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A Crise da Democracia Brasileira e os Rumos da Participação Institucional
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Resumo
O  presente  projeto  tem  como  objetivo  a  produção  de  conhecimento  sobre  o  funcionamento  das  instituições
participativas no contexto pós-impeachment. Para isto, realizou-se a construção de um banco de dados, mapeando e
sistematizando, de um lado, a produção acadêmica sobre participação institucional no Brasil, e, de outro, os sites de
Conselhos Nacionais, blogs e núcleos de pesquisa, no período de 2015 a 2018.
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Introdução
Este projeto se insere numa agenda de pesquisa mais
ampla desenvolvida no âmbito do Núcleo de Pesquisa
em Participação,  Movimentos  Sociais  e  Ação  Coletiva
(NEPAC) sobre a trajetória da democracia participativa
no Brasil.  Seu objetivo é a produção de conhecimento
sobre o funcionamento das instituições participativas no
contexto pós-impeachment, por meio da construção de
um  banco  de  dados,  e  difundindo  conhecimento  em
linguagem  acessível  no  site  do  NEPAC  e  no  site  da
Plataforma da Reforma Política.

Resultados e Discussão
Foram  mapeados:  a  produção  acadêmica  de  quinze
núcleos de pesquisa acadêmica que trabalham com o
tema da participação institucional no Brasil, e os sites e
blogs  de  cinco  Conselhos  Nacionais  de  Políticas
Públicas. O período selecionado para a coleta de dados
é de janeiro de 2015 a julho de 2018.
Com estas informações, produziu-se um banco de dados
em  plataforma  online  (google  docs),  sistematizando  o
conteúdo.  Posteriormente,  os  dados foram analisados,
de  maneira  a  produzir  conclusões  sobre  os  temas
principais discutidos no contexto pós-impeachment.

Conclusão
A partir da análise do mapeamento realizado através do
banco  de  dados,  é  possível  perceber  como  cada
instituição participativa reagiu ao impeachment. De um
lado, algumas instâncias não se posicionam, tais como o
Conselho  Nacional  da  Criança  e  do  Adolescente
(CONANDA) e o Conselho Nacional do Meio Ambiente
(CONAMA).  De  outro,  há  a  reação  não  só  ao
impeachment,  como  também  a  outras  medidas  que
impactam  os  direitos  sociais  no  Brasil,  tal  como  no
Conselho  Nacional  de  Saúde  (CNS),  notadamente  a
partir do surgimento do SusConecta. Por fim, de forma
mais  independente,  há  a  produção  de  blogs  como  o
MaisSuas,  que  se  declara  uma iniciativa  societal,  e  o
blog do Conselho Nacional de Assistência social (CNAS).
A  produção  acadêmica  tem  se  proposto  a  analisar  os
movimentos sociais e as instituições, tendo como foco a
participação política, e enquadram o impeachment como
momento de crise política e democrática.
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