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1 RESUMO 

 

O presente trabalho tem como objetivo analisar as conferências nacionais a partir de 

uma perspectiva institucional, destacando as principais contribuições desses 

processos em relação à articulação intergovernamental entre os entes federados 

para a elaboração e implementação das políticas públicas e igualmente com 

destaque para a participação da sociedade. Assim, adotou-se uma dupla faceta no 

trabalho, isto é, as conferências nacionais são analisadas tanto como instrumento de 

articulação entre os governos, a fim de coordenar as políticas nos três níveis, 

quando espaço de participação dos administrados nos processos decisórios, 

permitindo a influência da sociedade no ciclo de elaboração dessas mesmas 

políticas. Para tanto, a partir da metodologia qualitativa, teórica e bibliográfica, 

realiza-se breve exposição da dinâmica federativa e das relações 

intergovernamentais no contexto brasileiro. Em seguida, analisam-se as 

conferências nacionais propriamente, destacando as características, finalidades e 

contribuições com base as experiências nas políticas públicas de saúde e educação.  

A título de conclusão, identificam-se alguns problemas comuns verificados nesses 

processos. 

Palavras-chave: intergovernabilidade; federalismo; políticas públicas; conferências 

nacionais; participação.  

 

2 INTRODUÇÃO  

 

No contexto brasileiro, as contingências históricas, políticas e sociais 

características da década de 1980, influenciaram fortemente as relações 

intergovernamentais e a atuação dos gestores públicos. Com o advento da 

Constituição Federal de 1988, o federalismo adquiriu novos contornos, pautando-se 

pela cooperação entre os entes com vista ao desenvolvimento nacional. Tem-se que 

o processo de abertura política em meio à redemocratização impulsionou não só a 

articulação entre as esferas de governo, mas também dessas com a sociedade civil, 

aparelhando os cidadãos em relação ao controle das políticas públicas.  

Nesse sentido, os respectivos governos têm desenvolvido, ao longo dos anos, 

diversas práticas e mecanismos de articulação responsáveis pela constante 

reinvenção da gestão brasileira, visto que os entes passaram a adotar uma gestão 

interrelacionada visando à implementação das políticas públicas de forma mais 



 
 

eficaz e com redução de custos. Passou-se a adotar também uma perspectiva 

inclusiva e participativa da sociedade, permitindo que a elaboração e a 

implementação das políticas reflitam os interesses heterogêneos dos diferentes 

atores sociais.  

Na Administração Pública brasileira é constante a criação de mecanismos de 

articulação intergovernamental, seja por intermédio de instituições, fora da 

administração pública ou por instrumentos legais. Assim, tem-se destacado na 

última década as chamadas “conferências nacionais” presentes em diversos setores 

como saúde, educação, cultura, tecnologia, assistência social, dentre outros. A 

relevância do tema se justifica pelo fato das conferências serem responsáveis por 

desenvolver um espaço de amplo debate em torno de uma política pública 

específica, a partir da reunião de representantes dos três níveis de governo, 

profissionais da área, gestores e sociedade civil, possibilitando uma construção 

coletiva e transparente das decisões públicas. 

 

3 OBJETIVOS 

 

O objetivo principal consistiu na análise das conferências nacionais a partir de 

uma dupla faceta, isto é, como instrumento de articulação entre os governos, a fim 

de coordenar as políticas nos três níveis, garantindo-se simultaneamente a 

participação dos administrados nos processos decisórios. Portanto, adotou-se a 

perspectiva institucional, isto é, são discutidas as principais contribuições e 

influência das conferências na tomada de decisões e da relação entre as 

Administrações. Por fim, o objeto de estudo se limitou às conferências nacionais 

realizadas nas políticas de saúde e educação.  

 

3.1 Objetivos específicos 

 

i.  Expor a dinâmica e as características do federalismo brasileiro e das 

relações intergovernamentais; 

ii. Identificar as principais contribuições das conferências nacionais; 

iii. Analisar a influência das conferências nacionais na cooperação entre os 

entes federados no âmbito de implementação das políticas públicas; 

 

 



 
 

4 METODOLOGIA 

 

Para subsidiar a análise, adotou-se uma metodologia eminentemente 

qualitativa por meio da revisão teórica e bibliográfica acerca das relações 

intergovernamentais no Brasil, apontando o pensamento e as divergências de 

importantes autores para fundamentar a pesquisa. No tocante à discussão sobre as 

conferências nacionais, aliou-se o subsídio teórico aos dados oficiais das entidades 

responsáveis pela organização desses espaços participativos. 

 

2 5 DESENVOLVIMENTO 

3  

O federalismo como forma de estado, perpassou por fases até se expressar 

nos moldes dos dias atuais. De gênese norte-americana, enfrentou inicialmente o 

modelo clássico-dual, caracterizado pela separação estanque e detalhada de 

diferentes competências conferidas ao poder central, de modo que as matérias 

remanescentes e não especificadas eram atribuídas aos Estados-membros. 

Portanto, não havia comunicação entre as competências dos entes, afastando-se a 

intervenção da União e consequente fortalecimento dos Estados como reflexo de 

uma concepção marcadamente liberal. 

Entretanto, esse modelo foi sendo atenuado, em meados do século XX, 

devido à necessidade de interação entre os Estados-membros, objetivando reduzir 

os efeitos da crise econômica que assolou o governo norte-americano. A partir daí 

começaram a ser delineadas as bases do federalismo cooperativo. Porém, alguns 

autores, como Bercovici (2003) entendem que o federalismo cooperativo não é uma 

forma inovadora e oposta ao modelo dual, pois federação já pressupõe um mínimo 

de colaboração entre os entes.   

Nessa ordem, as administrações procuram manter relações expressas pela 

articulação intergovernamental, posto que a efetividade das políticas públicas está 

relacionada à capacidade dos governos instituírem mecanismos de controle e 

cooperação. Para Radin (2010, p. 599), o desenvolvimento inicial da gestão 

intergovernamental representou o reconhecimento de que muitas políticas e 

programas requeriam atividades que ultrapassassem um único nível de governo ou 

uma única jurisdição, levando a abordagens alternativas da autoridade 

governamental autônoma e separada. 



 
 

As discussões acerca das relações intergovernamentais no Brasil estão 

associadas aos processos de redemocratização e descentralização ocorridos nos 

anos 80, os quais remodelaram a federação e influenciaram a atuação dos gestores 

públicos. Esse período de transição democrática buscou superar a fase autoritária 

pós-regime militar, em que a atuação centralizada do governo federal provocou uma 

situação de dependência e subordinação com relação aos governos subnacionais. A 

União passou a adotar uma lógica mais inclusiva, com predominância da 

coordenação com o objetivo de buscar adesão dos governos subnacionais, sendo 

que nesse período as formas de relação intergovernamental foram sendo moldadas, 

porém, não alheias às tensões.  

Fato é que o período de redemocratização modificou a federação brasileira e 

influenciou –e ainda influencia – o comportamento dos gestores nos diversos 

setores. De lá para cá, os entes e seus respectivos governos têm aperfeiçoado os 

meios de cooperação, inovando a gestão governamental. Assim, verificou-se o 

surgimento de conselhos de políticas públicas, que incidem em setores específicos, 

com competência deliberativa, consultiva e fiscalizatória1. Ao lado, despontaram os 

fóruns2 de secretários, instituições não vinculadas à administração pública, os quais 

agrupam gestores, profissionais e governantes visando à coordenação das políticas 

públicas nos três níveis federativos. 

Tem-se que esse processo de abertura política impulsionou não só a 

articulação entre as esferas de governo, mas também desses com a sociedade civil, 

aparelhando os cidadãos em relação ao controle das políticas públicas. É nesse 

sentido que o surgimento das conferências nacionais merece destaque, uma vez 

que permite a criação de arranjos participativos na dinâmica federativa. Para Souza 

(2012, p. 9) “são processos participativos que reúnem, com certa periodicidade, 

representantes do Estado e da sociedade civil para a formulação de propostas para 

determinada política pública”.  

Após a convocação formal são estruturadas comissões, geralmente já 

formadas por representantes governamentais e da sociedade, responsáveis pela 

organização da conferência em nível nacional, notadamente a partir da edição de 

atos que orientarão a dinâmica das etapas subnacionais. Posteriormente, seguem-

se as etapas subnacionais caracterizadas por eventos preparatórios em que são 

                                                           
1
 A título de exemplo podemos citar o Conselho Nacional de Educação (CNE), Conselho Nacional de 

Assistência Social (CNAS) e o Conselho Nacional de Política Cultural (CNPC), dentre outros. 
2
 São exemplos de Fóruns ou Conselhos de secretários o Conselho Nacional de Secretários de 

Educação (CONSED) e o Conselho Nacional de Secretários de Estado da Administração (CONSAD). 



 
 

discutidas as questões pertinentes, expressas, em regra, nos documentos-referência 

contendo as propostas do respectivo governo, visando influenciar os setores 

respectivos de políticas públicas.  

 

6 RESULTADOS 

 

Dentre as conferências realizadas entre 2003 e 2010, verificou-se em grande 

parte a finalidade propositiva com vista ao encaminhamento de propostas contendo 

“a garantia de direitos, a formulação de estratégias, a indicação de prioridades de 

ação, a articulação de entes federados, a indicação de alternativas de 

financiamento” (INSTITUTO INESC/PÓLIS, 2011, p. 63) conforme se verifica nas 

proporções: 

 

Figura 1- Proporção das categorias de objetivos de conferências 

 

 

 

 

Fonte: Souza, C. H. L. et al (2013). 
 

 

 Destaca-se ainda que as conferências nos setores e saúde e educação são 

mais organizadas e as deliberações foram responsáveis por grandes mudanças 

nessas áreas. Na saúde a 8ª Conferência Nacional de Saúde influenciou a criação 

do Sistema Único de Saúde (SUS) e das diretrizes da Constituinte de 1988. O 

relatório final consolidado a partir das deliberações propôs reforma sanitária por 

meio das metas de articulação entre os três níveis de governo, implicando em uma 



 
 

descentralização na gestão da saúde pública que incluísse também a sociedade 

civil.  

Outro resultado verificado quanto à cooperação federativa, relaciona-se às 

contribuições das conferências preparatórias realizadas no âmbito estadual e local. 

Percebe-se que as proposições subnacionais correspondem às peculiaridades, 

permitindo definir regiões que “devem ter prioridade na realização de investimentos, 

ações que devem ser implementadas, segmentos populacionais que devem ser 

objeto de atenção especial, etc. com maior precisão do que as diretrizes emanadas 

de conferências nacionais” (CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE 

SAÚDE, 2009, p. 34). Tais deliberações e demandas são levadas ao Executivo 

federal, durante a realização da conferência em nível nacional, permitindo que ao 

lado das diretrizes aplicáveis em todo o território possam coexistir as deliberações 

regionais, afastando-se a elaboração vertical das políticas públicas e sem qualquer 

coordenação.  

Foram verificados importantes resultados também na política de educação, 

uma vez que as conferências permitiram a elaboração do novo Plano Nacional de 

Educação (PNE), aprovado no ano de 2014. A mobilização em torno da construção 

de um novo plano e sistema nacional de educação se iniciaram na I Conferência 

Nacional da Educação (CONAE), tendo sido precedida de conferências e eventos 

livres no âmbito municipal, intermunicipal, estadual e distrital. Ao término da I 

CONAE em 2010, consolidou-se o documento final a partir do debate entre 

sociedade civil e representantes governamentais, traçando-se metas e diretrizes “na 

perspectiva da democratização, da universalização, da qualidade, da inclusão, da 

igualdade e da diversidade e se constituiu em marco histórico para a educação 

brasileira na contemporaneidade” (CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO, 

2014, p. 10). 

Seguiu-se às deliberações iniciais, a realização da II CONAE em 2014, 

mesmo ano de aprovação do PNE3 com o tema central “O PNE na Articulação do 

Sistema Nacional de Educação: Participação Popular, Cooperação Federativa e 

Regime de Colaboração”. O objetivo da segunda edição consistiu na formulação de 

acordos, propostas e ações estratégicas para a efetiva consolidação do PNE, 

enfocando a importância de garantir o direito à educação por meio de diretrizes e 

ações no âmbito nacional. Para tanto, destacou-se a necessidade de coordenação 

                                                           
3
 O Plano Nacional de Educação (PNE) foi aprovado por meio da Lei nº 13.005 de 25 de junho de 

2014. 



 
 

entre os entes, corresponsabilização e divisão de atribuições, cabendo à União a 

fixação das bases gerais do sistema integrado, enquanto as unidades subnacionais 

adéquam às especificidades regionais.  

Ademais, destaca-se quanto à contribuição da CONAE – e das conferências 

em âmbito estadual e municipal – além da finalidade meramente propositiva, 

possibilitou que os governos subnacionais expusessem suas demandas para o 

desenvolvimento das políticas em sintonia com os três níveis de governo. 

Complementarmente, essa articulação não fica circunscrita à administração pública, 

posto que os cidadãos, indivíduos diretamente afetados, também intervêm nos 

processos decisórios. Outro aspecto relevante consiste na capacidade das 

conferências reunirem especialistas e gestores da área, os quais convivem com as 

demandas diariamente, permitindo o debate intenso e a construção bem estruturada 

da agenda governamental. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A análise do tema, a partir de uma revisão teórica, se concentrou nas 

conquistas e influencia das conferências apenas no âmbito das políticas de saúde e 

de educação. Por óbvio, o objeto de estudo é limitado aos dois setores, não sendo 

possível generalizar e padronizar a forma de influência e contribuição das 

conferências para todas as áreas indiscriminadamente. Todavia, a revisão teórica 

realizada possibilitou apontar aspectos e problemas semelhantes, ao menos entre 

as duas políticas. 

Assim, são notáveis os ganhos provenientes das conferências, seja para o 

processo de elaboração/implementação das políticas públicas, seja para a 

articulação entre os entes da federação com vista à elaboração, de forma 

coordenada, das políticas públicas. Apresentam, portanto, uma dupla faceta, pois 

contribuem para as relações intergovernamentais, permitindo a influência dos 

governos subnacionais nas políticas em nível nacional, afastando-se, em certa 

medida, a proposição das políticas de forma vertical. 

 Por outro lado, permite a participação da sociedade civil no processo de 

elaboração e gestão das políticas. A heterogeneidade de interesses e o aumento 

das demandas da sociedade exigem que os próprios indivíduos impactados pelas 

políticas possam intervir nas agendas, reduzindo-se o papel centralizador estatal. 

Ocorre que a abordagem das contribuições das conferências nacionais também 



 
 

deve ser acompanhada da problematização do tema. Resta claro que esses 

processos participativos apresentam questões específicas ligadas ao setor em que 

se realizam. Entretanto, com base na análise das conferências típicas, no âmbito da 

saúde e da educação, podem-se elencar alguns impasses comuns.  

Inicialmente, questionam-se as consequências e a efetividade desse 

instrumento sobre a atuação governamental. Denota-se que diversas políticas 

públicas foram inovadas a partir da incorporação das deliberações das conferências 

como, por exemplo, o Sistema Único de Assistência Social (SUAS), o próprio 

Sistema Único de Saúde (SUS), a terceira versão do Plano Nacional de Direitos 

Humanos (PNDH-3), o já citado Plano Nacional de Educação (PNE), entre outros. 

Por outro lado, o encaminhamento das propostas não vincula os governos, podendo 

haver limitação quanto questões orçamentárias para execução ou mesmo 

contrariedade quanto aos programas já em curso. O papel das conferências merece 

ser encorajado pelos gestores e governantes para que não sejam esvaziadas de 

sentido, reconhecendo-se, portanto, a influência no planejamento coletivo de 

políticas e seleção de prioridades.  

Outro ponto diz respeito à necessidade de interação entre as finalidades de 

convocação das conferências, conforme destacado, posto que o agendamento, a 

avaliação, a proposição e a participação devem se interrelacionar. Afinal, 

instrumentos com tal dinâmica têm por objetivo intervir na gestão das políticas, de 

modo que não devem ser utilizados meramente para propagar ideias. Obviamente, o 

agendamento é importante para incluir novas e múltiplas perspectivas sobre uma 

questão específica, permitindo, até mesmo a consolidação de acordos entre os 

atores. Ocorre que a formação de nova agenda deve ser acompanhada da intenção 

propositiva de metas e diretrizes para o respectivo setor. No mesmo sentido, a 

finalidade analítica deve estar presente ao se consolidar propostas direcionadas às 

políticas públicas para que reflitam as reais necessidades.  

Finalmente, a própria dinâmica organizacional desses processos implicam em 

limitação da participação. As conferências típicas, como já citado, são precedidas de 

etapas preparatórias nas esferas local e estadual, nessas fases há um amplo debate 

e acesso aos diversos segmentos da sociedade, contando, ainda, com reuniões e 

assembleias nos bairros e regiões. Entretanto, ao longo do processo há um 

“afunilamento” da participação, visto que os delegados são eleitos nessas etapas 

para representarem os segmentos nos eventos seguintes, até alcançar a etapa 

nacional, dessa forma, os atores presentes nas conferências locais e estaduais não 



 
 

apresentam mais o direito de voz, situação que pode provocar reconfiguração das 

demandas e propostas. Assim, o caráter mais fechado das conferências nacionais 

compromete a legitimação das deliberações, pois a delimitação dos eixos temáticos 

e dos representantes da sociedade se torna imperativa.  

Como todo instrumento de participação e articulação intergovernamental, as 

conferências nacionais não estão isentas de problemas, sejam questões 

programáticas, de gestão ou orçamentárias, podendo, inclusive, haver resistência 

por parte dos próprios governantes. Sucede, porém, ser necessário manter certa 

periodicidade na realização das conferências, visando avaliar os resultados das 

metas traçadas em outras edições e consequente elaboração de diretrizes que 

correspondam à realidade do setor. Malgrado os problemas apresentados, não se 

pode negar as conquistas e as inovações para as políticas públicas, resultantes das 

conferências, de sorte que esses instrumentos merecem ser encorajados nas 

gestões e expandidos para outras áreas.  
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