), o art. 21 (para colocar à 

disposição dos interessados "os estudos, investigações, levantamentos, projetos, obras e 

despesas ou investimentos já efetuados, vinculados à concessão, de utilidade para a licitação, 

realizados pelo poder concedente ou com a sua autorização"), o art. 29, XII (para "estimular a 

formação de associações de usuários para defesa de interesses relativos ao serviço") e no art. 

30, parágrafo único (para escolha dos representantes dos usuários na comissão encarregada de 

fiscalizar o serviço periodicamente); a Lei nº 9.427, de 1996 (concessões de energia elétrica) 

Em seu art. 4º, §3º, dispõe que "o processo decisório que implicar afetação de direitos dos 

agentes econômicos do setor elétrico ou dos consumidores, mediante iniciativa de projeto de 

lei ou, quando possível, por via administrativa, será precedido de audiência pública convocada 

pela ANEEL"; a Lei nº 9.478, de 1997 (agências reguladoras), em seu art. 8º "dispõe sobre a 

política energética nacional, as atividades relativas ao monopólio do petróleo" e, entre 

providências, instituiu o Conselho Nacional de Política Energética e a Agência Nacional do 
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Petróleo – esta submetida a regime autárquico especial com a "finalidade de promover a 

regulação, a contratação e a fiscalização das atividades econômicas integrantes da indústria do 

petróleo"; e por fim, a Lei nº 10.257, de 2001 (Estatuto da Cidade) contempla a realização de 

audiências públicas em três situações: no art. 2º, XIII, consta a realização de audiência pública 

com a "população interessada nos processos de implantação de empreendimentos ou 

atividades com efeitos potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construído, 

o conforto ou a segurança da população", o art. 40, §4º, I, dessa Lei nº 10.257/2001, segundo 

o qual no processo de elaboração do plano diretor e a fiscalização de sua implementação, 

devem os Municípios promover "audiências públicas e debates com a participação da 

população e de associações representativas dos vários segmentos da comunidade", e o art. 43, 

II, e art. 44, que rezam ser a audiência pública um dos instrumentos para gestão democrática 

da cidade e deve ser realizada pelos Municípios como condição obrigatória para aprovação 

pela Câmara Municipal, como via de participação direta dos particulares na gestão 

orçamentária, quando da preparação das propostas do plano plurianual, da lei de diretrizes 

orçamentárias e do orçamento anual.   

 Assim, quer se veja a questão sob o prisma do processo administrativo de modo 

abrangente, como processos perante a administração pública direta e indireta em geral, quer se 

veja sob a forma de procedimentos específicos regidos pela Lei nº 9.784/99, a audiência 

pública está neles prevista como um instrumento que valida o próprio ato administrativo. 

Portanto, as audiências viabilizam, ou melhor, a previsão legal das audiências viabiliza, a 

complementaridade institucional através dos mecanismos participativos
160

. Nas situações 

referidas acima, correspondentemente, poder-se-ia dizer que nas questões ambientais os 

conselhos de meio-ambiente deveriam ser ouvidos; nas questões envolvendo a concessão ou 

permissão de serviços públicos deveriam ser ouvidos os conselhos que mantivessem interface 

com o objeto licitado e assim o mesmo deveria necessariamente ocorrer nas questões 

envolvendo as agências reguladoras e o Estatuto da Cidade, neste ultimo caso, exatamente 

como sugerido no item 3.1 deste capítulo.  
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Porém, para (PIRES et. al. 2011) ainda seriam raros os estudos que visariam avaliar se e como as instituições 
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decisões de políticas públicas seriam ou poderiam ser influenciadas por processos e canais de participação.  
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3.3 A atuação dos conselhos de políticas públicas no âmbito da construção das decisões 

judiciais por meio de sua interação como mediadores/conciliadores qualificados dos 

conflitos de interesses e como terceiros prontos a colaborar como amici
161

 curiae. 

 

 

Por fim, a possibilidade de atuação dos conselhos de políticas públicas no âmbito da 

construção das decisões judiciais, emprestando-lhes maior legitimidade democrática. Nesse 

debate, a possibilidade de interação da atuação dos conselhos com o poder judiciário, o único 

Poder do Estado cujos membros não devem sua investidura ao voto popular, será investigada 

na perspectiva da possibilidade de uma relação simbiótica, em que os conselhos 

intensificariam sua atuação em setores estatais tradicionalmente distantes dos atores e sujeitos  

sociais e em troca emprestariam maior legitimidade às decisões judiciais que teriam 

ampliadas as possibilidades de tornarem-se mais efetivas.  

Por exemplo, os conselhos de políticas públicas poderiam atuar como 

mediadores/conciliadores qualificados dos conflitos de interesses, isto é,  em uma hipotética 

demanda judicial em que se discuta acerca de um novo loteamento urbano, com interesses 

conflituosos entre imobiliárias, construtoras, empreendedores, ambientalistas, moradores 

locais, etc., poderiam os conselhos ter efetiva colaboração, como mediadores ou 

conciliadores, judiciais ou extrajudiciais, emprestando a um só tempo maior legitimidade ao 

possível acordo entre as partes e maior grau de conhecimento sobre o objeto conflituoso, na 

medida em que trariam ao processo judicial ou extrajudicial e aos litigantes informações 

específicas de suas atuações, como no caso hipotético acima referido fariam os conselhos 

municipais de desenvolvimento urbano, de planejamento, de serviços urbanos, de meio 

ambiente e de ação social, moradia ou habitação. 

A legislação processual civil brasileira passa na atual década por importantes 

atualizações, que têm enfatizado cada vez mais a necessidade de implementação de meios 

alternativos nas soluções dos conflitos de interesses, como a arbitragem, a conciliação e a 

mediação. Fale-se hoje em sistema multiportas de justiça, no sentido de que a jurisdição não 

se constituiria mais no meio preferencial de pacificação social. Com efeito, as novas leis de 

Arbitragem (Lei 9.307/1996, alterada pela Lei 13.129/2015) e de Mediação (Lei 13.140/2005)  

e o novo Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015), que entre em vigor a partir de março de 

2016, sinalizam fortemente nesse sentido. 
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Além de poderem auxiliar nas soluções consensuais dos conflitos, como mediadores 

ou conciliadores, ou até mesmo subsidiarem com pareceres os que desempenhassem essas 

funções, os conselhos de políticas públicas poderiam ainda atuar como terceiros prontos a 

colaborar como amici curiae, que são os chamados amigos da corte, em tradução literal. 

De acordo com Cássio Scarpinella Bueno (2006), a expressão latina é referida 

expressamente por Paulo Rónai em clássica obra, e explicada como “amigo da cúria, isto é, da 

justiça. Diz-se de perito designado por um juiz para a aconselhá-lo,”
162

 e essa aproximação do 

significado da expressão seria esclarecedora da função processual daquela figura e bastante 

rente às funções desempenhadas pelos seus mais remotos ancestrais no direito medieval 

inglês
163

; doutro lado,  a figura, com esse nome, “encontra-se estampada em diversos 

dispositivos legais do direito norte-americano, tanto no âmbito estadual como no federal.” 

(BUENO, 2006, p. 06) 

  Segundo Scarpenella Bueno (2006) a inserção da figura do amicus curiae nos 

procedimentos judiciais, não se trataria apenas da necessidade de acentuar a prática e o 

aprimoramento de uma democracia substancial, que substituiria uma democracia meramente 

formal,  mas sim tratar-se-ia de verdadeira questão de legitimidade do sistema jurídico como 

um todo
164

.  Ainda de acordo com esse autor, a questão da legitimidade seria ainda mais 

evidente quando a abertura do sistema jurídico como um todo colocaria na ordem do dia, cada 

dia mais, “a amplíssima discussão sobre a “judicialização da política” e da “política do 

direito” ou da “justiça”. (...) Nessas condições, a figura do amicus curiae parece-nos uma 

forma – dentre outras tantas em que se poderia pensar – de favorecer esse necessário e 

inadiável diálogo.” (BUENO, 2006, p. 6 )  E conclui Scarpinella: “Mais ainda quando, em 

forma crescente, as decisões judiciárias, mormente, mas não exclusivamente, as derivadas dos 

tribunais superiores, tendem a vincular as instâncias inferiores, a Administração Pública e, 

consequentemente, toda a sociedade civil.” (BUENO, 2006, p. 68)   

Desta forma, os conselhos de políticas públicas, atuando como amici, poderiam ser 

chamados pelos juízes a opinar, como terceiros detentores de conhecimento específico, em 
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  Citação do original. (BUENO, 2006, p. 06)Paulo Rónai, Não perca o seu latim, p. 25. 
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processos cujos temas importam a toda a sociedade, como, por exemplo, o acesso à saúde e a 

responsabilidade solidária dos entes públicos no seu custeio, ou o direito à educação gratuita e 

de qualidade e a omissão dos poderes públicos na implementação e fiscalização desses 

direitos, hipóteses essas em que a oitiva dos conselhos de saúde e de educação, nas esferas 

estatais correspondentes à abrangência do processo em curso (poderiam atuar portanto os 

conselhos municipais, estaduais e nacionais, conforme o caso), por certo iriam amplificar a 

própria qualidade da decisão judicial, porque prolatada à luz do debate prévio com terceiros 

colaboradores, que ainda  emprestariam às decisões judiciais benfazeja legitimidade 

democrática, no sentido deliberativo Habermasiano, pois os juízes formariam suas convicções 

não mais exclusivamente sobre as manifestações das partes em um processo, mas também e 

sobretudo levando em conta a colaboração da manifestação democrática e pública do amici 

curiae, representado pelo conselho de política pública afeto à discussão em causa, o que 

igualmente amplificaria a possibilidade de efetividade e legitimidade das decisões do Poder 

Judiciário.  

Nesse sentido, Cássio Scarpinella Bueno (2006) ao ressaltar que a possibilidade de 

generalização da utilização da figura do amicus curiae, abre o debate sobre a questão de se 

saber quem poderia pretender atuar como amicus, e ele próprio aponta a sugestão de resposta 

argumentando que quando a própria lei brasileira prevê a figura do amicus curiae, por 

exemplo, com relação à CVM, o INPI, e o CADE, a questão seria simples, mas, questiona o 

autor, “fora desses casos, quem pode pretender ser chamado para manifestar-se na qualidade 

de amicus curiae, ou diferentemente, quem pode avocar para si a atuação nessa qualidade, 

pretendendo intervir neste ou naquele processo?” ((BUENO, 2006, p. 640). 

Com efeito, Scarpenella sustenta que a específica “representatividade adequada” (a 

“representatividade dos postulantes”) é que deveria, sempre, presidir a intervenção do amicus 

curiae, e nesse sentido a verificação da ocorrência do que esse autor chama de interesse 

institucional seria, em qualquer caso, decisivo para decidir sobre quem pode e quem não pode 

ser aceito como amicus curiae. “O confronto entre as aptidões, qualidades, reputação, fins 

institucionais tempo de experiência, atuação nos mais diversos campos da vida e do direito em 

suas diversas facetas e o objeto da ação será sempre de fundamental importância.” (BUENO, 

2006, p. 647) Assim, quanto aos conselhos de políticas públicas, pela trajetória de sua 

evolução na vida institucional brasileira e pela natureza sui generis que possuem conforme o 

debate que se fez no primeiro capítulo deste trabalho, parece não haver dúvida razoável em 

admitir-se neles a presença de plena aptidão, especialização e finalidades institucionais para 
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exercerem, como instrumentos da democracia participativa, a representatividade adequada de 

interesses através da figura de amicus curiae.  

Imagine-se, na esteira de hipótese já aventada linhas atrás, que chegasse ao Judiciário 

demanda envolvendo questão atinente ao plano diretor de determinada cidade. Se nessa 

hipotética situação, o plano diretor houvesse sido elaborado ainda na fase interna da 

administração pública municipal com a participação dos conselhos de políticas públicas afetos 

a essa área, na garantia da consecução da finalidade social da cidade; e se durante o processo 

legislativo também tivessem os conselhos sido ouvidos pelos vereadores — representantes 

incumbidos de votar a lei na Câmara Municipal; e se, por fim, chegando uma demanda que 

envolvesse a interpretação do referido plano diretor no Judiciário, fossem os conselhos 

instados a atuarem como eventuais mediadores ou conciliadores ou ainda a subsidiarem o 

Juízo, como amici curiae, com pareceres antes que a decisão fosse tomada. 

Não se tenderia em todas essas situações a se alcançar resultados e processos 

decisórios muito mais legítimos e democráticos? Os sistemas representativos tradicionais, no 

executivo, no legislativo e no judiciário não teriam sido complementados pela democracia 

participativa? E isso não teria resultado em alguma medida na regeneração e na relegitimação 

democrática da atuação estatal? As respostas a essas indagações, por tudo que se viu, tendem 

a ser positivas. 

 Mais ainda se se levar em conta que a novíssima legislação processual civil, da 

qual já se deu notícia linhas atrás, prevê de forma inovadora que já nos processos em 

tramitação na primeira instância, portanto nas causas a serem julgadas pelos Juízes de Direito 

nas Comarcas, estarão estes autorizados a admitir a figura do amicus curiae como forma de 

melhor qualificar as decisões judiciais.  

Dessarte, a Lei 13.105/2015 que institui o novo Código de Processo Civil 

brasileiro, o primeiro a ser inteiramente debatido e sancionado sob o regime democrático, já 

que o de 1939 e o de 1973 foram sancionados sob as ditaduras do Estado Novo e Militar, 

respectivamente, prevê em seu artigo 138 que “o juiz ou o relator, considerando a relevância 

da matéria, a especificidade do tema objeto da demanda ou a repercussão social da 

controvérsia, poderá, por decisão irrecorrível, de ofício ou a requerimento das partes ou de 

quem pretenda manifestar-se, solicitar ou admitir a participação de pessoa natural ou jurídica, 

órgão ou entidade especializada, com representatividade adequada, no prazo de 15 (quinze) 

dias de sua intimação.”
165

Alexandre Gustavo Melo Franco Bahia (2012) comentando esse 
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dispositivo quando ainda tramitava como projeto de lei na Câmara dos Deputados, já percebia 

a ampliação do instituto, que agora não se circunscreveria ao controle de constitucionalidade 

(difuso/concentrado) e ao julgamento da repercussão geral, mas poderia ser usado em 

qualquer processo, mesmo no primeiro grau.  

Os requisitos, segundo Bahia (2012), teriam ficado mais claros: relevância da 

matéria, especificidade do tema discutido ou sua repercussão social e representatividade 

adequada e o ingresso adviria de decisão interlocutória, irrecorrível, do juiz, de oficio, a 

requerimento das partes ou a requerimento do próprio amicus  interessado. Já comentando 

esse instituto segundo a redação que lhe deu a Lei 13.105/2015, Scarpinella Bueno (2015) 

acrescenta que o interesse a ser demonstrado é o interesse institucional e não o mero interesse 

jurídico e que representaria um avanço a possibilidade de o juiz definir os poderes do amicus 

curiae em cada caso, conforme previsto no parágrafo segundo do artigo 138 do novo Código 

de Processo Civil. 

Logo, os conselhos de políticas públicas municipais podem e devem ser admitidos a 

atuarem como amici curiae nos processos em 1ª instância, mormente naquelas causas que 

além de dizerem respeito a assuntos de interesse público, demandem conhecimentos 

específicos e ao mesmo tempo plurais, que possivelmente só os conselhos reúnem, pelas suas 

características únicas e inéditas. A ênfase à conciliação e à mediação foi inclusive estendida 

pelo novo Código de Processo Civil à Administração Pública nos três níveis de governo, 

reforçando o que já se disse acerca da participação dos conselhos em audiências públicas no 

âmbito dos processos administrativos, oportunizando-se desta feita a atuação dos conselhos 

como amici também nas questões administrativas de acordo com o artigo 174 da Lei 

13.105/2015 que assim dispõe: “a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios 

criarão câmaras de mediação e conciliação, com atribuições relacionadas à solução 

consensual de conflitos no âmbito administrativo, tais como:I - dirimir conflitos envolvendo 

órgãos e entidades da administração pública; II - avaliar a admissibilidade dos pedidos de 

resolução de conflitos, por meio de conciliação, no âmbito da administração pública; III - 

promover, quando couber, a celebração de termo de ajustamento de conduta.”
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 As decisões judiciais, por outro lado, e mesmo o próprio Poder Judiciário, ao 

chamarem os conselhos de políticas públicas, sejam os municipais, sejam os estaduais, sejam 

os nacionais a participarem como amici nos processos judiciais, ganhariam em legitimidade e 
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por isso também em maior efetividade, e acima de tudo espelhariam a complementaridade 

democrática entre os instrumentos participativos e os mecanismos tradicionais da esfera 

estatal.  Outro princípio valorizado no novo diploma processual civil é o da cooperação
167

, 

que remete aqui à ideia do capital social como se viu, uma vez que todos os que participam do 

processo devem fazê-lo de boa-fé para que se chegue dentro de razoável duração de tempo a 

uma decisão justa e efetiva.  

Os conselhos de políticas públicas, portanto, atuando como amici curiae devem fazê-

lo de boa-fé e com o espírito cooperativo, disso se valendo obviamente do componente neles 

presente de capital social, além da demodiversidade e da pluralidade participativa que 

expressam. Pode-se, pois, supor que não só o processo civil e as decisões judiciais nele 

proferidas poderão ser mais efetivas e mais democráticas com a participação dos conselhos 

como amici curiae, mas a própria imagem do Judiciário, como Poder ainda distante do povo, 

pode ser paulatinamente transformada com essa complementaridade legitimante. 

Assim, através das prescrições sugestivas deste capítulo, baseadas no conjunto das 

investigações e das interpretações construídas sobre seus resultados, abrem-se possíveis 

caminhos para uma atuação concreta dos conselhos de políticas públicas na direção de uma 

democracia revigorada, de melhor qualidade. Brian Wampler (2011) robustece essa 

perspectiva ao dizer que deveríamos esperar que os mecanismos (instituições) participativos 

continuem a consolidar a sua posição como um canal fundamental de ligação entre o Estado e 

a sociedade, porque o esforço para melhorar o bem-estar social dos cidadãos e a qualidade da 

democracia estaria intimamente entrelaçado com a consolidação de uma governança 

participativa.  

Alfim, às questões e aos problemas que o presente trabalho em sua introdução se 

propôs a debater, pode-se dizer que: (i) a natureza dos conselhos de políticas públicas se 

mostrou híbrida, intermediária em face da sociedade civil de um lado e o Estado de outro;  (ii) 

os conselhos de políticas públicas permitem a superação da dicotomia entre Estado e 

sociedade civil através da participação com interação e partilha do poder do estatal; (iii) os 

conselhos de políticas públicas podem ser considerados como espaços públicos de cidadania; 

(iv) e são reconhecidos como instrumentos de democracia direta, participativa; (v) são 

também os conselhos de políticas públicas potenciais geradores de capital social e portanto 
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agentes do desenvolvimento social e econômico; (vi) diante da crise do sistema representativo 

e dos riscos a que a própria democracia se sujeita, são os conselhos dotados de capacidade 

para regenerar, revigorar e relegitimar os órgãos tradicionais da democracia representativa, 

elevando a qualidade da democracia; e, por fim, (vii) essa tarefa se mostra factível como na 

atuação dos conselhos nas sugestões concretas de caminhos ao revigoramento democrático.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



171 

 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

O debate em torno do papel e da atuação dos conselhos de políticas públicas em face 

do Estado brasileiro assumiu extraordinária e crescente importância a partir da 

redemocratização institucionalizada na segunda metade da década de 1980. Ao lado dos 

instrumentos clássicos da democracia representativa, ressurgidos do último período ditatorial 

que sombreou a República, e dos demais mecanismos de democracia participativa, 

instaurados com a nova ordem constitucional a partir de 1988, os conselhos de políticas 

públicas passaram a assumir potencialidades singulares, que tendem a qualificá-los como 

instrumentos cada vez mais necessários ao revigoramento democrático.   

 Naturalmente, a compreensão dessa atuação participativa dos conselhos e da 

possibilidade de constituírem-se em instrumentos de construção de uma democracia 

revigorada passa primeiro pela compreensão da natureza e do exercício do próprio modelo 

democrático em curso, e isso significa compreender suas virtudes e seus vícios. Esse debate a 

respeito da qualidade da democracia que experimenta o Brasil neste início de século XXI é 

essencial para que se tenha claro o papel dos sistemas representativos tradicionais, da crise 

que os envolve, e a possibilidade de complementaridade com os mecanismos participativos. 

 Demonstrou-se com o presente trabalho o surgimento e a evolução dos conselhos de 

políticas públicas no Brasil, na roupagem de formações coletivas institucionalizadas, 

normatizadas e disseminadas, ainda que heterogeneamente, por todo o território nacional; e 

evidenciados foram seus marcos históricos, suas classificações, suas transformações de órgãos 

do Estado para órgãos coletivos de participação democrática no Estado e, sobretudo, ficou 

evidenciada a institucionalidade normativa na perspectiva da reconstrução constitucional após 

1988. Igualmente, ficou demonstrada a interdependência e a articulação dos conselhos na 

relação entre a sociedade civil e o Estado, distinguindo-se para os fins desse trabalho a 

sociedade civil de modo geral dos órgãos estritos da sociedade civil, bem como foram os 

conselhos distinguidos de outras instituições participativas, e referidos foram resultados de 

pesquisas empíricas de variada abrangência territorial. 

 Após análises comparativas, evidenciou-se a natureza institucional híbrida dos 

conselhos de políticas públicas.  Demonstrou-se que a atuação transformadora dos conselhos 

de políticas públicas como espaços públicos de efetivo exercício coletivo da cidadania 
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condiciona-se aos necessários controle, fiscalização e participação social efetiva sobre as suas 

diversas formas funcionais de interação com o Estado.  

Verificou-se que o arremedo de conselhos é o desserviço maior à causa democrática, 

pois sob uma aparente forma plural e coletiva de participação nos destinos da comunidade, 

podem esconder-se na verdade interesses hostis ao pleno e democrático exercício da cidadania 

e da efetiva realização de políticas públicas, pois a partilha do exercício do poder político não 

se faz sem contrariar interesses. Portanto, a vigília social permanente, a fiscalização, o 

controle social sobre a atuação dos conselhos de políticas públicas se fazem necessários e 

benfazejos, pois como órgãos de controle social do Estado –e os conselhos indubitavelmente 

também desempenham essa função- também precisam ser controlados, exatamente para que 

não se tornem meros arremedos de conselhos de políticas públicas.  

Assim, quaisquer que sejam as áreas em que os conselhos de políticas públicas 

mantenham interface com o Estado e/ou com a sociedade civil, a função transformadora de 

sua inédita natureza institucional estará fortemente dependente do seu desempenho efetivo, 

prático, real e perceptível a toda à comunidade. 

Doutro prisma, debatidas foram as características fundamentais da democracia 

moderna, passando pela sua evolução desde a antiguidade clássica. Demonstrou-se que a sua 

forma representativa prevaleceu nas democracias modernas, mas que esse sistema encontra-se 

em crise, ou em transformação, necessitando de revigoramento. Esclareceu-se a distinção 

entre a representação por mandato imperativo e por mandato fiduciário, demonstrando-se ser 

esse último o praticado pela maioria das democracias ocidentais. Demonstrou-se, de outro 

lado, que a chamada crise da representatividade pode ser mais abrangente, alcançando o 

próprio sistema político e em última instância até mesmo o sistema democrático como um 

todo. Revelou-se, por isso mesmo, com base nas contribuições de Todorov e de Rancière, que 

não só a democracia representativa corre o risco oriundo da absolutização de um dos seus 

elementos constitutivos, liberdade individual, soberania popular e progresso (entendido como 

desenvolvimento econômico e social), como esse risco advém do ódio daqueles (oligarquias 

econômicas ou de privilégios de nascimento) que não admitem o governo de não importa 

quem, de qualquer um. 

Constatou-se que diante da existência de espaço para a criatividade institucional, para 

a inventividade, a utilização dos conselhos de políticas públicas como instrumentos 

revigoradores da democracia ganhou relevo e particular possibilidade de êxito no cenário 

brasileiro, pois os conselhos de políticas públicas já têm se mostrado, conforme estudos 

empíricos referidos no trabalho, promissores na tarefa de revigoramento democrático e de 
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inclusão social de novos atores. De igual modo, verificou-se que os conselhos brasileiros se 

habilitam a protagonizar de forma inventiva, criativa e complementar o revigoramento da 

democracia representativa na esteira da sua evolução histórica e de sua institucionalização 

constitucional.  

  Com apoio em pensadores do participacionismo e em pesquisas empíricas 

relacionadas à democracia participativa, demonstrou-se que a complementaridade entre os 

sistemas democráticos representativos e participativos engendra o desenvolvimento humano e 

colabora para que seja forjada uma cidadania mais ativa. Viu-se que essa associação entre os 

dois sistemas faz ressoar o problema das desigualdades materiais nas sociedades democráticas 

e do obstáculo que isso pode constituir a uma maior participação popular.  

Os conselhos de políticas públicas, reconhecidos como instrumentos de democracia 

participativa, revestem-se das condições necessárias ao revigoramento e à relegitimação dos 

mecanismos representativos e, além disso, podem converter e qualificar a democracia de 

baixa para alta intensidade, na medida em que atuam como interface entre no eixo horizontal 

e o eixo vertical na relação entre a sociedade cível e do Estado. 

De igual modo, os conselhos de políticas públicas podem desempenhar papel 

importante e mesmo decisivo no desenvolvimento social e econômico, através do capital 

social que geram. Com efeito, como fortes componentes do desenvolvimento social e 

econômico, demonstrou-se que a atuação dos conselhos de políticas públicas especialmente 

no território local, ou seja, nos municípios, não só instrumentaliza a participação democrática 

nos processos decisionais em relação à cidade e à consecução dos seus fins sociais, como 

traduz a ideia revigoradora de que os próprios cidadãos estão construindo a comunidade em 

que vivem, as normas que vão obedecer, como acentuaram Toro e Herrera, e que, por outro 

lado, também mostra que os laços de convivência e de confiança caracterizadores do capital 

social a que se refere Putnam, se autorreforçam e, em última escala, que a qualidade da 

democracia se intensifica na medida em que o eixo horizontal de participação se faz ativo.  

Como sugestão prescritiva, discutiu-se a possibilidade concreta de atuação dos 

conselhos de políticas públicas na administração pública para garantir-se o fim social da 

cidade na execução compartilhada das políticas de desenvolvimento urbano, como o plano 

diretor; no legislativo, para regenerar-se no parlamento a representação tradicional através da 

participação dos conselhos no iter (caminho) da tramitação do processo legislativo, e, por 

equiparação, também nos diversos processos administrativos; e, por fim, no judiciário, para 

emprestar legitimidade às suas decisões através da participação dos conselhos em mecanismos 
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de conciliação, de mediação e, sobretudo, como amici curiae prontos a colaborar com os 

magistrados para a obtenção de decisões judiciais mais justas e efetivas. 

Patenteou-se que a consciência de que nessa quadra de nosso desenvolvimento, nesse 

momento de nossa história democrática, o experimentalismo e a inventividade são os 

caminhos que se abrem ao nosso esforço pela regeneração do sistema representativo e 

revigoramento da democracia.  

  Em síntese, a argumentação que se desenvolveu nos capítulos que compõem este 

trabalho partiu da investigação acerca da natureza dos conselhos de políticas públicas, de sua 

etimologia, de sua evolução histórica no plano internacional e sobretudo no plano doméstico, 

de sua institucionalização, de sua conformação real conforme pesquisas empíricas realizadas, 

de sua localização em face da sociedade civil e do Estado, de sua distinção em face de outros 

organismos da sociedade civil e outros órgãos estatais, de sua composição, regulação e 

normatização, do debate sobre seu reconhecimento como espaços públicos plurais, do debate 

em torno de sua transformação em possíveis espaços deliberativos da cidadania, do seu 

reconhecimento como instrumentos da democracia direta e participativa, e, finalmente, do 

debate acerca da possibilidade de revitalizarem o sistema representativo, de  serem geradores 

de capital social e potenciais agentes do desenvolvimento social e econômico, de coadjuvarem 

na transformação da “democracia de baixa” para a de “alta intensidade”, revigorando a 

qualidade da democracia. E diante dessa linha de investigação, e das razoáveis interpretações 

que podem ser construídas sobre o conjunto de seus resultados, uma prescrição sugestiva de 

atuação concreta dos conselhos de políticas públicas na direção de uma demodiversidade. 

 Em passagem já referida de Boaventura e agora repetida, diz-se como ele, que de fato 

a paciência da utopia é ilimitada. Quando Bobbio (1986) escrevera que se por democracia 

direta se entenderia literalmente a participação de todos os cidadãos em todas as decisões a 

eles pertinentes, a proposta seria insensata, pois “que todos decidam sobre tudo em sociedades 

sempre mais complexas como são as modernas sociedades industriais é algo materialmente 

impossível” (BOBBIO, 1986, p. 42), ele não poderia imaginar a evolução tecnológica dos 

últimos 20 anos, sobretudo no que diz respeito ao fenômeno da Internet e também das redes 

sociais que nela atuam. Referindo-se ao instituto do referendo, Bobbio (1986) chegara a dizer 

que seria esse o único instituto de democracia direta de concreta aplicabilidade e de efetiva 

aplicação na maior parte dos estados de democracia avançada, mas tratar-se-ia de um 

expediente extraordinário para circunstâncias extraordinárias, pois ninguém poderia imaginar 

um estado capaz de ser governado através do contínuo apelo ao povo, “salvo na hipótese, por 

ora de ficção científica, de que cada cidadão possa transmitir seu voto a um cérebro eletrônico 
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sem sair de casa e apenas apertando um botão.” (BOBBIO, 1986.53/54) Parece que Bobbio 

anteviu as possibilidades tecnológicas do mundo de hoje.  

Já Bonavides (2003) pôde testemunhar esse avanço tecnológico, pois segundo ele com 

o progresso, incremento e expansão dos meios eletrônicos de comunicação, o processo 

eleitoral direto teria deixado de ser mistério para a nação, que poderia plebiscitar, por meio de 

consultas populares instantâneas, todas as grandes decisões de interesse nacional, todos os 

problemas de soberania afetos à necessidade de soluções imediatas e legítimas, bem como 

poderia “referendar leis ordinárias ou emendas constitucionais do mesmo alcance político, 

social e jurídico daquelas decisões” (Bonavides, 2003, p.345). O que se quer dizer com essas 

citações e que se considera ter sido demonstrado neste trabalho é que a inventividade e a 

criatividade devem e podem nascer de ideias utópicas que se pacientemente mantidas vivas 

podem florescer vigorosas com o tempo.  

E o tempo dessa quadra, para além de permitir e exigir a inventividade com base nos 

processos tecnológico que parecem não ter limites, conta com um ambiente institucional em 

processo de amadurecimento para empreender e experimentar, como já defendia Dewey há 

oitenta anos, caminhos de complementaridade e de demodiversidade na relação entre as 

instituições participativas, notadamente os conselhos de políticas públicas, e as instituições 

representativas da democracia tradicional. 

Uma singela passagem ilustra essa concepção: durante uma reunião do Conselho 

Municipal de Montes Claros, quando se tratava de problemas referentes à escassez de leitos 

nas maternidades e dos óbitos infantis disso decorrentes, o debate que seria pobre e 

meramente técnico acaso tivesse sido travado intramuros na Administração Municipal, 

tornou-se rico e amplo ao ser realizado no conselho, com variados pontos de vista entre os 

usuários, entre os fornecedores, entre os trabalhadores e entre os representantes do Estado, 

como, por exemplo, o debate, por iniciativa de uma conselheira representante dos usuários do 

sistema de saúde, sobre a necessidade de reforçarem-se as parcerias com a pastoral da criança, 

que ministra instruções sobre cuidados durante o pré-natal, sobre o aleitamento materno, 

sobre as práticas caseiras de boa higiene e de saúde da gestante, pois seus agentes que teriam 

acesso amplo à população mais carente eram reconhecidos e detinham a confiança dessa 

população, e como resultado disso, também reconhecido pelos conselheiros, ter-se-ia a 

diminuição de óbitos infantis. Veja-se, a eventual atuação do Estado no sentido de pura e 

simplesmente aumentarem-se os leitos não seria eficaz se não fosse acompanhada de medidas 

educativas de saúde pública que no caso em referência só foram possíveis pelo debate e pela 
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diversidade de pontos de vista e de experiências de vida que o conselho de políticas públicas 

de saúde, espaço plural deliberativo, possibilitou que ocorresse.  

 Essa experiência prática deve servir de inspiração para os caminhos que também 

devem ser trilhados pelos conselhos de políticas públicas em suas diversas interfaces com o 

poder público, como naquelas em que este trabalho, a título de prescrição sugestiva, faz no 

último capítulo.  

 Para encerrar, repita-se aqui a frase que inaugura essa dissertação, formulada agora de 

forma interrogativa: conselhos de políticas públicas brasileiros – caminhos para uma 

democracia revigorada?  

Com base no conjunto das argumentações expendidas neste trabalho e nos resultados 

das pesquisas empíricas nele referidas, a resposta se mostra afirmativa, sim, os conselhos de 

políticas públicas brasileiros são caminhos para uma democracia revigorada, ainda que 

heterogeneamente localizados na imensa dimensão territorial brasileira, ainda que não 

homogêneos quanto à efetiva paridade na sua composição, ainda que em geral seja 

insuficiente a capacitação dos conselheiros advindos da sociedade civil, ainda que falte 

transparência do processo de escolha de seus membros, ainda que haja precariedade estrutural 

em muitos deles, e ainda que alguns sejam menos ativos que outros pela ausência de uma 

função deliberativa efetiva.  

Ainda assim, é afirmativa a indagação, pois a democracia, como se viu, é acima de 

tudo um processo de humanização, ontologicamente inacabado, permanentemente necessitado 

de criatividade e de inventividade para combater seus inimigos, para tutelar as minorias livres 

que vivem sob seu manto e que paradoxalmente lhe caracterizam, e através da diversidade 

presente nos conselhos de políticas públicas, a demodiversidade e os interesses comuns 

haverão de prevalecer, limitando-se os riscos da absolutização.  

Como disse o abade Sieyès referindo à representação parlamentar fiduciária, mas aqui 

aplicadas as suas palavras à complementaridade dos sistemas democráticos participativos e 

representativos: “o interesse pelo qual um homem concorda com todos os seus associados é 

evidentemente o objeto da vontade de todos e o da assembleia comum. Ali, a influência do 

interesse pessoal deve ser nula. E é isso também o que acontece; sua diversidade é seu 

verdadeiro remédio.”
168

  

 E assim deve ser. A diversidade pela participação, de que são exemplos os conselhos 

de políticas públicas, constitui um remédio alvissareiro para o revigoramento democrático.  

                                                 
168

 (SIEYÈS, 2007. p. 116) 



177 

 

 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

 
ABRAMOVAY, Ricardo. Conselhos além dos limites. In: Revista Estudos Avançados, vol. 

15, nº 43, set/dez, 2001. 

 

ALMEIDA, Debora C. Rezende de. CUNHA, Eleonora Schettini Martins. A análise da 

deliberação democrática: princípios, conceitos e variáveis relevantes. In Efetividade das 

instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ organizador: Roberto Rocha 

C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o desenvolvimento) pp. 109/124. 

Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 
_______. A Legitimidade da representação. 2012. Vídeo disponível em  

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/164 

 

ALMEIDA, Maria Hermínia Tavares de. Federalismo e Política Sociais. In: Revista 

Brasileira de Ciências Sociais, n. 28, 1995. 

 

ARENDT, Hannah.  On Revolution. Published by the Penguin Group.1990. Disponível em 

file:///C:/Users/user/Documents/Downloads/Arendt%20-%20On%20Revolution.pdf 

 
ARISTÓTELES. Política. Traduzido por Pedro Constantin Tolens. 5.ed. São Paulo: Martin 

Claret, 2010. 

 

AULETE, Calda; DE GARCIA, Hamilcar; NASCENTES, Antenor. Dicionário 

contemporâneo da língua portuguesa. 4 ed. : Rio de Janeiro: Editora Delta p. 1101. 1958. 

 

AVRITZER, Leonardo. Sociedade civil e Estado no Brasil: da autonomia à 

interdependência política Opin. Publica vol.18 no.2 Campinas Nov. 2012 

http://dx.doi.org/10.1590/S0104-62762012000200006  

 

_______. Sociedade Civil e participação no Brasil democrático. In. AVRITZER, Leonardo. 

Experiências nacionais de participação social. São Paulo. Cortez. 2009.  

 

_______. O orçamento participativo: as experiências de Porto Alegre e Belo Horizonte. In: 

DAGNINO, E. (Org.).                                             . São Paulo: Paz e Terra, 

2002. 

 

_______.;  ALMEIDA, Debora Cristina Rezende de. Participação e (Re)distribuição nas 

políticas públicas em Minas Gerais. (FAPEMIG).Belo Horizonte. 2009.Disponível em 

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/sites/default/files/relatorio_final.pdf 

 

_______.; SANTOS, Boaventura de Sousa. Para ampliar o cânone democrático. In SANTOS, 

Boaventura de Souza. (org)., Democratizar a democracia: os caminhos da democracia 

participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/164
http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/sites/default/files/relatorio_final.pdf


178 

 

 

_______. A qualidade da democracia e a questão da efetividade da participação: mapeando o 

debate. In Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ 

organizador: Roberto Rocha C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o 

desenvolvimento) pp. 13/25. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 

BACHRACH, Peter - Crítica de la Teoria Elitista de la Democracia. Bueno Aires, 

Amorrortu, 1973. 

 

BAHIA, Alexandre Gustavo Melo Franco. Admissibilidade do amicus curiae no 

julgamento de repercussão geral.  Revista dos Tribunais | vol. 922/2012 | p. 589 - 609 | Ago 

/ 2012.  

 

BANDEIRA DE MELLO, Celso Antônio. Curso de Direito Administrativo, 12. ed., São 

Paulo: Malheiros, 2000.  

 

BARRETO, Daniela Santos. Pesquisa de informações básicas municipais (munic): 

instrumento para avaliação de instituições participativas locais In Efetividade das 

instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ organizador: Roberto Rocha 

C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o desenvolvimento) pp. 211/228. 

Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf  

acesso em 20/01/2016. 

 

BAVA, Silvio Caccia. Os Conselhos como instrumentos da sociedade civil. In: Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas, vol. 37. São Paulo: Pólis, 2000  

 

BENEVIDES, Maria Victoria de Mesquita. A Cidadania Ativa: Referendo, plebiscito e 

iniciativa popular, pp. 112/113; SOARES, Orlando. Comentários à Constituição da 

República Federativa do Brasil. Rio de Janeiro: Forense, 1990. p.44. 

 

BERCLAZ, Márcio Soares. A natureza político-jurídico dos conselhos sociais do Brasil: 

uma leitura a partir da política da libertação e do pluralismo jurídico. Rio de Janeiro. 

Lumen Juris. 2013.  

 

BERLIN, Isaiah. Dois conceitos de liberdade. In.: _____. Estudos sobre a humanidade. São 

Paulo, Companhia das Letras, 2002. 

 

BOBBIO, Norberto. O Futuro da Democracia. Traduzido por Marco Aurélio Nogueira. 

11.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2009. 

 

_______. Teoria geral da política: a filosofia política e as lições dos clássicos. Trad. 

Daniela Beccaccia Versiani. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

_______. Estado, governo, sociedade; por uma teoria geral da política; tradução Marco 

Aurélio Nogueira. — Rio de Janeiro: Paz e Terra, 14ª Edição. 2007. 

 

_______.; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. Dicionário de política. Trad. 

João Ferreira et alii. Brasília: Editora da UnB, 1986. 

 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf


179 

 

 

BONAVIDES, Paulo. Teoria constitucional da democracia participativa: por um direito 

constitucional de luta e resistência por uma nova hermenêutica por uma repolitização da 

legittimidade. 3 ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2003.  

 

_______. Ciência Política. 12ª ed. São Paulo: Malheiros Editores, 2006. 

 

_______. Constituinte e Constituição. A democracia, o federalismo, a crise 

contemporânea. 3. ed. São Paulo: Malheiros, 2010. 

 

BORBA, Julian. Participação política como resultado das instituições participativas: 

oportunidades políticas e o perfil da participação. In Efetividade das instituições 

participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ organizador: Roberto Rocha C. Pires. 

Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o desenvolvimento) pp. 65/76. Disponível 

em http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 

BOURDIEU, Pierre. O poder simbólico. 1ª edição. Rio de Janeiro: Editora Bertand Brasil, 

1989. 

 

BUVINICH, Danitza Passamai Rojas Buvinich. O mapeamento da institucionalização dos 

conselhos gestores de políticas públicas nos municípios brasileiros. Rev. Adm. Pública 

vol.48 no.1 Rio de Janeiro Jan./Feb. 2014. Disponível em http://dx.doi.org/10.1590/S0034-

76122014000100003  

 

BRASIL. Câmara dos Deputados. Projeto de lei - PSOL (PL 8048). 

Disponível em 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=643979 acesso 

em 15/02/16. 

 

_______. Câmara dos Deputados. Regimento Interno da Câmara dos Deputados. 

Disponível em www2.camara.leg.br › Atividade Legislativa › Legislação acesso em 

30/01/2016. 

 

_______. Câmara dos Deputados. Resoluções Internas n.º 01, de 2004 e nº 01, de 2008. 

Regulamento Interno da Comissão de Legislação Participativa. Disponível em 

http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-

permanentes/clp/diversos/REGULAMENTO%20INTERNO%20-%20CONSOLIDADO.pdf 

acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Carta Mundial pelo Direito à Cidade. Disponível em 

http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf acesso em jan. de 2016. 

 

_______. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. Brasília, 

DF, Senado, 1988. São Paulo: Saraiva 2013. acesso em 30/11/2015. 

 

_______. Decreto nº 8.243, de 23 de maio de 2.014. Regulamenta os Conselhos de Políticas 

Públicas. Disponível em  http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-

2014/2014/Decreto/D8243.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Estado de São Paulo. Lei nº 1.073 de 2.014. Disponível em 

www.al.sp.gov.br/spl/2014/12/.../1241614_50203634_Acessorio.doc acesso em 30/01/2016. 

http://www.camara.gov.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=643979
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/diversos/REGULAMENTO%20INTERNO%20-%20CONSOLIDADO.pdf
http://www2.camara.leg.br/atividade-legislativa/comissoes/comissoes-permanentes/clp/diversos/REGULAMENTO%20INTERNO%20-%20CONSOLIDADO.pdf
http://www.polis.org.br/uploads/709/709.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/Decreto/D8243.htm
http://www.al.sp.gov.br/spl/2014/12/.../1241614_50203634_Acessorio.doc


180 

 

 

 

_______. Estado do Rio de Janeiro. Constituição Estadual do Rio de Janeiro. Disponível 

em www.alerj.rj.gov.br/processo6.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Medida Provisória n. 661/94. Cria o Conselho Nacional de Educação. Disponível 

em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/.../mpv661.htm acesso em 

30/01/2016. 

 

_______. Lei 8.069, de 1990. Estatuto da Criança e do Adolescente. 

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8069.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______.  Lei 8.080, de 1990 e 8.142, de 1990, Institui o Sistema Único de Saúde.  

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Lei nº 8.666, de 1993. Institui normas para licitações e contratos da 

Administração Pública.  Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm 

acesso em 30/01/2016. 

 

_______.  Lei 8.742, de 199. Lei Orgânica da Assistência Social.  Disponível em 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Lei nº 8.987, de 1995.  Regime de concessão e permissão de serviços públicos. 

Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm acesso em 

30/01/2016. 

 

_______. Lei 9.307, de 1996. Lei de Arbitragem. Disponível em 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Lei nº 9.427, de 1996. Institui a Agência Nacional de Energia Elétrica. 

Disponível em www.aneel.gov.br/cedoc/lei19969427.pdf acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Lei nº 9.478, de 1997. Dispõe sobre a Política Energética Nacional. Disponível 

em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Lei nº 9.784, de 1999. Estabelece Normas Básicas para o processo 

administrativo. Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm acesso em 

30/01/2016. 

 

_______. Lei nº 10.257, de 2001. Estatuto da Cidade. Disponível em 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Lei 13.105, de 2015. Código de Processo Civil. Disponível em 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm acesso em 

30/01/2016. 

 

_______. Lei 13.129, de 2015. Altera a Lei de Arbitragem. Disponível em 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/.../L13129.htm acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Lei 13.140, de 2015. Lei de Mediação. Disponível em 

www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015.../2015/Lei/L13140.htm acesso em 30/01/2016. 

http://www.alerj.rj.gov.br/processo6.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2011-2014/2014/.../mpv661.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8080.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8666cons.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8742.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L8987compilada.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9307.htm
http://www.aneel.gov.br/cedoc/lei19969427.pdf
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9478.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9784.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/LEIS_2001/L10257.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13105.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/.../L13129.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015.../2015/Lei/L13140.htm


181 

 

 

 

_______. Lei nº 13.165/2015. Reforma Eleitoral. Altera a Leis nº 9.504/1997 (Lei das 

Eleições), a Lei nº 9.096/1995 (Lei dos Partidos Políticos) e a Lei nº 4.737/1965 (Código 

Eleitoral). Disponível em www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm 

acesso em 30/01/2016. 

 

_______. ONU. Declaração Universal dos Direitos do Homem. Disponível em 

http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Resolução nº 006/1986 do CONAMA. Licenciamento Ambiental. Disponível em 

www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=29 acesso em 30/01/2016. 

 

_______. Supremo Tribunal Federal. ADI 5081, Relator Ministro Luís Roberto Barroso. 

Disponível em www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5081.pdf acesso em 

30/01/2016. 

 

BUENO, Cássio Scarpinella,. Amicus curiae: no novo processo civil brasileiro: São Paulo: 

Saraiva, 2006. 

 

______. Novo Código de Processo Civil Anotado. Saraiva. 1ª edição. São Paulo. 2015. 

 

BUENO, Vera Cristina Caspari Monteiro Scarpinella. As leis de procedimento 

administrativo. Uma leitura operacional do princípio constitucional da eficiência, Revista de 

Direito Constitucional e Internacional, São Paulo: RT, vol. 39, p. 267-288, abr/jun-2002. 

 

BURKE, Edmund. Discurso aos eleitores de bristol. Tradução de Gustavo Biscaia de 

Lacerda e revisão da tradução de Leonardo Biscaia. In Rev. Sociol. Polít., Curitiba, v. 20, n. 

44, p. 97-101, nov. 2012. Disponível em 

http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v20n44/v20n44a08.pdf acesso em 25/01/2016. 

 

CALDERÓN, Adolfo Ignacio. Democracia local e participação popular: a lei orgânica 

paulistana e os novos mecanismos de participação popular em questão. São Paulo: 

Cortez, 2000. 

 

CALIMAN, Auro Augusto. O recall no Estado de São Paulo. Revista de Informação 

Legislativa, Brasília: ano 42, n.º 165, janeiro/março-2005, p. 200. 

 

CARDOSO, Antônio Dimas. RODRIGUES, Luciene. Pobreza, desigualdade de renda, 

mobilidade social no Brasil e os seus determinantes: 1981 a 2007. Trecho de reflexões da 

Pesquisa FAPEMIG. p. 3454. 2009. Disponível em 

http://www.apdr.pt/congresso/2009/pdf/Sess%C3%A3o%2036/264A.pdf 

 

CARNEIRO, Carla Bronzo Ladeira. Conselhos de políticas públicas: desafios para sua 

institucionalização.   Políticas públicas; coletânea / Organizadores: Enrique Saravia e 

Elisabete Ferrarezi. – Brasília: ENAP, 2006. 2 v.  pág. 151. 

http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfsconselhos/carneiro 

 

CANOTILHO, José Joaquim Gomes. Direito Constitucional e Teoria da Constituição. 

Coimbra: Almedina, 5ª ed., 2002. 

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13165.htm
http://www.onu.org.br/img/2014/09/DUDH.pdf
http://www.mma.gov.br/port/conama/legiabre.cfm?codlegi=29
http://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/ADI5081.pdf
http://www.scielo.br/pdf/rsocp/v20n44/v20n44a08.pdf
http://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfsconselhos/carneiro


182 

 

 

CARVALHO FILHO, José dos Santos. Processo Administrativo Federal (Comentários à 

Lei nº 9.784 de 29/1/1999), Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2001. 

CARVALHO, Maria do Carmo. A.A e TEIXEIRA, Ana Cláudia C. (org.) Conselhos 

Gestores de Políticas Públicas. São Paulo. Pólis, 2012. 

 

CORTES, Soraya Vargas. Instituições participativas e acesso a serviços públicos nos 

municípios brasileiros. In Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias 

de avaliação/ organizador: Roberto Rocha C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): 

(Diálogos para o desenvolvimento) pp. 77/86 Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 

_______. As diferentes instituições participativas existentes nos municípios brasileiros. In 

Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ 

organizador: Roberto Rocha C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o 

desenvolvimento) pp. 137/150. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 

COULANGES, Fustel de. A Cidade Antiga. São Paulo: Editora Martin Claret, 2006. 

 

CRUZ, Maria do Carmo Meirelles Cruz. Desafios para o funcionamento eficaz dos conselhos. 

In: Conselhos Gestores de Políticas Públicas, vol. 37. São Paulo: Pólis, 2000. 

    

CUNHA, Eleonora Schettini M. Participação política e o enfrentamento da questão social: 

o potencial dos conselhos de políticas e do orçamento participativo no Brasil. Disponível 

em http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/EleonoraCunha.pdf .  Acesso em 18 de outubro de 

2013. 

 

_______.; ALMEIDA, Debora C. Rezende de. FARIA, Claudia Feres. RIBEIRO, Uriella 

Coelho. Uma estratégia multidimensional de avaliação dos conselhos de políticas: dinâmica 

deliberativa, desenho institucional e fatores exógenos. In Efetividade das instituições 

participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ organizador: Roberto Rocha C. Pires. 

Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o desenvolvimento) pp. 297/322. 

Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 

DAGNINO, Evelina (org.). Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo, Paz e 

Terra, 2002. 

 

DAHL, Robert; Poliarquia: Participação e Oposição. São Paulo: Editora Universidade de 

São Paulo, 1997. 

 

DALLARI, Dalmo de Abreu. Elementos de teoria geral do Estado. 25ª ed., São Paulo: 

Saraiva, 2005. 

 

DEXHEIMER, Marcus Alexsander. Estatuto da cidade e democracia participativa. Santa 

Catarina, OAB/SC Editora, 2006. 

DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Direito Administrativo, 12. ed., São Paulo: Atlas, 2000. 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf
http://www.ces.uc.pt/lab2004/pdfs/EleonoraCunha.pdf


183 

 

 

DUSSEL, Enrique. 20 Teses de política. Trad. Rodrigo Rodrigues. Buenos Aires: Consejo 

Latinoamericano de Ciencias Sociales – CLACSO; São Paulo: Expressão Popular, 2007. 

DWORKIN, Ronald. A Virtude Soberana: a teoria e a prática da igualdade. Traduzido 

por Jussara Simões. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 FARIA, Cláudia Feres. Principais conceitos da Teoria Deliberativa. Vídeo disponível em 

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/164 

 

FEIJÓ, Jandira; DE FRANCO, Augusto (Orgs.). Olhares sobre a experiência da 

Governança Solidária Local de Porto Alegre. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2008. 

FERREIRA, Aurélio Buarque de Holanda. Novo dicionário Aurélio. 2 ed. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira, p. 457. 1986.  

 

FERREIRA FILHO, Manoel Gonçalves. Curso de Direito Constitucional – 34. Ed. São 

Paulo: Editora Saraiva, 2008. 

FERRAZ, Sérgio e DALLARI, Adilson Abreu. Processo Administrativo, 1. ed., 2. tiragem, 

São Paulo: Malheiros, 2002. 

FONSECA, Edson Pires da. Direito constitucional legislativo: poder legislativo, direito 

parlamentar e processo legislativo.Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2013.  

 

FRANCO, Augusto de e POGREBINSCHI, Thamy(org ). Democracia Cooperativa: 

Escritos Políticos de John Dewey. Porto Alegre: EdipucRS, 2008. 

_______. Democracia: um programa autodidático de aprendizagem / – São Paulo: 2007-

2012 (Segunda edição revista e aumentada). 

Disponível em 

http://api.ning.com/files/mlmJ3xN5S7Bew9cLd0Nbu1kSndBjpuZ0Jn1cIUzQminOjePB9aed

wmLuWy4drh6MtbCs9qACS61H6x-

KZW3NIRkeqGJGhH1V/FRANCOAugusto20072012DemocraciaUmprogramaautodidaticod

eaprendizagemSegundaEdio.pdf 

 

_______.Desenvolvimento, capital social, redes sociais e sustentabilidade. 2007. 

Disponível em http://pt.slideshare.net/augustodefranco/desenvolvimento-capital-social-e-

democracia-franco 

 

FUKS, Mário. PERISSINOTTO Renato M.; SOUZA, Nelson Rosário (org.) Democracia e 

participação. Os conselhos gestores do Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 2004. 

GOHN, Maria da Glória. Conselhos gestores e participação sociopolítica. 4º Ed. São Paulo. 

Cortez, 2011. 

GUIMARÃES, Aline Amorin Melgaço. Democracia possível: espaços institucionais, 

participação social e cultura política. Campinas: Alínea Editora, 2008. 

JACOBS, Jane. Morte e Vida de Grandes Cidades - 3ª Ed. Wmf Martins Fontes. 2011. 

 

JUNIOR, Orlando Alves dos Santos. MARICATO, Ermínia. Construindo a Política 

Urbana: participação democrática e o direito à cidade. Disponível em 

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/164
http://api.ning.com/files/mlmJ3xN5S7Bew9cLd0Nbu1kSndBjpuZ0Jn1cIUzQminOjePB9aedwmLuWy4drh6MtbCs9qACS61H6x-KZW3NIRkeqGJGhH1V/FRANCOAugusto20072012DemocraciaUmprogramaautodidaticodeaprendizagemSegundaEdio.pdf
http://api.ning.com/files/mlmJ3xN5S7Bew9cLd0Nbu1kSndBjpuZ0Jn1cIUzQminOjePB9aedwmLuWy4drh6MtbCs9qACS61H6x-KZW3NIRkeqGJGhH1V/FRANCOAugusto20072012DemocraciaUmprogramaautodidaticodeaprendizagemSegundaEdio.pdf
http://api.ning.com/files/mlmJ3xN5S7Bew9cLd0Nbu1kSndBjpuZ0Jn1cIUzQminOjePB9aedwmLuWy4drh6MtbCs9qACS61H6x-KZW3NIRkeqGJGhH1V/FRANCOAugusto20072012DemocraciaUmprogramaautodidaticodeaprendizagemSegundaEdio.pdf
http://api.ning.com/files/mlmJ3xN5S7Bew9cLd0Nbu1kSndBjpuZ0Jn1cIUzQminOjePB9aedwmLuWy4drh6MtbCs9qACS61H6x-KZW3NIRkeqGJGhH1V/FRANCOAugusto20072012DemocraciaUmprogramaautodidaticodeaprendizagemSegundaEdio.pdf
http://pt.slideshare.net/augustodefranco/desenvolvimento-capital-social-e-democracia-franco
http://pt.slideshare.net/augustodefranco/desenvolvimento-capital-social-e-democracia-franco


184 

 

 

http://gestaocompartilhada.pbh.gov.br/sites/gestaocompartilhada.pbh.gov.br/files/biblioteca/ar

quivos/partic_democratica_e_direito_a_cidade.pdf 

 

HABERMAS, Jürgen. Direito e democracia: entre facticidade e validade II. Tradução de 

Flávio Beno Siebeneichler. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 1999. 

 

_______. Participação Política, in CARDOSO, F. H. & MARTINS, C. E., “Política e 

         ”. São Paulo-SP. Nacional. 1983. 

 

_______. Mudança estrutural da esfera pública: investigações quanto a uma categoria 

da sociedade burguesa. Rio de Janeiro : Tempo Brasileiro, 1984. 

HANSEN, Gilvan Luiz. Mudança estrutural da esfera pública:Cinquenta anos de um 

texto atual e Multifacetado. in Problemata: R. Intern. Fil. Vol. 03. No. 02. (2012), pp. 101-

126 ISSN 2236-8612 DOI: http://dx.doi.org/10.7443/problemata.v3i2.14956. Disponível em 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/problemata/article/view/14956 

 

HAMILTON, Alexander. JAY, John. MADISON, James. O Federalista. Tradução de 

Ricardo Rodrigues Gama. Campinas. Russel Editores. 2003. 

HARDMAN, Reis T. (2006), Dizer não é dizer sim? O Futuro da União Europeia após o 

Referendo na França, Hardman Reis e Gomes Biacchi (Coord.) A Integração Regional no 

Direito Internacional, São Paulo: Editora Lex/Aduaneiras. 

 

HEGEL, Georg Wilíelm Friedrich. Princípios da filosofia do direito; tradução Orlando 

Vitorino. - São Paulo : Martins Fontes, 1997. 

HERRERA, Daniel.  La Democracia: uma verdade y um valor éticos em construción. In: 

Soberania popular y democracia em Colombia. Bogotá: Ediciones Foro Nacional por 

Comlombia y viva a Cuidadanía, 1992. 

 

HÖFFE, Otfried. Justiça Política: fundamentação de uma filosofia crítica do Direito e do 

Estado. Traduzido por Ernildo Stein. Petrópolis: Vozes, 1991. 

_______.A Democracia no Mundo de Hoje. Traduzido por Tito Lívio Cruz Romão. São 

Paulo: Martins Fontes, 2005. 

 

HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 26.ed. São Paulo: Companhia das Letras, 

1995. 

 

HOUAISS, Antônio; VILLAR, Mauro de Sales; FRANCO, Francisco Manoel de Mello. 

Dicionário houaiss de língua portuguesa. 1 ed. Rio de Janeiro: Editora Objetiva,  2001.  p. 

807. 

 

KELSEN, Hans. Teoria Pura do Direito. Trad: J. Baptista Machado. Editora Martins Fontes: 

São Paulo, 1998. 

 

KOLODY, ANDRESSA. ROSA, CARLA BUHRER SALLES. LUIZ, DANUTA S. C. 

Revista AURORA ano V número 8 - AGOSTO DE 2011 ISSN: 1982-8004 

www.marilia.unesp.br/aurora 

KONDER, Leandro. O que é dialética. 28. ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.  

http://www.marilia.unesp.br/aurora


185 

 

 

LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: 

planejamento e execução de pesquisas, amostragens e técnicas de pesquisas, elaboração, 

análise e interpretação de dados. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 

 

LASSALE, Ferdinand.  A Essência da Constituição”. 4ª. Edição, Rio de Janeiro, Editora 

Lúmen Júris, 1998.  

 

LAVALLE, Adrián Gurza. Participação: valor, utilidade, efeitos e causa. In Efetividade das 

instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ organizador: Roberto Rocha 

C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o desenvolvimento) pp. 33/42. 

Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 

LEFEBVRE, Henri. O direito à cidade. Trad. Rubens Eduardo Farias. São Paulo: Centauro 

Editora, 3ª edição, 2008. 

LUBENOW, Jorge Adriano.  Esfera pública e democracia deliberativa em Habermas. 

Modelo teórico e discursos críticos. In Kriterion vol.51 no.121 Belo Horizonte. 2010. 

Disponível em  http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2010000100012  

LÜCHMANN, L. H. H. A representação no interior das experiências de participação. Lua 

Nova, São Paulo, n. 70, 2007 . Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a07n70.pdf 

 

MACPHERSON, C. B. A Democracia Liberal: Origens e Evolução. Rio de Janeiro: Zahar 

Editores, 1978. 

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de; ROCHA, Carlos Alberto Vasconcelos. O município e 

a construção da democracia participativa. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2006.  

______. A crise da democracia representativa.. Revista Jus Navigandi, Teresina, ano 9, n. 

223, 16 fev. 2004. Disponível em: <https://jus.com.br/artigos/4828>. Acesso em: 12 jan. 

2016. 

 

______. Direito Constitucional. 2d. Belo Horizonte, 2002. 

 

_______. Por um novo constitucionalismo – Por uma nova democracia. Disponível em 

<Disponível em <http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-

constitucionalismo-por.html>. Acesso em 25 fev. 2016.  

 

MANIN, Bernard.  Metamorfoses do governo representativo. Tradução de Vera Pereira, 

disponível em http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_29/rbcs29_01.htm 

acesso em 20/01/2016. 

 

_______.  “As metamorfoses do governo representativo”. Revista Brasileira de Ciências 

Sociais, Nº. 29. pp.5 a 34. 1995.  

 

MANFREDINI, Karla M. Democracia Representativa Brasileira: O Voto Distrital Puro Em 

Questão. Florianópolis, 2008. 
 

http://dx.doi.org/10.1590/S0100-512X2010000100012
http://www.scielo.br/pdf/ln/n70/a07n70.pdf
https://jus.com.br/artigos/4828/a-crise-da-democracia-representativa
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/2/16
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/2/16
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/2/16
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004/2
https://jus.com.br/revista/edicoes/2004
http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-constitucionalismo-por.html
http://joseluizquadrosdemagalhaes.blogspot.com.br/2013/06/1335-por-um-novo-constitucionalismo-por.html
http://www.anpocs.org.br/portal/publicacoes/rbcs_00_29/rbcs29_01.htm


186 

 

 

MARX, Karl, Crítica da filosofia do direito de Hegel; tradução de Rubens Enderle e 

Leonardo de Deus ; [supervisão e notas Marcelo Backes]. - [2.ed revista]. - São Paulo : 

Boitempo, 2010 

 
MEDAUAR, Odete. Direito Administrativo Moderno, 6. ed., São Paulo: RT, 2002. p. 216. 
 

MIGUEL, Luís Felipe. A Democracia Domesticada: Bases Antidemocrátricas do 

Pensamento Democrático Contemporâneo. Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, 

Vol. 45, n.º 03, 2002. 

 

_______. Representação política em 3-D: elementos para uma teoria ampliada da 

representação política. Revista Brasileira de Ciências Sociais, São Paulo, v. 18, n. 51, 2003. 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15989 acesso em 20/01/2016. 

 

MILL, Stuart. Considerações sobre o Governo Representativo. Tradução de E. Jacy 

Monteiro. Ibrasa. 1964. 
 

MIRANDA, Sandro Ari Andrade de. A crise da democracia representativa e a reforma 

política. In:Âmbito Jurídico, Rio Grande, IX, n. 25, jan 2006. Disponível em: 

<http://www.ambito-

juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=715>. Acesso em 

jan 2016. 

 

MOREIRA, Marco Antônio Queiroz. Democracia participativa do município. São Paulo: 

Editora Juarez, 2005.  

 

MORENO, Lira Furtado. As diferentes abordagens do conceito de poder: Um estudo 

comparativo entre Weber, Hannah Arendt, Habermas, Foucault e Bourdieu. Disponível em  

http://www.coneco.uff.br/sites/default/files/institucional/as_diferentes_abordagens_do_concei

to_de_poder.pdf acesso em 29-01-16. acesso em 20/01/2016. 

 

MORAES, Alexandre de. Direito Constitucional – 25ª Edição. São Paulo: Editora Atlas, 

2010. 

 

MORAES, Renato Almeida. Conselhos de Gestão Fiscal e sociedade civil. In  

MAGALHÃES, José Luiz Quadros de; ROCHA, Carlos Alberto Vasconcelos. O município e 

a construção da democracia participativa. Belo Horizonte: Editora Mandamentos, 2006.  

MÜLLER, Friedrich. Quem é o povo? A questão fundamental da democracia. Traduzido 

por Peter Naumann. Max Limonad. São Paulo. 2003. 

OFFE, Claus. “A Democracia Partidária Competitiva e o Welfare State Keynesiano: fatores 

de estabilidade e desorganização”. In – Problemas Estruturais do Estado Capitalista. Rio 

de Janeiro-RJ. Tempo Brasileiro, 1984. 

 

_______.Los Nuevos Movimientos Sociales. Ariel. Barcelona. 1984. Disponível em 

http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/58/pr/pr6.pdf acesso em 

20/01/2016. 

 

http://www.scielo.br/pdf/rbcsoc/v18n51/15989
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=715
http://www.ambito-juridico.com.br/site/index.php?n_link=revista_artigos_leitura&artigo_id=715
http://www.coneco.uff.br/sites/default/files/institucional/as_diferentes_abordagens_do_conceito_de_poder.pdf%20acesso%20em%2029-01-16
http://www.coneco.uff.br/sites/default/files/institucional/as_diferentes_abordagens_do_conceito_de_poder.pdf%20acesso%20em%2029-01-16
http://www.juridicas.unam.mx/publica/librev/rev/gac/cont/58/pr/pr6.pdf


187 

 

 

PAGLIARINI, Alexandre Coutinho. Manifesto em Favor da Democracia (e dos Direitos 

Humanos) no Estado Nacional, na Comunidade Internacional e na Sociedade Civil. In: 

CLÈVE, Clèmerson Merlin; PAGLIARINI, Alexandre Coutinho; SARLET, Ingo Wolfgang. 

Direitos Humanos e Democracia. Rio de Janeiro: Forense, 2007. 

PAINE, Thomas. Os Direitos do Homem. Tradução de Jaime A. Clasen. Vozes. Petrópolis. 

1989. 

PATEMAN, Carole. Participação e Teoria Democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1992. 

 

PIRES, Roberto Rocha C. VAZ, Alexander Cambraia N. ALMEIDA, Acir. SILVA, Fabio de 

Sá. LOPEZ, Felix Garcia. ALENCAR, Joana Luiza Oliveira. Em busca de uma síntese: 

ambições comuns e abordagens diversificadas na avaliação da efetividade das instituições 

participativas. In Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de 

avaliação/ organizador: Roberto Rocha C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos 

para o desenvolvimento) p. 347/364. Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

 

PRZEWORSKI, Adam. STOKES, Susan C. E. MANIN, Bernard.  Eleições e 

Representação. Democracy, Accountability and Representation. Cambridge: Cambridge 

University Press. Tradução de Felipe Duch. In Lua Nova, São Paulo, 67: 105-138, 2006. 

Disponível em http://www.scielo.br/pdf/ln/n67/a05n67.pdf 

 

PUTNAM, Robert D..“C mu         D m       : A Ex    ê        Itá    M      ”, 

Rio de Janeiro, Fundação Getúlio Vargas, 2000. 

 

RANCIERE, Jacques. El odio a la democracia. introducción, traducción y nota de Eduardo 

Pellejero. Edição Digital. 2005. Disponível em 

https://docs.google.com/file/d/0B_icFRPFaZY2RGRwSG9zeDgzclU/preview?pref=2&pli=1 

 

RESTREPO, Luis Alberto. A relação entre a sociedade civil e o Estado: elementos para 

uma fundamentação teórica do papel dos movimentos sociais na América Latina. Tempo 

Social; Rev. Sociol. USP, S. Paulo, 2(2): 61-100, 2.sem. 1990.  

 

RIBEIRO, Renato Janine. A Democracia. 2 ed. São Paulo: Publifolha, 2002.  

 

ROUSSEAU, Jean-Jacques. Do Contrato Social. Tradução: Lourdes Santos Machado. São 

Paulo: Editora Nova Cultural. Coleção Os Pensadores. 1997. 

 

SACHS, Ignacy. LAGES, Vinicius Nobre. Capital social e desenvolvimento: novidade para 

quem? In conferencia regional sobre capital social y pobreza. Organizadores: CEPAL y 

Universidad del Estado de Michigan Santiago, Chile 24 a 26 de septiembre de 2001. 

Disponível em http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/3/7903/sachsvinicius.pdf 

 

SADER, Eder. Quando novos personagens entraram em cena: experiências, falas e lutas 

dos trabalhadores da Grande São Paulo (1970-1980). Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1998. 

 

SANTOS, Boaventura de Souza. (org)., Democratizar a democracia: os caminhos da 

democracia participativa. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2002. 

 

https://docs.google.com/file/d/0B_icFRPFaZY2RGRwSG9zeDgzclU/preview?pref=2&pli=1
http://www.cepal.org/prensa/noticias/comunicados/3/7903/sachsvinicius.pdf


188 

 

 

______. Renovar a teoria crítica e reinventar a emancipação social. São Paulo. Tradução 

Mouzar Benedito Boitempo. 2007. 

 

______. Pela Mão de Alice: o social e o político na pós-modernidade. 5.ed. São Paulo: 

Cortez, 1999. 

 

_______.. Um Manifesto de Mudança. Jornal português Público. 30/05/2013. Disponível em 

http://democraciaejustica.org/cienciapolitica3/node/1034 

 

SARAIVA, Luísa A crise da democracia representativa no Brasil e os mecanismos de 

participação popular. Disponível em 

http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/2014/09/a-crise-da-democracia-

representativa-no.html. acesso em 30/01/2016. 

 

SARTORI, Giovanni. A Teoria da Democracia Revisitada: o debate contemporâneo. 

Traduzido por Dinah de Abreu Azevedo. São Paulo: Ática, 1994. 

 

_______. Comparação e o método comparativo. In A comparação nas ciências sociais, 

Madri: Alianza, 1991. 

 

SCHNEIDER, Sérgio; SCHIMTT, Cláudia Job. O uso do método comparativo nas Ciências 

Sociais. Cadernos de sociologia. Porto Alegre: UFRGS, v.9. 1998. 

 

SCHUMPETER, Joseph A. Capitalismo, socialismo e democracia. Editado por George 

Allen e Unwin Ltd., traduzido por Ruy Jungmann. Rio de Janeiro: Editora Fundo de Cultura, 

1961. 

 

SEN, Amartya. Desenvolvimento como liberdade; tradução Laura Teixeira Motta ; revisão 

técnica Ricardo Doninelli Mendes. — São Paulo : Companhia das Letras, 2010. 

 

_____. A ideia de Justiça. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. 

 

SIEYÈS, Emmanuel Joseph. A constituinte burguesa: Qu’est-ce que le Tiers État? 3. ed. 

Tradução de Norma Azevedo. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 1997.  

 

SILVA, José Afonso da. Processo constitucional de formação das leis. 2 ed. São Paulo: 

Malheiros, 2006.  

 

_______. O sistema representativo e a democracia semi-direta: democracia participativa. In: 

CANTÚ, Hugo A. Sistema representativo y democracia semidirecta. Memorial del VII 

Congreso de Derecho Constitucional. Mexico: Instituto de Investigaciones Jurídicas de la 

Universidad Autónoma de Mexico, 2002. 

 

SILVA, Marcelo Kunrath. Tradições associativas populares e democracia: uma análise 

comparativa das experiências de Orçamento Participativo na Região Metropolitana de 

Porto Alegre. XXIV Congresso da ALAS, 2003. 

 

_________. ;MARQUES, Paulo Eduardo M. Democratização e políticas públicas de 

desenvolvimento rural. In: Scheinder, Sérgio et al. Políticas públicas e participação social 

no Brasil rural. Porto Alegre:UFRGS, 2004. 

http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/2014/09/a-crise-da-democracia-representativa-no.html
http://assessoriajuridicapopular.blogspot.com.br/2014/09/a-crise-da-democracia-representativa-no.html


189 

 

 

 

SIRAQUE, Vanderlei. Controle Social da Função Social do Estado: possibilidades e 

limites na Constituição de 1988. 2 ed São Paulo, Saraiva, 2009. 

 

SOUZA, Marcelo Lopes de. Mudar a Cidade: Uma Introdução Crítica ao Planejamento e à 

Gestão Urbanos. In MAGALHÃES, José Luiz Quadros de; ROCHA, Carlos Alberto 

Vasconcelos. O município e a construção da democracia participativa. Belo Horizonte: 

Editora Mandamentos, 2006. 

 

SKINNER, Quentin. La libertad de las repúblicas: ¿un tercer concepto de libertad? 

Universidad de Cambridge. 2005. p. 19-49. Disponível em 

file:///C:/Users/user/Documents/Downloads/417-417-1-PB.pdf 

 

SOARES, Evanna. A audiência pública no processo administrativo. Jus Navigandi, 

Teresina, ano 7, n. 58, 1 ago. 2002. Disponível em: <http://jus.uol.com.br/revista/texto/3145>. 

Acesso em: 9 ago. 2011. 

 

TATAGIBA, Luciana. Os conselhos gestores e a democratização das politicas públicas no 

brasil. In: Sociedade civil e espaços públicos no Brasil. São Paulo, Paz e Terra, 2002. 

 

TEIXEIRA, Elenaldo Celso. Efetividade e eficácia dos conselhos. In: Conselhos Gestores de 

Políticas Públicas, vol. 37. São Paulo: Pólis, 2000. 

 

TOCQUEVILLE, Alexis. A Democracia na América. Leis e Costumes. Martins Fontes. São 

Paulo. 1998. 

 

TODOROV, Tzvetan. Os inimigos íntimos da democracia /; tradução Joana Angélica 

d’Avila Melo. — São Paulo : Companhia das Letras, 2012.  

 

TONELLA, Celene. Conselhos Municipais de políticas públicas em Maringá. In FUKS, 

Mário. PERISSINOTTO Renato M.; SOUZA, Nelson Rosário (org.) Democracia e 

participação. Os conselhos gestores do Paraná. Curitiba: Editora UFPR, 2004. pp. 181/220. 

TOURAINE, Alain. O que é democracia? Petrópolis: Vozes, 1996. 

 

TORO, Jose Bernardo. A Construção do Público: cidadania, democracia e participação. 

Rio de Janeiro: Editora Senac Rio, 2005. Seleção de textos e organização de Cristina Duarte 

Werneck e Nisia Duarte Werneck. 

 

URBANO, Maria Benedita Malaquias. O Referendo. Perfil Histórico-Evolutivo do 

Instituto. Configuração Jurídica do Referendo em Portugal. Portugal: Coimbra Editora, 

1998, pp. 324/326. 

VAZ, Alexander Cambraia N. Da Participação à Qualidade da Deliberação em Fóruns 

Públicos: O Itinerário da Literatura sobre Conselhos no Brasil. In Efetividade das 

instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ organizador: Roberto Rocha 

C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.). 

 

XAVIER, E. D.; LOPES, T. K. A.; MUÑIZ, A. A. Desenvolvimento: a construção social de 

um conceito a partir da materialização da democracia. Revista Brasileira de Estudos 

Jurídicos / Faculdades Santo Agostinho. - Vol. 9, n. 1 (2014) – Montes Claros (MG) : 

file:///C:/Users/user/Documents/Downloads/417-417-1-PB.pdf


190 

 

 

Editora Fundação Santo Agostinho, 2014 – Disponível em 

http://direito.fasa.edu.br/k/bej/9422984.pdf 

 

WAMPLER, Brian. Que tipos de resultados devemos esperar das instituições participativas? 

In Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação/ 

organizador: Roberto Rocha C. Pires. Brasília: Ipea, 2011. v. 7 (372 p.): (Diálogos para o 

desenvolvimento) pp. 43/52 Disponível em 

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf 

acesso em 20/01/2016. 

 

WEBER, Max. Ciência e Política:duas vocações. Tradução de Jean Melville. São Paulo: 

Martin Claret, 2001. 

 

WENHAUSEN, Águeda Lenita Pereira; KLEBA, Maria Elisabeth. Conselhos Gestores e 

Empoderamento: vivências e potenciais da participação social na gestão pública. Jundiaí: 

Paco Editorial, 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://direito.fasa.edu.br/k/bej/9422984.pdf
http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/PDFs/livros/livro_dialogosdesenvol07.pdf


191 

 

 

Convocação da 341ª Reunião do CMS de Montes Claros envolvendo a aprovação das 

atas relativas às reuniões ordinárias 336ª, 337ª e 339ª e extraordinárias 134ª, 135º, 136º, 

137º, 139ª e 140º. 

 

 

 


