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Apresentação
É por meio da participação social que muitas mudanças 
em uma sociedade têm início. O poder popular é uma 
excelente ferramenta de cobrança perante os três poderes. 
Na Constituição de 1988, o Artigo 1°, Parágrafo Único diz- 
“Todo poder emana do povo que o exerce por meio de 
representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta 
Constituição”. 

A Organização Pan-Americana da Saúde - (OPAS) informa 
que no Dicionário de Política, organizado por Norberto 
Bobbio, encontramos o verbete “Participação Política” 
assim enunciado: “Na terminologia corrente da ciência 
política, a expressão participação política é geralmente 
usada para designar uma variada série de atividades: o ato 
do voto, a militância num partido político, a participação 
em manifestações, a contribuição para uma certa 
agremiação política, a discussão de acontecimentos 
políticos, a participação num comício ou reunião, o apoio 
a um determinado candidato no decorrer da campanha 
eleitoral, a pressão exercida sobre um dirigente político, a 
difusão de informações política...”. “O termo Participação, 
tomado em sentido estrito, poderia ser reservado, 
fi nalmente, para situações em que o indivíduo contribui 
direta ou indiretamente para uma decisão política”. “O 
ideal democrático supõe cidadãos atentos à evolução da 
coisa pública, informados dos acontecimentos políticos, 
ao corrente dos principais problemas, capazes de escolher 
entre as diversas alternativas apresentadas pelas forças 
políticas, e fortemente interessados em formas diretas ou 
indiretas de participação”.

A participação social pode ocorrer por meio de diversos 
canais. Os mais comuns são os conselhos gestores de 
políticas públicas, que atuam nos estados e municípios 
como Conselhos de Assistência Social, de Saúde, de 

Ilustração // Diego
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Educação, por exemplo.

Segundo informações do antigo Ministério do 
Desenvolvimento Social, existem três formas de 
participação social: 

• No poder Legislativo os cidadãos podem 
participar por meio do voto. Ao eleger seus 
representantes você está confi ando a ele o 
papel de lutar pelos seus direitos de cidadão;

• No poder Judiciário a participação popular 
pode ocorrer quando você é convocado 
a participar de um júri popular para julgar 
crimes dolosos contra a vida; e 

• No poder Executivo a participação 
popular ocorre por meio dos conselhos e 
comitês gestores de políticas públicas.

O conselho que você faz parte só existe por que esse 
espaço foi conquistado e hoje a maioria das políticas e 
programas implementados pelo Governo exige o controle 
social para garantir o acesso das pessoas para as quais os 
programas foram criados. 

Objetivo
Subsidiar mulheres e homens que concorrerão a cargos 
públicos para o legislativo e o executivo municipais, para 
elaboração de políticas públicas relacionadas à área da 
participação social das mulheres. 

Casos de Sucesso
Uma das melhores ferramentas para articular a sociedade 
civil organizada, movimentos sociais, cidadãos e poder 
público são as conferências - que podem ser articuladas 
de modo nacional, estadual e municipal - bem como os 
conselhos também usados nessas três esferas. 

Ilustração // Diego

Entre os dias 15 e 17 de 
julho de 2004, em Brasília, foi 
realizada a 1ª Conferência 
Nacional de Políticas para 
as Mulheres reuniu cerca de 
2.500 pessoas. O processo, 
que culminou com a 
Conferência Nacional, contou 
com a realização de mais de 
2 mil plenárias estaduais e 
municipais. Durante todas 
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as atividades, os movimentos de mulheres e feminista 
estiveram presentes tentando construir, em conjunto, os 
sentidos das diretrizes para um Plano Nacional. A última 
Conferência Nacional foi realizada em 2015 e teve como 
tema “Mais direitos, participação e poder para as mulheres”. 

Boas práticas
• Fortalecer a participação social na formulação 

e implementação das políticas públicas 
de promoção da igualdade de gênero e de 
combate a todas as formas de discriminação.

• Realizar campanhas de combate aos 
preconceitos e à discriminação de gênero, 
raça, etnia e orientação sexual.

• Sensibilizar profi ssionais da mídia sobre 
a importância da participação das 
mulheres nos espaços de poder.

• Promover, em parceria com órgãos da imprensa 
ou sindicatos da categoria, capacitação de 
profi ssionais, visando garantir a valorização e 
o respeito à diversidade e à não discriminação 
de gênero, raça, etnia e orientação sexual.

• Investir na crítica ao conteúdo e às 
práticas discriminatórias que persistem 

no sistema educacional e nas demais 
áreas da ação de governo.

• Prover ampla cobertura de creches, 
educação infantil e apoio a idosos.

• Implementar e divulgar os compromissos 
internacionais assumidos pelo Brasil no 
campo dos direitos das mulheres.

Fontes 
https://www.mds.gov.br/webarquivos/publicacao/bolsa_
familia/informe_controle_social/Informe%2013.pdf 

https://www.paho.org/bra/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=1798:participacao-social&Itemid=748

https://pvmulher.com.br/wp-content/uploads/2016/05/
Aula-19.pdf

https://www.cfemea.org.br/index.php?option=com_
content&view=article&id=997:1-conferencia-nacional-
de-politicas-para-as-mulheres&catid=120:numero-136-
agosto-de-2004&Itemid=129

https://www.ipea.gov.br/participacao/images/pdfs/
conferencias/Mulheres/regimento_1_conferencia_
politicas_para_mulheres.pdf




