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Conselhos – têm como finalidade incidir de alguma 
forma nas políticas públicas de determinado tema. 
Eles têm uma dinâmica regular, com algum 
encadeamento entre as reuniões, ou seja, cada 
reunião não é um evento isolado, estando inserida em 
um contexto mais amplo de construção de políticas 
públicas. públicas. 

Conferências – são processos participativos 
realizados, com certa periodicidade, para interlocução 
entre representantes do Estado e da sociedade 
visando à formulação de propostas para determinada 
política pública. As conferências são convocadas por 
um período determinado e são precedidas de fases 
municipais e estaduais antes de se chegar à etapa 
nacional. 



Participação em números: nível nacional
• 60 Conselhos Nacionais. Mais de 1500 vagas disponíveis 
para participação em conselhos (entre participantes de 
governos e da sociedade).

• 74 Conferências Nacionais (entre 2003-2010), em 40 
temas diferentes. Cerca de 5 milhões de participantes temas diferentes. Cerca de 5 milhões de participantes 
nas Conferências.

• A Munic (pesquisa municipal realizada pelo IBGE) de 
2009 revelou que 98% dos municípios têm conselhos de 
saúde, 91% de criança e adolescente, 71% de educação. 
Os conselhos de assistência não foram investigados na 
versão 2009 da Munic, mas em pesquisas de anos 
anteriores a cobertura era de 93% dos municípios.

• No município de São Paulo, pesquisa de 2005,localizou 
40 tipos de conselhos. 



Ano de criação do conselhos nacionais

Antes de 1980 1

1980 a 1988 6

1989 a 1994 101989 a 1994 10

1995 a 1998 10

1999 a 2002 8

2003 a 2006 22

2007 a 2010 3
Total 60

Fonte: Pesquisa Inesc/Polis, 2011



Proporção de vagas

• Conferências
• 32% para governo.

• 68% para sociedade.
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Caráter dos conselhos nacionais



Formas de escolha nos conselhos
Escolha de representantes da sociedade

17.7%

4.8%

6.5%29.0%
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Eleições

Escolhido em lista tríplice

Escolhido em processo seletivo

Indicado pela entidade

Indicado pelo ministro

Não há menção

Outro

• 30% - as organizações estão mencionadas nos atos normativos

• 29% - indicação do ministro ou comissão referendada pelo ministro.

• 17,7% - há eleições para a escolha.
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Como são incluídos opiniões, 
perspectivas e interesses?

• A lógica destes canais de participação varia – alguns 
trabalham com a ideia de “inclusão”, outros com a de 
mediação dos interesses em disputa. 



A ideia de inclusão

• Nas Conferências: um terço delas procurou incluir 
sujeitos marginalizados do sistema político, com critérios 
de gênero, raça, idade, condição socioeconômica.
• Gênero – em 8.

• Idade – em 4.• Idade – em 4.

• Étnico-racial – em 5.

• Socioeconômica – em 2.

• Nos conselhos de direitos há o mesmo princípio. Nos 
demais conselhos não há esta iniciativa.

• No total, 58% são homens e 22% são mulheres. 



Categorias Até 2002(%) A partir de 2003 (%)

Trabalhadores 21 18

Empresários 35 15

Movimentos sociais e ONGs 26 44

Pesquisadores, acadêmicos 9 12

Outros Conselhos 5 1

Outros 4 8

Evolução – representação por categorias nos conselhos
Fonte: Souza, Teixeira e Lima, 2012


