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Apresentação

na atualidade, o campo de estudos acadêmicos sobre participação é um dos 
que mais agrega pesquisadores em Ciências sociais no Brasil. o tema ganha 
força sempre que são percebidas as insuficiências das instituições políticas cal-
cadas no âmbito da democracia liberal ou, de outro ponto de vista, da democracia 
representativa. a aposta na participação – como agir político, mas também como 
tema de pesquisa – se relaciona à chamada “crise da representação”. a ação cole-
tiva, o associativismo voluntário, os movimentos sociais – especialmente em seu 
significado político –, são expressões de um conflito que se apresenta por ocasião 
da insuficiência da ação do estado e de seus agentes, incapazes de responder ade-
quadamente às demandas que advêm do ambiente social. não se trata, é claro, de 
encontrar solução para tal crise. ela faz parte da tensão permanente constitutiva 
de contextos de representação política. no entanto, o ativismo societário, em for-
matos menos ou mais institucionalizados, permanece como um desafio a certa 
incolumidade que permanece nos meios políticos, muito embora as fronteiras 
entre esses dois mundos esteja cada vez mais indefinida e tênue. 

É nesse contexto que se insere esta coletânea de artigos, resultado da escolha 
e tratamento de trabalhos apresentados e discutidos no encontro internacional 
Participação, democracia e Políticas Públicas (eiPdPP): aproximando agendas 
e agentes, realizado na Faculdade de Ciências e letras da Universidade esta-
dual Paulista (UnesP)/campus araraquara, são Paulo, de 23 a 25 de abril de 
2013. o eiPdPP foi concebido e estruturado pelo grupo de Pesquisa Partici-
pação, democracia e Políticas Públicas, formado por docentes e pesquisadores 
ligados ao departamento de antropologia, Política e Filosofia e também ao  
departamento de administração Pública dessa faculdade. a proposta do  
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encontro partiu do diagnóstico comum da necessidade de se ampliar debates que 
relacionem as temáticas da participação, das políticas públicas e do estado atual 
da democracia no Brasil e na américa latina. 

Participação política no Brasil: ação coletiva e interfaces socioestatais está 
orga nizado em três partes. na primeira parte, “ação coletiva e institucionali-
zação: interfaces socioestatais”, foram reunidos textos que chamam a atenção 
para os processos de institucionalização dos movimentos sociais, na interface 
com governos, seja como base de sustentação de políticas e iniciativas governa-
mentais, seja, de maneira mais próxima, com a formulação e implementação de 
políticas públicas.

no Capítulo 1, “impactos democráticos do associativismo: questões teó-
ricas e metodológicas”, lígia lüchmann chama a atenção para a complexidade, 
a multidimensionalidade e a heterogeneidade da relação entre associativismo e 
democracia. a autora aponta as limitações de análises que se baseiam em uma 
correlação direta entre o fenômeno do associativismo e o desenvolvimento de-
mocrático das sociedades. o capítulo segue a abordagem da ecologia democrá-
tica das associações e propõe testar a validade metodológica de uma tipologia das 
associações, buscando avançar na avaliação sobre que tipo de associação promo-
veria impactos sobre a democracia, considerando as dimensões individuais, so-
ciais e político-institucionais que envolvem o fenômeno. 

a seguir, em “sociedade política como elemento central na relação entre 
movimentos sociais e governos: o caso do Partido dos trabalhadores”, a pesqui-
sadora canadense Charmain levy analisa a relação entre partidos políticos e mo-
vimentos sociais a partir de uma abordagem que rejeita a dicotomia estado/
sociedade civil e admite uma interação mutuamente transformadora entre os 
dois polos, como no caso dos partidos e dos movimentos sociais. o texto apre-
senta resultados de pesquisa desenvolvida sobre as alterações no relacionamento 
entre o Partido dos trabalhadores (Pt) e os movimentos sociais após a chegada 
dessa agremiação política ao poder central no Brasil.

em “interações socioestatais e efeitos institucionais na ação coletiva: contri-
buições da análise relacional”, o terceiro capítulo, euzeneia Carlos propõe uma 
análise das interações entre movimento social e estado por meio de uma abor-
dagem relacional, articulando atores coletivos, organizacionais e político-institu-
cionais em suas múltiplas facetas. esse texto é fruto de pesquisa realizada sobre o 
Centro de defesa de direitos Humanos da serra (CddH), localizado na região 
metropolitana do espírito santo, e examina as mudanças na trajetória do movi-
mento de direitos humanos, que emergiu no contexto de transição do regime  
autoritário dos anos 1980 e, posteriormente, ocupou espaços de mediação insti-
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tucional da relação sociedade/estado, ilustrando a pluralidade e a heterogenei-
dade das interações socioestatais que podem combinar, ao longo do tempo, 
elementos aparentemente contraditórios, como a cooperação, a contestação e a 
autonomia.

Finalizando a primeira parte, lizandra serafim apresenta “a participação 
entre ideias e práticas: a construção institucional do Ministério das Cidades no 
governo lula (2003-2010)”. o capítulo nos ajuda a compreender em que me-
dida e através de que práticas, disputas, conflitos e estratégias se deu a incorpo-
ração da pauta da participação da sociedade civil pelo Ministério das Cidades no 
período de lula na presidência da república. a autora observa que a noção de 
participação apresenta significados distintos para os agentes políticos envolvidos 
nesse espaço governamental – republicana, crítica, governista, legalista – e foi 
traduzida em práticas de gestão também distintas no que se refere a sua forma, 
seu alcance e papel nas políticas públicas. o texto indica a necessidade de se des-
trinchar as ideias e significados que se colocam por trás das propostas que um 
projeto político agrega, pois, em sua concretização, pode originar práticas polí-
ticas e de gestão bastante distintas, e até antagônicas, do que se esperava do pro-
jeto original.

a segunda parte do livro tem por título “instituições participativas da teoria 
à implementação: dilemas e desafios” e pretende compor o atual esforço da lite-
ratura para a compreensão das dinâmicas existentes no contexto de conselhos 
gestores e conferências de políticas públicas, forma institucional de participação 
política que se tornou, nas últimas décadas, parte constitutiva das estratégias de 
governança democrática no Brasil e alhures. a grande variedade dessas expe-
riências justifica a divulgação de estudos de caso, bem como de incursões mais 
próximas ao campo conceitual, de modo que possamos melhor compreender e 
avaliar a que se destinam as chamadas instituições participativas.

o texto de liana Bassi e Carla almeida, que abre a segunda parte, tem por 
parti pris teórico a validade do termo “participação” no estudo de conselhos ges-
tores e outras inovações institucionais, inserindo-se no amplo debate sobre a natu-
reza política – representação? Participação? intermediação? – dos espaços de 
contato institucionalizado entre agentes da sociedade e de governos e, mais que 
isso, as eventuais decorrências práticas e teóricas da utilização desses espaços ou 
de outra categoria descritiva. Para o reforço de seus argumentos, as autoras uti-
lizam-se de pesquisa empírica realizada em treze conselhos municipais de saúde 
no norte do Paraná, de maneira a chamar a atenção para as exigências formais da 
representação política nesses espaços, sob pena de se esboroar as bases de legiti-
midade da própria existência dos conselhos. “a representação política nos con-
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selhos gestores: desafios conceituais e práticos” convida à reflexão sobre os 
sentidos da representação conselhista.

a partir de um extenso esforço de pesquisa realizado no âmbito da diretoria 
de estudos e Políticas do estado, das instituições e da democracia (diest), do 
instituto de Pesquisa econômica aplicada (ipea), isadora Cruxên, Clóvis souza, 
Joana alencar, Paula lima e Uriella ribeiro buscam contribuir para a com-
preensão do fenômeno das conferências nacionais de políticas públicas. “Para 
além de regras e resultados: uma análise dos fatores que influenciam o desenho 
institucional de conferências nacionais” baseia-se em estudo sobre 81 conferên-
cias nacionais realizadas entre 2003 e 2011 e joga luzes nos momentos e decisões 
pré-conferências: quais fatores determinam ou influenciam o modo de organi-
zação e as regras de participação nas conferências e qual sua influência sobre seus 
resultados. os autores percebem que as áreas de políticas públicas, os objetivos e 
o número de edições das conferências são fatores relevantes para a identificação 
de seu desenho e, por conseguinte, de seus resultados.

luciane Patrício de Moraes, em “Participação nas políticas públicas de se-
gurança: uma etnografia comparada de conselhos comunitários de segurança pú-
blica no rJ e no dF”, contribui com os estudos que relacionam os conselhos 
diretamente a uma área determinada de política pública. amplia-se a com-
preensão sobre os sentidos da participação nesses espaços, do ponto de vista dos 
diversos agentes envolvidos. os conselhos são observados como espaços de múl-
tiplos usos, de múltiplos discursos, de maneira a enfraquecer a visão meramente 
normativa e cartesiana sobre seus objetivos manifestos. 

Fechando a segunda parte do livro, Juliana spínola, Cristina teixeira e José 
Milton andriguetto apresentam “o desenho institucional do Conselho delibe-
rativo da reserva extrativista Marinha do Pirajubaé (sC): limites e avanços para 
uma efetiva gestão democrática”. os autores realizam uma arguta análise, na 
qual relacionam o desenho do conselho à atuação da sociedade e do governo lo-
cais, de maneira a indicar os obstáculos que impedem a participação afinada com 
os indicativos da teoria democrática deliberativista.

a terceira parte deste livro, “Participação como política e a política da parti-
cipação: difusão, impactos, poder”, propõe um debate mais próximo do campo 
específico das políticas públicas, especialmente no campo da política urbana e do 
trabalho das ongs nas ações governamentais. também se observam os pró-
prios mecanismos de participação como política pública, com trabalhos que  
tematizam o orçamento participativo a partir de perspectivas distintas: as expe-
riências que a ele agregam o mundo digital e os processos de difusão do orça-
mento participativo (oP) pelo mundo.
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a terceira parte inicia-se com o capítulo “do direito à cidade à expansão da 
cidadania: os alcances da política urbana para construção de avanços democrati-
zantes”, de alessandra Pereira, Flávia Brasil e ricardo Carneiro, que amplia o 
debate sobre os avanços e recuos da cidadania e do estado do bem-estar social no 
Brasil. a partir dos estudos clássicos sobre cidadania, incluindo as referências 
brasileiras ao tema, os autores focam as novas instâncias de participação e a ação 
do Fórum nacional de reforma Urbana no contexto do Ministério das Cidades 
e do Conselho das Cidades, ao tematizar a atual configuração e os limites do es-
tado de bem-estar social no país.

nára alves e Vivien diesel, em “a ‘gota da água’: participação na imple-
mentação de políticas públicas e suas implicações para a legitimidade das ongs”, 
propõem-se a lançar luzes sobre o gradativo aumento da participação de organi-
zações da sociedade civil na implementação de políticas públicas. esse capítulo 
problematiza o tema da institucionalização da sociedade civil e de sua atuação 
como prestadora de serviços próprios do estado. o estudo focaliza o Centro de 
tecnologias alternativas Populares (Cetap), organização não governamental 
comprometida com a assessoria de movimentos sociais rurais da região noroeste 
do rio grande do sul. trata-se, sem dúvida, de importante contribuição para o 
estabelecimento de uma agenda de pesquisas sobre as formas de atuação política 
de organizações do gênero na realização de ações governamentais. 

o estudo de dimas Ferreira se refere à forma digital da participação institu-
cional. “Participação e deliberação: análise dos impactos dos usos das novas tec-
nologias digitais na dinâmica dos orçamentos participativos de Belo Horizonte e 
recife” busca compreender como as experiências de e-participation podem am-
pliar – ou limitar – as formas presenciais de participação e deliberação pública. 
nesse caso, realmente parece não haver alternativas: o uso das novas tecnologias 
de informação e comunicação devem ser utilizadas em conjunto com as formas 
tradicionais de participação, para melhor qualificar as democracias. 

o capítulo final ficou por conta de osmany Porto de oliveira. suas refle-
xões sobre a difusão do orçamento participativo esclarecem os modos pelos quais 
o oP se transformou no mais famoso e mundialmente reconhecido instrumento 
de democracia participativa. “os indivíduos e as instituições na difusão do orça-
mento participativo” mostra como “elites” atuaram em diversas instâncias inter-
nacionais e globais como mediadoras e propagadoras do oP, fazendo-nos refletir 
sobre a insuficiência das explicações de primeira hora sobre a existência das 
novas instâncias de participação.

Cada um desses grupos de reflexões aprofunda – na teoria, na prática ou na 
interação entre ambas – aspectos relevantes acerca das transformações em curso, 
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no Brasil e no mundo, nos campos da gestão pública, das políticas públicas, das 
relações estado-sociedade e entre grupos da sociedade, considerando a emer-
gência de novas formas de organização da ação política e das instituições voltadas 
ao interesse coletivo e ao bem-estar social.

espera-se que a leitura desta obra permita a configuração de agendas de 
aprofundamento da pesquisa acadêmica sobre o tema da participação política. 
Mais que isso, espera-se que o livro possa contribuir para a reflexão de agentes 
sociopolíticos, na perspectiva de que o conhecimento produzido na academia 
possa reforçar a democracia brasileira.

Wagner de Melo Romão
Carla Gandini Giani Martelli

Valdemir Pires



Prefácio

Soraya Vargas Cortes1

os textos reunidos neste volume destacaram-se quando apresentados du-
rante o encontro internacional Participação, democracia e Políticas Públicas: 
aproximando agendas e agentes, realizado na UnesP, em araraquara, entre 
23 e 25 de abril de 2013. de certa forma, o nome do evento reflete o esforço de 
organizadores e participantes em criar confluências entre os debates correntes 
nos campos das análises de movimentos sociais e de políticas públicas. 

os estudos abordam as interfaces entre os debates sobre associativismo,  
sociedade civil e ação coletiva, de um lado, e sobre as políticas públicas, de outro, 
por meio de questões de pesquisa que envolvem temas variados, tais como a  
democracia, os governos, as relações sociais, as ideias, os discursos, a represen-
tação, as instituições e a participação política. em contraste com a variedade te-
mática, os objetos de investigação construídos pelos autores apresentam várias 
convergências. Há uma predominância de pesquisas cujo foco analítico recai no 
polo societal das relações entre estado e sociedade. de forma explícita ou implí-
cita, em diversos capítulos há o reconhecimento de que problemas de política 
pública, e suas soluções, são construções sociais e de que ideias, motivações e 
identidades de indivíduos e grupos funcionam como um “cimento” que unifica 
os grupos, sejam eles societais, estatais ou organizados em policy communities 
[comunidades de políticas], nos quais os membros transitam através das fron-
teiras entre estado e sociedade. Há ainda em diversos textos a busca pelo refina-

1. doutora em Políticas sociais − london school of economics and Political science. Professora 
do departamento de sociologia e do Programa de Pós-graduação em sociologia − Univer-
sidade Federal do rio grande do sul.
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mento teórico na abordagem de problemas clássicos que tratam da relação entre 
associativismo e democracia, movimentos sociais e partidos, instituições e mu-
dança, entre outros. Porém, a convergência mais significativa é aquela que se 
expressa no tema geral do evento no qual os trabalhos que originaram o volume 
foram apresentados: o reconhecimento da importância do estado e das institui-
ções políticas para a compreensão de como se constituem a sociedade civil e dos 
padrões históricos de associativismo, de mobilização política e de organização 
societal. 

o curioso é que no campo das políticas públicas o movimento se dá no  
sentido inverso: a despeito da predominância de estudos que concentram sua 
atenção no papel das instituições e dos governos na formulação e implementação 
de políticas, tem crescido o interesse no polo societal das relações entre estado e 
sociedade, na “cultura”, no “argumento”, nas ideias como dimensões analíticas 
para os investigadores que pretendem entender as políticas. estudos inspirados 
no neoinstitucionalismo sociológico consideram que o setor societal deve ocupar 
o centro da agenda de pesquisas sobre as políticas públicas. neles, predomina a 
concepção de que as organizações políticas derivam seus modelos de funciona-
mento dos imperativos culturais provenientes do ambiente societal. em vez de 
priorizar o estudo das agências governamentais, do legislativo, ou dos grupos  
de interesse em determinado nível de governo na construção de explicações sobre 
a formulação e o desenrolar de políticas públicas, os neoinstitucionalistas socio-
lógicos concentram-se no exame dos sistemas de política, das redes de políticas 
públicas, dos atores que se organizam em redes e compartilham crenças e visões 
sobre as políticas (Miller; Banaszak-Holl, 2005). 

os analistas de políticas públicas que examinam como certos “problemas” 
passam fazer parte da agenda governamental (Kingdon, 1995; Muller; surel, 
2002; sabatier; Jenkins-smith, 1993; sabatier; Weible, 2007) também atribuem 
capacidade explicativa a atores societais e imperativos cognitivos e normativos. 
Mesmo que admitam que os constrangimentos institucionais e eventos macroes-
truturais limitam as possibilidades de problemas se tornarem objeto de política, 
esses estudiosos, em certa medida, examinam os processos cognitivos e as di-
mensões normativas envolvidas na formação da agenda governamental. isso 
porque consideram que “problemas” não são dados, são construídos em um pro-
cesso pelo qual as pessoas os definem como tal (Kingdon, 1995). atores da socie-
dade constroem determinadas questões como problemáticas e procuram chamar 
a atenção dos decisores políticos para elas (sabatier; Jenkins-smith, 1993). tal 
processo depende dos valores, crenças, posições e, também, dos interesses de 
atores que disputam a sua definição − ao procurar qualificá-las de um ângulo 
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particular e formular certas explicações e soluções para elas – visando a sua as-
censão à agenda governamental (sabatier; Weible, 2007). 

essa convergência em direção ao societal e ao cultural também é observada 
entre autores que se filiam a outras abordagens teóricas e que criticam as formas 
tradicionais de análise de políticas públicas que, ao focalizarem as instituições, 
negligenciam o exame de processos de mudança. o neoinstitucionalismo (Peters, 
2000; Peters; Pierre; King, 2005), as abordagens teóricas estruturalistas e o plura-
lismo (schattschneider, 1960; Williamson, 1989) são criticados porque apre-
sentam dificuldade em oferecer um instrumental analítico adequado para explicar 
transformações não incrementais em políticas públicas. a teoria institucional 
seria quase inerentemente estática, enquanto o mundo da política se caracteriza 
pelo dinamismo (Peters, 2000). a teoria é mais bem equipada para explicar dife-
renças entre instituições do que para explicar desenvolvimento ou mudança em 
instituições. o pluralismo, ao conceber o processo político como de competição 
aberta entre grupos que se alternam na sua capacidade de influenciar as decisões 
governamentais, dificulta o entendimento de como se e o quê/quem produz rup-
turas em trajetórias institucionais, sem o recurso a variáveis ou eventos externos 
ao setor em que a política se realiza. 

as abordagens que chamam a atenção para o papel das ideias e dos atores 
nas dinâmicas políticas oferecem o instrumental mais apropriado para a com-
preensão de processos de mudança. sem os recursos teóricos provenientes da  
sociologia compreensiva, especialmente de suas ramificações contemporâneas, e 
do campo das teorias da ação coletiva e da sociologia relacional, seria muito di-
fícil para um analista de políticas públicas entender, explicar e examinar as con-
sequências de mudanças, abordadas neste volume nas formas de mobilização 
política, nos padrões de associativismo, no modo como cidadãos participam  
da política, nas relações entre Poder executivo, partidos e atores societais, e na 
abrangência das políticas públicas, não apenas no que tange à população atin-
gida, mas sobretudo na proliferação de novas “áreas” de política. a acentuada 
preocupação com as instituições agindo, constrangendo, modelando ou indu-
zindo a ação dos atores tem sido muito frutífera para explicar a persistência de 
determinadas políticas e fenômenos sociais, mas, para explicar mudanças insti-
tucionais, é necessário mudar o foco do modelo analítico das estruturas para a 
ação, do estático para o dinâmico (Peters; Pierre; King, 2005). inovações institu-
cionais dependem de potencialidades estabelecidas fora da esfera estritamente 
estatal. são derivadas das relações sociais que atores estatais estabelecem com a 
esfera societal. atores, sejam eles estatais, societais ou policy communities, que 
atuam através das fronteiras entre estado e sociedade, refletem sobre as condi-
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ções institucionais, sobre as possibilidades de ação, constroem problemas e  
soluções e fazem escolhas sobre as decisões mais apropriadas para a defesa de 
seus interesses e valores. Porém, agem também de acordo com scripts normativos 
e cognitivos, aprendidos de forma tácita, tendo em vista imperativos culturais. 
tais imperativos, em geral, favorecem a manutenção de instituições e a continui-
dade de políticas mediante alterações incrementais. no entanto, repertórios de 
ação e interpretativos podem ser transferidos da esfera societal para a estatal e 
vice-versa e de um campo de política pública para outro, em processos que al-
teram campos de ação das políticas públicas, por meio de processos que criam 
novas instituições, as quais, mesmo que similares aos modelos originais, são res-
significadas. 

os estudos reunidos neste volume fazem parte do esforço de analistas de po-
líticas públicas e de analistas da sociedade civil para a construção de um arca-
bouço teórico-metodológico plural, pois recorre a diferentes vertentes teóricas, e 
sintético, porque visa integrar ação coletiva e instituições. essa ambição é neces-
sária, tendo em vista as interfaces de seus objetos de investigação com os dois 
campos acadêmicos. a qualidade dos textos apresentados demonstra o sucesso 
desse esforço. 
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Parte i
Ação coletiva e institucionalização:  

interfaces socioestatais





1 
Impactos democráticos do 

associativismo:  
questões teóricas e metodológicas1

Lígia Helena Hahn Lüchmann2

Introdução

este trabalho tem como objetivo levantar aspectos teóricos e metodológicos 
que contribuam para se pensar processos avaliativos de resultados das práticas 
associativas, dialogando com perspectivas analíticas que apontam múltiplas re-
lações entre o associativismo e a democracia, relações que são, em boa medida, 
vistas como constitutivas de processos de fortalecimento mútuo e interdepen-
dente. de maneira geral, tais perspectivas apontam que as associações contri-
buem para a promoção de bons cidadãos; fortalecem laços coletivos pautados em 
confiança, cooperação e espírito público; representam grupos e setores mais vul-
neráveis e excluídos; divulgam demandas e problemas sociais; e promovem e 
ocupam espaços de cogestão de políticas públicas, enriquecendo as bases da par-
ticipação e da representação política nas democracias contemporâneas (Cohen, 
1999; Fung, 2003; Pateman, 1992; Putnam, 1996).

no caso brasileiro, pode-se afirmar, olhando a literatura sobre os movi-
mentos sociais e o associativismo das últimas três décadas, que, embora encon-
tremos baixos níveis de engajamento coletivo se comparados a outros países da 
américa latina, como aponta a pesquisa de rennó et al. (2011), há um cresci-

1. este trabalho faz parte do projeto intitulado “impactos democráticos do associativismo: di-
mensões individuais, políticas e sociais” (PQ/CnPq). agradeço a euzeneia Carlos pelas va-
liosas contribuições no encontro internacional Participação, democracia e Políticas Públicas: 
aproximando agendas e agentes realizado em abril de 2013 − UnesP/campus araraquara.

2. doutora em Ciências sociais − Universidade estadual de Campinas. Professora do departa-
mento de Ciências sociais − Universidade Federal de santa Catarina.
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mento e uma complexação do campo associativo (ganança, 2006). na esteira 
desse processo, registra-se um acúmulo de pesquisas e a sistematização de alguns 
balanços mais abrangentes3 que apresentam as diferentes fases da trajetória (his-
tórica e teórica) das ações coletivas no país, ressaltando o surgimento de um novo 
associativismo durante os anos 1970 que rompe com os padrões tradicionais – 
caracterizados pela homogeneidade e pela baixa densidade – na constituição de 
um processo de pluralização, de aumento “no ritmo, no número e nos tipos  
de associações existentes” (avritzer, 1997, p.168), indicando um cenário que 
guarda correspondência com a ideia de uma ecologia associativa (Warren, 2001),4 
formada por uma complexa gama de associações com objetivos, valores, recursos 
e perspectivas muito diferenciadas.

essa heterogeneidade do campo associativo − seus múltiplos propósitos e 
dimensões − desafia olhares que, ao generalizarem os impactos democráticos das 
associações, prestam poucos cuidados no que se refere à necessidade de se espe-
cificar, no interior desse fenômeno complexo e plural, os diferentes tipos de  
associações e seus diferentes, e muitas vezes contraditórios, efeitos democráticos. 
alguns autores (Paxton, 2002; stolle; rochon, 1998; Baggetta, 2009; robteuts-
cher, 2005; Fung, 2003; Chambers; Kopstein, 2001; dagnino; olvera; Panfichi, 
2006; gurza lavalle; Castello; Bichir, 2007, 2008; ganança, 2006) vêm procu-
rando desagregar esse fenômeno, com destaque para o trabalho de Warren 
(2001). entra aqui o reconhecimento de que muitas associações não são boas 
para a democracia, como grupos racistas, de ódio, e as associações “de fachada”, 
entre outras, que encobrem interesses privados em nome do bem comum. 

estamos tratando, portanto, de um fenômeno complexo e muito hetero-
gêneo, que requer avanços analíticos que qualifiquem melhor as diferenças – e as 
ambiguidades − nas relações entre o associativismo e a democracia. Partindo da 
ideia de que a democracia é um processo que envolve, por um lado, maior grau 
de autonomia, ou autodeterminação individual e coletiva,5 e, por outro, inclusão 
social e política, falar em benefícios democráticos do fenômeno associativo im-
plica reconhecer a multidimensionalidade do mesmo, na medida em que envolve 
dimensões individuais, sociais e político-institucionais.

3. doimo, 1995; gohn, 1997; avritzer, 1997. sobre os movimentos sociais urbanos, ver Kowa-
rick, 1987.

4. a ideia de “ecologia” pretende, portanto, resgatar o pluralismo associativo partindo do pressu-
posto de que nem todo tipo de associação exerce o mesmo tipo de função democrática. ao con-
trário, associações que desempenham um tipo de função podem, por várias razões, ser incapazes 
de exercer outras. 

5. no sentido de possibilitar conhecimento, liberdade e participação dos indivíduos nos processos 
e/ou ações que os impactam diretamente.
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assim, parece necessário ir além das expectativas que apontam para uma 
relação reta entre a ocorrência do fenômeno do associativismo e o desenvolvi-
mento democrático das sociedades. É nessa perspectiva que a ideia de ecologia 
parece proporcionar ganhos analíticos importantes, não apenas por reconhecer 
um rol mais amplo e abrangente de práticas associativas, mas por identificar  
diferenças substantivas entre elas, evitando os riscos de se apontar efeitos  
democráticos onde eles não existem e estimulando reflexões direcionadas ao refi-
namento de avaliações que permitam compreender fatores de consistência e de 
inconsistência nessas relações, seja no plano individual, político e/ou social. 
assim, parece oportuno se pensar em questões que problematizem tendências 
calcadas em generalizações, seja pela aposta nas promessas transformadoras da 
atuação de associações e de movimentos sociais, seja pela emissão de vereditos 
ancorados na ideia de que as associações promovem conformidade e/ou repro-
dução da ordem social.

Procurando se inserir nesse debate, este trabalho busca enfrentar alguns de-
safios analíticos que são abrigados por um conjunto de questões, entre elas: é 
possível identificar que tipo de prática associativa promove que tipo de benefí-
cios democráticos? Há, efetivamente, correspondência entre os objetivos decla-
rados e os resultados concretos das práticas das associações? Qual a consistência 
na relação entre o perfil organizacional e os impactos individuais, sociais e/ou 
político-institucionais? em caso de inconsistências, quais os seus fatores gera-
dores? afinal, é possível estabelecer uma tipologia das associações no que se re-
fere às suas relações com a democracia, avançando na elucidação acerca da 
multidimensionalidade dessas relações?

o trabalho está dividido em duas partes. na primeira parte, apresenta as 
bases mais gerais do debate que aponta correlações entre o associativismo e a 
democracia, com destaque para teorias da cultura política, dos movimentos so-
ciais e da sociedade civil, e que apresentam, de formas variadas, relações de causa 
e efeito entre o associativismo e a democracia. na segunda parte, olhando mais 
diretamente para a realidade brasileira, o trabalho resgata brevemente algumas 
das inquietações mais recentes que acenam para a importância do refinamento 
teórico e metodológico nos estudos sobre os impactos da participação, especial-
mente das instituições participativas que proliferaram, nas últimas décadas, por 
todo o país. Partindo do pressuposto de que tais inquietações ajudam nas aná-
lises sobre os resultados da atuação de diferentes tipos de associações, o trabalho 
esboça, por fim, uma proposta metodológica de avaliação dos possíveis impactos 
nas três dimensões assinaladas: individual, política e social.



28 WAGNER DE MELo RoMão • CARLA GANDINI GIANI MARtELLI • VALDEMIR PIRES

Associativismo e democracia

diferentes frentes analíticas destacam a importância das associações para a 
democracia. no campo de conhecimento da cultura política, estudos como os  
de almond e Verba (1963) e Verba e nie (1972) encontraram diferenças consis-
tentes no comportamento cívico – maior interesse em política, maior compro-
misso, confiança e eficácia política etc. − entre os indivíduos que participam e  
os que não participam em associações voluntárias, com notável vantagem para os 
primeiros. robert Putnam (1995, 1996) é uma referência central nessa linha in-
terpretativa, fundamentalmente por seus estudos que apontam o peso do capital 
social, e mais especificamente das associações, para a promoção de redes de enga-
jamento cívico que são centrais para a vida democrática. referente a um tipo de 
sociabilidade pautado em critérios de confiança e de reciprocidade, o conceito  
de capital social desenha um contexto rico e vibrante de vida associativa que, no 
seu conjunto, forma um quadro de civilidade que é central ou condicionante 
para a construção de uma institucionalidade política responsável e eficaz no  
tratamento dos assuntos da coletividade. Um dos ingredientes centrais da comu-
nidade cívica é o associativismo voluntário, que limita, em uma leitura tocque-
villiana, o individualismo e a desconfiança, que são corrosivos a uma sociedade 
democrática, e promove o desenvolvimento de comportamentos e atitudes pau-
tadas na solidariedade e no engajamento público. 

de outra forma, as teorias dos movimentos sociais apontam para a impor-
tância do fenômeno associativo, embora o caráter conflituoso e articulatório dos 
movimentos sociais demarque as especificidades dessas ações coletivas diante do 
campo do associativismo mais geral. Para diversos autores, os movimentos so-
ciais são mais do que simples associações enquanto formas de organização grupal 
com identidades e objetivos bem delineados. Movimentos sociais constituem-se, 
fundamentalmente, pela via da articulação, ou seja, não são estruturas homogê-
neas e bem definidas, ou personagens com identidades claras e fixas, mas sim 
“fenômenos heterogêneos e fragmentados que devem destinar muitos dos seus 
recursos para gerir a complexidade e a diferenciação que os constitui” (Melucci, 
2001, p.29).6 

6. É nessa perspectiva que scherer-Warren (2006) define o conceito de movimentos sociais ou 
“rede de movimento social” como complexo resultado de articulação de diferentes atores, asso-
ciações e fóruns que constroem processos de identificação de causas e lutas. Portanto, os movi-
mentos sociais transcendem “as experiências empíricas, concretas, datadas, localizadas dos 
sujeitos/atores coletivos” (ibidem, p.113). Para diani e Bison (2010, p.220), os movimentos 
sociais constituem-se como “redes de interações informais entre uma pluralidade de indiví-
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assim, as associações são partes constitutivas dos movimentos sociais, em-
bora não se confundam com o conceito, que incorpora diferentes sujeitos e rela-
ções sociais. Poderíamos dizer que as associações se constituem como exemplo 
paradigmático do que a literatura identifica como “estruturas mobilizadoras”, 
fazendo referência a uma importante produção teórica sobre os movimentos so-
ciais que vêm se desenvolvendo no sentido de tornar complexas e combinar as 
diferentes perspectivas e conceitos sobre a ação coletiva. o livro organizado por 
Mcadam, McCarthy e Zald (2008) é exemplar nesse sentido. nessa obra, os au-
tores apresentam uma proposta de síntese que combina os três conceitos que 
consideram mais significativos na análise dos movimentos sociais, quais sejam: a 
estrutura de oportunidades políticas, as formas de organização disponíveis aos 
insurgentes (mobilizing structures) e os quadros interpretativos da ação coletiva 
(framing processes). associações e/ou organizações são centrais e podem ser con-
sideradas como um dos principais recursos da ação movimentalista, embora não 
se confundam com ela, na medida em que as associações formam uma impor-
tante base daquilo que a literatura dos movimentos sociais conceitua como estru-
turas mobilizadoras (Mcadam; McCarthy; Zald, 2008). esse conceito parte do 
pressuposto de que os movimentos sociais dependem das oportunidades políticas 
e dos significados ou quadros interpretativos (frames) dos sujeitos sociais para o 
desencadeamento da ação coletiva, potencializada de forma significativa pela exis-
tência de estruturas de organizações prévias que dão suporte, fornecem modelos 
e, fundamentalmente, constroem novos significados e bases de argumentos.  
o associativismo é central, na medida em que se constitui como fenômeno que 
desloca as atribuições dos problemas e condições do plano pessoal para o plano 
sistêmico, requisito central para o desencadeamento de um movimento social. 
assim, em associação, as pessoas desenvolvem sentidos e percepções da vida  
social que transcendem a dimensão de base individual e pessoal. 

nesse enquadramento teórico, as bases de aprendizado superam em muito 
as expectativas de civismo e de cooperação, na medida em que buscam alterar o 
statu quo nas diferentes dimensões da vida social. Questionar códigos culturais e 
comportamentos sociais, para além de impactar sistemas políticos, econômicos  
e sociais, constitui-se como registro central de diferenciação com abordagens que 
apregoam a importância da confiança e da cooperação. Para fins dessa vertente, 
as principais funções democráticas dos movimentos sociais estão na sua capa-
cidade de alterar a realidade social, seja no plano cultural, seja no plano institu-

duos, grupos ou associações engajados em um conflito político ou cultural, com base em uma 
identidade coletiva compartilhada”.
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cional, no sentido de expor e lutar contra as relações de poder e de dominação 
que caracterizam as diferentes esferas e espaços da vida social.

o caráter de publicidade, combinado com o reconhecimento de outros bene-
fícios democráticos das associações, dá suporte também a uma outra perspectiva 
teórica no interior do debate sobre a importância das associações para a demo-
cracia. representada fundamentalmente por Cohen e arato (1992) e Habermas 
(1997), essa vertente procura renovar a teoria democrática por meio da recons-
trução do conceito de sociedade civil que, preenchido prioritariamente pelas or-
ganizações civis e movimentos sociais, constitui-se como esfera central da vida 
social por sua inserção diferenciada na estrutura social. aqui, a relação intrínseca 
entre sociedade civil e associativismo está ancorada na tese de que as associações 
civis são as instituições responsáveis e especializadas na reprodução das culturas, 
das tradições, na formação de identidades coletivas e de práticas ancoradas nos 
princípios da democracia e da solidariedade. assim, vista como portadora por 
excelência dos potenciais de racionalidade comunicativa, a sociedade civil cons-
titui-se como um conjunto de atores e instituições que se diferenciam dos par-
tidos e outras instituições políticas (uma vez que não estão organizados tendo em 
vista a conquista do poder), bem como dos agentes e instituições econômicas 
(não estão diretamente associados à competição no mercado). Pluralismo, auto-
nomia, solidariedade e influências/impactos na esfera pública completam, por-
tanto, o quadro de características dessa concepção de sociedade civil moderna, 
que, identificando-se como modelo utópico autolimitado, procura compatibi-
lizar o núcleo normativo da teoria da democracia com as complexas e diferen-
ciadas estruturas da modernidade.

essas diferentes perspectivas teóricas atestam a dificuldade para uma defi-
nição precisa de associação, a ponto de nos perguntarmos se seria possível, diante 
da multiplicidade de práticas associativas, estabelecer características gerais que 
permitam algumas distinções sem recair em reduções e simplificações. se o con-
ceito de capital social contempla, majoritariamente, as associações face-to-face, a 
exemplo de clubes de futebol, corais, grupos de escoteiros, associações comuni-
tárias etc., teóricos dos movimentos sociais direcionam suas perspectivas para 
aquelas redes e articulações que questionam a ordem social. Para a teoria da so-
ciedade civil, a vinculação entre as associações e o mundo da vida privilegia as 
organizações e grupos que não estão diretamente inseridos nos campos político e 
econômico, a exemplo dos partidos e sindicatos. Grosso modo, esses diferentes 
recortes estão alicerçados em diferentes concepções de democracia e de organi-
zação da vida política e social. 

apesar dessas diferenças, há uma noção mais ou menos comum quando es-
tamos falando de associação. recuperando os principais autores que ressaltam a 
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importância democrática das associações, Warren (2001) salienta a influência de 
tocqueville (1969) para uma sedimentação acerca da concepção moderna de as-
sociação, na medida em que esse autor via as associações como secundárias,7 ao 
contrário dos vínculos primários e terciários, vistos como ações coletivas bené-
ficas ao cultivo da sensibilidade ética de um “autointeresse bem compreendido”, 
desenvolvendo novas formas democráticas de interação. Warren (2001, p.42) 
aponta duas características do associativismo que são centrais para tocqueville, 
quais sejam, a existência de uma relativa igualdade social dos indivíduos que a 
integram e o caráter de voluntariedade na constituição de relações consensuais. 

de maneira geral, então, as associações são agrupamentos constituídos de 
forma voluntária por seus membros, que, diferente de outras formas associativas 
(como partidos políticos, sindicatos ou cooperativas), são autônomas com re-
lação ao aparato jurídico e político e destinam as suas ações a atividades não  
lucrativas. 

essa ênfase nas associações voluntárias e autônomas é alvo de pelo menos 
dois conjuntos de críticas. Por um lado, a operação que combina baixo grau de 
complexidade e alto grau de autonomia promove a exclusão de um conjunto 
muito mais amplo de práticas associativas que, de forma mais ou menos direta  
ou influente, impactam sistemas e relações democráticas. Para Warren (2001), 
pensar as relações entre associações e democracia requer a inclusão das práticas 
associativas primárias, a exemplo das famílias – consideradas grupos determi-
nantes na conformação de indivíduos mais cívicos e democráticos –, e terciárias, 
mais abrangentes, hierárquicas e impessoais, a exemplo de partidos políticos e 
sindicatos.8 

7. de acordo com Warren (2001), parece que foi Charles H. Cooley, em Human Nature and Social 
Order (1964), quem primeiro diferenciou os três tipos de associações de acordo com a fraqueza 
dos laços. assim, famílias e amizades são redes de associação primária, pois desenvolvem rela-
ções mais próximas e íntimas. as associações secundárias, embora também próximas, se dis-
tanciam do tipo de laços das associações primárias e se voltam para relações que transcendem o 
mundo individual, como os grupos cívicos, os clubes, as associações religiosas, entre tantas ou-
tras. as associações terciárias seriam os grupos de interesses e profissionais, nos quais os mem-
bros são relativamente anônimos entre si e têm pouco em comum, a não ser uma proposta 
específica a ser perseguida (Warren, 2001, p.39).

8. de fato, esse grau de abrangência apresenta ganhos analíticos, na medida em que permite um 
olhar mais amplo para um conjunto de práticas associativas que não encontram guarida nas 
teorias que estão focadas nas relações entre associações e democracia. Por outro lado, ao en-
globar tipos tão diferentes de associações, perde substância analítica ao não apresentar as espe-
cificidades que qualificam, e diferenciam significativamente, esses tipos de prática associativa. 
afinal, partidos políticos conformam um tipo de associação que objetiva ocupar os espaços de 
poder político, muito diferente de outras organizações de base social e voluntária. da mesma 
forma, famílias se constituem sobre bases, objetivos e estruturas que transcendem, em muito, 
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Por outro lado, essa compreensão descansa, em boa medida, em uma con-
cepção bipolar de sociedade,9 o que obscurece, tanto as relações de desigualdade 
e de poder no interior do campo das associações quanto as relações, cada vez 
mais frequentes, no caso brasileiro, entre as associações e outras formas de orga-
nização, como as instituições e os atores do estado e do mercado, na formação de 
complexas redes e parcerias, seja por meio da provisão de serviços sociais, de fi-
nanciamentos públicos e privados, do desenvolvimento de projetos nas dife-
rentes áreas sociais, de inserção de lideranças sociais nos aparelhos do estado etc.

estamos tratando, portanto, de um fenômeno complexo e muito hetero-
gêneo, que requer avanços analíticos que qualifiquem melhor as diferentes – e 
possíveis − relações entre associativismo e democracia. Partindo da ideia de que 
a democracia envolve autonomia e condições de igualdade social e política, falar 
em benefícios democráticos do fenômeno associativo implica reconhecer a multi-
dimensionalidade dos mesmos, na medida em que esta envolve dimensões indi-
viduais, sociais e político-institucionais. É nessa perspectiva que a literatura tem 
ressaltado, de forma mais detida, três tipos de benefícios democráticos promo-
vidos pelas práticas associativas: efeitos no desenvolvimento individual (promover 
cidadãos mais informados, participativos, críticos e autônomos); efeitos nas  
esferas públicas (contestação, formação de opinião e de julgamentos públicos); e 
efeitos político-institucionais (seja ampliando e qualificando a representação polí-
tica, seja cooperando para formas alternativas de governança) (Fung, 2003; 
Warren, 2001). além desses, a literatura vem se debruçando sobre os benefícios 
sociais da participação, no sentido de mensurar efeitos na melhoria de serviços e 
na qualidade de vida da população atingida por processos participativos. na pró-
xima seção, após elencar algumas das dificuldades de mensuração desses possí-
veis efeitos, apresentamos o esboço de uma proposta de avaliação.

as características que identificam os outros tipos de associação. são, portanto, fenômenos muito 
diferentes, embora não deixem de ser formas associativas e de apresentarem contribuições  
significativas à democracia.

9. seguindo análise de Warren (2001, p.32), tocqueville trabalhou com um modelo bipolar em 
sua análise das relações entre estado e sociedade civil e concebeu os efeitos institucionais das 
associações dentro desse modelo, que assume dois meios básicos de organização social: o coer-
citivo, legal e administrativo − do estado; e o meio social das normas, hábitos culturais, dis-
cussão e acordo, que caracterizam as relações não estatais. nessa visão, o poder recai sobre o 
estado, e as interações sociais são encontradas na sociedade, que assimila, sem qualificar suas 
especificidades estruturais, o mercado.
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Desafios analíticos e metodológicos dos  
impactos da participação e das associações

Como vimos, há grandes expectativas com relação ao potencial democrático 
das associações, em especial aos impactos democráticos da participação em asso-
ciações e/ou instituições políticas. Fung (2003), por exemplo, destaca a impor-
tância de se avaliar os efeitos da participação nas atitudes, competências e 
comportamentos dos indivíduos. de acordo com Warren (2001, p.70-6), dentre 
os benefícios democráticos da participação em associações, destaca-se o desen-
volvimento individual, seja na dimensão social, melhorando as condições de 
vida, seja na dimensão política, promovendo o desenvolvimento de indivíduos 
mais informados, autônomos, cooperativos, críticos e participativos. além disso, 
a participação em associações e movimentos sociais impactaria as esferas pú-
blicas e as instituições políticas em direção ao aprofundamento democrático.

no entanto, há dificuldades de mensuração dos impactos da participação. 
de acordo com Mansbridge (1995, p.1),

a participação torna os cidadãos melhores. eu acredito nisso, mas não posso 
provar. e ninguém pode. os tipos de mudança sutil no caráter que advêm, vaga-
rosamente, da participação ativa e empoderada nas decisões democráticas não 
podem ser facilmente medidos com os precários instrumentos das ciências so-
ciais. aqueles que têm participado ativamente na governança democrática, no 
entanto, muitas vezes sentem que a experiência os afetou. (tradução livre.)

na medida em que os processos de aprendizado são multifatoriais e com-
plexos, é bastante difícil isolar o impacto da participação no processo de aprendi-
zagem, seja individual ou social. de outra forma, também há várias dificuldades 
em se mensurar os impactos sociais e políticos mais gerais, embora também 
valha o reconhecimento, mesmo que vago, de que a participação faça diferença. 
Como bem pontuado por Pires et al. (2011, p.357), “estabelecer relações de cau-
salidade nas ciências sociais constitui tarefa que, no mínimo, pode ser tachada de 
complexa. as variáveis tendem a ser diversas, os contextos amplos e os compor-
tamentos não padronizados”.

no caso brasileiro, alguns estudos vêm ampliando o debate sobre os efeitos 
da participação institucional – especialmente em oPs, conselhos gestores e con-
ferências – em diferentes dimensões: capacidade de promover inclusão política 
(lüchmann; Borba, 2007, 2008; Cunha, 2012; lüchmann; almeida, 2010);  
deliberação (avritzer, 2010; d’aquino, 2012; Pires, 2011); aprendizado e/ou 
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consciência social dos seus participantes (Fedozzi, 2009; ribeiro; Borba, 2011; 
lüchmann, 2012), entre outros. no entanto, além dos limites metodológicos, 
esses estudos miram, de maneira geral, para o interior dos espaços participativos.

Uma preocupação com os impactos sociais e/ou político-institucionais, an-
corada, portanto, em um olhar para fora dos espaços participativos, vem ga-
nhando maior fôlego nos últimos anos. Wampler (2010), por exemplo, analisa os 
impactos da gestão participativa na criação (ou expansão) de comunidades – co-
munidades de políticas públicas, comunidades do associativismo, e comunidades 
de políticas. ampliam-se, também, estudos que avaliam os impactos redistribu-
tivos de instituições participativas (Marquetti, 2003; Marquetti; Campos; Pires, 
2008; Pires, 2011) e os resultados das políticas públicas participativas no desem-
penho governamental (Pires, 2011).

no entanto, como alerta gurza lavalle (2011), predominam, nesses estudos, 
avaliações ancoradas em “causalidades remotas”,10 e que instigam o desenvolvi-
mento de metodologias que aproximem causas e efeitos, evitando, ademais, pos-
tulados (comuns no debate sobre a participação) de que “todas as coisas boas vão 
juntas” (ibidem, p.39).

da mesma forma, é necessário problematizar – e diferenciar – possíveis im-
pactos democráticos das associações. de acordo com Warren (2001), os benefí-
cios ocorrem, em boa medida (e quando ocorrem), como resultantes indiretos da 
atuação das associações. de fato, a grande maioria delas não tem como objetivo 
aprimorar ou desenvolver a cidadania e/ou a democracia, embora seja possível, a 
depender de suas características, vislumbrar resultados nessa direção como sub-
produtos de sua atuação. e mesmo aquelas que seguem esses pressupostos podem 
apresentar resultados diferenciados, e até contraditórios. tendo isso em mente, 
Warren se propõe a analisar a seguinte pergunta: que tipos de associações pro-
vocam que tipos de efeitos democráticos? (ibidem, p.94). embora o reconheci-
mento da interferência de outras variáveis, a exemplo do tipo de organização e 
de liderança, o autor analisa três principais características das associações que 
intercedem de forma importante para a promoção de diferentes efeitos demo-
cráticos, quais sejam: i) o fato de a associação ser mais ou menos voluntária;11  

10. “Uma causalidade remota é aquela em que a relação entre causa e efeito é atravessada por  
espaço longo de tempo e/ou mediada por uma sucessão ou encadeamento extenso de efeitos 
intermediários” (gurza lavalle, 2011, p.41).

11. ou seja, ser uma forma de organização livre com alto potencial de saída, o que se aproximaria 
mais da ideia de associação secundária. nas associações voluntárias, as relações associativas são 
dominantes e os conflitos internos tendem a ser mais limitados, seja em função da facilidade da 
saída como meio menos custoso em situações de conflito, seja pelo forte caráter identitário dado 
pelos processos de autosseleção que tendem a favorecer um grupo mais homogêneo. nesses 
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ii) os seus recursos e a sua inserção no meio social;12 e iii) as suas propostas e 
objetivos. 

o reconhecimento de que diferentes tipos de associações podem provocar 
diferentes efeitos democráticos impede que se espere que a mesma associação 
combine todos as virtudes elencadas, sendo ao mesmo tempo deliberativas, re-
presentativas, contenciosas, cultivadoras de virtudes cívicas, formadoras de opi-
nião etc. ao contrário, associações que desempenham um tipo de função podem, 
por várias razões, ser incapazes de exercer outras. algumas são importantes para 
o exercício da governança, outras para desenvolver habilidades cívicas ou resis-
tência etc. o problema de generalizar não é apenas o de apontar efeitos onde eles 
não existem, como alega Warren, mas o de não enxergar efeitos democráticos em 
associações que são descartadas a priori em função de perspectivas teóricas e 
ideológicas. além disso, as “associações podem provocar efeitos democráticos 
similares por razões diferentes” (ibidem, p.141). no entanto, permanece o de-
safio de se mensurar esses efeitos, não apenas no plano individual, mas também 
nos planos social e político-institucional. afinal, a existência de muitas associa-
ções não é necessariamente garantia de uma sociedade democrática saudável. 
Como já ressaltado, as redes horizontais e as associações da sociedade civil são 
desiguais, apresentando diferenças no acesso aos recursos e estruturas de poder. 
de acordo com Putzel (1997), não existe uma relação direta entre capital social e 
democracia, ou entre a existência de mecanismos de confiança e reciprocidade 
(operação de redes, normas etc.) e o conteúdo das ideias políticas transmitidas 
através dessas redes. as redes e normas de confiança geradas pelas práticas asso-
ciativas podem facilitar a troca, reduzir os riscos e tornar o comportamento mais 
previsível, mas sua contribuição para a democracia não está dada a priori. 

casos, os conflitos internos são mais raros, já que potencializam a ameaça da solidariedade e da 
missão da associação (Warren, 2001, p.98). nas associações não voluntárias, caracterizadas 
pela dificuldade ou maior custo de saída, como são os casos de sindicatos ou associações profis-
sionais, os conflitos internos se apresentam de forma mais clara, embora a diversidade de pos-
turas, interesses e opiniões revele maior dificuldade de representação externa.

12. ou os seus “meios constitutivos”, quais sejam, o social, baseado em normas, costumes, comu-
nicação, solidariedade (grupos sociais, famílias, clubes, igrejas, novos movimentos sociais etc.); 
a coerção, baseada nas leis e no poder (partidos políticos, associações profissionais, corporações 
etc.); e o dinheiro, a exemplo de grupos de lobbies, sindicatos, grupos de consumidores etc. 
entra aqui o caráter de maior ou menor inserção, ou integração, das associações ao meio social. 
de acordo com Warren (2001, p.122), as integradas (vested) atuam de acordo com a ordem so-
cial dada, diferente daquelas que, a exemplo de movimentos sociais ou grupos que lutam contra 
a discriminação, tendem a usar o poder comunicativo em função da ausência de outros recursos. 
assim, por estarem inseridas de forma diferenciada no contexto social, apresentam diferentes 
benefícios à democracia.
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além disso, associações estão inseridas em contextos culturais, econômicos, 
políticos e sociais que são determinantes para os tipos, características e vínculos 
associativos. de acordo com Cohen e rogers (1995, p.46), em vez de serem fenô-
menos naturais, ou produtos da cultura ou de algum outro substrato inalterado 
da vida social, as associações são artefatos. dependem das estruturas econômicas 
e políticas, dos recursos e das instituições nas quais estão inseridas. Podem variar 
de acordo com a maior centralidade ou não de governos, de informações disponí-
veis, das oportunidades e dos incentivos.

a própria configuração dos estados e dos regimes políticos interfere − di-
reta ou indiretamente − no perfil associativo das diferentes sociedades.13 no caso 
dos estudos sobre os movimentos sociais, schneiberg e lounsbury (2007) apre-
sentam diferentes características do campo político e institucional que condi-
cionam as dinâmicas ou o sucesso dos movimentos sociais. elas incluem as 
heranças das políticas prévias, a receptividade das autoridades político-institu-
cionais às demandas e reivindicações, a concentração de recursos no interior do 
campo institucional de ação coletiva e a prevalência de certos modelos culturais. 
Como parte desse contexto, figura o que a literatura de movimentos sociais de-
nomina de estruturas de oportunidades políticas. tarrow (1999) destaca, entre as 
estruturas de oportunidades que propiciam a ação coletiva, não somente as insti-
tuições estatais, mas também as “estruturas de conflito” e as “alianças” que ofe-
recem incentivos e/ou constrangimentos para tal. 

de outra forma, ressalta-se o contexto socioeconômico e cultural. grupos e 
associações são também criados por instituições sociais e culturais, com destaque 
para as instituições religiosas, além de ongs que atuam no campo da organi-
zação social. isso significa dizer que as ações e estratégias associativas não operam 
em um vazio. a depender das relações e dos contextos, objetivos com teores de-
mocráticos não garantem, necessariamente, resultados democráticos. a partici-

13. de acordo com schofer e longhofer (2011), “para além da literatura acadêmica, nossos achados 
desafiam duas ideias que dominam a imaginação pública. a primeira é a noção, popular entre 
os conservadores norte-americanos, de que o estado é de alguma forma o inimigo da associação 
voluntária e da sociedade civil. Muitos acreditam que o estado ‘desencoraja’  a associação ou 
que a associação só prospera quando o estado se retira ou falha. argumentamos, e observamos, 
o oposto: de que o estado é muito mais um motor do associativismo nas sociedades modernas 
[...] segundo, a maior parte da discussão pública (e de alguns trabalhos acadêmicos) imagina a 
associação como um fenômeno ‘de base’, como um afloramento espontâneo de um volunta-
rismo individual que se manifesta na esfera pública. nosso estudo, consoante com os trabalhos 
realizados por sociólogos políticos e pesquisadores de movimentos sociais, aponta para a impor-
tância das estruturas institucionais, das oportunidades e da legitimação. associações não apenas 
surgem da sociedade em si; elas se cristalizam em torno de propósitos coletivos, modelos e re-
cursos fornecidos pelo estado e por outras instituições macrossociais” (p.576, tradução nossa).
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pação em associações pode provocar, por exemplo, decepção e saída em direção 
ao mundo privado (Hirschman, 1983).14

diante disso, ao se avaliar a importância democrática do fenômeno do asso-
ciativismo, parece oportuno ter em mente: 1) a necessidade de desagregar os pos-
síveis benefícios democráticos; 2) as influências e os limites dos contextos; 3) as 
dificuldades de estabelecimento de relações fortes e próximas entre causas e 
efeitos; 4) a ocorrência de impactos e/ou resultados indesejados; e 5) a variedade 
de dimensões que encobre o ideal de democracia.

seguindo a orientação de Warren (2001) – para quem um sistema político é 
mais democrático quando suas instituições permitem e aumentam as possibili-
dades de autonomia política dos seus cidadãos e mais igualitariamente possibi-
litam espaços para os cidadãos influenciarem nas decisões e nos julgamentos 
coletivos –, podemos identificar impactos mais ou menos diretos das práticas 
associativas. associações podem impactar indiretamente a democracia ao pro-
mover ações que melhorem as condições sociais dos indivíduos, ou que ampliem 
processos de socialização com horizontes públicos, além da promoção de apren-
dizados políticos. de forma mais direta, na formação da opinião pública, na alte-
ração de leis, nas denúncias de relações de poder e de corrupção, na ampliação da 
representação política, no desenvolvimento de parcerias e/ou formas alterna-
tivas de governança, na qualificação de representantes políticos, entre outros. 

tendo em conta essas diferenças e reconhecendo algumas dificuldades me-
todológicas, especialmente no tocante às medições no aprendizado político,15  
sugerimos, aqui, testar a validade da construção de uma tipologia associativa 
ancorada em pelo menos quatro dimensões: grau de voluntariedade/horizonta-
lidade, recursos disponíveis, propostas e objetivos, e grau de articulação social.16 
tendo em vista avaliar associações e os impactos democráticos que promovem, 
propomos selecionar, para fins de investigação empírica, uma amostra de dife-
rentes tipos de associações seguindo essas dimensões, mediante o cruzamento das 
variáveis de organização (estrutura, objetivos, alcance, estratégias e ações) com 
os aspectos tematicamente classificatórios (associações assistenciais, de defesa de 

14. isso pode se dar por vários motivos, entre eles, pelas projeções irrealistas quanto às previsões  
de tempo disponível e/ou dos resultados a serem alcançados; e pelas diferenças de visão ou 
projetos entre os indivíduos participantes.

15. os estudos mostram a importância de outras variáveis que intercedem na avaliação de aprendi-
zados advindos da participação, especialmente da variável educacional (Fedozzi, 2009).

16. esse grau de articulação pode ser classificado por meio de uma tipologia da “capacidade articu-
latória” das associações: aquelas que se encontram mais isoladas ou com pouco vínculo; as asso-
ciações que constroem redes de articulação de base intermediária, a exemplo de organizações de 
base territorial e regional; e as associações que formam amplas redes articulatórias, a exemplo 
das redes de movimentos sociais (scherer-Warren, 2006).
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direitos, de promoção do desenvolvimento humano, de socialização e integração 
social, de defesa de interesses de grupos e setores sociais). a construção de ins-
trumentos de coleta de dados (questionários, entrevistas, grupos focais, análise 
de documentos, pesquisa hemerográfica) visa avaliar os resultados de suas ações 
nos planos individual (membros e beneficiários) público e das instituições jurí-
dicas e políticas, como segue:

1. Impactos na dimensão individual − avaliar possíveis benefícios das associa-
ções nos indivíduos (membros e beneficiários), com destaque para os se-
guintes indicadores: melhoria socioeconômica; inserção social; atitudes e 
comportamentos considerados desejáveis em uma cultura política democrá-
tica, como interesse por política, apoio à democracia, sentimento de eficácia 
política; participação em atividades de base eleitoral e/ou em outras ativi-
dades voltadas ao interesse público. 

2. Impactos na esfera pública − avaliar a capacidade de inserção e de temati-
zação pública de grupos, movimentos e associações, em especial através  
do uso da mídia: jornais e televisão. dentre as possibilidades de avaliação, 
destaca-se a importância de pesquisa hemerográfica como fonte de estudos 
sobre fenômenos sociais e políticos, constituindo-se em uma base central  
de dados e informações, na medida em que os jornais conferem visibilidade 
pública a determinados fatos e fenômenos, expressando conflitos e temas. 
importa, portanto, mapear (em jornais “tradicionais” e webjornais “alterna-
tivos”), os atores, temas e orientações das matérias publicadas.

3. Impactos político-institucionais − avaliar os impactos da atuação associativa 
em instituições do executivo, legislativo e Judiciário. no caso do Poder 
executivo, por meio de mapeamento dos recursos e das parcerias desenvol-
vidas com o poder público na execução de políticas públicas. no caso do 
legislativo, mediante levantamento das intervenções na Câmara de Verea-
dores, dos recursos desta destinados às associações e dos projetos de lei deri-
vados de associações civis no município. no que diz respeito aos espaços  
de representação política não parlamentar (conselhos gestores), por meio de 
levantamento do perfil dos representantes e dos resultados (políticas, dire-
trizes etc.) das deliberações nesses espaços. Finalmente, no caso do Judi-
ciário, por meio do mapeamento do acionamento da justiça (ação civil 
pública, entre outras) por associações e movimentos sociais.

espera-se, como resultante, que os dados contribuam para a obtenção de 
respostas ao conjunto de questões que norteiam essa proposta, e que já foram 
anteriormente enunciadas, quais sejam: é possível identificar que tipo de prática 
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associativa promove determinado tipo de benefícios democráticos? Há, efetiva-
mente, correspondência entre os objetivos declarados e os resultados concretos 
das práticas das associações? Qual a consistência na relação entre o perfil organi-
zacional e os impactos individuais, sociais e/ou político-institucionais? em caso 
de inconsistência, quais os seus fatores geradores? afinal, é possível estabelecer 
uma tipologia das associações no que se refere às suas relações com a democracia, 
avançando na elucidação acerca da multidimensionalidade dessas relações, ca-
racterística definidora da tese da “ecologia democrática das associações”?
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2 
Sociedade política  

como elemento central na relação 
entre movimentos sociais e governos:  
o caso do Partido dos Trabalhadores

Charmain Levy1

As ações (dos movimentos sociais) vão ocorrer, podem 
ocorrer, mas depois vai ter que ter recuo. Não somos 
aqui militantes, isso aqui não é um partido, isso aqui 
é um governo. Nem sempre você pode fazer o que 
gostaria. Tem que agir dentro dos parâmetros. 

gilberto Carvalho, ministro-chefe da  
secretaria-geral da Presidência da república.

Introdução

Muito se escreveu sobre a relação dos grupos da sociedade civil com o es-
tado na américa latina. a maioria fala de maneira bastante positiva do desen-
volvimento da sociedade civil nos últimos 25 anos, bem como da sua contribuição 
rumo à redemocratização e promoção da governança por meio de iniciativas en-
volvendo a democracia participativa (avritzer, 2009; oxhorn, 2011; dagnino, 
1998). todos concordam que, apesar de certos enclaves autoritários (durazo-
-Herrmann, 2010), a democracia é mais forte hoje do que o era ao término do 
período ditatorial (o’donnell, 2010), e que isso levou a mais governança em 
todos os níveis. o presente artigo argumenta que, dentro desse contexto, a re-

1. doutora em antropologia e sociologia do Político − Université Paris Viii. Professora do  
département des sciences sociales − Université du Québec, outaouais.
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lação sociedade civil-estado raramente é direta e costuma depender do governo 
em exercício e também das origens das diferentes organizações da sociedade 
civil. gellner (2010) aponta que, na perspectiva liberal, a sociedade civil é vista 
como uma esfera não política, apesar dos exemplos do seu engajamento na socie-
dade política (Bratton, 1994). Contudo, em certos casos, como no Brasil, tal re-
lação é mediada pela ligação das organizações da sociedade civil com os partidos 
políticos. ademais, Hochstetler (2008) destaca que a literatura acadêmica tende 
a estudar a sociedade política e a sociedade civil separadamente. Como resul-
tado, pouco se escreveu sobre a sociedade civil e os partidos políticos.

nos últimos dez anos, porém, muito se tem escrito sobre como as organi-
zações da sociedade civil se relacionam com a esfera nacional de governo na es-
teira da eleição de administrações de esquerda e centro-esquerda na américa 
latina. alguns, inspirados por uma abordagem marxiana, foram bastante crí-
ticos dessa mudança, na medida em que tais governos representaram continui-
dade de modelos econômicos e de desenvolvimento de governos anteriores, não 
tirando proveito do novo poder para integrar alternativas da sociedade civil e 
criar uma ruptura com os interesses políticos e econômicos dominantes. alguns 
falam de novos tipos de clientelismo, corporativismo ou completa cooptação da 
sociedade civil pelo estado no intuito de perseguir políticas neoliberais e neode-
senvolvimentistas. 

o presente artigo aborda a relação entre movimentos sociais e partidos polí-
ticos no Brasil. dependendo do relacionamento que mantém com os partidos 
políticos, o movimento pode assumir uma posição mais conciliatória ou confron-
tativa com os governos. os partidos políticos podem oferecer aos movimentos 
sociais mais acesso ao estado, seus recursos e instituições, ou podem usar o es-
tado para reprimir movimentos de oposição. o meu argumento é que, no caso 
brasileiro, a interação entre governo e movimentos sociais é parcialmente me-
diada por partidos políticos. essa relação muda quando tais partidos chegam ao 
poder, e ambos os atores precisam se adaptar à mudança enquanto perseguem 
suas respectivas missões e objetivos, os quais podem ora convergir, ora divergir. 
a participação partidária é um elemento central para muitos movimentos so-
ciais, e reconhecer isso pode ajudar a melhor compreender a relação que eles es-
tabelecem com o estado. Usarei o estudo de caso do Partido dos trabalhadores 
(Pt) brasileiro e diferentes movimentos sociais − notadamente o Movimento 
dos trabalhadores rurais sem terra (Mst), o movimento urbano de moradia e 
o movimento feminista − a fim de discutir por que a política partidária é impor-
tante para a relação dos movimentos sociais com o estado, e também de que 
forma ela simultaneamente promove e limita a realização das metas do movi-
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mento. assim, o artigo contribui para a análise do papel dos partidos políticos e 
da sociedade dentro da dicotomia estado-sociedade civil. apesar de a relação 
que o Pt estabeleceu com os movimentos sociais ter sido considerada exceção à 
regra, ultimamente, a relação entre partidos políticos e movimentos sociais tem 
sido um elemento importante em outros países da américa latina, como Bo-
lívia, equador, Paraguai, Peru, argentina, nicarágua e el salvador, onde par-
tidos políticos ligados a movimentos sociais venceram eleições em nível nacional.

inicialmente, discutirei a distinção entre as organizações da sociedade civil e 
os movimentos sociais, assim como as diferentes interpretações dessa relação. em 
seguida, farei uma breve descrição da relação que se estabeleceu nas últimas duas 
décadas e como ela se consolidou nos dez anos que se seguiram à mudança do 
governo nacional. depois, descreverei como ambos os atores se adaptaram a essa 
mudança nas suas interações. as informações deste artigo foram obtidas princi-
palmente por meio de quarenta entrevistas, entre setembro de 2010 e agosto de 
2012, com diferentes líderes de movimentos sociais, funcionários do Pt em con-
tato com os movimentos, figuras do alto escalão do governo nacional do Pt e 
representantes eleitos nacionalmente, no estado de são Paulo e na esfera municipal.

Marco conceitual

os movimentos sociais são atores na e da sociedade civil, a qual não é uma 
esfera autônoma do estado, da sociedade política ou do mercado (Chandhoke, 
2001, p.5). ao passo que a sociedade civil mantém a sua autonomia em relação 
ao estado, tal autonomia raramente é absoluta e, dentro dessa esfera relativa-
mente autônoma, ela interroga o estado e negocia com ele por meio de oposição 
ou cooperação e colaboração, a fim de realizar os seus objetivos. Chambers e 
Kopstein (2006) notam que, na medida em que nos afastamos da forte visão es-
pacial da sociedade civil como uma esfera que se mantém claramente apartada do 
estado, através de concepções da sociedade civil como oponente, depois crítica, 
apoiadora e em seguida substituta ou parceira do estado, estamos assistindo a 
uma reaproximação entre ela e o estado. avritzer (2009) afirma que a sociedade 
civil brasileira ainda é semiautônoma, no sentido de que ela interage com o  
estado mantendo a sua própria dinâmica organizacional e/ou o seu próprio pro-
cesso de tomada de decisões. 

a sociedade civil, na maioria das análises, é definida como a arena dos movi-
mentos sociais, organizações civis voluntárias, associações cidadãs e formas de 
comunicação pública, as quais, em grande parte, são autônomas em relação ao 
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estado (Cohen; arato, 1992). tanto as organizações da sociedade civil quanto os 
movimentos sociais emergiram contra o estado autoritário da ditadura militar, 
representando as aspirações das forças coletivas por democratizar o estado. 
nessa formulação, a sociedade civil começou a ser identificada com o processo 
de democratização das estruturas e sistemas políticos (doimo, 1995).

embora geralmente compartilhem os mesmos objetivos que determinadas 
organizações da sociedade civil, os movimentos sociais possuem características 
que os distinguem de outros atores sociais e políticos. as organizações não go-
vernamentais (ongs) latino-americanas, por exemplo, são compostas princi-
palmente por profissionais urbanos de classe média e classe média alta com alto 
nível de instrução que trabalham em prol de mudanças sociais, políticas e econô-
micas, sobretudo por meio de projetos práticos ou de iniciativas de lobby diri-
gidas aos atores governamentais. elas recebem financiamento majoritariamente 
de agências internacionais oriundas do hemisfério norte, instituições multilate-
rais ou governos nacionais e subnacionais. essas ongs são intermediárias ou 
agentes institucionais (Baierle, 2006). em nível local, elas se transformaram em 
mediadores entre os excluídos e o estado (Jelin, 1998, p.411); em nível global, 
entre as organizações internacionais e as demandas locais.

no Brasil, os movimentos sociais são compostos de indivíduos que repre-
sentam populações tradicionalmente excluídas do sistema político. são movi-
mentos formados principalmente por membros e líderes que sofrem ou sofreram 
com a falta de moradia ou de serviços urbanos adequados, por camponeses sem 
terra própria ou por pessoas discriminadas com base no gênero ou raça/cor. em-
bora existam intelectuais de classe média que participam desses movimentos, 
eles não são a força motriz. Quando comparados a ongs que também traba-
lham com comunidades ou grupos marginalizados, os movimentos sociais com-
partilham uma conexão mais direta e autêntica com os interesses e populações 
que representam (Petras; Veltmeyer, 2001). a despeito dessa ampla tendência, o 
movimento das mulheres pode se caracterizar por um grande número de pe-
quenas associações e ongs com pautas de reivindicação bastante diversas, algo 
que, na visão de Molyneux (1998, p.223-4), em termos cumulativos pode vir a 
constituir um movimento feminista. o movimento não precisa ter uma única 
expressão organizacional e é caracterizado por uma diversidade de interesses, 
formas de expressão e localização espacial. ele compreende uma maioria subs-
tancial de mulheres, se não for formado exclusivamente por elas. Como não 
possui coordenação central e agenda comum, a extensão da participação e seu 
significado geral sugerem que o movimento feminista costuma assumir uma 
forma mais difusa e descentrada (alvarez, 1990, p.23). 
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Por fim, a ação coletiva dos movimentos sociais envolve lutas não conven-
cionais e/ou transgressivas, a fim de chamar atenção para uma questão especí-
fica e pressionar o estado a negociar. essa é uma característica central que os 
diferencia de outros atores sociopolíticos. no Brasil, a ação coletiva não institu-
cional pode envolver ocupações de longo prazo de propriedades urbanas e rurais, 
públicas ou privadas, bloqueio de estradas e ruas ou breves invasões de prédios 
governamentais. as organizações da sociedade civil participam das manifes-
tações, mas raramente são instigadoras de atividades ilegais, embora possam 
oferecer apoio moral e material.

no tocante ao estado, distinguimos entre o estado em si, que tenta impor a 
reivindicação institucionalizada do monopólio legítimo sobre os meios de vio-
lência dentro de um território específico; o regime político, como um conjunto 
de regras, normas e instituições formais e informais que determinam como o go-
verno se constitui e organiza e como são tomadas as suas principais decisões 
(o’donnell; schmitter, 1986); e o governo, ou seja, as pessoas que realmente 
tomam decisões oficiais ou vinculantes. isso possibilita distinguir entre os movi-
mentos sociais que desafiam o governo e suas políticas, dos direcionados ao re-
gime e seus mitos legitimadores, e daqueles que adotam a meta mais radical de 
reorganizar o estado e suas reivindicações territoriais (Jenkins, 1995, p.15). o 
papel dos partidos políticos é agregar e, assim, representar os interesses sociais, 
proporcionando uma estrutura para a participação política. eles disputam e 
buscam vencer eleições a fim de administrar instituições governamentais 
(doherty, 2001, p.32).

existem três abordagens principais para analisar a relação entre os movi-
mentos sociais e os partidos políticos. a primeira, que estuda o avanço da es-
querda política e social na américa latina, considera como os movimentos 
sociais, os partidos políticos e outras organizações formais e informais contri-
buem para mudanças sociais e políticas rumo a uma sociedade e valores mais 
socialistas. ela estuda a continuidade ou a ruptura nas relações de poder após a 
eleição de governos de esquerda, assim como o papel e a contribuição dos movi-
mentos sociais nesse contexto. a segunda abordagem explora a democracia, a 
cidadania e a participação pública na tomada de decisões políticas e considera os 
atores da sociedade civil da mais alta importância no processo de redemocra-
tização e aprofundamento da democracia substantiva, estudando, assim, como 
esses atores contribuem para o avanço da democracia e de políticas públicas que 
reduzam as desigualdades e injustiças socioeconômicas e políticas. a terceira e 
última perspectiva analisa os movimentos sociais e seu papel como atores polí-
ticos não tradicionais engajados nos sistemas políticos nacionais, examinando 



48 WAGNER DE MELo RoMão • CARLA GANDINI GIANI MARtELLI • VALDEMIR PIRES

como, quando e por que eles se engajam na política e qual é o resultado disso em 
termos de realização das suas metas.

Com relação à primeira abordagem, a ascensão ao poder do Partido dos 
trabalhadores no Brasil, em 2002, despertou importantes debates no contexto 
da escalada de diversos governos de centro-esquerda na américa latina. Con-
forme afirmam os pesquisadores, os movimentos sociais são moldados pelo con-
texto político e institucional no qual emergem (Foweraker, 1995, p.64; alvarez; 
escobar, 1992, p.325), e embora os partidos de esquerda não controlem os mo-
vimentos sociais diretamente, eles possuem importante influência sobre as estra-
tégias, objetivos e atividades dos mesmos (Klandermans et al., 1998). Petras e 
Veltmeyer (2009), Hunter (2007) e samuels (2004) argumentam que as estruturas 
políticas e econômicas podem restringir a mobilização dos movimentos sociais e 
que o radicalismo e os partidos políticos desempenham um papel central nessa 
tendência, indicando que, quando concentram os seus esforços na política insti-
tucional, eles devem substituir reivindicações e ações conflituais e transgressivas 
por reivindicações e ações mais conciliatórias, resultando em cooptação (Meyer; 
tarrow, 1998, p.21) e, eventualmente, desmobilização (Kriesi et al., 1995, p.250).

Quando os movimentos sociais estão em estreita relação com partidos polí-
ticos, sobretudo quando esses partidos estão no poder, geralmente são cooptados 
em troca de concessões e cargos menores no governo, perdendo, consequente-
mente, influência sobre as políticas governamentais (Piven; Cloward, 1977). a 
adoção de estratégias eleitorais, o trabalho no quadro da política institucional e a 
aliança com regimes de centro-esquerda fragilizaram os movimentos sociais e 
comprometeram a sua missão de transformação social (Petras; Veltmeyer, 2009, 
p.215-7; silva; lima; oliveira, 2010), estimulando-os a assumir posturas mais 
pragmáticas (samuels, 2004, p.1.008; silva; lima; oliveira, 2010, p.152), que 
envolvem a negociação de programas públicos com os governos e a redução dos 
protestos sociais e da mobilização das bases. Hunter (2008, p.31) reconhece que 
o Pt cessou de oferecer os mecanismos institucionalizados de influência política 
que outrora oferecia para movimentos sociais variados e, como resultado, esses 
movimentos têm pouca ascendência sobre as plataformas de governo do Pt, 
sobre as coligações que o partido constrói para as sucessões eleitorais e para 
manter o governo, assim como sobre a política macroeconômica (Hochstetler, 
2008). as relações de reciprocidade estabelecidas entre o Pt e os movimentos 
sociais ao longo da década de 1980 (Keck, 1992) foram gradualmente substi-
tuídas por relações mais tradicionais, nas quais se considera que os movimentos 
estão a serviço do partido, agora tido como o ator central da realização das mu-
danças (Zibechi, 2012). isso faz que Kriesi et al. (1995) argumentem que a mobi-
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lização dos movimentos sociais depende parcialmente do fato de os seus aliados 
no partido estarem ou não no poder. 

a segunda abordagem sustenta que os movimentos sociais estão entre as di-
versas organizações da sociedade civil que são o motor das inovações políticas e 
democráticas, e que muitos avanços no sentido da democratização, da cidadania 
e do desenvolvimento foram feitos graças às suas ações e ao contato com outros 
atores da sociedade civil e do estado (Cohen; arato, 1992), ocorridos no con-
texto da reestruturação, descentralização e desconcentração do estado (Montero, 
2000). Habermas (1996, p.370), juntamente com Cohen e arato (1992), identi-
ficam os novos movimentos sociais como os atores mais inovadores da esfera pú-
blica. os movimentos sociais interessados na construção de uma relação de 
diálogo com o estado lançam mão de estratégias ofensivas e defensivas perante o 
mesmo. esse tipo de atividade capacita os cidadãos dentro da sociedade civil e 
ajuda a manter a autonomia, além de expandir e fortalecer a democracia, ofere-
cendo aos cidadãos meios efetivos de moldar o próprio mundo. Portanto, os mo-
vimentos sociais eficientes não apenas atingem metas relacionadas a políticas 
públicas; a realização dessas metas está ligada ao fortalecimento do papel da so-
ciedade civil como parceiro de um diálogo crítico com o estado. tais movimentos 
“forçam” o estado a responder a novas vozes, preocupações e interesses e atuam 
em paralelo aos partidos políticos (doimo, 1995). 

a construção social da cidadania envolve luta, negociação e concessões, e o 
estado é o lócus desse processo (oxhorn, 2011, p.68). as práticas políticas dos 
movimentos sociais representam uma ruptura nas estratégias predominantes de 
organização política dos setores populares, as quais abrangem o favorecimento, o 
clientelismo e a tutelagem (dagnino, 1998, p.47-9; avritzer, 2002, p.99). dag-
nino (1998) afirma que os movimentos sociais desenvolveram a concepção de 
uma democracia que transcende os limites tanto das instituições políticas, con-
forme concebidas tradicionalmente, quanto da democracia existente, a qual im-
plica não uma rejeição da institucionalidade política e estatal, e sim a reivindicação 
radical da sua transformação. Um dos inconvenientes dessa abordagem é que ela 
não distingue entre os movimentos sociais e outras organizações da sociedade 
civil (Hochstetler; Friedman, 2008; gurza lavalle; acharya; Houtzager, 2005) e 
vê os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil como competidores 
no espaço público. além disso, publicações sobre os governos do Partido dos 
trabalhadores (Hochstetler, 2008; Baiocchi, 2003) tendem a generalizar a natu-
reza das relações da sociedade civil com o estado, e há poucos estudos analisando 
as relações dos diferentes movimentos sociais com esses governos a partir de um 
ponto de vista comparativo.



50 WAGNER DE MELo RoMão • CARLA GANDINI GIANI MARtELLI • VALDEMIR PIRES

enfim, nas últimas duas décadas, o modelo de processo político dos estudos 
sociais vem prestando cada vez mais atenção à natureza política dos movimentos, 
argumentando que eles estão em constante interação com o sistema político, 
tanto respondendo a este como o alterando (tarrow, 1994; goldstone, 2003; 
Johnston, 2011). o relacionamento que os movimentos sociais mantêm com os 
partidos políticos é parte central da sua existência, na medida em que desempe-
nham uma função de mediação entre as comunidades e os partidos, servindo 
como um canal para a expressão direta das reivindicações populares (alvarez; 
escobar, 1992, p.326-7). as instituições estatais e os partidos são intimamente 
interpenetrados pelos movimentos sociais, entrelaçando os atores, os destinos e 
as estruturas dos partidos políticos e dos movimentos sociais (goldstone, 2003, 
p.2-3). essa relação pode ajudar os movimentos sociais a atingir certas demandas 
materiais, mas também constranger as missões mais amplas de transformação 
política e socioeconômica, possivelmente limitando a sua autonomia (assies, 
1999). embora a participação em partidos políticos não necessariamente signi-
fique o abandono da oposição ou de todas as formas de ação contenciosa (gold-
stone, 2003, p.4; Meyer; tarrow, 1998, p.23), a postura tomada pelos partidos 
diante dos movimentos sociais pode determinar o tratamento e o destino desses 
movimentos (della Porta; rucht, 1995; Kriesi, 1995).

o tipo de relacionamento que determinado movimento mantém com um 
partido político pode alterar as suas atividades e também o alvo contra quem di-
reciona as suas reivindicações. Certos movimentos se integraram às etapas deci-
sórias, regulatórias e executivas do processo político, já que essas atividades são 
cada vez mais importantes e, para eles, complementam a gama de ações que os 
caracterizam como uma forma específica de disputa política. esses movimentos 
participam do processo político desafiando as políticas existentes ou as propostas 
apresentadas, e ajudando na elaboração e implementação de políticas governa-
mentais que atendam às suas demandas a partir de baixo (Bernstein, 1999; 
giugni; Passy, 1998, p.82; stahler-sholk; Vanden; Kuecker, 2007). os movi-
mentos oscilam entre a autonomia ideológica e o pragmatismo político, a resis-
tência e a acomodação, o protesto e a negociação (escobar; alvarez, 1992, p.323), 
tornando o modo de interação entre os movimentos sociais e o estado variável e 
dependente de tempo, lugar e questão, na linha do que giugni e Passy (1998) 
definiram como uma cooperação conflitante. Usarei o aparato conceitual do pro-
cesso político para examinar as contradições e tensões envolvidas nessa coope-
ração conflitante e para verificar como a relação de aliança com os partidos 
políticos e seus governos pode constituir uma oportunidade que leva, simulta-
neamente, a avanços e retrocessos para os movimentos sociais (tilly, 2003, 
p.249).
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Breve história da relação dos  
movimentos sociais com o PT

os três movimentos sociais estudados na presente pesquisa nasceram todos 
em nível comunitário, no final da década de 1970, sob a proteção de alas progres-
sistas da igreja Católica daquele período. durante os anos 1980, tais movimentos 
se organizaram em nível regional, aglutinando diversos grupos comunitários 
numa estrutura federativa mais ou menos baseada territorialmente. a partir de 
então, eles se tornaram mais autônomos com relação à igreja e continuaram vendo 
o estado como adversário na luta por direitos políticos e socioeconômicos. todos 
eles participaram da fundação do Pt, durante um período histórico de reorgani-
zação política e abertura democrática, por meio da formação de grupos políticos 
dentro do partido e de eleições gerais em todos os níveis de governo. ao mesmo 
tempo, o Pt investiu pesadamente nos movimentos sociais e os influenciou poli-
ticamente. alguns autores brasileiros, como Ferreira (1994), argumentam que  
o retorno à democracia foi um divisor de águas para os movimentos sociais, na 
medida em que certos líderes se tornaram membros de determinados partidos e 
que esse envolvimento dos movimentos sociais na militância política foi uma 
ameaça à sua autonomia. ao longo da década de 1980, uma rede de militantes de 
esquerda formada por movimentos sociais, ongs, associações e partidos polí-
ticos emergiu em torno de novas formas de representação e participação política. 
Muito embora esses militantes tenham se declarado apolíticos, eles rara mente  
o foram (gohn, 1990, p.13). essa mesma rede continuou crescendo e, ao longo 
dos anos 1990, se estruturou no contexto tanto dos governos que abraçaram a 
ideologia neoliberal quanto dos que tentaram oferecer uma alternativa em nível 
municipal (avritzer, 2002).

É importante destacar que, durante a década de 1980, o Pt estabeleceu com 
os movimentos sociais uma relação que foi considerada pioneira. Pessoas co-
muns ligadas a movimentos sociais do Brasil inteiro participaram da criação e do 
desenvolvimento do partido, o qual pôs em prática uma relação orgânica e sim-
biótica com esses movimentos e subsequentemente quebrou com o tradicional 
modelo da correia de transmissão. a novidade dessa abordagem vertical das 
bases, de baixo para cima, foi que o Pt, enquanto expressão política dos movi-
mentos sociais, serviu para garantir que as suas reivindicações tivessem um veí-
culo na política institucionalizada. os militantes do Pt descrevem essa relação 
como “orgânica”, ou seja, não há um laço “oficial” entre o partido e os movi-
mentos sociais, e cada organização persegue objetivos que complementam e re-
forçam a agenda de ambos (guidry, 2003, p.92). a heterogeneidade do Pt e  
a sua formação “de baixo para cima” o tornam único na história dos partidos 
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brasileiros (Keck, 1992). Hellman (1992, p.55) descreve isso como um exemplo 
da incorporação de movimentos geográfica ou tematicamente isolados em uma 
mobilização política mais ampla em torno de um programa em prol de mudanças 
abrangentes e até mesmo radicais.

a partir do final dos anos 1980, o Pt venceu eleições em diversos municí-
pios importantes, e mandatos sucessivos no governo (sobretudo em nível local) 
ao longo da década seguinte transformaram o partido (Baiocchi, 2004, p.205). 
os governos do Pt integraram nos seus programas muitas das demandas dos 
movimentos, sobretudo quando tais programas fortaleceram as chances eleito-
rais do partido e não entraram em conflito com a política macroeconômica neoli-
beral. Cada governo construiu novos espaços, mecanismos e processos a fim de 
incluir os movimentos sociais e outros atores da sociedade civil na elaboração  
e operacionalização das políticas públicas, ao mesmo tempo tentando satisfazer o 
restante do eleitorado. isso também acarretou inovações políticas como o orça-
mento participativo, mutirões de moradia e políticas públicas baseadas no gê-
nero (Macaulay, 1996).

Foi nesse momento que os líderes dos movimentos sociais que mantinham 
identidades duplas precisaram escolher o campo de interesses que representavam. 
Foi um episódio difícil para muitos, e a maioria das lideranças optou por repre-
sentar primeiro e acima de tudo os seus respectivos movimentos, consequente-
mente não aceitando cargos no governo, mas dando continuidade à participação 
no partido, contribuindo para a elaboração das plataformas do Pt e apoiando os 
candidatos em época de eleições.2 Feltran (2007), por exemplo, descreve de que 
forma uma organização de luta por moradia urbana passou da representação dos 
interesses do movimento junto ao governo para ajudar este último a conseguir 
que seus projetos sociais fossem aceitos pelas comunidades marginalizadas.

É importante notar que, ao longo das décadas de 1980 e 1990, diferentes mo-
vimentos sociais apoiaram candidatos específicos a concorrer pelo Pt nas elei-
ções, e posteriormente fizeram campanha para esses candidatos nos bairros onde 
possuíam uma base de seguidores. Vários líderes de movimento também traba-
lharam nos gabinetes de deputados e vereadores simpatizantes. esses líderes re-
cebem salários e, em alguns casos, os deputados ou vereadores contribuem para 
o movimento com fundos para o pagamento dos salários dos líderes. em geral, 
existe uma troca entre o movimento e os membros eleitos do Poder legislativo 
em termos de recursos e representação de interesses. esses líderes também parti-
ciparam de diferentes grupos, como secretarias especiais, a fim de contribuir 

2. em sua tese de doutoramento, ruscheinsky (1996) ilustra com grande detalhe a relação estabe-
lecida entre o movimento de moradia paulistano e o Pt.
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para o programa do partido e para a plataforma eleitoral em todos os níveis de 
governo.

a postura dos movimentos sociais em relação ao governo depende, entre ou-
tros, do partido no poder e das políticas por este apoiadas. eles tendem a não 
participar de programas ou políticas públicas de governos de direita (PFl, PP, 
deM), participaram de projetos e programas dos governos de centro-direita 
(PsdB, PMdB) e participaram da elaboração dos projetos, programas e polí-
ticas públicas dos governos de esquerda. e é nesses últimos que os movimentos 
sociais são incluídos nos processos de tomada de decisão de determinados go-
vernos. É a afinidade entre esses movimentos sociais e o Pt que levou a pro-
cessos e inovações de governança, primeiro na esfera local, durante os anos 1990, 
e desde 2003 também em nível nacional. 

a ascensão do Pt ao Poder executivo, primeiro em nível municipal e mais 
recentemente em âmbito federal, facilitou a aproximação de muitos movimentos 
sociais com o estado (samuels, 2004, p.1.013), na medida em que muitas admi-
nistrações petistas se assessoraram de líderes de movimentos sociais. em troca, 
possibilitou que os líderes trabalhassem dentro do governo em questões que  
anteriormente tentavam influenciar de fora. esse recrutamento oferece tanto van-
tagens quanto desvantagens para os movimentos sociais. estão perto do poder e 
são capazes de tomar decisões, mas também se encontram limitados por restri-
ções orçamentárias e burocráticas que geralmente os separa daqueles que ainda 
estão fora (Hochstetler, 2004, p.11). em muitos casos, a migração dos líderes 
para o governo também enfraquece as bases e a organização dos movimentos. 

em geral, os movimentos sociais não se mobilizam contra as políticas gover-
namentais quando seus aliados estão envolvidos, seja porque participam direta 
ou indiretamente desses governos, seja porque o governo está atendendo às de-
mandas do movimento. além disso, os movimentos querem evitar o enfraqueci-
mento dos aliados políticos confrontados com o antagonismo de oponentes que, 
caso voltem ao poder, usariam de violência para reprimir esses mesmos movi-
mentos. isso não pode ser considerado como corporativismo estatal no sentido 
clássico, o qual geralmente implicava o controle da formação e das atividades das 
organizações da sociedade civil por parte do governo ou do partido; trata-se, 
antes, de um neocorporativismo, no qual o conflito é contido ou canalizado 
através de estruturas e negociações formais e informais entre os líderes dos movi-
mentos sociais e as autoridades do governo e do partido. Por meio desse pro-
cesso, os movimentos sociais dependem tanto da mobilização dos seus membros, 
em datas e locais estratégicos, quanto da habilidade em acessar os tomadores de 
decisão aos quais estão ligados por elos partidários.
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2003: o ponto de inflexão

a eleição de lula à presidência foi vista pelos movimentos sociais e pela es-
querda em geral como o ponto de inflexão a partir do qual a transformação social 
aconteceria em um ritmo mais acelerado. ela foi considerada como o apogeu de 
três décadas de lutas e mobilização popular (silva; lima; oliveira, 2010, p.139). 
durante o período de transição e consolidação da democracia, os movimentos 
sociais priorizaram a construção e o apoio à organização do Pt, partindo do pres-
suposto de que o partido poderia e faria avançar suas pautas caso conseguisse 
chegar ao poder federal (Hochstetler, 2008, p.34). os movimentos sociais e a 
esquerda em geral tinham grandes expectativas por uma maior participação e 
influência no governo e por um programa socialista que acelerasse as mudanças 
sociais. nos primeiros anos da era petista no poder, os movimentos sociais viram 
o governo do partido como um espaço disputado entre a elite dominante tradi-
cional (a direita) e as classes trabalhadoras (a esquerda), e a estratégia foi pres-
sionar o processo de tomada de decisões relativas às políticas públicas por meio 
de uma combinação entre inserção institucional e mobilização/oposição. a in-
serção ocorreu de três maneiras: pela aceitação de cargos no governo, pela partici-
pação nos processos consultivos realizados pelo governo em torno da formulação 
das políticas públicas e pelo estabelecimento de parcerias entre os movimentos  
e o governo para a formulação, operacionalização e/ou avaliação das políticas 
públicas (silva; lima; oliveira, 2010, p.141-2).

lula e diversos ministros tinham relações pessoais com líderes de movi-
mentos sociais. isso contribuiu para que as organizações do movimento social 
evitassem tomar posturas fortes contra políticas e programas governamentais 
mesmo que fossem firmemente contrários a eles. líderes de movimentos sociais 
descrevem que, embora estivessem em constante diálogo entre si e com repre-
sentantes do alto escalão do governo que eram antigos companheiros de luta, 
estes últimos explicariam que, apesar de estarem no governo, tinham pouco 
poder e não poderiam atender às demandas dos movimentos por causa de res-
trições institucionais. a reação de diversas organizações do movimento social  
foi mobilizar manifestações públicas menos veementes e colocar determinadas 
questões em segundo plano. além disso, após uma onda de protestos e ocu-
pações urbanas e rurais em junho e julho de 2003, os movimentos sociais e se-
tores da Central Única dos trabalhadores (CUt) criaram a Coordenação dos 
Movimentos sociais em agosto daquele ano, a fim de pressionar o governo e 
traçar estratégias sem o Pt em um espaço construído para reiterar os ideais  
socialistas e coordenar ações coletivas e críticas ao governo.
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ademais, políticas de desenvolvimento voltadas para a geração de emprego 
e renda, inclusão social, saúde, educação, meio ambiente, juventude, seguridade 
social, direitos das mulheres, igualdade racial e democratização da cultura, entre 
muitos outros, foram discutidas em 63 conferências nacionais organizadas pelo 
governo e que mobilizaram diretamente, em vários estágios, mais de 4,5 milhões 
de pessoas em cerca de 5 mil municípios brasileiros. tais políticas são permanen-
temente patrocinadas e garantidas por conselhos participativos que existem hoje 
na maioria dos ministérios. avritzer (2011, p.48) considera que esses novos es-
paços híbridos ajudam a criar uma nova cultura democrática no Brasil, na qual a 
articulação da sociedade civil com o estado acarreta o aprimoramento das formas 
de participação e instituições híbridas.

apesar dessas consultas institucionais à sociedade civil, os movimentos  
sociais têm pouca influência sobre as plataformas de governo do Pt, sobre as 
alianças que o partido constrói para a sucessão eleitoral e para a sustentação do 
governo e sobre a política macroeconômica. as relações de reciprocidade estabe-
lecidas entre o partido e os movimentos populares durante a década de 1980 
foram gradualmente substituídas por relações mais tradicionais, nas quais se 
considera que os movimentos populares estão a serviço do partido, agora tido 
como o ator central das mudanças. o Pt se concentra nos seus próprios inte-
resses políticos acerca da governabilidade e menos nas reivindicações dos movi-
mentos populares e suas bases. ao mesmo tempo, tornam-se mais visíveis 
algumas divisões entre correntes ideológicas e políticas divergentes dentro do 
Pt e da CUt em torno da questão da institucionalização. também surgiram 
divisões entre lideranças nacionais do Mst e a base do movimento, já que  
algumas vezes os líderes precisaram persuadir as bases a “abaixarem o tom”.3

Muitos movimentos sociais (com exceção dos grupos ligados à Via Campe-
sina) acreditam que a forma mais importante de trabalhar em prol das mudanças 
de regime é dentro do sistema político, e por essa razão colocam a maioria dos 
seus recursos seja em parcerias com governos aliados, seja em estruturas de go-
vernança dos governos aliados ou outros governos. Por exemplo, nos três casos 
que estudamos, o movimento feminista ganhou paridade dentro do partido e um 
ministério dentro do governo, mas perdeu em questões relacionadas a aborto e 
reprodução; o Mst ganhou programas apoiados pelo governo, mas perdeu na 
adoção do modelo governista do agronegócio; o movimento de moradia ganhou 
um programa nacional de habitação, mas perdeu em questões de infraestrutura 
urbana. todos os movimentos sociais esperavam mais do governo petista em 

3. entrevista com ex-membro dissidente do Mst em setembro de 2011.
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relação ao cumprimento da sua missão de partido de esquerda, e ficaram decep-
cionados com a decisão da alta cúpula do partido de mirar a permanência no 
poder mais que a mudança da sociedade segundo os ideais socialistas.

desde que o Pt ganhou o poder, em 2002, muitos integrantes da sociedade 
civil assumiram cargos de alto escalão e posições intermediárias em diferentes 
ministérios e lidam diretamente com os movimentos sociais, negociando de-
mandas e possibilidades de programas e políticas públicas. Quando foi eleita 
presidente, dilma rousseff reforçou a secretaria-geral da Presidência, respon-
sável pelas relações do governo com a sociedade civil. o motivo foi que rousseff 
não veio da ala do partido ligada aos movimentos sociais e, portanto, não tinha 
um histórico de relacionamento pessoal com esses movimentos. a secretaria-
-geral contratou personalidades da sociedade civil e líderes partidários com his-
tórico de trabalho com os movimentos sociais e organizações da sociedade civil a 
fim de assegurar boas relações entre o governo e a sociedade civil. isso é especial-
mente importante, dado que o governo é formado igualmente por partidos de 
esquerda e de direita.

Interesses, identidades e perspectivas

a autonomia dos movimentos sociais se reflete na sua capacidade de definir 
e defender identidades e interesses próprios nas interações com outros atores, 
entre eles, o estado (oxhorn, 2011, p.68). os movimentos sociais estudados no 
presente artigo se identificam como membros ou simpatizantes de partidos, como 
atores de um movimento mais amplo de esquerda que visa a uma sociedade com 
mais valores e políticas socialistas. nesse sentido, há uma convergência de inte-
resses com o Pt, sobretudo com as alas e grupos do partido identificados à es-
querda. o mesmo pode ser dito dos elementos esquerdistas do Pt, os quais se 
identificam com as lutas e reivindicações das organizações do movimento social. 
Portanto, existe uma convergência geral de identidades e interesses mais amplos 
entre os movimentos sociais e os membros do partido, a qual foi construída desde 
a fundação do Pt no início dos anos 1980. Há uma convergência entre a impor-
tância do trabalho dos movimentos sociais na canalização das demandas dos se-
tores marginalizados e excluídos da sociedade e o fato de o partido ter conquistado 
eleitoralmente o poder estatal a fim de criar programas e políticas públicas favo-
ráveis à maioria socioeconômica da população e também às minorias excluídas.

em entrevistas com líderes de movimentos sociais e ministros do Pt, estes 
últimos concordaram que precisam da mobilização e das reivindicações dos 
movimentos sociais a fim de promoverem as reivindicações dentro do partido e 
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do governo. Já os líderes dos movimentos sociais afirmaram ser mais fácil nego-
ciar com um governo aliado e conquistar importantes políticas para seus inte-
grantes. Para eles também é importante serem representados no Congresso e no 
senado por parlamentares que os mantenham informados do andamento de co-
missões, leis etc. eles enfatizam que a política partidária é um meio, não um fim 
em si mesmo, e sua atividade central é a organização e a mobilização dos seus 
integrantes. líderes e congressistas do partido enfatizaram que a participação 
dos movimentos sociais não é apenas uma questão de vencer eleições, mas 
também é importante para manter o partido fiel à sua missão e aos seus princí-
pios fundadores. o apoio prestado pelos movimentos sociais a candidatos do Pt 
possibilita que eles demandem a redefinição das relações mantidas com os go-
vernos petistas e com o partido em si. esse apoio também reforça a posição dos 
movimentos como sócios legítimos de um governo de esquerda através de um 
período eleitoral de negociações entre os movimentos sociais e o governo Fe-
deral (sá Vilas Boas, 2010, p.70).

os atores divergem em relação às maneiras de alcançar os seus objetivos. os 
movimentos sociais possuem opiniões divergentes sobre as alianças eleitorais 
que o Pt estabeleceu repetidas vezes com partidos de direita e centro-direita que 
costumam ser antagonistas dos movimentos sociais e das suas reivindicações. 
eles também divergem quanto à adoção de programas e políticas neoliberais por 
parte dos governos petistas, os quais abrangem a promoção ativa de uma eco-
nomia baseada no extrativismo, na exportação de produtos primários e na mono-
cultura (soja, cana-de-açúcar, café) (svampa, 2011), bem como em grandes 
projetos de infraestrutura para acomodar esse modelo e importante eventos  
esportivos (olimpíada, Copa do Mundo, Jogos Pan-americanos). Há um des-
conforto com o fato de os governos petistas promoverem políticas e programas 
neoliberais a fim de atender aos seus aliados de direita e, assim, ganhar poder e 
assegurar a governabilidade. oficiais do governo do Pt concordam com as ações 
e com as críticas dos movimentos sociais, contanto que elas não representem 
uma ameaça à governabilidade e contribuam para a construção da governança. 
depois de vencer as eleições federais em 2003, o partido impôs mais disciplina 
sobre membros eleitos e integrantes do governo, resultando em menos espaço 
para o debate crítico. 

essa relação de forma alguma é horizontal ou composta por parceiros de 
igual força. Uma vez no poder, o Pt possui mais recursos e poder do que os mo-
vimentos sociais, e isso afeta a capacidade desses últimos para alcançar as suas 
demandas, mesmo lidando com governos aliados. líderes de movimentos so-
ciais contam que, embora tenham acesso direto aos tomadores de decisão do  
governo, isso não implica que as suas reivindicações sejam atingidas mais facil-
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mente. Muitas vezes, eles ouvem dos “amigos” no governo que existe um limite 
para o que podem oferecer aos movimentos sociais por conta dos limites que  
enfrentam dentro do próprio governo e de alianças com outros setores sociopo-
líticos da sociedade. Podemos concluir que os movimentos sociais de fato influen-
ciam o partido e seu governo, mas que a influência do partido nos movimentos 
sociais é muito maior. o partido realmente contribui para os movimentos sociais 
no sentido de que as administrações petistas criam e conduzem políticas e pro-
gramas que contribuem para as metas dos movimentos (política habitacional, 
questões relativas à saúde da mulher, crédito para pequenos produtores etc.). 
Contudo, o partido também contribui para desmobilizar os movimentos sociais, 
que se tornaram mais cautelosos nas suas ações e no seu discurso. isso não signi-
fica que os movimentos sejam subordinados ao partido, mas que eles consideram 
a mobilização contenciosa mais prejudicial do que benéfica para suas missões, e 
a maioria admite ter dificuldade em mobilizar um grande número de pessoas que 
possa pressionar o governo. isso não implica que os movimentos sociais dora-
vante não se mobilizem e reivindiquem, mas sua ação coletiva é menos comba-
tiva por não desafiar a base dos governos aliados, somente políticas específicas.

a relação dos movimentos sociais com o governo petista causou tensões e 
divisões entre os movimentos. embora o Mst tradicionalmente tenha feito um 
esforço consciente para manter a sua identidade e independência, ainda assim a 
sua relação com a administração petista conseguiu polarizar e dividir o movi-
mento, conforme demonstrado em carta aberta assinada por diversos líderes da 
Via Campesina que deixaram o Mst em outubro de 2011.4 alguns militantes 
do Mst sentem que, ao passo que o movimento conquistou subsídios impor-
tantes com o governo federal e que a repressão diminuiu (Chaguaceda; Branca-
leone, 2010), muitos líderes agora estão mais interessados em administrar 
projetos financiados pelo governo do que em organizar ocupações. além disso, a 
estrutura de financiamento do Mst mudou em 2005, quando o movimento de-
cidiu que os assentados5 não teriam mais de contribuir com parte dos seus rendi-
mentos para o custeio das ocupações, e que, em vez disso, o movimento se 
financiaria usando taxas administrativas nos seus projetos governamentais. isso 
acabou gerando um resultado inesperado em 2004, quando o lobby do agrone-
gócio e seus representantes eleitos lançaram uma campanha e investigações ofi-

4. nessa carta, mais de cinquenta líderes acusam o Mst de ter se tornado dependente do estado 
e de ter abandonado formas transgressivas de luta a fim de não desestabilizar o governo petista, 
apesar das inúmeras políticas contrárias aos interesses do movimento (investimentos governa-
mentais no agronegócio, aprovação legal dos organismos geneticamente modificados e ex-
pansão da fronteira agrícola rumo à floresta amazônica).

5. os sem-terra que receberam lotes e vivem em assentamentos do Mst.
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ciais contra o Mst (O Estado de S. Paulo, 2009), acusando o movimento de 
apropriação indevida de recursos públicos. as apurações que se seguiram parali-
saram parte das atividades do movimento por pelo menos cinco anos.

Conclusão

neste estudo, os três movimentos mantêm relações com o Pt em diferentes 
níveis e espaços, e ganharam influência dentro do estado através do partido. isso 
os ajudou a elaborar e desenvolver políticas e programas em prol dos grupos da 
base que representam, mas todos reconheceram que não têm nenhuma influência 
sobre a política macroeconômica e que há pouco espaço para um debate crítico 
entre os movimentos sociais e o Pt. os movimentos feminista e de moradia são 
os mais próximos ao partido, mas isso possui um impacto diferente em cada 
movimento por conta de suas estruturas organizacionais distintas. em ambos  
os casos, porém, a dupla militância às vezes borra as linhas entre o movimento 
social e o partido, embora não haja laços oficiais entre eles. o Mst é diferente 
dos outros dois movimentos, no sentido em que a relação com o Pt é conside-
rada tática, pois representa uma maneira de impulsionar a luta do movimento. 
existe um certo nível de consciência do Mst dessa relação complexa que, simul-
taneamente, promove e constrange a luta. 

Petistas aliados aos movimentos no governo dependem da mobilização  
social dos mesmos a fim de fortalecerem as suas posições dentro do partido e 
fomentarem políticas socioeconômicas que favoreçam setores economicamente 
marginalizados da sociedade. Contudo, a relação que construíram com os movi-
mentos sociais na verdade enfraquece a capacidade de organização e mobilização 
significativas desses movimentos. isso fica claro nas observações de líderes dos 
movimentos sociais que sentiram que programas sociais como o Bolsa Família 
dificultaram a organização dos pobres nas áreas urbanas e rurais, e que, para ne-
gociar políticas públicas e programas, os movimentos sociais precisam passar 
mais tempo em reuniões com autoridades públicas do que na base com as pes-
soas comuns. o que também fica claro é que, quando estão no poder, aliados 
políticos controlam a pauta sociopolítica, e os movimentos sociais geralmente 
precisam reagir a comportamentos e prioridades do partido. em 2011, por 
exemplo, dois dias antes de o movimento urbano paulista mobilizar um dia na-
cional de ocupação e ação, o ministro-chefe da secretaria-geral da Presidência 
da república o convidou a convocar diversos líderes na mesma data para uma 
consulta sobre políticas relacionadas à erradicação da extrema pobreza. as orga-
nizações do movimento ficaram com a sensação de que não podiam desperdiçar 
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a oportunidade, muito embora isso possivelmente acarretasse o enfraquecimento 
da sua capacidade de mobilização.

apesar de haver diferenças notáveis entre os movimentos, todos eles acei-
taram as estratégias e objetivos dos aliados de partidos políticos porque consi-
deram ter pouca ou nenhuma influência em determinadas áreas, como a escolha 
de aliados políticos, as questões macroeconômicas e também a condução de certas 
políticas. eles consideram melhor ter um aliado no poder que satisfaça algumas 
das suas demandas e que dialogue com eles, a um antagonista que recuse qual-
quer diálogo e os marginalize ou até os reprima fisicamente. os movimentos, no 
nosso estudo, estão numa corda bamba, aliando-se com o Pt na oposição e  
no governo, mas criticando o estado e as políticas do regime para a sociedade 
civil. a controvérsia não é mais o único meio, e assim os movimentos sociais 
trabalham a fim de criar novos espaços para reagrupar a esquerda. as relações 
que os movimentos sociais estabelecem e mantêm com os partidos políticos são 
complexas e plenas de contradições e tensões. elas oferecem ganhos materiais, 
mas podem contribuir para a institucionalização e a dispersão do movimento, 
indicando que a presença de aliados políticos no governo pode, simultaneamente, 
promover e refrear as demandas e a capacidade de mobilização dos movimentos 
sociais. 
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3 
Interações socioestatais e efeitos 
institucionais na ação coletiva: 

contribuições da análise relacional1

Euzeneia Carlos2

Introdução

as interações entre movimentos sociais e a política institucional têm rece-
bido pouca atenção das teorias dos movimentos sociais,3 dado que pressupõem 
uma separação rígida entre a sociedade civil e o estado que prejudica uma análise 
de suas formas de interdependência e influência recíproca. essas teorias têm 
pouco a dizer sobre a diversidade das interações dos movimentos com governos, 
agências estatais, partidos políticos ou outros atores político-institucionais, 
assim como sobre a natureza dessas inter-relações e de seus efeitos para os movi-
mentos sociais.

tanto a teoria do processo político, ao enfatizar a ação coletiva como conflito 
político com os “detentores de poder” (Mcadam; tarrow; tilly, 2001; tarrow, 
1997), quanto a teoria dos novos movimentos sociais, ao ressaltarem a desconti-

1. este capítulo apresenta resultados da tese de doutoramento da autora (Carlos, 2012). esta é 
uma versão modificada daquela apresentada no encontro internacional Participação, demo-
cracia e Políticas Públicas: aproximando agendas e agentes, realizado no período de 23 a 25 
de abril de 2013, na UnesP/araraquara-sP. agradeço aos comentários de gabriel de santis 
Feltran àquela versão do texto.

2. Professora do Programa de Pós-graduação em Ciências sociais − Universidade Federal do es-
pírito santo (Ufes). Coordenadora do núcleo Participação e democracia (nupad) − Ufes e 
pesquisadora do núcleo democracia e ação Coletiva (ndaC) − Centro Brasileiro de análise 
e Planejamento (Cebrap). e-mail: euzeneiacarlos@gmail.com.
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nuidade em relação às modalidades tradicionais da política (Melucci, 1996; tou-
raine, 1985), dificultam o reconhecimento do caráter coconstituinte, de 
influência mútua e de interpenetração entre movimentos sociais e estado. o 
pressuposto analítico da separação entre sociedade civil e estado inibe esses teó-
ricos de explorar a diversidade de conexões entre os movimentos e o sistema po-
lítico, mantendo invisíveis certos tipos de relações entre atores coletivos e o 
estado (abers; Von Büllow, 2011).

a compreensão dos movimentos sociais em sua relação com as instituições 
políticas requer uma análise dinâmica que acentue os aspectos de coconstituição 
entre a sociedade civil e o estado, como esferas que interagem e se influenciam 
mutuamente em um processo contínuo e circunstancial, cujas fronteiras são  
imprecisas e enevoadas (skocpol, 1992; gurza lavalle; Houtzager; Castello, 
2011). ao contrário, as teorias dos movimentos sociais que analisam a sociedade 
e o estado a partir de categorias estanques, autônomas e dicotômicas são limi-
tadas à explicação dos efeitos das relações entre atores societais e institucionais 
sobre os movimentos sociais.

este capítulo analisa as interações entre movimentos sociais e estado confi-
guradas no contexto democrático pós-1990 e de engajamento nas instituições 
participativas (iPs) e seus efeitos institucionais na ação coletiva. especifica-
mente, examina a trajetória de uma organização do movimento de direitos hu-
manos que emergiu no período de transição do regime autoritário dos anos 1980 
e, posteriormente, ocupou espaços de mediação institucional da relação socie-
dade-estado, no intuito de avaliar as mudanças em suas interações socioestatais 
no contexto de engajamento institucional nas iPs. 

nesse propósito, a abordagem relacional oferece relevante complemento às 
teorias dos movimentos sociais, ao propor uma investigação complexa que per-
mite o reconhecimento das múltiplas facetas que perpassam a ação coletiva 
(diani, 2003a; Mische, 2003) e estruturam as relações sociais entre atores cole-
tivos, organizacionais e político-institucionais. a partir dessa perspectiva são 
analisadas as interações movimento-estado em suas dimensões relacionais e dis-
cursivas. Pela primeira, entende-se que a ação coletiva de movimentos sociais é 
significativamente formada por relações entre indivíduos, grupos, organizações 
e instituições, nos moldes de uma complexa estrutura de redes que conecta uma 
multiplicidade de atores (Mische, 2008).4 este trabalho, não obstante, se res-
tringe à rede de relações interorganizacionais do movimento e ao seu repertório 

4. Mesmo não sendo propósito deste trabalho a utilização da metodologia de análise de redes so-
ciais, argumenta-se que a absorção das contribuições analíticas dessa abordagem é relevante à 
compreensão dos movimentos sociais.
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de vínculos com segmentos institucionais (órgãos governamentais, grupos reli-
giosos e partidos políticos) e societais (sindicatos, movimentos sociais e enti-
dades civis). Pela segunda, por sua vez, compreende-se o processo de construção 
social das orientações da ação e das identidades do movimento. os processos dis-
cursivos dizem respeito aos discursos, percepções, falas e linguagens de auto-
compreensão e de interpretação dos atores coletivos acerca da sua própria ação e 
das suas interações com atores institucionais e societais. 

as reconfigurações nas interações socioestatais são examinadas através do 
estudo de caso e da comparação intertemporal da trajetória do Centro de defesa 
de direitos Humanos da serra (CddH), localizado na região metropolitana do 
espírito santo, ao longo de três décadas (1980-2010), em que se consideram dois 
períodos analíticos – tempo 1 (t1) e tempo 2 (t2). Compreende o t1 o con-
texto de redemocratização da década de 1980 e o t2, o período de criação das iPs 
nos governos, sobretudo a partir de 1990. a metodologia adotada parte da pers-
pectiva multi-method que conduziu a um projeto de pesquisa que combinou  
instrumentos do método qualitativo e quantitativo: 1) pesquisa documental na 
organização do movimento, referente às três décadas; 2) entrevista em profundi-
dade com dois atores-chave; e 3) survey de questionário semiestruturado apli-
cado a 24 ativistas selecionados por meio de amostra não aleatória que considerou 
a posição de centralidade do ator no movimento.5 na análise geral, os dados 
provenientes dos diferentes instrumentos metodológicos foram agrupados em 
torno de temas, a fim de verificar a triangulação das evidências e promover a  
validação dos resultados a partir de linhas convergentes de investigação.

neste estudo, o exame das interações socioestatais caracteriza a heterogenei-
dade na relação do movimento social com o estado, no contexto democrático de 
engajamento institucional. isto é, as interações socioestatais são plurais e multi-
facetadas, podendo conformar quer a cooperação, quer o conflito, quer, ainda,  
a combinação de elementos aparentemente contraditórios, como a cooperação, a 
contestação e a autonomia. 

este capítulo está estruturado em três partes. a primeira, seguida a esta in-
trodução, apresenta algumas contribuições da análise relacional às teorias dos 
movimentos sociais no que concerne às dimensões relacionais e discursivas da 
ação coletiva. a segunda, analisa a trajetória de formação e o engajamento insti-
tucional de uma organização do movimento de direitos humanos da serra nas 

5. agradeço ao Fundo de apoio à Ciência e tecnologia do Município de Vitória/es (Facitec), 
pelo financiamento da pesquisa de campo e aos pesquisadores que atuaram nessa etapa do es-
tudo, realizada em 2010.
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iPs. e a terceira, avalia as mudanças nas interações socioestatais ao longo do 
tempo e os efeitos institucionais na ação coletiva no contexto pós-transição. 

Contribuições da análise relacional às  
teorias dos movimentos sociais

estudos recentes de movimentos sociais utilizando a perspectiva relacional 
de redes sociais têm oferecido contribuições relevantes às teorias dos movi-
mentos sociais.6 decerto, não é novidade que a ação coletiva seja significati-
vamente formada por laços sociais entre participantes, nem que os movimentos 
formem uma complexa estrutura de redes que conecta uma multiplicidade de 
atores.7 entretanto, a grande variedade de redes sociais presentes na estruturação 
da ação coletiva é quase sempre ignorada pelos estudiosos de movimentos sociais 
e apenas recentemente o interesse pela relação entre movimentos sociais e redes 
sociais tem crescido (diani, 2003a; Mische, 2008). 

a perspectiva de redes sociais assume como premissa que as relações (ou 
laços) sociais estabelecidos por (e entre) indivíduos, atores coletivos, associações 
ou organizações e instituições constituem o elemento por excelência de estrutu-
ração da vida social. de modo geral, essa abordagem relacional compreende a 
ação social dos atores como constituída em um contexto de relações múltiplas, 
dinâmicas e mutáveis (emirbayer, 1997). Com base nesses pressupostos, e apli-
cada aos movimentos coletivos, a análise de redes sociais possibilita reconstituir 
o denso e complexo tecido relacional que estrutura as relações entre atores no 
interior de grupos e organizações específicas ao movimento e, por extensão, 
desses com atores político-institucionais. Conforme diani (2003a, p.6), a pers-
pectiva de rede pode iluminar diferentes dinâmicas essenciais para a com-
preensão empírica dos movimentos, permitindo a apreensão da multiplicidade 
de níveis de experiência usualmente encontrada em processos de ação coletiva  
e de mobilização de base.

6. Para uma análise ampliada das contribuições da perspectiva de redes sociais às teorias dos mo-
vimentos sociais, ver Carlos (2011a).

7. dentre os teóricos dos novos Movimentos sociais, Melucci já enfatizava que a ação coletiva 
emerge de relações estabelecidas em redes sociais, além da ação de grupos, organizações e ca-
deias informais de indivíduos (Melucci, 1989, 1996). os analistas das teorias da mobilização de 
recursos e do processo político, por sua vez, sublinharam a importância das redes informais 
enquanto um dos componentes da “estrutura de mobilização” dos movimentos (Mcadam; 
McCarthy; Zald, 1999; tarrow, 1997). 
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essa abordagem tem oferecido uma alternativa à tendência de tratar movi-
mentos sociais como organizações de tipo peculiar ou como “episódios” ou 
eventos de protesto público. Com esse propósito, destaco os estudos de diani 
(1992, 2003a, 2003b) que definem movimento social como processos sociais dis-
tintos em si mesmos, cujo conceito valoriza a estrutura relacional da ação coletiva 
e a integração de diferentes abordagens analíticas. em sua definição, movi-
mentos sociais são “redes de interações informais entre uma pluralidade de indi-
víduos, grupos ou associações engajados em um conflito político ou cultural, 
com base em uma identidade coletiva compartilhada” (diani, 1992, p.13). essa 
concepção se baseia num tripé de elementos constituintes – redes informais, con-
flito social e identidade coletiva – mais bem definidos a seguir:

Redes informais: os movimentos são formados por densas redes informais as 
quais permitem aos atores (indivíduos e organizações) as trocas de práticas e re-
cursos simbólicos, através da coordenação de mecanismos de intercâmbio e dis-
tribuição que são negociados entre os próprios atores. Conflito social: atores de 
movimentos são engajados em conflito político e/ou cultural para promover ou 
se opor a uma mudança social; conflito significa aqui uma relação de oposição 
entre atores que disputam um mesmo interesse (se político, econômico ou cul-
tural), cuja demanda quando realizada por um, amarga o interesse do outro. 
Identidade coletiva: o movimento social toma corpo na medida em que desen-
volve uma identidade coletiva, a qual vai além de um evento específico, de uma 
iniciativa ou campanha; a identidade coletiva é construída com base em inter-
pretações e narrativas e permite que cada ator se identifique como parte do  
esforço coletivo, enquanto mantém sua própria identidade como ativista indivi-
dual; ela está associada ao reconhecimento mútuo entre os atores, o qual define 
as fronteiras de um movimento que são, por consequência, inerentemente instá-
veis. (diani, 2003b, p.301-2, grifo nosso.)

a natureza informal das redes, ao mesmo tempo que permite a diferenciação 
entre movimentos e organizações, possibilita abordar a questão da relação entre 
movimentos coletivos e canais da política institucional (como partidos políticos e 
agências do estado), além da mobilização de recursos de poder voltados às ações 
de protesto público. definir o movimento social em termos de rede de relações, e 
não de organização formal ou protesto público, permite identificar todos aqueles 
indivíduos, grupos e organizações que se autoidentificam (e são identificados 
pelos outros) como parte de um mesmo movimento, assim como aqueles com os 
quais o movimento interage (direta ou indiretamente) na vocalização e atendi-
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mento de seus objetivos, como outras organizações, redes e a institucionalidade 
política.8

nas redes de movimentos sociais, os atores são ligados por solidariedades e 
identidades compartilhadas que precedem e sobrevivem a campanhas especí-
ficas (diani, 2003a). nesse processo, a identidade coletiva traz consigo um sen-
timento de objetivo comum e de comprometimento partilhado, o qual permite 
que ativistas e/ou organizações se considerem indissoluvelmente ligados uns aos 
outros em torno de uma causa comum (touraine, 1981 apud della Porta; diani, 
2006).

a presença de uma identidade coletiva que transcenda as fronteiras de um 
evento específico e reúna as diferentes ocorrências, manifestações e práticas de 
atores individuais, coletivos e organizacionais, e, ainda, que agrupe os diferentes 
contextos históricos e espacialidades envolvidas, é o principal elemento delimi-
tador da rede de um dado movimento social. a consequência central dessa defi-
nição é que o movimento social não se restringe à sua organização ou mesmo ao 
ato de protesto público. o movimento social é uma rede informal de organi-
zações, grupos e indivíduos ligados por identidades e reconhecimentos mútuos, 
cuja ação pode ocorrer ao longo de um continuum temporal e contemplar diversos 
momentos, seja de eventos de protesto, seja de autorreflexão e produção cultural, 
seja ainda de atuação dentro da política institucionalizada. 

a dimensão temporal do movimento, isto é, a sua existência e transformação 
ao longo do tempo, carece de elucidação. de um lado, de fato, os movimentos 
sociais se caracterizam por períodos alternados de intensa e parca mobilização. 
de outro, o reconhecimento do fenômeno de mobilização “cíclica” ou descon-
tínua não desautoriza a tratar a continuidade temporal do movimento ou a ação 
coletiva em um continuum. a noção de fase visível e fase de latência, de alberto 
Melucci, compreende um sintoma dessa problemática, enfatizando as reconfi-
gurações culturais da ação coletiva. de acordo com Melucci (1996, 2002), na fase 
visível do movimento, ou fase de intensa atividade manifesta, prevalece a di-
mensão pública da ação, expressa através de iniciativas públicas, com formas  
diversas de demonstração de pressão, intervenções nos meios de comunicação, 

8. Para um estudo das relações entre atores coletivos e organizações civis no Brasil, a partir da 
análise de redes sociais, ver gurza lavalle; Castello e Bichir (2007). destaco, ainda, os estudos 
de ilse scherer-Warren acerca das articulações entre organizações sociais e atores coletivos em 
redes de movimentos. segundo essa autora, as redes de movimentos sociais “caracterizam-se 
por articular a heterogeneidade de múltiplos atores coletivos em torno de unidades de referên-
cias normativas, relativamente abertas e plurais” (2008, p.515), as quais “pressupõe[m] a iden-
tificação de sujeitos coletivos em torno de valores, objetivos ou projetos em comum” (2006, 
p.113). Ver scherer-Warren (2006, 2008).
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entre outros, com alto nível de cooperação e interação entre os vários atores  
mobilizados.

a fase de latência corresponde à ação no interior da organização do movi-
mento e à produção cultural. esse é o período em que as relações entre as organi-
zações e os grupos militantes são, em geral, restritas a contatos interpessoais e 
informais e a capacidade de mobilização da massa é reduzida (Melucci, 1996). 
nesses casos, o movimento vivencia situações de reconfiguração dos elementos 
característicos de sua ação – sua forma de atuação, identidade coletiva, códigos 
de pertencimento e reconhecimento mútuo – e reelabora suas referências identi-
tárias do passado, reorganizando-as em um novo contexto.

na fase de latência, a solidariedade coletiva e o senso de pertencimento a 
uma causa, embora presentes de modo reelaborado, não são tão óbvios como  
o são nos períodos de intensa mobilização pública. a identidade coletiva é ressig-
nificada e alimentada pelas ações ocultas de um número limitado de atores.  
segundo della Porta e diani (2006), a persistência desses sentimentos de perten-
cimento e identidade coletiva na fase de latência pode ter no mínimo duas conse-
quências. Primeiro, criar as condições para o revival da ação coletiva e mobilização 
precedente. segundo, as representações de mundo e identidades desenvolvidas 
em um dado período podem facilitar o desenvolvimento de novos movimentos e 
novas solidariedades, em um processo de gradual transformação.

os movimentos contemporâneos constituem, assim, um modelo de funcio-
namento em dois polos reciprocamente conectados, cuja análise favorece a sua 
compreensão ao longo do tempo. no dizer de Melucci:

a latência torna possível a ação visível porque proporciona os recursos de soli-
dariedade que necessita e produz o marco cultural dentro do qual surge a mobi-
lização. esta última, por sua vez, reforça as redes submersas e a solidariedade 
entre seus membros, cria novos grupos e recruta novos militantes atraídos pela 
ação pública do movimento, que passam a formar parte de tais redes. (Melucci, 
2002, p.128.)

essa abordagem relacional também beneficia uma visão não dicotômica e 
não polarizada entre ação não institucional (outsider) e institucional (insider), 
cujas fronteiras são imprecisas e permeáveis. Certos movimentos, transcendendo 
as delimitações de um evento específico, reúnem diferentes ocorrências, mani-
festações e práticas de atores individuais, organizacionais e institucionais ao 
longo do tempo, em cuja trajetória desenvolvem a habilidade de combinar  
padrões de interação sociedade-estado aparentemente contraditórios, como o 
conflito, a cooperação e a autonomia. nesses espaços diversos de atuação desen-
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volvem e reelaboram suas identidades e discursos ininterruptamente. a ação  
do movimento num continuum não significa, necessariamente, a persistência dos 
mesmos elementos representativos da ação coletiva em um contexto específico, 
mas a sua permanente reelaboração e reorganização contextualizada.

Grosso modo, a abordagem relacional favorece a compreensão dos movi-
mentos sociais na medida em que privilegia tanto suas redes de relações infor-
mais e a diversidade de suas dinâmicas relacionais – identitárias e conflitivas 
– que se constituem entre uma multiplicidade de atores sociais, organizacionais e 
institucionais, como a sua mudança e ressignificação ao longo do tempo. 

Identidades e práticas discursivas nos movimentos sociais

na teoria dos novos movimentos sociais, a análise da dimensão cultural dos 
movimentos concentrou-se no conceito de identidade coletiva. alberto Melucci, 
seu principal expoente, defende uma abordagem processual de identidade cole-
tiva que implica uma visão construtivista, interativa e comunicativa de ação  
coletiva. nesse enfoque, a identidade coletiva é derivada de ações que se cons-
troem através de relações sociais entre atores diversos, em um sistema de oportu-
nidades e constrangimentos. sendo produto de constructo social, a identidade 
coletiva envolve um conjunto de indivíduos que, agindo coletivamente, cons-
troem sua ação mediante a percepção cognitiva do campo de possibilidades e  
limites, da ativação de suas relações com o outro e dos objetivos que eles perse-
guem (Melucci, 1996). Para esse autor, a “identidade coletiva é uma definição 
comum e interativa produzida por vários indivíduos (ou grupos) e concernente a 
orien tações da ação e ao campo de oportunidades e constrangimentos no qual  
a ação ocorre” (p.44).

Conceitualmente, a identidade coletiva acentua a pluralidade de aspectos 
presentes na ação coletiva, uma vez que é compreendida não como um dado ou 
uma essência, mas como “produto de trocas, negociações, decisões e conflitos 
entre os atores” (Melucci, 2002, p.23). nesse processo dinâmico e ativo, a for-
mação do ator coletivo se dá em um sistema de ação que envolve orientações di-
versas e em estado de tensão recíproca quanto aos fins da ação, aos meios e à 
relação com o ambiente. além disso, o processo de “construção social” do cole-
tivo em uma dinâmica de negociação e renegociação ocorre continuamente, en-
quanto perdurar a ação coletiva, em virtude de seu caráter interativo, resoluto e 
significante.

a identidade coletiva, em seu processo de desenvolvimento ininterrupto, 
ocorre com base em interpretações, narrativas e discursos, e depende da habi-
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lidade do ator para identificar-se como integrante de um esforço coletivo e como 
ativista individual, distinguir-se dos demais atores sociais e políticos e do am-
biente que o circunda e, ao mesmo tempo, ser reconhecido pelos demais, em uma 
dinâmica de reconhecimento mútuo (della Porta; diani, 2006; Melucci, 1996, 
2002). Melucci (1996) destaca que o processo de autoidentificação do ator produz 
e mantém a unidade da ação coletiva que, por sua vez, deriva da capacidade e um 
movimento em se localizar dentro de um sistema de relações sociais que envolve 
diferenças e conflitos.

de acordo com esse autor, o conceito de identidade coletiva possibilita uma 
visão dinâmica de ação coletiva que implica, além da inclusão do campo social 
como parte da construção do movimento, a dimensão de negociação ativa e de 
interação entre indivíduos, grupos ou partes do movimento. tal deslocamento 
teórico significa mover a ação coletiva “do topo para a base”, contemplando não 
somente as formas mais visíveis da ação, mas as formas invisíveis ou encobertas 
do movimento. 

Considerando as tensões inerentes ao conceito de “identidade”, destacam-se 
três aspectos de uma visão dinâmica, processual e interativa, particularmente  
relevante aos estudos dos movimentos sociais. 

em primeiro lugar, analiticamente, a noção de identidade deve se inserir em 
uma abordagem dinâmica de cultura, na medida em que, enfatizando sua natu-
reza socialmente construída, rompe com explicações correntes que tomam a cul-
tura ora como efeito de precondições estruturais, ora como expressão de valores e 
crenças (Mische; White, 1998). nesse sentido, se diferencia das análises conven-
cionais que assumem a cultura como mero “reflexo” da estrutura ou como marco 
definido a priori, e atenta para a dimensão coconstituinte da cultura em sua re-
lação com atores sociais e estruturas diversas. a ênfase no caráter relacional – em 
vez de puramente categórico ou atributivo – das identidades favorece a reconci-
liação das pressuposições estáticas e substancialistas da palavra com uma visão 
dinâmica, processual e interativa (Mische, 1997).

em segundo lugar, a definição de identidade como um processo interativo e 
resoluto enfatiza que sua constituição é mediada por negociações, deliberações  
e conflitos travados entre atores múltiplos e de orientações diversas. desse modo, 
desnuda o campo de negociações e de relações plenas de conflitos entre os atores 
coletivos na definição das identidades, isto é, de suas interpretações, discursos, 
narrativas e autocompreensão. na reconstrução das identidades do movimento, 
uma análise orientada puramente na autorreflexão dos atores coletivos não in-
troduz por si só a dimensão das relações sociais plenas de conflito, que reclama 
destaque particular (touraine, 1985). esse autor defende uma abordagem das 
relações de poder imersa na construção social das identidades, capaz de elucidar 
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as dimensões do conflito presentes nas práticas de interpretação e significação 
social.

resumidamente, por um lado, o conceito de identidade permite apreender a 
construção do campo comum de ação dos movimentos que alimenta as relações 
de solidariedade e de cooperação entre seus membros, o qual é definido cogniti-
vamente como um campo de possibilidades e constrangimentos. Por outro, a  
ênfase no conflito presente na constituição das identidades dos atores habilita 
desmistificar as manifestações culturais do movimento como consensuais e  
homogêneas e de perceber as suas mudanças e permanências ao longo do tempo. 
essa dimensão é fundamental ao reconhecimento da diversidade e heteroge-
neidade dos movimentos sociais, que tanto os move em direção a uma identidade 
compartilhada quanto origina uma multiplicidade de identidades no interior do 
movimento.

Finalmente, ressalto as práticas discursivas de construção social das orien-
tações da ação dos movimentos enquanto componente de suas identidades. os 
processos discursivos compreendem os discursos, percepções, falas e linguagens 
(steinberg, 2002) de autocompreensão e de interpretação dos atores societais 
acerca de sua própria ação, das possibilidades e restrições do campo de atuação e 
de suas interações com atores sociais, instituições e agentes estatais.

steinberg (2002) defende uma abordagem dialógica dos discursos do movi-
mento social, em contraposição a enfoques que tendem a descrever essa di-
mensão comunicativa da cultura como um sistema de significado estável e 
transmitido entre locutor e interlocutor de modo não problemático. o autor  
absorve elementos da teoria da enunciação de Bahktin, segundo a qual o discurso 
é um fenômeno social correlacionado ao contexto em que é produzido, e a pa-
lavra é dialógica e determinada tanto por quem a emite quanto por aquele para 
quem é emitida. 

Considerando o papel do contexto social e da audiência na produção do dis-
curso, steinberg (2002) destaca a multivocalidade do discurso e seu enraiza-
mento no campo mais amplo da comunicação. isso significa que o processo 
discursivo do movimento social é caracterizado por múltiplos discursos e narra-
tivas, falas e linguagens que mudam a depender do lugar de onde se fala e com 
quem se fala, remetendo à multivocalidade do discurso e da linguagem presente 
na comunicação entre ativistas e destes com outros movimentos, organizações e 
instituições. 

o caráter relacional dessa abordagem é reconhecido por ann Mische (2003, 
2008), que, fundamentada em uma concepção de coconstituição entre cultura  
e estrutura, adiciona novos elementos à perspectiva relacional dos discursos  
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dos movimentos sociais. a autora define a dimensão comunicativa da cultura 
dos movimentos a partir de “práticas discursivas” ou “estilos de comunicação”, 
quer dizer, de práticas culturais de fala e comunicação interna a um determi-
nado movimento e entre diferentes configurações de movimentos e organiza-
ções (Mische, 2003). 

Valorizando uma gama mais ampla de processos relacionais que influencia a 
formação e desenvolvimento do movimento social, a autora defende uma com-
preensão da dinâmica comunicativa do movimento articulada à sua estrutura da 
rede de relações sociais, entendida como um “processo de interação comunica-
tiva constituída culturalmente” (ibidem, p.259). no intuito de investigar o pro-
cesso pelo qual as relações entre diferentes atores e organizações de movimentos 
são geradas, sustentadas e transformadas continuamente no tempo, a autora as-
socia as estruturas relacionais das redes com as dinâmicas de interação comuni-
cativa que emergem no contexto de definição das reivindicações e estratégias  
de mobilização dos ativistas. segundo ela, a associação entre a rede de relações 
dos ativistas e o seu estilo de comunicação influencia o movimento como um 
todo, facilitando ou constrangendo seu êxito e definindo sua dinâmica.

Mische entende a dimensão comunicativa (discurso, debate, fala e lin-
guagem) do movimento como um “fenômeno dinâmico, fluido, interativo e so-
cialmente estruturado, composto por relações com e através de redes de formação 
múltiplas que dão forma e vida aos movimentos sociais” (ibidem, p.259). Me-
diante dinâmicas discursivas ou comunicacionais, os ativistas do movimento, no 
bojo das interações com diferentes atores e organizações, verbalizam, discutem e 
negociam suas ideias, demandas e projetos. nesse processo, os atores criam 
novos repertórios de ação e formas de participação política, assim como se en-
volvem em disputas pela definição das estratégias de mobilização e de formação 
de alianças. 

o vínculo estabelecido pela autora entre práticas discursivas e rede de rela-
ções sociais pressupõe a existência de “múltiplas afiliações” dos ativistas em  
diferentes tipos de movimentos e organizações. desse modo, as trajetórias dos 
ativistas ao longo do tempo compreendem múltiplas formas de envolvimento 
social e a maioria deles pertence simultaneamente a grupos múltiplos, ou seja, 
os ativistas fazem parte de afiliações sobrepostas. as esferas de pertencimento 
dos ativistas dos movimentos incluem um conjunto de organizações sociais for-
mais e informais, que variam na forma de intervenção no mundo social (Mische, 
2008).

essas instituições e organizações de multifiliação dos atores são caracteri-
zadas por diferentes lógicas ou repertórios de práticas institucionais que in-
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formam as práticas discursivas dos ativistas no que tange à formação de projetos, 
interações e repertórios de ação (ibidem). no entanto, esclarece a autora que os 
discursos e as linguagens não são informados somente pela lógica institucional 
que predomina em dado ambiente organizacional, mas também por negocia-
ções entre as múltiplas formas de identidade e envolvimento existentes dentro 
de uma organização ou evento. nesse processo, as múltiplas afiliações tanto  
facilitam quanto constrangem a fonte de ideias, recursos e relações, do mesmo 
modo que geram comprometimentos e conflitos. a habilidade dos ativistas em 
mediar seus múltiplos envolvimentos constitui parte importante de suas prá-
ticas discursivas.

o processo discursivo – concernente à fala, à conversação e à comunicação 
oral e escrita de movimentos – ocorre no contexto de desenvolvimento das suas 
atividades e o exame desse processo permite identificar como os participantes do 
movimento discutem, debatem e deliberam ideias e temas políticos ao longo  
do tempo (Mische, 2003). o enfoque na dinâmica discursiva, portanto, permite 
analisar como os atores constroem e reconstroem continuamente suas demandas 
de interesse, repertórios de ação, identidades e interações, possibilitando cap-
turar as orientações e interpretações dos atores acerca de sua própria ação.

a ênfase nas práticas discursivas configuradas na interação com redes de re-
lações sobrepostas permite desnudar os múltiplos discursos, falas e linguagens 
do movimento, favorecendo o reconhecimento da multivocalidade do discurso e 
da linguagem presente na comunicação entre ativistas e destes com outros movi-
mentos, organizações e instituições. além de desmistificar a dimensão cultural 
do movimento como consensual, homogênea e não conflituosa, essa abordagem 
relacional privilegia a compreensão do movimento ao longo do tempo e a recon-
figuração de suas práticas discursivas, suas permanências e mudanças.

Centro de Defesa de Direitos Humanos da Serra (CDDH): 
trajetória de formação e engajamento institucional 

a primeira parte desta seção apresenta a trajetória de formação do CddH 
da serra, uma organização do Movimento nacional de direitos Humanos 
(MndH), enfocando sua gênese identitária e rede de relações interorganizacio-
nais constituinte. a segunda, descreve o contexto de seu engajamento nas insti-
tuições participativas e de relação direta com agências do estado na elaboração e 
gestão de políticas públicas.
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Gênese identitária e relacional do CDDH

o Centro de defesa de direitos Humanos da serra (CddH) originou-se de 
uma Comissão de direitos Humanos (CdH) criada em 1984 por segmentos da 
igreja Católica, em particular pelo Conselho Pastoral de Carapina (Copaca), 
pelos Missionários Combonianos e pelas comunidades eclesiais de base (CeBs) 
do município. dois eventos marcaram a sua emergência. o primeiro, a reali-
zação do iii encontro nacional de direitos Humanos em Vitória, promovido 
pelo Movimento nacional de direitos Humanos (MndH) e coordenado pela 
Comissão de Justiça e Paz (CJP) da arquidiocese de Vitória, durante o bispado 
de d. João Batista da Motta e albuquerque, com assessoria de Frei Betto. o se-
gundo, o esmagamento de duas trabalhadoras na madeireira atlantic Veneer, 
cujos operários eram expostos a condições desumanas de trabalho e à ausência de 
normas de segurança e de direitos trabalhistas.

a CdH foi formalmente registrada como Centro de defesa de direitos Hu-
manos em 1987 e tinha como principais motivações a defesa dos direitos dos tra-
balhadores e dos direitos humanos, o que significava dizer, de condições dignas 
de trabalho, de liberdade de expressão e de organização sindical, de condições de 
moradia, saúde e educação dignas, de combate contra a violência policial e re-
pressão política. a motivação para a criação do CddH também residia na visão 
de que era necessário conscientizar os trabalhadores e a população em geral de 
seus direitos, “dar voz aos que não tinham voz” e de que a organização dos grupos 
populares em movimentos sociais era alternativa necessária à defesa dos direitos 
fundamentais da pessoa humana. a sua emergência foi motivada, por fim, pela 
crença no compromisso religioso e na missão de “defender a vida e a dignidade 
humanas”, fundamentada na teologia da libertação.

na década de sua fundação, o CddH se autopercebia como “entidade de 
estudo e conscientização” e atuava, prioritariamente, na organização popular,  
incentivando a criação de associações de moradores, sindicatos oposicionistas  
e outros movimentos de direitos humanos, promovendo seminários, cursos de 
qualificação política e de formação de quadros para lideranças populares, sindi-
cais e de partidos políticos de esquerda. além disso, participava ativamente das 
ações dos movimentos sociais, especialmente nos protestos públicos, nas pas-
seatas, atos públicos e nas greves dos trabalhadores. e, por fim, denunciava inú-
meros casos de violência policial e de violação aos direitos humanos nos locais de 
trabalho e de moradia, fosse na mídia ou nos órgãos públicos responsáveis.

o CddH coordenou ações articuladas entre movimentos populares, de  
direitos humanos e sindicais, em níveis local e estadual, promovendo o fortaleci-
mento dos grupos organizados através de ações unificadas em redes. Conforme 
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expõe um ativista, “o CddH sempre lutou ao lado de todos os outros movi-
mentos […] este é um dos objetivos […] articular e reforçar os movimentos popu-
lares […] e a nossa estrutura sempre ficou à disposição do movimento popular”.9 
desse modo, o CddH se constitui visando à organização, à qualificação política 
e à articulação da sociedade civil em prol da defesa dos direitos humanos, com o 
seguinte intuito:

orientar a defesa dos injustiçados, manter viva a história das lutas, vitórias e das 
injustiças sofridas pelo nosso povo; estimular o ecumenismo e criar consciência 
crítica; denunciar casos concretos de violência, violação dos direitos humanos; 
buscar promover a unidade de ação entre os diversos movimentos populares lo-
cais e municipais; implantar comissões e subcomissões de defesa de direitos hu-
manos […]. (CddH, ata de fundação, 9.2.1988; CddH, estatuto social, 
1988.)

nesse período fundacional, os ativistas do CddH identificam em sua rede 
de relações sociais uma gama expressiva de movimentos sociais, como a Fede-
ração das associações de Moradores da serra (Fams), associações de moradores 
em geral, associação de Mulheres Unidas da serra (amus), movimentos de  
direitos humanos de outros municípios e estados, movimentos de moradia e 
Movimento nacional de Meninos e Meninas de rua de Vitória (MnMMr). 
dentre os sindicatos, a relação compreendia aqueles ligados ao movimento de 
oposição sindical e à CUt, especialmente nas categorias de metalurgia, cal e 
gesso, madeireira, ferroviário e construção civil. a rede de relações desse movi-
mento incluía ainda ongs como o instituto de desenvolvimento da educação 
da américa latina (idea), o Centro de educação e Comunicação Popular d. João 
Batista (Cecopes), a Federação de Órgãos para assistência social e educacional 
(Fase), além da Universidade Federal do espírito santo (Ufes), que atuavam na 
assessoria e qualificação política dos ativistas dos movimentos sociais em geral. 
de acordo com os militantes do CddH, os vínculos com outros movimentos 
sociais e com sindicatos desempenharam papel fundamental no apoio e ajuda 
mútua nas lutas desenvolvidas, na conscientização dos direitos de cidadania e no 
fortalecimento do movimento como um todo.

nesse contexto, as interações do CddH com grupos religiosos e partidos 
políticos de esquerda assumem preponderância ainda maior na percepção dos ati-
vistas, constituindo-se na principal influência institucional na gênese do movi-
mento de direitos humanos. a rede de relações com segmentos da igreja Católica 

9. entrevista concedida (neves, 2006).
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incluía as CeBs, Pastoral operária, Pastoral da Juventude para o Meio Popular, 
Pastoral Carcerária, Paróquia de são José operário de Carapina, Missionários 
Combonianos, arquidiocese de Vitória e Comissão de Justiça e Paz,10 ao passo 
que os vínculos com partidos políticos de esquerda abarcavam preponderante-
mente o Partido dos trabalhadores (Pt), identificado pela totalidade dos mili-
tantes entrevistados, seguido pelo PsB, PC do B e PCB.

Para os ativistas, a igreja Católica e o Pt constituíram instituições de suma 
relevância na formação identitária do movimento de direitos humanos, sobre-
tudo pelo papel deliberadamente exercido na organização, qualificação e for-
mação política dos seus militantes. segmentos da igreja Católica atuaram de 
modo sistemático na organização do movimento, no apoio logístico e financeiro 
e nas lutas desenvolvidas, mas, sobretudo, na gênese identitária do movimento, 
influindo, nos termos de doimo (1995), na construção de “códigos ético-polí-
ticos” que orientavam e davam sentido à ação dos atores. o Partido dos traba-
lhadores também é reconhecido pelo seu papel na organização do movimento e 
na politização dos militantes de direitos humanos, em que pese sua contribuição 
à articulação dos ativistas dos movimentos sociais e à assimilação de ideais polí-
tico-ideológicos. 

É mister ressaltar que essas redes de relações do movimento são informais, 
descentralizadas e não institucionalizadas, e, em grande medida, articuladas por 
ativistas multifiliados que se engajavam e entrecruzavam nos movimentos e  
instituições múltiplas (nas comunidades eclesiais de base, nas pastorais, nos mo-
vimentos de bairro, nos partidos políticos de esquerda, nos movimentos de  
oposição sindical, quiçá outras entidades sociais).

a interação entre o CddH e segmentos da igreja Católica estabeleceu vín-
culos identitários entre ambos e introduziu princípios evangélicos e ecumênicos 
na motivação dos militantes e na sua noção de direitos humanos, os quais foram, 
nas décadas seguintes à fundação, gradualmente substituídos por uma noção am-
pliada de direitos humanos, baseada nos Princípios da declaração Universal dos 
direitos Humanos (1948) e na Carta de Princípios do Movimento nacional  
dos direitos Humanos (1986). 

Para muitos ativistas do CddH, os direitos humanos possuem um caráter 
ao mesmo tempo “bíblico e político”. Por um lado, concebem que os direitos 
humanos têm profunda base teológica e bíblica, no sentido de que “todos os ho-
mens nascem livres e iguais e [assim] devem agir”. Por outro, que os direitos 

10. a relação do CddH com grupos religiosos, embora residisse predominantemente na igreja 
Católica, também abrangia outras igrejas do Conselho nacional de igrejas Cristãs do Brasil 
(Conic), como a igreja evangélica de Confissão luterana e a igreja Presbiteriana Unida.
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humanos desempenham um papel ético, histórico e de transformação política da 
sociedade, motivo pelo qual desenvolvem amplos programas de formação polí-
tica e de assessoria popular que visam à conscientização dos direitos de cidadania 
e à transformação da sociedade para defesa da vida. Para esses atores, a luta pelos 
direitos humanos é de suma importância “na construção de uma sociedade sem 
classes, democrática e igualitária, na qual todos tenham direito a uma vida digna, 
sem violência, exploração e opressão” (CddH, ata de reunião, 31.3.1990).

no entanto, na medida em que o campo de atuação do CddH se estende e 
absorve outras violações aos direitos humanos, o movimento se define em favor 
dos desfavorecidos e assume a “defesa da vida e da dignidade humana”, sem 
“distinção de nacionalidade, credo, cor, sexo, orientação sexual, idade, ideologia, 
raça e etnia” (estatuto social, 2000, 2003 e 2010). essa ampliação de questões de 
defesa dos direitos humanos para incluir definições mais amplas de exclusão so-
cial e de inclusão de novos grupos tradicionalmente excluídos (afrodescendentes, 
quilombolas e lgBt), corresponde a uma redefinição na ação do movimento 
que se volta crescentemente para a sociedade e à transformação desta.

essa concepção introduz uma desvinculação entre o movimento de direitos 
humanos e a “doutrina religiosa” e reflete a reconfiguração de suas relações com 
a igreja. ainda que alguns militantes possuam motivação religiosa, o CddH  
se apresenta institucionalmente desvinculado da igreja e cultiva noções abran-
gentes de direitos humanos correlacionadas à ideia de projeto político e de trans-
formação social impressas especialmente pelas tendências e partidos políticos de 
esquerda e pela relação pretérita com o Pt. 

os militantes identificam um processo de simbiose entre a fundação do Pt 
na serra e a emergência do movimento de direitos humanos, que, naquele con-
texto, estabeleceu vínculos identitários entre o movimento e a ideologia político-
-partidária desse partido. Muitos ativistas eram filiados tanto ao CddH como  
ao Pt e suas ações em defesa dos direitos de cidadania foram conectadas e articu-
ladas, ainda que o movimento apresentasse um discurso de apartidarismo. Um 
militante esclarece essa relação:

o Partido dos trabalhadores na serra nasceu praticamente das CeBs, era o 
único partido que tinha um programa político popular de massa que corres-
pondia aos anseios da população mais carente e injustiçada. Por isso, o Pt 
sempre foi um aliado do CddH-serra. sempre os membros do CddH-serra 
estiveram juntos ao Pt nas lutas, assim como nas campanhas políticas (princi-
palmente a de 1989 para presidente); sentaram junto ao Pt para refletir, dis-
cutir problemáticas e programar atividades, mas nunca assumiu nenhuma 
candidatura e nenhum mandato político do Pt enquanto entidade, pois sempre 
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ficou claro que o CddH-serra é uma entidade suprapartidária. (Militante do 
CddH, entrevista em 18.8.2010.)

Contudo, não há homogeneidade nas concepções de direitos humanos dos 
militantes e nas suas motivações para a ação e, na formação identitária do movi-
mento, as orientações das instituições religiosas e partidárias muitas vezes se 
combinam e convivem, nos moldes de um sincretismo que reúne mística e polí-
tica. isto é, os princípios ecumênicos coexistem com noções de projeto político, 
de transformação da sociedade e de “convicção política ideológica” de seus 
membros. 

nesse contexto de transição do regime autoritário para a redemocratização,  
a relação do CddH com o estado é descrita como de antagonismo, oposição, 
conflito e de “não relação”, em geral motivadas pelo discurso de movimento 
autônomo e independente da institucionalidade política. Predominou entre os 
ativistas a visão de estado como adversário, dissociado do conjunto da socie-
dade, de estado corrupto, violento e repressor. Para eles, não havia acesso aos 
órgãos públicos, os governos não reconheciam o movimento e as suas iniciativas 
eram de denúncia, pressão e reivindicação. em suas palavras:

a gente era oposição a tudo. nós éramos oposição ao sistema. nós éramos opo-
sição à ditadura militar. a abertura veio, mas demorou muito tempo para que a 
gente pudesse perceber que havia espaço para discutir. […] não tinha abertura, 
condições pra fazer isso. Porque a gente [o CddH] nasce falando de demo-
cracia, de participação popular. enfrentando a violação dos direitos humanos, 
falando mal do capitalismo. então, nesse momento era oposição a tudo. embora 
não tivesse isso como uma definição ideológica, programática, documentada, 
mas na prática era isso.

todos os governos, federal, estadual e, principalmente, o municipal, eram 
de direita, ideologicamente e culturalmente ditatoriais, oprimindo e reprimindo 
a população mais pobre. inúmeras vezes o CddH-serra denunciou abusos, ina-
dimplências ou violências por parte do poder público.

não existia nenhuma relação devido à falta de abertura. o poder era centra-
lizado, “poder pelo poder”, sendo os movimentos sociais marginalizados e so-
mente através de manifestações se expressavam.11

11. depoimentos de militantes do CddH obtidos no survey “Movimentos sociais e instituições 
participativas”, aplicado em 2010.
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em suas ações de defesa dos direitos humanos, o CddH estabeleceu intera-
ções contestatórias e conflitivas com as instituições do estado: na defesa do movi-
mento de moradia, acompanhando e apoiando inúmeras de suas ocupações de 
terras na periferia urbana e nos loteamentos irregulares; orientando a organização 
de trabalhadores, defendendo os seus direitos e participando de suas manifesta-
ções e greves; e articulando o movimento de bairro, atuando nas suas lutas em 
prol da saúde, do transporte coletivo e da Constituinte federal e lei orgânica  
municipal. o CddH também acusou o estado diante da violência policial, do  
extermínio de crianças e adolescentes, e das perseguições, ameaças e assassinatos 
de ativistas dos direitos humanos.

ao lado da postura contestatória à institucionalidade política, o movimento 
de direitos humanos se ancorava em uma interação seletiva com determinadas 
instituições religiosas e político-partidárias, constituintes de sua rede de relações 
sociais pretérita e influentes em sua gênese identitária. a despeito do distancia-
mento, antagonismo e oposição à interação com órgãos do estado e partidos po-
líticos conservadores, os vínculos remotos do CddH com certas instituições  
do sistema político, como a igreja Católica e o Pt, contribuíram para sua pro-
pensão a interagir positivamente com instituições políticas no contexto demo-
crático e de acesso ao sistema político, conforme veremos.

Instituições participativas, oportunidades políticas e  
engajamento institucional

no Brasil pós-Constituição de 1988, a institucionalização da participação na 
gestão pública incentivou a inserção de movimentos sociais e atores da sociedade 
civil na esfera estatal, seja na elaboração e monitoramento de políticas públicas, 
seja na sua gestão e execução (gurza lavalle, 2011; avritzer, 2008; tatagiba, 
2004). em muitas situações, essa inserção institucional de atores societais é carac-
terizada pela atuação tanto nos orçamentos participativos (oP), conselhos ges-
tores de políticas públicas e outros arranjos institucionalizados de participação 
quanto em programas e convênios dos governos ou de organizações da sociedade 
ou do mercado direcionados à gestão de políticas públicas ou de projetos sociais. 
notoriamente multiplicadas nos níveis de governo municipal, estadual e federal, 
essas instituições participativas (iP) compreendem diferentes formas institucio-
nalizadas de incorporação de cidadãos e associações da sociedade civil na decisão, 
regulação e implementação de políticas públicas (Pires; Vaz, 2010).

no contexto pós-transição, as iPs compreendem oportunidades políticas de 
participação e representação no planejamento das políticas públicas e na regu-
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lação da ação governamental (Borba, 2011; Houtzager; gurza lavalle; acharya, 
2004). os arranjos participativos representam oportunidades políticas na me-
dida em que geram incentivos institucionais à participação e à ação coletiva,  
desencadeando mecanismos que favorecem esses grupos a externar e concretizar 
suas demandas. em outras palavras, essas iPs originam oportunidades para 
grupos societais tradicionalmente excluídos do processo político expressarem 
suas demandas na arena pública, estimulando o crescimento do associativismo 
civil e a pluralização das esferas de participação.

Por outro lado, considerando que as oportunidades políticas são constituídas 
num campo não somente de possibilidades, mas de limitações, as iPs representam 
constrangimentos à participação e à ação coletiva, isto é, elas influem no com-
portamento dos atores produzindo restrições e efeitos de organização sobre os 
mesmos. a institucionalidade política, ao mesmo tempo que gera oportunidades 
e incentivos à participação e à influência na agenda política para atores nela en-
volvidos, cria-lhes constrangimentos, influenciando suas relações com outros 
atores, as alianças que constroem e a sua forma de organização (Houtzager, 2004). 

Política e cultura são elementos indissociáveis na noção de oportunidades 
políticas por envolver uma interpretação cognitiva e cultural a partir da qual 
mudanças na estrutura política precisam ser percebidas e processadas pelos 
atores enquanto incentivos à ação coletiva (Melucci, 1996; goodwin; Jasper, 
2004). enquanto produto da interação entre atores e instituições, e não como 
simples reflexo de mudanças estruturais, as oportunidades políticas dependem 
das percepções dos sujeitos e do reconhecimento como campo de ação, mediante 
uma apreensão cognitiva das possibilidades e limites produzida no próprio 
curso da ação. 

a percepção das possibilidades e restrições das oportunidades políticas pelos 
atores coletivos influi no seu nível de engajamento institucional. neste estudo,  
o engajamento institucional do movimento de direitos humanos é identificado 
pela sua inserção nas iPs e agências do estado, contexto no qual as inovações 
participativas não compreendem um evento pontual e episódico, mas um pro-
cesso relativamente estável, que define as políticas públicas nos dias atuais 
(Carlos, 2012).

o engajamento institucional do CddH se distingue pela densidade dos  
arranjos participativos em que atua, pela diversidade das áreas de políticas pú-
blicas e dos formatos de participação institucionalizada em que se inserem, pela 
durabilidade de sua inserção nas instituições de participação e pelo nível de deli-
beração nos espaços participativos perante os representantes governamentais. a 
mensuração desses critérios de densidade, diversidade, durabilidade e delibe-
ração, aponta seu alto nível de engajamento institucional.
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Considerando o componente de densidade e o de diversidade, o CddH 
atua em diversos conselhos gestores de políticas públicas, conferências setoriais, 
comissões e comitês temáticos e na gestão de programas e convênios governa-
mentais. em nível municipal, participa de oito conselhos de políticas e nas con-
ferências setoriais, nas áreas de saúde, assistência social, direitos da mulher, do 
idoso, da pessoa com deficiência, da cidade, política antidrogas e segurança  
alimentar. em nível estadual, no Conselho estadual de direitos Humanos, no 
Conselho estadual de gestão de segurança Pública e no Comitê estadual de er-
radicação da tortura, tratamentos Cruéis e degradantes (Cepet), além de parti-
cipar da gestão de programas governamentais, como o Programa de Proteção a 
Vítimas e testemunhas de Crimes (Provita), o Programa de Proteção à Criança  
e ao adolescente ameaçado de Morte (PPCaM) e o Programa de Proteção aos 
defensores de direitos Humanos (PPddH). 

no que se refere à durabilidade da inserção do movimento nas iPs é avaliada 
a sua longevidade ao longo de quatro gestões governamentais, qualificada como 
durabilidade contínua e sem interrupções: no nível municipal, desde 1997, pela 
coligação partidária Pdt-Pt-PsB; e, no âmbito estadual, a partir de 1999, por 
governos do PsdB e do PsB. 

Por fim, o componente deliberação complementa os critérios de mensuração 
do nível de engajamento institucional do movimento em arranjos participativos 
de políticas públicas. a deliberação compreende, aqui, a possibilidade do movi-
mento de sustentar posições e propostas nas iPs diante dos representantes do 
governo, medida em termos de grau de satisfação. no CddH predomina a per-
cepção de “regularmente satisfeito” quanto às suas possibilidades de deliberar 
efetivamente nos arranjos participativos. de modo geral, as limitações em sus-
tentar suas posições e decisões no debate público se verificam pelo descumpri-
mento do governo de muitas deliberações dos representantes societais e a relativa 
fragilidade decisória do movimento nessas esferas públicas. Por outro lado, a rele-
vância do engajamento em iPs é reconhecida por 95% dos militantes, dado o seu 
potencial de inclusão da sociedade civil no processo decisório, de vocalização dos 
interesses das coletividades em políticas sociais, de democratização do processo 
decisório, de accountability dos gestores governamentais e de eficiência nos gastos 
públicos. 

a percepção e apreensão das instituições participativas como oportunidades 
à concretização de políticas de interesse do movimento ampliam a sua propensão 
ao engajamento institucional e à relação direta com agências governamentais. 
em complemento, o reconhecimento da existência de aliados políticos nos go-
vernos – como ativistas em cargos públicos, políticos eleitos e partidos políticos 
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ideologicamente alinhados –12 também favorece o engajamento institucional do 
movimento de direitos humanos. 

Cooperação e conflito no movimento de direitos humanos: 
dimensões relacionais e discursivas

as instituições participativas criadas pelos governos nos âmbitos municipal 
e estadual, da década de 1990 em diante, foram absorvidas pelo movimento de 
direitos humanos da serra como espaços de mediação da relação entre o estado e 
a sociedade civil, e em torno delas se concentraram suas atividades mais signifi-
cativas. o CddH ocupa assentos de representação em conselhos gestores e em 
comissões temáticas e gerencia programas do governo em políticas de direitos 
humanos. a centralidade dessas esferas institucionalizadas de participação na 
vida do movimento moveu-o em direção à complexificação organizacional, ade-
quando-o ao modus operandi da máquina estatal, ao mesmo tempo que motivou a 
emergência de novas modalidades de participação (Carlos, 2012). essas trans-
formações organizacionais em seu padrão de ação coletiva não ocorreram em um 
vácuo histórico, mas em um contexto de ressignificação das concepções e dis-
cursos acerca da relação sociedade-estado, isto é, em um processo de “interação 
dinâmica e mutuamente constitutiva de identidades, discursos e práticas” (al-
varez et al., 2003, p.543).

essa reconfiguração das “práticas discursivas” (Mische, 2008) do movi-
mento e de mudanças na concepção de relação com o estado e com as instituições 
políticas em geral contrasta com a compreensão pretérita do período de transição 
do regime autoritário da década de 1980. Combinado a relações de seletividade 
positiva com partidos políticos de esquerda, o Pt em particular, e com institui-
ções religiosas, sobretudo segmentos da igreja Católica, a relação com o governo 
à época é descrita pelos ativistas do CddH mediante categorias de conflito 
(oposição e conflito, denúncia e pressão, cobrança e reivindicação, divergência 
ideológica), marginalização (não relação, não acesso aos órgãos públicos, não re-
conhecimento pelo governo, não atendimento das reivindicações) e repressão 
(ameaças e repressão pelo governo). 

12. a percepção de aumento da solicitação de apoio de ativistas do movimento por parte de postu-
lantes a [ocupantes de] cargos públicos, bem como de políticos eleitos e de partidos políticos 
aliados, é significativa. no primeiro caso, saltou de 4,2% para 52,2%, comparativamente às dé-
cadas de 1980 e depois de 1990; no segundo, de 29,2% para 56,5% e; no terceiro, de 33,3% para 
52,2% (Survey “Movimentos sociais e instituições Políticas”, 2010).
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o engajamento institucional desse movimento de direitos humanos em ar-
ranjos participativos e agências governamentais estabeleceu novas práticas dis-
cursivas acerca da relação com o estado, em que pese o recuo da predominância 
das categorias de conflito e oposição e a emergência de categorias de cooperação, 
parceria, proximidade e diálogo. nesse contexto de ampliação dos vínculos com 
instituições governamentais, os ativistas do CddH identificam as interações 
com o governo como de proximidade e diálogo em relação a gestão de programas 
e convênios governamentais, atuação em instituições participativas e parceria e 
colaboração na elaboração e gestão de políticas públicas, conforme enfatizam:

diálogo, oferecer parceria.
relação de proximidade, diálogo, de busca de garantia de direito, de retorno 

mais rápido no sentido do atendimento das demandas.
Mais próximo e inserido através de programas do governo; […] por parte da 

organização existe um diálogo.
existe uma aproximação com o governo, já que o CddH coordena dois 

programas de governo e já foi beneficiado por emendas [parlamentares].
Havia uma aproximação graças aos canais de participação, mas o CddH 

trabalha junto da iniciativa popular.
Uma relação de proximidade, principalmente a partir das políticas do go-

verno lula voltadas para entidades e organizações como o CddH.
relação institucional […]. Colaboração através de convênio.13

nesse contexto democrático, a mudança mais significativa foi a emergência 
das práticas discursivas de cooperação com a esfera governamental, que con-
formou novas interações entre movimento social e estado. a linguagem de coo-
peração com a esfera estatal veio acompanhada de expressivo deslocamento na 
composição da rede de relações sociais do CddH, no sentido da ampliação dos 
vínculos com instituições governamentais que saltou de 21%, na década de 1980, 
para 91%, nos anos pós-1990. 

o repertório de relações desse movimento, além de adicionar de modo signi-
ficativo vínculos com órgãos do governo, mantém relações com partidos polí-
ticos em altas proporções, ainda que em decréscimo de 96% para 73%. Conforme 
dito, os partidos políticos de esquerda desempenharam papel de relevo na for-
mação desse movimento, com os quais foram estabelecidas alianças de apoio 
mútuo que influíram de modo decisivo em sua gênese identitária, tendo as agre-

13. depoimentos de militantes do CddH extraídos do survey “Movimentos sociais e instituições 
participativas” (2010).
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miações partidárias na rede de relações do CddH se diversificado no contexto 
pós-transição.14

a rede de relações interorganizacionais do movimento de direitos humanos 
permaneceu composta por uma multiplicidade de organizações tanto institucio-
nais quanto societárias, que contempla vínculos com instituições governamen-
tais, partidárias e religiosas, de um lado, e laços com sindicatos trabalhistas, 
movimentos sociais e entidades da sociedade civil, de outro. a propensão à cen-
tralidade das instituições do sistema político na rede de relações do CddH, 
desse modo, é complementada pela continuidade nos vínculos com instituições 
religiosas, sobretudo com a rede de relações pretérita,15 bem como com movi-
mentos sociais e entidades da sociedade civil em proporção crescente ao longo do 
tempo (88% para 100% nas percepções dos atores). 

na década fundacional, a relação com redes de movimentos e organizações 
sociais contribui significativamente para a articulação dos atores e a coordenação 
da ação coletiva, em geral mobilizados em inúmeros eventos de protesto público 
em prol de causas comuns. no contexto de intensificação da interação do movi-
mento de direitos humanos com a política institucional, o incremento dos laços 
com segmentos societais contribui potencialmente para a ação articulada dos 
atores e amplia suas possibilidades de influência na agenda pública, ainda que a 
existência desses vínculos não determine a capacidade do movimento de coorde-
nação da ação coletiva.16

É imperativo destacar que, na rede de relações do CddH, a categoria resi-
dual “outras instituições ou entidades” apresentou significativo acréscimo no 
cenário pós-1990, saltando de 17% para 73%. nesse contexto, os militantes iden-
tificam diversas instituições e entidades, preponderantemente, a Universidade 
Federal do espírito santo, o instituto elimu, o Projeto Universidade Para todos, 
a anistia internacional, a Justiça global e as cooperativas recuper lixo e super 
Confex, seguido por idea, adema, Centro de assistência às Vítimas de Violência, 

14. no contexto posterior a 1990, o Pt permanece preponderante na percepção de 94% dos ati-
vistas, seguido pelo PsB (38%) e pelo Psol (25%). Fonte: Survey “Movimentos sociais e insti-
tuições participativas” (2010).

15. no contexto pós-1990, a influência da igreja Católica continua predominante, tendo ampliado 
os vínculos com a Pastoral do Menor, ainda que reduzido a presença das CeBs; a presença de 
grupos evangélicos e de religiões afrodescendentes passam a ser identificadas. Fonte: Survey 
“Movimentos sociais e instituições participativas” (2010).

16. nesse contexto pós-transição, são identificados pelos militantes: amus, Fams, MndH, Movi-
mento sem terra (Mst), Movimento negro, CadH, movimento de moradia, Federação das 
associações de Moradores e Movimentos Populares do espírito santo (Famopes), MnMMr, 
lgBt, quilombolas e outras entidades estaduais de defesa dos direitos humanos. Fonte: Survey 
“Movimentos sociais e instituições participativas” (2010).
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Casa sol nascente, Cese, oaB, PPCaaM, Unis, o Proto, Universidade Para 
Jovens negros, rede alerta contra o deserto Verde e o Fórum estadual em  
defesa da integralidade do PndH iii. em geral, muitas das conexões com essas 
“outras” instituições e entidades se correlacionam ao cenário pós-transição, de 
atuação nos programas governamentais e de ampliação de seus objetivos e áreas 
de trabalho. 

essa dinâmica da rede de relações sociais do CddH é sintetizada no grá-
fico 3.1.

gráfico 3.1 − Percepções dos militantes do CddH acerca das redes de relações interor-
ganizacionais no contexto fundacional e de engajamento institucional: anos 1980 e  
pós-1990
Nota: Com quais entidades, movimentos sociais ou instituições o CddH manteve [mantém] rela-
ções? resposta múltipla à pergunta induzida. Percentual de respostas segundo o total de respon-
dentes: n = 24 (1980), n = 22 (Pós-1990). 
Fonte: Survey “Movimentos sociais e instituições participativas”, 2010. 

em grande medida, a articulação do CddH com instituições e entidades 
societais se vale das múltiplas formas de envolvimento social dos militantes ou, 
nos termos de Mische (2008), das suas “afiliações sobrepostas” que ativam uma 
rede múltipla de organizações e atores. avaliando as múltiplas formas de envol-
vimento social da militância, o ator explica:

a gente militava sobre tudo. nós éramos militantes de tudo. nós tínhamos re-
lação com as oposições sindicais, depois nós ajudamos a criar novos sindicatos, 
ajudamos a derrotar os chamados sindicatos pelegos. então era uma relação de 
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quem fazia tudo. […] era isso, era a efervescência do momento, eram os traba-
lhadores que a gente conhecia das comunidades [CeBs] que estavam nas fá-
bricas. as pastorais orientavam e de certa forma dava formação política… eu me 
lembro muito da Pastoral operária fazendo muito isso. e nós éramos, além de 
estar na comissão de direitos humanos, nós éramos lá das comunidades, então 
entrava em tudo. […] É como vai virando um “militante”, né, fazia isso tudo ao 
mesmo tempo. (Militante do CddH, entrevista em 18.8.2010.)

no contexto de engajamento institucional, o repertório de relações do movi-
mento de direitos humanos é singular, e as transformações ao longo da sua traje-
tória conduziram a maior diversificação da sua rede de relações sociais. isso, 
pois, ao mesmo tempo que aumentou os vínculos com instituições do governo, 
movimentos sociais e outras organizações não governamentais, manteve signifi-
cativa a relação com outros segmentos da rede pretérita, como grupos religiosos, 
sindicatos e partidos políticos. 

É na interação dinâmica entre a rede de relações sociais diversificada e o con-
texto histórico de engajamento nas instituições participativas que se configuram 
as práticas discursivas do movimento. Conforme explica Mische (1997), as iden-
tidades e discursos do movimento social não são preexistentes ou “fixos”, e se 
constroem num processo fluido, contingente e interativo entre a estrutura das 
redes sociais, a participação no movimento e o contexto da época.

nesse contexto de engajamento institucional e de diversificação da rede de 
relações sociais, o que significa cooperação com órgãos governamentais? o que 
caracteriza uma interação cooperativa entre movimento social e estado? Quais as 
implicações do estabelecimento de interações cooperativas com a esfera governa-
mental para o movimento social? essas relações de cooperação entre sociedade 
civil e estado eliminaram o conflito e a contestação? 

a noção de cooperação é aqui entendida como “a relação entre duas partes 
baseada na concordância quanto aos fins de uma dada ação, que envolve uma 
colaboração ativa com o objetivo de atingir cada finalidade” (giugni; Passy, 1998, 
p.84). a cooperação se distingue do protesto e da oposição, na medida em que a 
primeira se caracteriza pela concordância quanto aos fins da ação e a segunda 
representa desacordo com as prioridades, decisões e políticas governamentais. 
os autores definem a cooperação a partir do nível pragmático da concordância, 
isto é, quando a relação de colaboração se converte em ações concretas. essa coo-
peração se distingue por três formas: consulta, quando os atores não institucio-
nais colaboram com informações relevantes à tomada de decisões; integração, 
quando os atores agem na execução de decisões mediante a atuação em comitês, 
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grupos de trabalho ou agências governamentais; e delegação, quando o estado 
transfere a responsabilidade operacional para o movimento. 

desse modo, a cooperação se estabelece no plano da solução de problemas 
sociais e da contribuição com o estado na elaboração, implementação ou exe-
cução de políticas públicas, em que movimentos sociais colaboram com o seu 
conhecimento e informação sobre dada política pública. três ressalvas são neces-
sárias na noção de cooperação aqui adotada: i) a concordância quanto aos fins da 
ação raramente é completa, dada a assimetria de poder e de interesses entre os 
atores societais e os estatais; ii) a cooperação com o estado na elaboração, imple-
mentação e execução de políticas públicas não é extensiva ao nível do consenso 
quanto às políticas governamentais; iii) os movimentos são ambivalentes e uti-
lizam uma estratégia de combinação de conflito e cooperação, denominada “coo-
peração conflitual” (giugni; Passy, 1998).

as interações cooperativas do movimento de direitos humanos com a esfera 
estatal são caracterizadas pelo estabelecimento de relações de colaboração e par-
ceria na elaboração de políticas públicas e na implementação e execução de pro-
gramas do governo. Para essa coletividade, a relação de cooperação e colaboração 
com o estado favorece o resultado de suas ações, na medida em que atores socie-
tais obtêm acesso a órgãos públicos e a espaços institucionais e alcançam o reco-
nhecimento da sua legitimidade pelo governo. em outros termos, relações de 
proximidade e cooperação com os governos são relevantes ao atendimento das 
reivindicações do movimento, ao estabelecimento do diálogo e da proposição,  
à representação e participação nas instituições participativas, à discussão, fis-
calização e acompanhamento de políticas públicas, e à gestão de programas e  
convênios governamentais. em suma, as interações colaborativas têm como con-
sequências o atendimento a demandas históricas do movimento e a influência 
política na agenda pública.

nesse contexto de engajamento institucional, o estabelecimento de intera-
ções cooperativas na relação sociedade-estado é, por um lado, necessário à in-
fluência política do movimento, pois é por meio delas que ativistas obtêm acesso 
adequado ao ambiente institucional e aos agentes governamentais; mas, por 
outro, a ampliação dessa influência depende da habilidade dos atores coletivos 
em combinar relações de cooperação e de autonomia com o governo, porque, o 
exacerbamento da cooperação pode gerar o excesso de comprometimento e vín-
culos institucionais do movimento com o estado, reduzindo sua potencial capa-
cidade de pressão e influência e favorecendo a dependência dos atores coletivos. 
Motivo pelo qual a cooperação na relação sociedade-estado deve vir acompa-
nhada por significativa autonomia política, de modo a configurar equilibrada-
mente interações cooperativas autônomas. 
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os militantes do movimento de direitos humanos reconhecem que relações 
colaborativas com o governo os expõem a riscos diversos que dificultam um 
comportamento crítico e autônomo, autodefinidos nos seguintes termos: risco 
de atrelamento e cooptação, risco de dependência e submissão, de distancia-
mento da base social, de impedimento de ações contrárias e críticas, de vincu-
lação da imagem do movimento com a do governo, risco de perda da capacidade 
de discussão e proposição. naturalmente, a consciência dos ativistas de que re-
lações de proximidade e cooperação com o estado oferecem riscos de depen-
dência e perda de autonomia não significa necessariamente que assim o são, ou 
que modelos cooperativos na relação sociedade-estado são dependentes a priori. 
endossar essa posição, significaria partir de uma compreensão homogênea da 
ação coletiva que desconsidera a diversidade das configurações sociais e as pos-
sibilidades de invenção criativa, como o fazem as combinações dicotômicas que 
assimilam a cooperação à cooptação.

no CddH, os atores identificam a autonomia na relação de cooperação com 
o estado e, unanimemente, não correlacionam categorias de dependência e sub-
missão para qualificar essa relação com a esfera governamental, configurando 
interações cooperativas e autônomas. de acordo com os militantes, essa relação 
“ajuda a dar maior efetividade às ações do CddH e ajuda na sua sustentabili-
dade. [e que] mesmo assim o CddH consegue manter a independência na sua 
atuação”.17 a relação de autonomia com o estado é também exposta nos se-
guintes termos:

embora tenhamos relação de convênio, estamos conseguindo manter uma auto-
nomia política que eu acho que pouquíssimas entidades do país conseguiram. 
ou seja, ainda que os recursos advenham do governo, ele não interfere na nossa 
ação, ele não interfere na condução das nossas políticas, ele não interfere nos 
nossos posicionamentos. Mas não é porque ele não queira, é porque nós não per-
mitimos. (Militante do CddH, entrevista em 18.8.2010.)

essa análise demonstra que não há contradição a priori entre cooperação  
e autonomia e que ambos podem ser combinados nas práticas discursivas do  
movimento; afinal, “institucionalização e independência pode parecer antité-
tico, mas pode ser complementar” (doowon, 2006, p.185). nessa relação entre 
movimento social e instituições políticas, a autonomia é entendida como a “capa-
cidade de determinado ator de estabelecer relações com outros atores (aliados, 

17. depoimento de militante do CddH extraído do survey “Movimentos sociais e instituições 
participativas” (2010).
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apoiadores e antagonistas) a partir de uma liberdade ou independência moral 
que lhe permita codefinir as formas, as regras e os objetivos da interação, a partir 
dos seus interesses e valores” (tatagiba, 2010, p.68).

as interações cooperativas e autônomas do CddH aumentam sua pro-
pensão à contestação, embate e denúncia de políticas governamentais em situa-
ções de não reconhecimento ou não atendimento de demandas defendidas pelo 
movimento. nesse movimento dos direitos humanos, relações conflitivas com o 
estado são circunstancialmente acionadas em prol da garantia de políticas de seu 
interesse, conforme demonstraram as campanhas mobilizatórias contra a impu-
nidade e a corrupção no aparato estatal e contra o sistema prisional capixaba, nas 
décadas de 1990 e 2000 (Carlos, 2012). a atitude de conflito nas interações do 
CddH com o estado é expressa, ainda, pelo uso de canais e fóruns alternativos 
à arena política institucionalizada, como a ação judicial e o acesso a organizações 
nacionais e internacionais de direitos humanos, sendo muitas das suas proposi-
ções de cunho contestatório e contrário aos interesses de governos. 

os militantes assinalam, desse modo, que as relações cooperativas com o es-
tado não são refratárias à oposição e ao conflito, que pode ser instituído mediante 
o não reconhecimento ou não atendimento de demandas defendidas pelo movi-
mento. na explicação de um deles: “nós não temos relação de oposição, nós 
somos levados a nos opor. a gente faz oposição exatamente pra recuperar algo 
que está perdido ou pra não perder algo importante”. 

o ativista apresenta dois exemplos de circunstâncias de oposição do movi-
mento à política do governo: o primeiro se refere à garantia dos direitos humanos 
no sistema prisional, o segundo, à elaboração do programa estadual de direitos 
humanos:

a única forma de evitar que se viole mais os direitos dos presos é levar do nível 
da denúncia e da interpelação para os mecanismos internacionais, não há outro 
caminho. e isso vale para as demais políticas que dizem respeito aos direitos 
humanos. nós queremos que o próprio governo faça o programa estadual de 
direitos humanos com base no Programa nacional de direitos Humanos, o 
PndH iii. de início nós vamos dialogar pra fazer. Pode ser que a única forma 
de fazer seja o mecanismo de oposição, nesse aspecto da política de direitos hu-
manos. (Militante do CddH, entrevista em 18.8.2010.)

o CddH desenvolveu habilidades em combinar formas criativas de ação e 
negociação política voltadas ao equilíbrio entre a estabilidade e a previsibilidade 
das interações institucionalizadas e cooperativas e o ambiente instável e incerto 
produzido por relações conflitivas e de confrontação. a capacidade do CddH 



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 93

em mesclar cooperação e contestação verifica-se ainda nas iniciativas para intro-
dução do plano de lutas nos órgãos do governo, pois, a depender das circunstân-
cias políticas, os atores coletivos ora são conduzidos à cooperação e à formação de 
alianças com o governo e com partidos políticos coligados, ora são guiados para a 
contestação e a oposição ao governo e a neutralidade em relação aos partidos po-
líticos da base aliada governamental. as relações cooperativas e conflitivas com o 
estado são assim narradas:

Uma relação de independência e autonomia, sendo que às vezes apoia e outras 
critica. 

É uma relação institucional, às vezes contra o governo com denúncias e co-
laboração através de convênio. 

Uma relação de troca, em que há um convênio, há uma participação do 
CddH em conselhos, por exemplo, mas não é de conivência, havendo conflito 
também. 

sobretudo de cobrança e de denúncia, mesmo se com alguns integrantes dos 
governos municipais e estadual tem colaboração. 

É um diálogo necessário, conveniente, de proteção aos direitos humanos na 
sociedade em geral, inclusive contra o governo, o que torna a relação confli-
tante.18

esse movimento de direitos humanos desenvolve “interações híbridas” que 
conjugam cooperação, autonomia e conflito, cujas partes são acionadas conforme 
a situação histórica e política, ou, nos termos de giugni e Passy (1998), um pa-
drão de “cooperação conflitual”. a possibilidade de combinação entre interações 
cooperativas e contestatórias com a esfera estatal se correlaciona, ainda, à diver-
sificação das estratégias de ação acionadas pelo movimento no contexto de enga-
jamento institucional, visto que o CddH desenvolve um modelo de ação que 
combina estratégias formalizadas com repertórios de protesto público, diferente-
mente de outros movimentos que reduziram significativamente suas ações dis-
ruptivas e se limitam a iniciativas institucionalizadas de ação (Carlos, 2012). na 
trajetória do movimento de direitos humanos, o uso de repertórios de ação com-
plementares possibilitou a pluralização das arenas para participação e entendi-
mentos políticos, na medida em que o movimento considera a multiplicidade de 
esferas públicas para atuação, sejam espaços institucionais ou não institucionais; 
ou, nos termos de goldstone (2003), uma combinação entre política institucio-

18. depoimentos de militantes do CddH extraídos do survey “Movimentos sociais e instituições 
participativas” (2010).
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nalizada (insider) e não institucionalizada (outsider). de modo geral, a “multiva-
lência” dos discursos e ações do movimento social é influenciada pelas filiações 
múltiplas dos militantes, que expressam uma ambiguidade conflituosa nas inte-
rações sociais (Mische, 1997).

resumidamente, o movimento social estabelece interações de cooperação 
conflitiva com a esfera estatal, com impactos sobre o êxito de suas ações, o acesso 
aos órgãos governamentais e a influência política. as práticas discursivas de co-
laboração com a esfera estatal não eliminam, mas convivem, com as de auto-
nomia e de conflito no sistema de relação sociedade-estado, conformando as 
interações híbridas. em última instância, essas interações conferem maior poder 
de influência e pressão aos atores societários na agenda pública, na medida em 
que, acionadas de modo circunstancial, criam um ambiente mais instável e in-
certo para a negociação política, e são particularmente importantes no contexto 
de engajamento em instituições e de cooperação nas relações com o estado. 

Considerações finais

a análise das transformações nas interações entre movimento social e es-
tado, ao longo do tempo, demonstra a correlação entre os efeitos do engajamento 
institucional das iPs e as mudanças relacionais e discursivas na ação coletiva. 
nesse contexto pós-transição, o CddH diversifica a sua rede de relações sociais, 
aumentando os vínculos com instituições governamentais e desenvolvendo inte-
rações cooperativas na relação sociedade-estado, ao mesmo tempo que mantém 
a relação com outros movimentos e entidades não institucionais e estabelece, cir-
cunstancialmente, interações conflitivas com o estado (Carlos, 2011b, 2012).

desse modo, a análise das interações socioestatais caracteriza a heterogenei-
dade na relação do movimento social com o estado, no contexto democrático. as 
interpretações do engajamento institucional de movimentos sociais a partir de 
esquemas evolutivos e dicotômicos – do conflito à institucionalização, da contes-
tação à cooperação, da autonomia à cooptação – são inadequadas à compreensão 
das mudanças na ação coletiva decorrentes da inserção em instituições de for-
mato inovador como as iPs, porque essas interpretações tendem a ofuscar as 
interações plurais e multifacetadas existentes no contexto pós-transição – carac-
terizadas pela combinação entre cooperação, autonomia e contestação – e a  
ignorar a continuidade das relações autônomas e conflitivas no cenário de enga-
jamento institucional.

Conforme visto, o engajamento institucional do movimento social nas iPs 
consiste em hipótese explicativa das interações socioestatais verificadas, na me-
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dida em que há correlação entre a intensidade do engajamento dos atores cole-
tivos nos novos arranjos governamentais e a sua propensão a desenvolver relações 
cooperativas com o estado na elaboração e gestão de políticas públicas. todavia, 
a assimilação entre as relações socioestatais e o engajamento institucional parece 
insuficiente para explicar as interações híbridas que combinam a cooperação e o 
conflito. 

evidências deste estudo apontam que o repertório de interação com o estado 
não é determinado somente pelo contexto político-institucional, mas é igual-
mente afetado pela rede de relações sociais do movimento. em outras palavras, 
em pelo menos dois aspectos, existe uma correlação entre as interações dos atores 
sociais com o estado e a sua dinâmica relacional. em primeiro lugar, os signifi-
cativos vínculos com partidos políticos de esquerda e instituições religiosas na 
fundação do movimento teriam aumentado a sua propensão a interações coope-
rativas com instituições governamentais, no contexto democrático. Conforme 
Houtzager (2004), a interação de movimentos com instituições do sistema polí-
tico no contexto de fundação, como o Pt e a igreja Católica, aumenta a sua pro-
pensão a interagir com instituições políticas no contexto democrático, na medida 
em que essas funcionaram como “incubadoras institucionais” para o movimento 
social conflituoso, favorecendo o aprendizado institucional dos movimentos e o 
reconhecimento dos atores institucionais como interlocutores válidos. 

em segundo lugar, a configuração de uma rede de relações sociais diversifi-
cada, no contexto pós-transição, teria favorecido as interações híbridas e multifa-
cetadas, ou seja, a multivocalidade das práticas discursivas. o repertório de 
relações sociais do CddH, caracterizado pelo “múltiplo pertencimento” a dife-
rentes segmentos institucionais e da sociedade civil, combinou a ampliação dos 
vínculos com instituições governamentais e outras entidades com a manutenção 
das relações com movimentos sociais, grupos religiosos, sindicatos e partidos 
políticos da rede pretérita. a diversificação de sua rede de relações interorgani-
zacionais se associa, desse modo, às mudanças nas suas práticas discursivas em 
torno de interações híbridas caracterizadas pela combinação circunstancial entre 
cooperação, conflito e autonomia. Grosso modo, a associação entre a rede de rela-
ções do movimento e suas práticas discursivas influencia a ação coletiva como 
um todo, facilitando ou constrangendo seu êxito e definindo sua dinâmica 
(Mische, 2008). 

em suma, este capítulo buscou demonstrar que as interações socioestatais 
do movimento de direitos humanos da serra caracterizadas pela combinação 
entre cooperação e conflito, no período pós-transição, são configuradas em asso-
ciação ao contexto de engajamento institucional nas iPs e de diversificação de 
sua rede de relações sociais. 
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4 
A participação entre ideias e práticas:  

a construção institucional do  
Ministério das Cidades no governo 

Lula (2003-2010)

Lizandra Serafim1

Introdução

a eleição de luiz inácio lula da silva, do Partido dos trabalhadores (Pt), 
para a Presidência da república, em 2002, gerou grandes expectativas para os 
atores aliados historicamente ao projeto participativo defendido pelo Pt e cons-
truído em prefeituras conquistadas por esse partido desde os anos 1990. espe-
rava-se que sua gestão expandisse e aprofundasse as experiências participativas 
no nível federal. 

desde o início de seu primeiro mandato, em 2003, a gestão lula criou e for-
taleceu arenas participativas formais, como conselhos e conferências,2 e ampliou 
oportunidades de contato informal entre movimentos sociais e representantes do 
governo em várias áreas de políticas públicas (abers; serafim; tatagiba, 2011). 
além disso, promoveu uma abertura inédita à presença de militantes sindicais e 
de movimentos sociais dentro da estrutura do estado, ocupando cargos diversos 
na burocracia pública (d’araújo, 2007, 2009).

1. doutora em Ciência Política − Universidade estadual de Campinas. Professora do departa-
mento de gestão Pública − Universidade Federal da Paraíba (UFPB).

2. segundo dados da secretaria-geral da Presidência da república, durante todo o período dos 
mandatos de lula (2003-2010) foram realizadas 74 conferências em 40 temas, e, destes, 28 en-
traram na pauta pela primeira vez. Foram criados 19 conselhos em um conjunto diversificado 
de áreas, além dos 41 já existentes. a secretaria-geral estima que pelo menos 5 milhões de 
pessoas participaram dessas conferências.
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É notória a maior presença de atores provenientes de densas redes movi-
mentalistas nas instituições do estado, reconfigurando seu tecido relacional. 
Foram esses atores que levaram consigo, para a “luta por dentro do estado”, a 
defesa do projeto democrático-participativo (dagnino; olvera; Panfichi, 2006), 
visando construir um legado institucional democratizante. tiveram importante 
papel em ampliar, em número e importância, os canais formais e informais de 
interlocução, aumentando as chances de incorporação das pautas e propostas dos 
movimentos às políticas públicas. 

através do uso criativo de seu repertório de interação no novo contexto, os 
atores construíram práticas participativas que se tornaram marca das instituições 
do estado (secretarias e ministérios) no período (abers; serafim; tatagiba, 2011). 
as práticas participativas constituídas no período variaram a depender do con-
texto institucional de cada ministério/secretaria, do repertório de interações entre 
os atores construído historicamente e do momento histórico nas duas gestões 
lula. o processo de construção de práticas participativas deixou de ser tarefa de 
órgãos localizados dentro do governo e passou a permear toda a burocracia fe-
deral no período, agregando, de forma inédita, uma grande diversidade de atores. 

os resultados em termos de práticas de gestão participativa construídas e o 
alcance das mesmas variaram, conforme observam abers; serafim e tatagiba 
(2011). as práticas construídas em cada setor foram produzidas com certo grau 
de agência, que se refere à capacidade criativa dos atores em inovar e trazer para 
a institucionalidade do estado dinâmicas participativas e atores novos, enfren-
tando limites estruturais dados pelo legado de políticas setoriais e pelo contexto 
institucional específico do período. 

o novo contexto, inaugurado pela era lula, representou um marco impor-
tante no âmbito das relações entre estado e sociedade no Brasil, suscitando novas 
questões de pesquisa e demandando a revisão de conceitos e métodos de pesquisa 
até então utilizados, especialmente para analisar experiências locais e/ou cen-
tradas nas dinâmicas internas dos espaços participativos. 

Faz-se necessário compreender o processo de construção de práticas partici-
pativas no contexto aparentemente favorável, mas que gerou resultados substan-
tivos bastante distintos a depender do setor e das circunstâncias ao longo do 
período. explorar as estratégias utilizadas pelos atores no novo contexto institu-
cional a fim de construir práticas de gestão participativa, identificar a natureza 
dos limites que se impuseram para a consolidação de práticas específicas e a ma-
neira como os atores lidaram com os obstáculos à consolidação de seus projetos, 
realizando a luta por dentro do estado, são passos importantes para se com-
preender tal processo e seus resultados, variáveis em cada setor de política. 
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o presente capítulo, fruto de tese de doutorado (serafim, 2013), visa ex-
plorar a construção da “gestão democrática” através de práticas participativas no 
caso do Ministério das Cidades (MCidades). Buscamos compreender em que 
medida e por meio de que práticas, disputas, conflitos e estratégias, se deu a in-
corporação da pauta da participação da sociedade civil – eixo central da plata-
forma historicamente defendida pelo campo da reforma urbana – pelo ministério 
ao longo do seu processo de construção institucional nos dois governos lula. 
observamos que a noção de participação apresentou significados distintos entre 
seus defensores, e foi traduzida em práticas de gestão também distintas no que se 
refere a sua forma, seu alcance e papel nas políticas públicas.

o capítulo está estruturado em cinco seções. a primeira trata de introduzir o 
caso pesquisado e demonstrar sua relevância para a análise proposta. em se-
guida, estabelecemos o diálogo com a literatura de participação e instituições. a 
terceira seção apresenta as visões acerca da participação, mapeadas entre os 
atores envolvidos no processo de construção institucional do MCidades. a 
quarta seção descreve brevemente o lugar que a participação ocupou nas ações 
empreendidas pelo ministério durante o seu processo inicial de construção insti-
tucional, analisando o papel das distintas visões na agregação de atores e na luta 
pelo exercício da autoridade prática entre diferentes órgãos internos ao minis-
tério e ao governo. a quinta seção apresenta conclusões e apontamentos para 
continuidade dessa agenda de pesquisa.

O Ministério das Cidades e seu potencial para  
a construção da “gestão democrática”

o caso do MCidades foi escolhido para análise por três conjuntos de con-
dições, expostas brevemente a seguir, que o tornam um potencial caso de sucesso 
de gestão democrática. 

Primeiramente, trata-se de uma instituição que nasce com o governo lula e 
foi assumida anos antes pelo então presidente como compromisso de campanha 
firmado com os atores do campo da reforma urbana (instituto Cidadania, 2002). 

a existência desse campo, representado em grande medida pelo Fórum na-
cional da reforma Urbana, sua trajetória de construção histórica de propostas 
para a política urbana com qualidade técnica e reconhecimento político e sua  
capacidade de pressão política em nível nacional constitui o segundo conjunto de 
condições que dotam o setor de grande potencial para a construção de práticas 
inovadoras e profundas de gestão participativa. 
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o Fórum nacional da reforma Urbana (FnrU) – herdeiro do antigo Mo-
vimento nacional pela reforma Urbana (MnrU), criado ainda nos anos 1960, 
e que ganhou fôlego no período de redemocratização – defende, em sua plata-
forma composta por três eixos estruturantes, o pilar da “gestão democrática das 
cidades”, que envolve, dentre suas propostas fundamentais, a criação e o fortale-
cimento de canais institucionais de participação em todas as esferas da gestão e a 
garantia de realização de processos participativos para a tomada de decisões 
sobre o planejamento e a política urbanos.3 

o FnrU teve papel fundamental na elaboração e pressão pela aprovação  
de marcos legais fundantes para o setor urbano, como o Capítulo de Política  
Urbana da Constituição de 1988 (artigos 182 e 183), o estatuto da Cidade (lei  
n. 10.257), aprovado em 2001, que estabelece a gestão orçamentária participa-
tiva como uma diretriz geral para as cidades e define o Plano diretor Partici-
pativo como instrumento básico da política de desenvolvimento urbano em nível 
municipal. entre esses atores, em 2003, havia uma aposta na atuação conjunta 
com o novo governo, com o qual compartilhavam historicamente o projeto de-
mocrático-participativo (dagnino; olvera; Panfichi, 2006), a fim de consolidar 
as propostas contidas em seu eixo “gestão democrática das cidades”.

a terceira condição é a composição inicial do corpo técnico e dirigente do 
ministério, contando com olívio dutra – ex-prefeito de Porto alegre, reconhe-
cido por introduzir naquela cidade a experiência bem-sucedida, e referência inter-
nacional, de orçamento participativo – como ministro e, em cargos de direção, 
com acadêmicos e técnicos provenientes de gestões municipais e da militância no 
campo da reforma urbana, que associavam expertise no setor e estofo político, 
acumulados em décadas de formulação de propostas para o setor e implemen-
tação em gestões locais. tais atores, ocupando essas posições no ministério em 
sua formação inicial, obtiveram poder considerável de incidência sobre a cons-
trução da nova institucionalidade e suas ações.

tais condições, consideradas positivas para a consolidação de experiências 
de participação bem-sucedidas, levaram à escolha do MCidades para investi-
gação, considerando que ele seria potencialmente um terreno fértil para a conso-
lidação de um modelo de gestão participativo e democrático na gestão petista.

3. Para uma análise da trajetória do Fórum nacional da reforma Urbana, ver saule Junior; Uzzo, 
2010. 
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Vontade política, projeto político e a  
heterogeneidade do Estado

estudos do tema da participação, desde os anos 1990, têm tratado de identi-
ficar os fatores associados positiva ou negativamente aos efeitos democratizantes 
das experiências de gestão democrática, ou seja, sua capacidade de incluir novos 
atores no processo de definição, gestão e controle social das políticas públicas, de 
expandir, de maneira mais equitativa, o acesso a bens públicos, de influenciar e 
controlar a política pública e assegurar poder vinculante das decisões tomadas 
nesses espaços (tatagiba, 2002; avritzer, 2009).

Um dos fatores amplamente discutidos pela literatura pertinente refere-se 
ao formato ou desenho institucional das experiências (lüchmann, 2002; tata-
giba, 2002; Fung; Wright, 2003; lubambo et al., 2005), sua influência no empo-
deramento dos cidadãos e na capacidade de vinculação das decisões tomadas 
através da participação sobre as políticas públicas em uma dada estrutura de  
governança (gurza lavalle; serafim; Porto, 2011).

outro fator importante é a força da sociedade civil local ou sua tradição asso-
ciativa (Baierle, 1992; avritzer, 2002), fundamental para a efetividade das expe-
riências participativas – na medida em que contribuem para estruturar novas 
práticas baseadas naquelas preexistentes entre os atores societários – e para gerar 
maior participação (avritzer, 2003). 

Um terceiro fator discutido pela literatura refere-se à vontade política do 
governo, ou seu comprometimento com a participação e com o compartilha-
mento de poder com a sociedade (abers, 1998; Faria, 2005). o compartilhamento 
de projetos políticos entre governo e sociedade civil local (em especial o projeto 
político democrático-participativo), tal como definido por dagnino (2002),  
representa um avanço analítico nessa direção, enquanto conceito que perpassa 
estado e sociedade, e ajuda a explicar o alcance e a permanência das experiências. 
dagnino, olvera e Panfichi (2006, p.38) definem o conceito de projeto político 
como o “conjunto de crenças, interesses, concepções de mundo, representações 
do que deve ser a vida em sociedade, que orientam a ação política dos diferentes 
sujeitos”. 

dentre os atores coletivos organizados em defesa do projeto de democracia 
em que a participação é central, chamado de projeto democrático-popular ou 
democrático-participativo por dagnino (2002, 2004), destacamos a presença, já 
no fim dos anos 1970, dos movimentos de moradia e outros atores coletivos que 
se articulariam posteriormente em torno da proposta de reforma urbana e dariam 
origem ao Fórum nacional da reforma Urbana, bem como os atores que poste-
riormente criaram o Pt.
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de acordo com dagnino, o princípio da participação representaria, para 
esses atores, a característica distintiva de seu projeto político, que orientou a de-
fesa da criação de espaços públicos, onde houvesse compartilhamento de poder 
do estado com a sociedade a partir da década de 1980, e que deu origem a es-
paços participativos, como orçamentos participativos, conselhos e conferências 
de políticas públicas que proliferaram no país nos anos subsequentes (ibidem).

a noção de compartilhamento de projetos políticos, desenvolvida por dag-
nino (2002, 2004, 2006), vem sendo apontada como um dos fatores que influen-
ciam o alcance democratizante das experiências participativas e é importante e 
útil em nossa análise a fim de compreendermos as relações estabelecidas entre os 
atores e as práticas que os mesmos defendem em sua trajetória, que culmina na 
construção institucional do MCidades. 

no entanto, uma vez criada a nova instituição, faz-se necessária uma abor-
dagem analítica que permita identificar a existência e a construção, no novo âm-
bito institucional, de diferentes significados ou visões atribuídos à participação 
pelos atores que historicamente compartilharam do projeto democrático-parti-
cipativo (em nosso caso, atores do Pt e do Fórum nacional da reforma  
Urbana). tais ideias ou visões orientarão suas práticas de gestão, afetando dire-
tamente o alcance da experiência participativa que se constitui no âmbito do 
ministério. 

a necessidade desse deslocamento analítico e, por conseguinte, de uma 
abordagem teórica mais ampla, reflete o novo contexto inaugurado pelo governo 
lula, no qual se ampliaram e intensificaram os diálogos e trânsitos de atores so-
cietários pela institucionalidade do estado, o que, em vários casos, representou a 
ocupação de cargos importantes por ativistas, de onde os mesmos contribuíram 
para forjar novas institucionalidades participativas e práticas de gestão e reali-
zaram a luta “por dentro do estado”. 

Buscamos explorar a “luta por dentro do estado” em um caso em que mili-
tantes profissionais e acadêmicos passam a fazer parte do corpo do ministério em 
construção, analisando os efeitos institucionais dessas interações e disputas no 
âmbito da construção institucional do MCidades. Visando balizar essa análise e 
obter um instrumental teórico-metodológico adequado aos fins da pesquisa, 
partimos para uma aproximação com a análise institucional, em especial o insti-
tucionalismo discursivo, que oferece pistas para observar o papel das ideias na 
construção de instituições e políticas. 

o papel das ideias na moldagem das instituições e das ações dos atores no 
contexto institucional foi discutido inicialmente por Hall (1993), e lançou a base 
para o neoinstitucionalismo discursivo (id), desenvolvido posteriormente por 
schmidt (2008, 2010). a tônica dessa abordagem se dá no pressuposto de que as 
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instituições são definidas por ideias e pela forma como tais ideias são comuni-
cadas no âmbito da estrutura institucional. 

a base para a compreensão dos processos que se dão internamente às ins-
tituições encontra-se na comunicação compartilhada, e estruturas formais e  
hierarquias são secundárias. as ideias possuem, portanto, poder explicativo in-
dependente (Peters, 2012). a mudança institucional se dá, de acordo com o id, 
pela mudança de ideias e, por conseguinte, das normas associadas a tais ideias.

na mesma direção observada nas abordagens institucionalistas, no que se 
refere às disputas de poder que ocorrem dentro das instituições nos esforços de 
construir novas instituições (institution-building), abers e Keck (2013) intro-
duzem o conceito de practical authority, que traduzimos livremente como autori-
dade prática. as autoras apontam que, na tentativa de transformar instituições, 
os atores lutam para exercer autoridade prática sobre o desenho e a construção de 
instituições políticas. 

de acordo com as autoras, autoridade prática é a capacidade de organizações 
específicas e atores influenciarem o comportamento de outras organizações ou 
atores. não se trata de uma função direta de autoridade formal nem pode ser  
explicada em termos de legitimidade política do estado como um todo. a auto-
ridade prática sobre comportamentos relacionados a políticas públicas pode 
mudar ao longo do tempo de organização para organização dentro do estado e 
mesmo na sociedade, e pode ser compartilhada entre organizações de maneiras 
complexas e mutáveis (ibidem, p.1, tradução nossa).

esse conceito é útil para se compreender a luta interna à estrutura de gover-
nança empreendida pelos atores que ocupam o MCidades a fim de dotar essa 
instituição de autoridade prática e fazer que outros órgãos de governo reco-
nheçam sua legitimidade e sigam as definições e as proposições desse órgão na 
condução das políticas urbanas. da mesma forma, o conceito contribui para a 
compreensão da luta interna ao próprio ministério, entre secretarias diferentes, 
nas quais se agrupam atores de acordo com as ideias que defendem em suas prá-
ticas discursivas, visando exercer autoridade prática sobre as práticas de gestão a 
serem construídas, sobretudo no que tange à participação, como veremos. 

os resultados das ações empreendidas pelos atores visando construir insti-
tuições podem ser contraditórios e ambíguos, como observam abers e Keck, re-
querendo ainda negociações para sua criação, o que envolve a disputa em torno 
dos conteúdos ou significados das novas ideias institucionais e especialmente o 
uso e a mudança de recursos e relações de maneira que sustentem determinadas 
interpretações e não outras.

os resultados da ação dos atores, mesmo quando uma ideia é assumida pelo 
governo e são aprovadas leis garantindo instrumentos de gestão, como é o caso 
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de instrumentos de participação institucional, não são garantidos ou previsíveis; 
estão em constante disputa, e dependem da capacidade dos atores ou organi-
zações dentro do estado em exercer autoridade prática sobre outros.

o fator ideacional se mostra central para explicar a capacidade de grupos 
específicos em exercer poder ou autoridade prática no setor e orientar as práticas 
participativas decorrentes de seus ideais. o apoio de atores que possuem outros 
tipos de poder ou autoridade (formal, por exemplo) é também importante para 
alavancar a capacidade de exercício de autoridade prática por determinados 
grupos, e tal apoio também tem um fator ideacional subjacente que agrega ou 
divide grupos na institucionalidade.

a noção de práticas de construção institucional, introduzida por abers e 
Keck em diálogo com as perspectivas institucionalistas histórica e discursiva, ao 
enfatizar o componente dinâmico da disputa de poder interna às instituições, 
bem como a base discursiva e ideacional dessas disputas, ajuda a desvelar as dis-
tinções entre visões ou significados atribuídos pelos atores a conceitos que apa-
rentemente compartilham no nível discursivo. 

o aparente compartilhamento de projeto político entre os atores do FnrU, 
profissionais do setor e do Pt, que ocuparam posições importantes dentro do 
ministério e conduziram o processo de sua construção institucional, esconde a 
complexidade de diferentes visões ou sentidos atribuídos pelos atores do mesmo 
campo acerca do que deve ser participação. essas visões se distinguem e operam 
no processo de construção institucional dessa nova instituição e são a base para a 
construção de práticas de gestão específicas. 

tais distinções, apesar de parecerem sutis devido à dificuldade de as apreen-
dermos concretamente através do discurso dos atores, revelam consideráveis  
implicações quando transformadas em práticas de gestão. ao reconhecer a exis-
tência de diferentes ideias acerca do significado e alcance da participação que dão 
origem a práticas de gestão dentro da institucionalidade do estado, chamamos a 
atenção para sua heterogeneidade e relativizamos a noção de vontade política en-
quanto fator garantidor do sucesso dessas experiências.

somente através de uma análise processual da construção institucional do 
MCidades é possível apreender tais distinções de visões acerca da participação, 
pois as mesmas revelam-se a partir das disputas entre atores que se unem em 
torno da defesa de suas ideias em busca de poder para exercer autoridade prática 
sobre as práticas de gestão participativa a serem adotadas (e sobre a definição de 
outros aspectos das políticas públicas que não são o foco da nossa análise).

argumentamos a favor da relevância do componente ideacional dos atores 
em disputa para se compreender as formas e conteúdos das instituições produ-
zidas, em diálogo com as perspectivas neoinstitucionalistas discursivas ou cons-
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trutivistas (schmidt, 2008), e reconhecendo a imbricação entre as esferas da 
cultura e da política, como apontam alvarez, dagnino e escobar (2000).

O lugar das ideias no Ministério das Cidades

nossa análise explorou as disputas entre atores dentro da institucionalidade 
do MCidades e perante outros órgãos da gestão federal no processo de construção 
institucional do novo ministério. tais disputas foram voltadas a transformar em 
práticas concretas as ideias acerca da participação – bandeira aparentemente 
comum a todos os atores envolvidos (compartilhando do projeto político demo-
crático-participativo), mas que reserva ênfases distintas que se traduzem em 
práticas concretas diferentes. 

no contexto de construção institucional do MCidades, os atores se agru-
param com base nas suas ideias acerca do que significa na prática a “gestão demo-
crática participativa”. esses grupos disputaram entre si o poder de definir o 
desenho da institucionalidade e das políticas perante outros órgãos do MCidades 
e do governo federal, como os ministérios da Fazenda e do Planejamento. 

através de entrevistas em profundidade com ocupantes de postos estraté-
gicos no ministério e no governo federal, mapeamos a presença, em ambos, de 
atores com visões distintas sobre como deveria se dar o processo de construção 
da gestão democrática e, por conseguinte, de práticas de gestão participativa no 
setor. Buscamos compreender de que maneira os atores defenderam suas ideias 
dentro da institucionalidade e as traduziram em práticas e instrumentos de 
gestão.

a partir dos relatos dos entrevistados, foi possível compreender que o papel 
do governo e da sociedade na definição de agendas e ações, e na condução dos 
processos participativos, é um dos pontos fundamentais de divergência entre  
os atores envolvidos. essa questão é central para compreendermos as distintas 
visões e posicionamentos dos atores no âmbito institucional em relação à partici-
pação e ao que seria a “gestão democrática”. 

Com o objetivo de explicitar ênfases distintas, já que se trata de atores consi-
derados defensores de um mesmo projeto político, o democrático-participativo, 
organizamos as diferentes visões acerca do significado da participação e do papel 
de governo e sociedade em cinco categorias, identificadas no processo da pes-
quisa a partir da literatura, documentos e entrevistas.

na primeira visão, a condução da agenda política e do espaço a ser dado para 
os processos participativos é definida pelo governo. o papel de governo é cen-
tral, e a participação passa a fazer parte da gestão em espaços delimitados clara-
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mente, ou seja, é restrita a determinadas questões e recursos que cabe ao governo 
definir. essa visão está associada aos atores de partido e de governo, que buscam 
em suas gestões serem os responsáveis pela condução geral das políticas públicas. 
Chamamos essa visão de “governista”.

na segunda visão, existe maior espaço para que a participação altere as polí-
ticas públicas e as prioridades da gestão, com compartilhamento de poder entre 
estado e sociedade. essa visão é relacionada a olívio dutra – que viria a ser mi-
nistro das Cidades na gestão lula – a partir da experiência consagrada de oP em 
Porto alegre. Chamamos essa visão de “republicana”.

a terceira visão apresentada pelos entrevistados e atribuída à então secre-
tária executiva do ministério, ermínia Maricato, é de desconfiança em relação à 
institucionalização desses instrumentos de participação “de cima para baixo”. 
ou seja, critica a definição, por especialistas, de instrumentos jurídicos e institu-
cionais que acabam criando um modelo a ser seguido, sem que haja um processo 
de participação ativa dos movimentos na conformação desses espaços, o que ge-
raria um engessamento pela institucionalização e normatização das lutas no âm-
bito dos espaços constituídos. essa visão é associada à parte dos acadêmicos, de 
orientação marxista, que em sua trajetória viram com desconfiança o grande in-
vestimento do FnrU em estabelecer marcos jurídicos garantindo os instru-
mentos de planejamento urbano de acordo com sua plataforma. aqui está 
colocado o papel atribuído aos movimentos, mais combativo e buscando uma 
transformação radical da estrutura fundiária, o que não se daria por dentro do 
estado capitalista nem pela solução de problemas pela autogestão, por se tra-
tarem de maneiras de conter a luta dos movimentos. Chamamos essa visão de 
“crítica”.

observamos uma quarta visão que surge entre profissionais e acadêmicos, 
que orientou boa parte dos esforços do FnrU no campo jurídico, e prevalece até 
hoje, que se foca na garantia de leis e instrumentos que incorporam sua plata-
forma, como o estatuto da Cidade, o Fundo e o sistema nacional de Habitação, a 
Política e o sistema nacional de desenvolvimento Urbano. essa visão tem 
adeptos de todos os segmentos do fórum, ganhando forte adesão dos movimentos 
a partir das experiências de participação nas gestões municipais e garantindo 
considerável avanço no marco jurídico do setor urbano no Brasil desde a Consti-
tuição. Chamamos essa visão de “legalista”.

Por fim, de acordo com a quinta visão, a ocupação dos espaços participativos 
é central. representa a visão de quem está fora do governo, que precisa ocupar os 
espaços uma vez que eles estão constituídos. supomos, a partir disso, que essa é 
uma visão dos movimentos. não estamos aqui afirmando que os movimentos 
aceitariam as definições dadas pelos governos no que se refere ao poder desses 
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espaços institucionais sobre a definição das políticas e ações de governo. Pelo 
contrário, em muitos casos, a presença nesses espaços é importante para que os 
atores possam disputar com o governo maior poder decisório. Chamamos essa 
visão de “societal”.

reconhecemos que essa classificação de ideias em “visões” não esgota a 
complexidade de sentidos que podem ser atribuídos à participação e dos embates 
entre ideias e práticas que se dão no âmbito da coalizão de atores do campo da 
reforma urbana. Consideramos que essas visões se mesclam, se chocam e se 
transformam em um processo dinâmico de embates e novas formulações na re-
lação entre os atores, e que o processo é também constrangido pelos limites insti-
tucionais e práticas de gestão criativamente adaptadas em contextos distintos e 
de acordo com as oportunidades políticas que se criam para o avanço dessa com-
plexa plataforma.

dito isso, observamos que desde o momento da definição dos diferentes ór-
gãos e setores que constituiriam a institucionalidade do ministério, ocorreu a 
concentração de atores com visões semelhantes em cada uma das secretarias. as 
afinidades ideacionais existentes entre atores no âmbito do ministério e do go-
verno deram origem a alianças entre atores com visões semelhantes na disputa 
por autoridade prática sobre o processo de construção da gestão democrática no 
setor. 

Ideias e práticas de participação na  
construção institucional do ministério

o papel das ideias é fundamental para se compreender os agrupamentos de 
atores e as disputas entre órgãos pelo exercício de autoridade prática na cons-
trução da política urbana e das práticas participativas que constituiram todas as 
fases da política urbana. desde o momento da definição das secretarias que for-
mariam o ministério, observa-se a concentração de atores com visões seme-
lhantes em cada uma das diferentes secretarias. 

de maneira esquemática, podemos localizar a visão “republicana” no gabi-
nete do ministro, que impulsionou o processo de Conferência nacional já no pri-
meiro ano de existência do ministério, a despeito da falta de recursos no período. 
na secretaria executiva observou-se a predominância de atores com visão “crí-
tica” da participação. Já na secretaria nacional de Habitação (snH), obser-
vamos a predominância da visão “governista”, com clara separação entre papel 
de governo e papel de movimentos, o que se revela também em afirmações crí-
ticas em relação à presença de militantes na composição do quadro técnico do 
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ministério, manifestadas ao longo das entrevistas. Por fim, na secretaria na-
cional de Programas Urbanos (snPU), cuja criação se deu a partir da pressão do 
FnrU e onde se concentraram os militantes do fórum que passaram a compor 
quadros de direção no ministério, localizamos a predominância da visão “lega-
lista”, mesclada à visão “republicana”. a visão predominante em cada um desses 
órgãos orientou as práticas de gestão empreendidas pelos mesmos e deu concre-
tude às distinções existentes entre as diferentes visões, em especial no que se re-
fere ao papel e ao alcance dos processos participativos na política pública.

a legitimidade da presença dos militantes do FnrU no quadro técnico do 
MCidades, bem como da própria existência da snPU, foi um conflito interno ao 
ministério presente ao longo de toda a gestão dutra. os atores do campo da re-
forma urbana ocuparam a institucionalidade do ministério em meio a questiona-
mentos provenientes de parte do quadro técnico que não provinha do campo da 
reforma urbana, e precisaram legitimar sua presença e constituir-se enquanto 
atores capazes de exercer autoridade prática para fazer avançar seu projeto. Para 
tanto, buscaram o respaldo do ministro dutra, do presidente lula e também – 
demonstrando sua representatividade e capilaridade – dos movimentos e organi-
zações do campo da reforma urbana e da política urbana. o ministro teve peso 
importante em assegurar a existência da snPU e a manutenção de seus quadros 
no início da gestão.

a própria existência do MCidades e a transferência de responsabilidades, 
antes pulverizadas em diversos órgãos do Poder executivo Federal, para o 
mesmo não era consenso entre todos os órgãos do núcleo estratégico de 
governo,4 tendo em vista que envolveria a perda de poder definidor das políticas 
urbanas por parte de alguns órgãos que compõem tal núcleo. isso impôs, desde o 
início das atividades do ministério, o desafio de dar legitimidade e disputar poder 
e autoridade sobre tais temas no âmbito do próprio governo. ou seja, as disputas 
de poder se davam não apenas entre secretarias dentro do ministério, mas 
também entre MCidades como instituição e o núcleo estratégico de governo. 

o modelo de gestão participativa estabelecido pelo Pt em gestões munici-
pais, das quais participaram ativamente os atores do FnrU, orientou a con-
dução das políticas pelo ministério na gestão dutra. Um dos grandes defensores 
e mais experientes implementadores da gestão participativa, olívio dutra  era 
reconhecido pela experiência do orçamento Participativo em Porto alegre, 
quando prefeito dessa cidade. sua visão republicana de participação foi impor-
tante para que o princípio da gestão democrática com compartilhamento de 

4. Composto por Ministério da Fazenda, Casa Civil e Ministério do Planejamento, orçamento e 
gestão.
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poder fosse colocada pelo ministro como elemento fundante para o funciona-
mento do ministério e a elaboração da política urbana. 

a realização da Conferência das Cidades em 2003, mesmo sem que se ti-
vesse clareza a respeito dos recursos de que o ministério disporia, e a criação do 
Conselho das Cidades (ConCidades) a partir desse processo, refletem a centrali-
dade da participação enquanto princípio para a gestão dutra. além disso, nesse 
período de construção inicial do ministério, o processo de realização da confe-
rência teve papel fundamental de mobilização de atores societários no sentido de 
dotar o MCidades de reconhecimento e legitimidade perante o próprio núcleo 
estratégico de governo e garantir sua permanência durante a gestão dutra.

o ConCidades e as conferências nacionais das Cidades tiveram papel im-
portante na dinâmica de disputas pela definição das práticas e instrumentos de 
participação nas políticas urbanas, no contexto mais geral da construção institu-
cional do Ministério. tal construção envolveu a presença ativa de atores do 
FnrU que compunham o corpo técnico do ministério com poder na definição 
da agenda que pautaria a conferência, o que envolveu a mobilização de atores 
sociais (os movimentos) e de órgãos com maior capacidade de exercer autoridade 
prática, como o presidente. É exemplo marcante do apelo a atores com autori-
dade formal para assegurar a incorporação de pautas caras ao movimento a apro-
vação da lei do sistema nacional de Habitação de interesse social (snHis), 
compromisso assumido pelo presidente em campanha, reafirmado na primeira 
Conferência das Cidades e motivo de controvérsias dentro do núcleo estraté-
gico de governo. 

o Ministério da Fazenda não via com bons olhos o processo participativo em 
construção e, por conseguinte, a criação de uma lógica sistêmica para o setor,  
em que o repasse e a utilização de recursos nos diferentes níveis de governo seria 
condicionado à aprovação e ao controle por parte de espaços participativos des-
centralizados (em especial conselhos). no caso do sistema nacional de Habi-
tação de interesse social, criado sob essa lógica e com grande peso das instâncias 
participativas em seu modelo, havia recursos próprios e mesmo assim foi esva-
ziado por pressão do núcleo estratégico de governo devido à desconfiança em 
relação aos possíveis conflitos e resultados do processo participativo, segundo 
entrevistados de alto escalão. a questão de existência de recursos próprios não era, 
portanto, um motivo suficiente para justificar a resistência desse ministério em 
instituir espaços participativos com poder deliberativo. 

identificamos, ao longo da pesquisa, que havia uma resistência mais forte 
dos órgãos do núcleo estratégico de governo em relação ao compartilhamento 
de poder decisório (em especial sobre a definição da aplicação de recursos) com a 
sociedade, o que seria papel do governo definir (visão governista). essa distinção 
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de visões colocou-se por trás das disputas entre núcleo estratégico e Ministério 
das Cidades, em especial dutra e a snPU, pelo exercício de autoridade prática 
sobre o setor ao longo de todo o período.

o envolvimento dos atores do FnrU no processo preparatório das confe-
rências das Cidades durante a gestão dutra e sua capacidade de exercer autori-
dade prática nesse processo, em boa parte concedida pelo ministro e legitimada 
pela sua sustentação social, levou à significativa incorporação da plataforma da 
reforma urbana na construção dos princípios da Política nacional de desenvol-
vimento Urbano, que previa, no eixo da gestão democrática, instrumentos como 
Plano diretor Participativo (já previsto pelo estatuto da Cidade), conselhos e 
conferências nos três níveis de gestão, dentre outros instrumentos participativos.

o ConCidades foi criado por medida provisória, e não por lei, e, ao contrário 
do que definiu a conferência, seu caráter é consultivo e não deliberativo. além 
disso, é atrelado à estrutura do MCidades. esses fatores fazem com que seu 
poder seja restrito, não apenas no que se refere ao poder de vinculação de suas 
decisões à política urbana, mas também em relação a sua permanência, já que, 
com uma eventual dissolução do ministério para construção de outro órgão, o 
ConCidades seria também dissolvido sem obrigatoriedade de sua substituição 
por qualquer outra instância. essa condição particular do ConCidades o fragiliza 
e o sujeita à vontade política do governo federal e do ministro, como observa 
Cavalcanti (2009). 

o fato de o ConCidades ser consultivo e facilmente dissolvido por sua vincu-
lação institucional à estrutura do MCidades não foi um problema maior durante 
a gestão dutra, segundo diversos entrevistados, por causa do seu compromisso 
com o projeto participativo, e à relação de confiança e diálogo aberto construída 
entre o ministro e o ConCidades. Havia, naquele período, um acordo tácito,  
de que o ministro sempre acataria e homologaria as decisões do ConCidades. 
observa-se, portanto, que o conselho, detentor de pouca autoridade formal e 
prática, respaldava-se no ministro (autoridade formal hierarquicamente supe-
rior) para garantir sua existência e disputar poder no setor.

a gestão de olívio dutra no MCidades, de 2003 a 2005, foi de considerável 
capacidade de incorporação da agenda da reforma urbana nas práticas de gestão 
e nas políticas produzidas pelo ministério. além da tradição associativa e ro-
bustez da plataforma política do FnrU – sua alta capacidade de transitar por 
dentro da institucionalidade e o compartilhamento de projeto político entre os 
atores de estado e sociedade civil presentes nesse momento no ministério –, três 
fatores contribuíram para o alto grau de incorporação da agenda da reforma ur-
bana ao ministério: o estágio inicial do processo de construção da instituciona-
lidade do MCidades e da política urbana; seu peso e autonomia dentro do governo 
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federal (o primeiro assegurado por lula − autoridade formal − e pela pressão do 
FnrU); e a presença direta dos atores do campo da reforma urbana dentro de 
sua institucionalidade. Foi também fundamental a liderança do próprio ministro 
com sua visão específica acerca do processo participativo, disputando e condu-
zindo o sentido das práticas de gestão participativa.

o ministério sofreu uma importante inflexão quando, a partir do escândalo 
do mensalão, visando dar sustentação à base aliada no Congresso, o presidente 
substituiu olívio dutra por um novo ministro, Márcio Fortes, do Partido Pro-
gressista (PP). Fortes não possuía qualquer tradição participativa ou proximidade 
ao campo da reforma urbana. tal mudança se reflete claramente no peso dado 
pelo ministro aos espaços participativos já constituídos, que são gradativamente 
substituídos por negociações pontuais e bilaterais. Com a entrada desse ministro, 
com práticas conflitantes às defendidas pelo campo da reforma urbana, boa parte 
do quadro técnico proveniente do FnrU e do campo mais geral se retira do 
ministério ou é exonerada pelo ministro. esse é um fator para a perda de vigor  
do conselho e da conferência, além do esvaziamento da secretaria nacional de 
Programas Urbanos, onde se concentrava com maior força a pauta da reforma 
urbana e a defesa dos instrumentos participativos já garantidos formalmente a 
partir do estatuto da Cidade e do snHis. 

dentre as secretarias, a única que se manteve dirigida pelo Pt, não por 
acaso, considerando a centralidade dessa política no programa de governo desde 
o Projeto Moradia e as afinidades ideacionais entre seus dirigentes e o núcleo 
estratégico de governo, foi a secretaria nacional de Habitação. a snH foi a se-
cretaria cujos programas tiveram maior volume de recursos investidos, tendo em 
vista a centralidade que as políticas habitacional e de infraestrutura ganharam 
em meio às medidas de contenção da crise econômica internacional. além disso, 
foi “blindada” pelo governo em relação ao novo ministro, atendendo diretamente 
às definições da Casa Civil, do Ministério da Fazenda e do Planejamento. a 
snH ganhou, na prática, porte de ministério, não respondendo ao ministro, mas 
diretamente ao núcleo estratégico de governo. entrevistados chegaram a dizer 
que não existe mais o ministério, e sim as emendas, concedidas ao ministro para 
fazer a “política de balcão”, e a secretaria nacional de Habitação, que seria mera 
executora das definições dadas pelos três ministérios do núcleo estratégico.

Já a secretaria nacional de Planejamento Urbano (snPU), com a saída de 
quadros importantes do campo da reforma urbana, assumiu perfil mais técnico. 
essa secretaria e suas ações sofreram um esvaziamento político, e perderam cen-
tralidade tanto no ministério quanto perante o governo federal, cujas prioridades 
eram as grandes obras de infraestrutura e construção de novas unidades habita-
cionais. Com a realização de concurso público para o preenchimento de vagas do 



114 WAGNER DE MELo RoMão • CARLA GANDINI GIANI MARtELLI • VALDEMIR PIRES

corpo técnico do ministério, em 2006, foram contratados profissionais que não 
possuíam qualquer relação com o legado da plataforma da reforma urbana para 
conduzirem os programas dessa secretaria, o que explica também parte do esva-
ziamento político que a mesma sofreu no período.

a despeito da institucionalidade construída até 2006, representada em espe-
cial pelo snHis e pelos instrumentos participativos da Política nacional de Ha-
bitação que seguia os princípios definidos nas conferências das Cidades, os 
programas criados a partir de 2007 − o Programa de aceleração do Crescimento 
(PaC) e o Programa Minha Casa, Minha Vida (2009) − passaram ao largo das 
definições do sistema e, em alguns aspectos, na contramão do processo que vinha 
sido constituído desde a criação do MCidades. tais programas foram cons-
truídos pelo núcleo estratégico de governo com pouca participação do minis-
tério, com exceção da secretaria nacional de Habitação, que se mantinha sob 
coordenação do Pt e cuja visão governista de participação era compartilhada 
com os ministros do núcleo estratégico.

o peso do MCidades na estrutura de governança e na definição da política 
urbana é importante para se compreender em que medida e através de que ins-
trumentos se deu a incorporação das pautas do FnrU nas políticas e programas 
do setor no período. enquanto se faziam presentes com maior força os atores 
cujas visões, apesar de ênfases distintas, defendiam a participação na gestão como 
princípio fundamental, os instrumentos constituídos refletem esse princípio em 
sua essência. Com a entrada do ministro Fortes (2005), a gradual mudança  
na composição das secretarias do ministério e seu baixo poder perante o núcleo 
estratégico de governo, a participação é incorporada nos programas (PaC e 
MCMV) apenas na fase de implementação e gestão dos programas, e não em sua 
definição estratégica. o lugar e o peso dado à participação nessas propostas  
reflete a predominância da visão governista nos órgãos definidores desses pro-
gramas, em que se separam claramente a função de governo da função da partici-
pação na definição das políticas públicas.

Um balanço geral acerca da incorporação das pautas do eixo “gestão demo-
crática participativa” do FnrU nas políticas e programas urbanos no período 
poderia levar à conclusão superficial de que foram incorporados diversos instru-
mentos de participação na gestão de tais políticas e programas durante todo o 
período. de fato, o princípio da participação é expresso em todos os programas e 
políticas gestados ou executados pelo ministério, além do fato de conselho e con-
ferências terem se mantido em funcionamento durante todo o período. 

Já uma análise mais pormenorizada das ideias e significados atribuídos à 
noção de participação (ou gestão participativa) pelos diferentes atores em disputa 
no setor urbano, que se manifesta internamente à institucionalidade do minis-
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tério e não apenas no conselho e nas conferências, revela que uma noção espe-
cífica de participação, que denominamos governista, prevaleceu sobre outras 
visões mais críticas ou radicais de participação defendidas por atores que não 
conseguiram exercer autoridade prática especialmente a partir do mandato de 
Fortes à frente do MCidades, e que se retiraram paulatinamente de seu corpo 
técnico.

os motivos para a prevalência de uma visão específica em relação à parti-
cipação (governista), que orientou as práticas de gestão que se consolidaram  
no setor especialmente a partir de 2007, não são endógenos ao MCidades, nem 
explicados em termos de seu desenho institucional ou das dinâmicas de seus  
espaços participativos, mas envolvem outros fatores que a análise do processo de 
construção institucional do ministério e do componente ideacional da ação dos 
atores nesse processo de disputa pela autoridade prática sobre o setor pôde  
revelar. 

em suma, concordando com a perspectiva institucionalista discursiva, 
quem é o agente da política e que ideias defende são questões fundamentais para 
se compreender as instituições produzidas. reforçamos, portanto, a força da 
agência, mesmo em contextos em que se dão constrangimentos institucionais ou 
relacionais relevantes, relativos ao caráter da política, à capacidade estatal exis-
tente, ao legado institucional do setor ou à baixa capacidade de exercer autori-
dade prática pelos atores. 

a centralidade da política habitacional para o governo federal, sobretudo  
a partir do PaC (2007) – que fez convergir a dinamização da economia com o 
investimento em habitação –, e as afinidades ideacionais acerca da participação  
e do papel do governo entre o grupo responsável por essa política setorial dentro 
do ministério e o núcleo estratégico do governo – que, aliados, exerceram auto-
ridade prática no período – são dimensões fundamentais para a consolidação de 
práticas orientadas pela visão governista de participação. soma-se a isso o enfra-
quecimento do campo da reforma urbana na disputa por práticas de gestão parti-
cipativa de maior alcance ocasionado pela saída dos atores do FnrU do quadro 
técnico do ministério e pelo atendimento sem precedente de algumas demandas 
dos movimentos de moradia que envolvem a dedicação desses atores para outras 
questões, como a autogestão. 

Como pano de fundo, tem-se o caráter da política em questão, a multipli-
cidade de atores e interesses envolvidos na mesma. Por se tratar de uma política 
intersetorial na qual há tradicionalmente um forte viés desenvolvimentista e de 
dinamização da economia, colocam-se ainda mais desafios à construção de uma 
gestão participativa permanente, com compartilhamento de poder.
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Considerações finais

olhar para o que fazem os atores a fim de construir autoridade prática  
no setor e buscar transformar suas práticas discursivas acerca da participação  
em práticas de gestão participativa no processo de construção institucional do 
MCidades desvelou disputas internas ao governo e ao ministério, e foi, por-
tanto, fundamental para termos um quadro mais amplo que explicita os desa-
fios para a incorporação da pauta da gestão democrática nesse processo de 
construção institucional. 

a capacidade dos atores de exercer autoridade prática e concretizar seus 
ideais esteve diretamente relacionada à sua capacidade em estabelecer alianças 
com outros atores dentro e fora da institucionalidade. tais alianças funda-
mentam-se em afinidades ideacionais entre os mesmos. dentre as estratégias em-
preendidas pelos atores na busca de exercer autoridade prática, observamos,  
em momentos distintos, tanto a utilização de relações com atores imbuídos for-
malmente de autoridade (o presidente, o ministro) quanto a mobilização de redes 
societárias para arregimentar uma diversidade grande de atores para dar legiti-
midade e respaldo às instituições em construção. 

se, como afirmam abers e Keck (2013), a autoridade prática não é sinônimo 
de autoridade formal, mobilizar esse tipo de autoridade pode ser uma estratégia 
importante para um grupo ou órgão assegurar a possibilidade de continuar na 
disputa por autoridade prática. nesse sentido, a existência formal de instru-
mentos de políticas públicas e de participação defendidos pelos atores do FnrU, 
como o snHis, o ConCidades e o próprio MCidades, se não representou auto-
maticamente seu efetivo poder de exercer autoridade prática, representa um 
avanço importante no sentido de abrir novos loci de disputa na instituciona lidade 
do estado, para onde a autoridade prática pode “migrar”, a partir da utilização 
de novas estratégias criativas pelos atores em contextos em constante mudança.

Vale frisar que a disputa por autoridade prática entre diferentes atores e suas 
visões ou ideias acerca da participação e da democracia é um processo dinâmico 
que está em curso, havendo sempre a possibilidade de se estabelecerem novas 
práticas de gestão, mesmo com a estrutura e o legado institucional existente, 
pois, como vimos, é possível a construção de novos loci de autoridade prática 
através da ação criativa dos atores com base no seu compartilhamento de ideias 
ou projetos, por dentro das instituições.

Por fim, consideramos que se, por um lado, o conceito de projeto político 
(dagnino; olvera; Panfichi, 2006) ajuda a explicar o sucesso de experiências  
em que ideias/visões/projetos são compartilhados, por outro, pode esconder 
nuances em relação às ideias que dão significado e materialidade a práticas de 
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gestão (democrática). o grupo mais amplo que chegou ao poder com lula, apa-
rentemente homogêneo e coeso na defesa da gestão democrática participativa da 
política urbana, reserva ideias distintas do que isso significaria na prática. essas 
ideias orientam suas ações políticas, alianças e propostas dentro da instituciona-
lidade que têm impactos bastante distintos nas práticas que se criam nesse pro-
cesso de construção institucional, resultando em modelos de gestão de política 
bastante diferenciados, em que o modelo participativo e sistêmico não é necessa-
riamente o único ou principal produto.

Concluímos, portanto, que o projeto político e seu compartilhamento im-
portam, mas é necessário destrinchar as ideias e significados que se colocam por 
trás das propostas que um projeto político agrega, porque, na sua concretização, 
pode dar origem a práticas políticas e de gestão bastante distintas, e até antagô-
nicas, ao que se espera do projeto original.

na luta por autoridade prática e pela concretização de práticas de gestão  
específicas, as ideias ajudam a explicar a forma como os atores se agrupam e esta-
belecem alianças. nesse contexto, a busca de poder se dá através do uso criativo 
de apoios e relações intra e extrainstitucionais, formais e informais, que dotam  
o processo de força em determinados contextos. essa luta é condicionada pelo 
legado institucional e pelo peso de órgãos mais poderosos dentro da burocracia 
– o que é um desafio para uma instituição em construção e que luta contra um 
legado pulverizado de política pública, nesse caso.

em um contexto de criação de nova instituição, existe uma abertura relativa-
mente grande para experimentações e disputas entre essas concepções distintas, 
o que dá origem a um novo legado institucional, mais difícil de romper poste-
riormente. nessa abertura para experimentações, é necessário reconhecer a dis-
tância entre ideias e práticas concretas e investigar o que acontece no intervalo 
entre as ideias propagadas em um projeto comum e a construção cotidiana das 
práticas diante dos constrangimentos institucionais presentes no novo contexto. 
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A representação política  
nos conselhos gestores:  

desafios conceituais e práticos1

Liana Lopes Bassi2

Carla Cecília Rodrigues Almeida3

Introdução

a bibliografia mais recente sobre as inovações institucionais (iis) no Brasil, 
como é o caso dos conselhos gestores de políticas públicas, sofreu um importante 
deslocamento. se até meados dos anos 2000 havia um consenso imperante nessa 
bibliografia de que aquelas instâncias expressavam um novo tipo de participação 
da sociedade civil, que passava a atuar em espaços formais de elaboração e con-
trole de políticas junto ao estado, a partir de então elas começaram a ser elabo-
radas pelo registro da representação política. afinal, os agentes que compõem tais 
instâncias representam, do ponto de vista formal, coletivos. assim, o pressu-

1. este trabalho resulta de dois estudos. o primeiro diz respeito à dissertação de mestrado intitu-
lada “a representação política nos conselhos de saúde: um estudo sobre processos de autori-
zação, responsividade e accountability” (Bassi, 2012). o segundo, à pesquisa “diagnóstico e 
análise da produção nacional sobre conselhos gestores de políticas públicas no Brasil”, apoiado 
pelo CnPq (almeida; Cayres, 2012). este texto foi beneficiado pelas contribuições colhidas 
durante a apresentação de sua primeira versão no seminário temático do encontro interna-
cional Participação, democracia e Políticas Públicas (UnesP, 23 a 25 de abril de 2013). os 
apontamentos críticos de adrián gurza lavalle àquela primeira versão também foram impor-
tantes para uma adequação e um refinamento dos argumentos. somos muito gratas por essas 
contribuições e pela atenção e generosidade que as acompanharam.

2. assistente social da secretaria de estado da saúde – 16a regional de saúde de apucarana/Pr. 
Mestre em Políticas Públicas − Universidade estadual de Maringá (UeM).

3. Professora do departamento de Ciências sociais − Universidade estadual de Maringá. Pesqui-
sadora do núcleo de Pesquisas em Participação Políticas (nuppol) − Universidade estadual de 
Maringá (UeM).
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posto é o de que eles não agem em seu próprio nome, mas de um grupo, um seg-
mento. É nessa característica que se baseiam analistas que defendem a ideia de 
que as instâncias como os conselhos gestores seriam mais adequadamente conce-
bidas e nomeadas como expressão de um novo tipo de representação política, e 
não propriamente de participação política, na qual o sujeito age em nome dele 
mesmo, como cidadão individualizado. 

assim, a atuação nas iis implicaria uma nova responsabilidade para as orga-
nizações da sociedade civil marcada “pela dimensão da representatividade  
perante outros atores e com o estado na formulação de políticas públicas que 
afetarão públicos mais amplos” (lüchmann, 2011). desse ponto de vista, as iis 
seriam expressão do fenômeno da “pluralização da representação política” nas 
democracias contemporâneas (gurza lavalle; Houtzager; Castello, 2006), de 
novas formas de “autorização” que requerem, ao mesmo tempo, a participação e 
a representação política (lüchmann, 2007) e de um tipo de “representação ofi-
cial da sociedade civil” com a qual o estado tem, agora, que lidar (avritzer, 
2007). 

esse deslocamento conceitual inseriu os estudos sobre as iis brasileiras no 
debate mais amplo sobre a reconfiguração da representação política. trata-se de 
um debate que assume facetas muito variadas, mas que chama a atenção para as 
múltiplas formas por meio das quais a representação política pode se manifestar 
contemporaneamente, extrapolando as instituições tradicionais do governo  
representativo. esse debate contempla também trabalhos que questionam abor-
dagens arraigadas na teoria democrática que antagonizam participação e repre-
sentação política e que as tomam como alternativas excludentes de organização 
da vida política. no seu conjunto, essa produção vem alimentando apostas na 
representação política e suas inovações como caminhos para o aprofundamento 
da democracia.4 

de acordo com algumas análises, o deslocamento apontado anteriormente 
não apenas inseriu os estudos brasileiros sobre iis no debate mais amplo sobre 
representação política, mas fez ver que tais estudos ocupam um lugar de destaque 
para quem discute essa temática. isso se deve à própria especificidade das iis no 
Brasil − expressa, por exemplo, na magnitude e grande peso que possuem na 
morfologia do estado – e à particularidade do campo de conhecimento que se 
estruturou em torno delas no país: 

4. Como apontamos, essa bibliografia é diversificada. Compreende trabalhos como o de Urbi-
natti (2006); Peruzzotti (2008); Peruzzotti e selee (2009); saward (2006, 2009) e de dryzek e 
niemeyer (2008), dentre outros.
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enquanto a crítica à democracia do flanco da representação aparece, no debate 
internacional, como empreendimento da teoria democrática atrelado a refe-
rentes empíricos experimentais e relativamente excepcionais […], no Brasil, o 
debate ocorre dentro de um campo amplo de pesquisa empírica a respeito das 
novas instâncias de representação e da incidência social sobre políticas públicas 
em que confluem pesquisadores de movimentos sociais, da democracia partici-
pativa, da sociedade civil, de políticas públicas, de controles democráticos e de 
pluralização da representação. essa convergência vem delineando agendas ino-
vadoras de pesquisa empírica e fortemente conectadas com a teoria democrática, 
sem paralelo no debate internacional. (gurza lavalle; isunza Vera, 2011, 
p.100-1.)

esse deslocamento na forma de olhar, definir e problematizar as iis gerou 
ganhos inegáveis para os estudos que, desde os anos 1990, vêm se debruçando 
sobre os impactos e significados das inovações institucionais para o aprofun-
damento da democracia. entre esses ganhos, gostaríamos de sublinhar que tal  
deslocamento, ao salientar que nas iis há uma modalidade específica de repre-
sentação, reforçou a necessidade de questionar um influente olhar sobre a socie-
dade civil que a liga automaticamente à ideia de “bem comum”, “interesse 
coletivo”, como se suas organizações fossem um todo homogêneo marcado por 
uma virtude intrínseca.5 desse modo, considerar a heterogeneidade de interesses 
que pode ser representada pela sociedade civil reforça o reconhecimento de  
que seus (diferentes) agentes não encarnam uma racionalidade imparcial, mas 
postulam concepções “situadas e parciais do que deve ser o bem comum, na 
maior parte do tempo conflitantes e até mesmo antagônicas entre si” (almeida; 
tatagiba, 2012, p.75). Como consequência, abordar as iis pela “chave da repre-
sentação política”, como nos diz lüchmann, é também pôr em foco uma ava-
liação que 

pretende revelar em que medida essas práticas promovem a inclusão dos inte-
resses e demandas dos grupos e setores sociais cujas vozes não alcançam ex-
pressão e reconhecimento nos espaços de representação política eleitoral. Pre-
tende, portanto, avaliar em que medida esses espaços estão cumprindo o ideal 
democrático de ampliação de canais de acesso político, ou se, ao contrário, 

5. importante lembrar que, no debate instituído sobre a atuação da sociedade civil no contexto 
brasileiro pós-transição, alguns trabalhos foram marcados fortemente pelo argumento da neces-
sidade de considerar a sociedade civil na sua heterogeneidade constitutiva, como dagnino 
(2002); dagnino; olvera e Panfichi (2006) e gurza lavalle; Houtzager e Castello (2006). 
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acabam exacerbando déficits de representação por meio de processos que privi-
legiam os grupos e setores com maiores recursos e mais organizados […]. (lüch-
mann, 2011, p.150.)

desejamos reforçar, portanto, que a entrada do tema da representação polí-
tica nesses estudos chama a atenção, de forma mais efetiva, para a questão-chave 
que é a da composição das arenas decisórias, dos interesses sociais que ali têm 
acesso e dos que estão bloqueados. abordada na relação que possui com a parti-
cipação/atuação dos cidadãos e de suas organizações, a prática da representação 
política nas iis coloca em perspectiva os múltiplos e diferentes espaços, proce-
dimentos e instituições que operam no transporte dos interesses presentes na  
sociedade civil para o estado. assim, a chave analítica da representação política 
impõe a consideração das exclusões e desigualdades que podem estar engen-
dradas nessas operações. 

entretanto, argumentamos neste trabalho que os esforços empreendidos 
para conceituar as bases de legitimidade dessa nova forma de representação polí-
tica, contraditoriamente, obscurecem muitas vezes aqueles elementos ao perder 
de vista as próprias fronteiras distintivas entre participação e representação. Como 
vamos argumentar, a diluição dessas fronteiras pode esvaziar as exigências nor-
mativas específicas que recaem sobre a representação política, acarretando custos 
teóricos e políticos ao debate sobre a reconfiguração da representação. em se-
guida, apresentamos dados de uma pesquisa que permitem apontar uma série de 
problemas no funcionamento da representação conselhista. levando em conta 
tais problemas, e o argumento de que é preciso resgatar as exigências que pesam 
sobre a representação política nas análises das iis brasileiras, concluímos pela 
necessidade de o debate conferir maior importância ao tema do aprimoramento 
dos desenhos institucionais dos conselhos e da presença da noção de interesse 
nas relações que envolvem a representação.

Fronteiras distintivas entre representação e  
participação política

Para o deslocamento conceitual tratado neste texto, o reconhecimento da 
existência do fenômeno da representação política nas iis brasileiras impôs, ao 
mesmo tempo, o reconhecimento e a consideração das características que distin-
guem a representação da participação política. segundo os marcadores distintivos 
oferecidos por gurza lavalle e isunza Vera (2010), autores importantes nesse 
deslocamento, a participação implica um agente que “atua em seu nome”, 
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“como cidadão individualizado”, e “cuja enunciação em primeira pessoa de 
vontades e preferências é, a princípio, legítima”. a representação, por sua vez, 
implica “atuar em nome de” e, portanto, é, “no melhor dos casos”, um momento 
posterior à participação, pois envolve agregação de vontades e defrontamento com 
os problemas da justificação, responsividade e sanção (ibidem). esses marca-
dores distintivos nos parecem adequados e pertinentes, sobretudo porque põem 
em evidência as exigências específicas que recaem sobre a representação política. 

entretanto, para alguns dos autores influentes no debate mais amplo a res-
peito da reconfiguração da representação política, os exemplos oferecidos sobre 
as novas práticas, como poderiam ser nomeadas, fazem desvanecer aquelas dis-
tinções. Para Michel saward (2006, 2009), por exemplo, a autopresença como 
enunciação em primeira pessoa de uma vontade política, definida anteriormente 
como um traço distintivo da participação, passa a ser arrolada por ele como uma 
modalidade de representação, uma self-representation. Conferindo a mesma elas-
ticidade ao conceito de representação, para Castiglione e Warren (2006), por 
exemplo, as novas práticas de representação incluiriam indivíduos e grupos que 
afirmam ser representantes de animais e da natureza. 

em diálogo com essa bibliografia sobre as novas formas de representação, os 
analistas brasileiros passaram a endossar a ideia de que um leque muito variado 
de práticas pode ser nomeado como representação. os exemplos do que seriam 
essas práticas revelam a elasticidade de que passou a ser dotado o conceito de  
representação política. ele ganha essa elasticidade na medida em que é empre-
gado para designar diversas formas de atuação e engajamento político – empreen-
dido por indivíduos e/ou organizações – que são distintos daqueles considerados 
clássicos do governo representativo, o engajamento partidário e sindical. o que 
se deve notar é que várias dessas diversas formas de atuação e engajamento, hoje 
classificadas como novas práticas de representação, eram, até aqui, entendidas 
como participação política. Para gurza lavalle e isunza Vera, por exemplo,

os canais de representação extraparlamentar são excêntricos, pois operam fora 
do lócus por excelência da representação no governo representativo – o Parla-
mento –, não raro vinculados à estrutura administrativa do Poder executivo. 
destinam-se ao desempenho de funções outras que não as legislativas: ora à de-
finição, fiscalização e gestão de políticas públicas, ora à observação e emissão  
de denúncias ou recomendações sobre a conduta de corporações do poder pú-
blico e de setores da política pública. os atores que falam em nome de interesses 
e segmentos da população […] incorporam atores outrora apenas associáveis, 
pelas suas feições, ao polo da participação: cidadãos qua cidadãos – não como 
políticos, nem como lideranças –, redes de atores sociais e movimentos, ongs e 
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diversas entidades de advocacy, associações comunitárias e de autoajuda, e per-
sonalidades com ampla notoriedade pública […]. (gurza lavalle; isunza Vera, 
2011, p.113.)

Citando exemplos como o da atuação nos conselhos gestores e com base na 
análise de saward (2009) sobre o discurso do cantor Bono em favor dos africanos, 
para lüchmann,

na literatura, são muitos os exemplos de representação alternativa ou de prá-
ticas de representação política exercidas por indivíduos e grupos, e que operam 
sob pressupostos diferentes do modelo eleitoral. Pessoas, grupos ou associações 
reivindicam representar outras pessoas, grupos, populações, os animais e a  
natureza, independente de terem sido formalmente escolhidos pelos supostos  
representados, ou de terem sido autorizados por processos alternativos ao mo-
delo padrão do sufrágio universal. os exemplos oscilam entre experiências de 
representação formais ou informais; coletivas ou individuais. (lüchmann, 2011, 
p.152.)

estamos de acordo com os argumentos que chamam a atenção para as possi-
bilidades de práticas de representação política distintas daquelas classicamente 
definidas a partir do governo representativo, baseado em partidos políticos e no 
sistema eleitoral. entretanto, consideramos que várias das práticas hoje defi-
nidas pela bibliografia como “formas inovadoras de representação” continuariam 
mais adequadamente sendo entendidas como formas de participação política, 
empreendidas por indivíduos e organizações, em defesa de grupos ou causas − a 
exemplo de indivíduos e organizações que reclamam, sem autorização, repre-
sentar determinados grupos, ou de personalidades públicas que defendem causas 
e grupos sem que estes tenham, de alguma forma, fornecido sua autorização. 
Práticas como essas cumprem o importante papel da participação política numa 
democracia: elas inserem temas e problemas na esfera pública que permitem  
a desocultação e/ou a contestação de formas de opressão/exclusão. Mas elas não 
designam, em si, representação política, pois não cumprem as exigências que  
são específicas daquelas que podem assim ser nomeadas, a saber: a prerrogativa 
de instituir representantes é do próprio representado.

na ausência de autorização, as novas formas de representação se caracteriza-
riam por “um ato ou opção unilateral de identificação do representante para com 
o representado”, para usar os termos de gurza lavalle e isunza Vera (2011). É 
nessa medida que faz sentido utilizar os conceitos de “representação presumida” 
ou “representação virtual” para buscar as bases sobre as quais poderiam se 
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fundar a legitimidade dessas práticas. Como veremos mais a frente, ainda que 
sejam necessários processos de accountability para atestar o reconhecimento dos 
representantes pelos representados, esses conceitos estão baseados na ideia de 
que o núcleo normativo mínimo da representação − a partir do qual, evidente-
mente, podem se desdobrar outras exigências – se traduz na ideia de “atuar em 
favor do representado”. 

Como sabemos, a representação tradicional oferece muitas dificuldades para 
o efetivo exercício do controle dos representantes pelos representados e acumula 
muitas críticas quanto aos seus déficits democráticos. entretanto, com todas as 
suas limitações e déficits, normativamente, ela está assentada na exigência de 
que a instituição de representantes é uma prerrogativa dos representados. essa 
prerrogativa, do nosso ponto de vista, deve ser entendida como o núcleo norma-
tivo mínimo da representação, a partir do qual outras exigências podem e devem 
ser formuladas tendo em vista uma representação democrática. na suspensão 
dessa prerrogativa, ou no seu deslocamento como exigência mínima para definir 
a representação política, ficam desvanecidas as próprias fronteiras entre partici-
pação e representação política. desejamos chamar a atenção para esse ponto 
porque foi essa mesma distinção que pareceu justificar a necessidade do desloca-
mento conceitual empreendido pela bibliografia da representação no que diz res-
peito às inovações institucionais brasileiras.

assim, nosso argumento é o de que há mais perdas do que ganhos analíticos 
em nomear como representação política aquelas práticas que prescindem de cri-
térios de autorização, bem como dos processos e elementos que acompanham e 
sustentam aqueles critérios. ou seja, práticas que prescindem de espaços e mo-
mentos para o processamento de agregação de vontades e, portanto, de espaços 
que implicam a negociação interna a um grupo como pressuposto da formação 
de suas preferências. o uso tão elástico do conceito de representação resulta 
numa “polissemia” e “multidimensionalidade” com consequências para o “grau 
de especificação analítica” do conceito.6 assim, nos parece que as críticas ende-
reçadas à participação e que foram utilizadas como justificativa do seu abandono 
em prol do conceito de representação parece agora servir à variedade de usos 
aplicada a esse último. argumentamos pela necessidade de demarcarmos as fron-
teiras distintivas entre participação e representação como forma de cultivar, ao 
mesmo tempo, a eficácia conceitual e as exigências específicas que cabem a cada 
uma dessas formas de atuação política. a concordância com a pertinência de 
modalidades alternativas de autorização política, aquelas que não são realizadas 

6. estamos nos referindo aqui às críticas de gurza lavalle e isunza Vera (2011) ao conceito de 
participação. 
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pelas urnas, não pode ser confundida com o relaxamento ou esvaziamento do 
sentido dessa exigência e, como mencionamos anteriormente, dos processos e 
elementos que lhes são constitutivos. Muitos dos exemplos arrolados como 
novas formas de representação não nos parecem expressar modalidades alterna-
tivas de autorização, mas nos parecem prescindir dessa exigência.

o que desejamos enfatizar é que o “baixo grau de especificação analítica” do 
conceito de representação política, consequência da elasticidade de que ele vem 
sendo dotado nessa bibliografia, pode vir acompanhado do risco do esvazia-
mento de suas exigências específicas. recuperando uma crítica de Miguel (2011) 
a respeito dessa bibliografia, os esforços para legitimar o que seriam as novas 
formas de representação política, atenuando a importância da autorização, obscu-
rece a assimetria que preside as relações entre representantes e representados, 
não fazendo reconhecer que os primeiros detêm acesso a recursos políticos que os 
colocam numa posição de autoridade diante dos segundos. Para o autor, esse 
movimento reflete a virada deliberacionista do pensamento político crítico, que 
tem silenciado sobre a noção de interesse na análise das relações e interações  
políticas. Voltaremos a esse ponto mais à frente.

O imbróglio da representação conselhista

É importante considerar que se a bibliografia discutida na seção anterior 
ameniza a importância do expediente da autorização para práticas de represen-
tação, ela reconhece, entretanto, que a representação efetiva requer comprometi-
mento com os interesses representados, e que, portanto, haja mecanismos de 
“responsividade ou justificação”. gurza lavalle e isunza Vera (2011) propõem 
discutir a legitimidade dos formatos alternativos de representação em termos de 
accountability, já que, como acontece nos conselhos gestores, por exemplo,

Formas institucionalizadas de representação extraparlamentar podem contem-
plar modalidades de representação ex officio, isto é, prescritas por regimento ou 
cargo para desempenhar funções predefinidas. Quando um ator é indicado para 
se desempenhar como representante de interesses e segmentos específicos da 
população, como ocorre no caso de alguns conselhos gestores de políticas no 
Brasil, ele é autorizado legalmente. Contudo, a proliferação de expedientes  
de representação de interesses de grupos específicos da população mediante re-
presentantes ex officio é mais um signo dos tempos – da pluralização da repre-
sentação – do que uma resposta satisfatória à questão da legitimidade. (gurza 
lavalle; isunza Vera, 2011, p.128.) 
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diante desse tipo de representação, que não opera segundo o procedimento 
tradicional da autorização e que (talvez por isso mesmo) carrega ambiguidade a 
respeito do grupo que deve ser representado, os autores propõem que as bases da 
legitimidade sejam pensadas em termos das relações que se estabelecem entre 
representados e representantes ao longo de tempo, como processos que conectam 
as duas partes, permitindo o controle dos segundos pelos primeiros. ou seja,  
eles propõem que a legitimidade desse tipo de prática recaia em processos de  
accountability.

entretanto, baseadas numa pesquisa realizada em treze conselhos munici-
pais de saúde no norte do Paraná,7 apontamos alguns problemas para esse argu-
mento levando em conta o que chamamos aqui de imbróglio da representação 
conselhista − quem o conselheiro diz representar, quem o indicou/autorizou 
para o exercício da representação e quem ele representa de jure e de facto − e sua 
relação com uma política accountable e responsiva.

a pesquisa considerou os parâmetros da resolução n. 333/2003, que foi rei-
terada com a resolução do Cns n. 453/2012, a qual estabelece que os conselhos 
de saúde devam ser paritários em relação ao conjunto dos segmentos, obede-
cendo a seguinte composição:

50% de entidades de usuários;
25% de entidades dos trabalhadores de saúde;
25% de representação de governo, de prestadores de serviços privados con-

veniados, ou sem fins lucrativos. (Brasil, 2012.)

observou-se que o desenho dos conselhos estudados difere do preconizado 
em lei se considerarmos a autorreferência dos respondentes, ou seja, quem os 
conselheiros disseram representar. ao serem questionados sobre esse assunto,  
os conselheiros identificaram a entidade/segmento que acreditam representar de 
acordo com a tabela 5.1. 

7. os dados da pesquisa foram obtidos por meio de projeto de extensão universitária da Faculdade 
estadual de Ciências econômicas de apucarana (Fecea) em parceria com a 16a regional de 
saúde de apucarana (rsa), viabilizado pelo programa Universidade sem Fronteiras, do go-
verno do estado do Paraná. entre 7 de abril e 16 de junho de 2010 foram entrevistados 177 
conselheiros municipais de saúde num universo de 244 conselheiros (entre suplentes e titu-
lares). os dados empíricos utilizados são fruto de um recorte do conjunto de questões em que 
foram selecionadas as que dizem respeito à representação nas dimensões da autorização,  
accountability e responsividade. Mais informações poderão ser obtidas em Bassi (2012). 
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tabela 5.1 − Composição dos conselhos municipais de saúde da 16a rsa segundo autor-
referência dos conselheiros de acordo com segmento/entidade (2010-2011) (em %)

Município Gestor Trabalhador Prestador Usuário Não soube 
identificar

Não 
respondeu Total

apucarana 14,3 14,3 9,5 61,9 − − 100

Jandaia do 
sul 33,4 16,6 5,5 44,5 − − 100

Faxinal 50,0 10,0 20,0 20,0 − − 100

Mauá da 
serra 50,0 8,3 − 41,7 − − 100

Califórnia 23,1 7,7 15,4 46,1 7,7 − 100

Borrazópolis 52,9 5,9 5,9 35,3 − − 100

Cambira 52,9 − 5,9 35,3 5,9 − 100

grandes 
rios 60,0 − 10,0 20,0 − 10,0 100

Bom 
sucesso 55,6 − − 22,2 22,2 − 100

Marumbi 41,7 8,4 − 33,4 17,4 − 100

Kaloré 23,1 15,4 − 38,5 7,7 15,3 100

rio Bom − 38,5 7,7 38,4 7,7 7,7 100

novo 
itacolomi 25,0 33,3 8,3 16,7 16,7 − 100

Fonte: Bassi, 2012.

Considerando que faltaram 27,5% dos conselheiros para serem entre-
vistados,8 nos perguntamos se esses dados sofreriam modificações caso a pes-
quisa tivesse sido feita com a totalidade dos conselheiros. Para resolver a questão, 
recorremos às listas e decretos municipais que nomearam os conselheiros e veri-
ficamos os segmentos que correspondem àqueles que faltaram entrevistar. as 
incongruências encontradas permaneceram. 

ao cruzarmos os dados que identificam a representação autorreferida com 
as formas de autorização utilizadas na composição dos conselhos, a incon-
gruência fica ainda maior:

8. de acordo com a lei de criação dos conselhos e regimentos internos, seriam 244 conselheiros a 
serem entrevistados nos treze municípios; no entanto alguns não foram encontrados no período 
estabelecido para a pesquisa, totalizando 177 entrevistados. 
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tabela 5.2 − Forma de autorização dos conselhos municipais de saúde da 16a rsa por 
segmento (2010-2011) 

Forma de 
autorização

Gestor Usuário Trabalhador Prestador Não soube Não 
respondeu

no % no % no % no % no % no %

1. indicação do 
governo 54 86 12 18 13 59 0 0 3 30 2 50

2. indicação da 
entidade 1 2 36 55 1 5 9 75 1 10 2 50

3. eleição na 
entidade 3 5 4 6 1 5 0 0 1 10 0 0

4. não 
especificou/
não sabe

4 6 10 15 3 14 1 8 5 50 0 0

5. escolhido 
em conferência 1 2 4 6 4 18 2 17 0 0 0 0

total geral 63 100 66 100 22 100 12 100 10 100 4 100

Fonte: Bassi, 2012.

a tabela 5.2 demonstra que, dentre os conselheiros que se identificaram 
como representantes dos usuários e dos trabalhadores da área da saúde, 18% e 
59% respectivamente, disseram ter sido escolhidos pelo poder público para 
compor o conselho, o que fere os mecanismos de seleção previstos nos marcos 
legais (resolução n. 453/2012, lei n. 8.142/1990), descritos também no rela-
tório final da 10a Conferência nacional de saúde: “130.2 − os gestores do sUs 
ficam proibidos de indicar os representantes dos Usuários, dos trabalhadores 
em saúde e dos prestadores de serviços nos Conselhos de saúde” (Brasil, 1996, 
p.38).

isso significa que mesmo nos municípios onde pareceu não haver uma maior 
representação governamental, se consideradas as respectivas formas de autori-
zação, há uma distância entre o que a legislação diz e quem o conselheiro repre-
senta de fato. esses dados nos permitem falar em um imbróglio na representação 
política conselhista e nos leva a indagar o quanto essa confusão compromete a 
possibilidade de práticas accountables e responsivas por parte de quem atua nos 
conselhos diante dos segmentos que dizem representar. 

Considerando em particular a representação do segmento dos trabalhadores, 
a resolução mencionada diz que 25% do conselho deve ser integrado por “enti-
dades de trabalhadores da saúde” que poderão ser associações, sindicatos, fede-
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rações, confederações e conselhos de classe. nesse caso, o fato de o indivíduo 
atuar profissionalmente na área não o qualifica, automaticamente, como conse-
lheiro, a menos que seja autorizado pela entidade a que está vinculado. dessa 
forma, observa-se que o método de autorização desse segmento não corresponde 
à legislação e possibilita inferir que os representantes dos trabalhadores se enqua-
drariam mais como representantes do governo, uma vez que são servidores  
públicos que atuam na saúde e são escolhidos por ele. Vale ainda mencionar que, 
em um dos municípios, encontramos casos em que o conselheiro se disse repre-
sentante dos trabalhadores, mas ocupava o cargo de coordenador de setor na  
administração pública municipal, o que é considerado um impedimento à repre-
sentação segundo legislação e o relatório final da 10a Conferência nacional de 
saúde.9

levando em conta o conjunto dos dados, o problema da incongruência entre 
o método de seleção e o segmento autorreferido foi comum a 12 dos 13 municí-
pios estudados. assim, segundo almeida, 

apesar das leis de criação e regimentos internos de alguns conselhos de polí-
ticas, como saúde, assistência social e dos direitos da criança e do adolescente, 
apontarem para seu aspecto deliberativo, é preciso considerar que a capacidade 
de “falar em nome de” dos conselheiros depende de uma série de variáveis, prin-
cipalmente, da relação entre estado e sociedade organizada e entre esta e a socie-
dade em geral. (almeida, 2010, p.8-9.)

a tabela 5.3 apresenta as formas de autorização existentes nos conselhos 
estudados levando em conta não os segmentos, mas os municípios: 

9. a resolução n. 453/2012 reitera o impedimento conforme a resolução n. 333/2003, assim 
como o relatório da 10a Cns, como aparece nos excertos: “Vi − a representação nos segmentos 
deve ser distinta e autônoma em relação aos demais segmentos que compõem o Conselho,  
por isso, um profissional com cargo de direção ou de confiança na gestão do sUs, ou como 
prestador de serviços de saúde não pode ser representante dos(as) Usuários(as) ou de 
trabalhadores(as)” (Brasil, 2012). “130.4 os funcionários com cargo de confiança, ficam proi-
bidos de participar como Conselheiros, salvo quando representarem o gestor público ou pri-
vado que o emprega” (ibidem). 
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tabela 5.3 − Processo de autorização dos conselhos municipais de saúde da 16a rsa por 
município (2010-2011)

Município
Indicado 
Gestor

Indicado 
Entidade Eleição

Não 
especificou/
Não sabe

Conferência Total

no % no % no % no % no % no %

apucarana 3 14,3 10 47,6 1 4,8 2 9,5 5 23,8 21 100

Jandaia do sul 7 38,9 7 38,9 2 11,1 1 5,6 1 5,6 18 100

novo 
itacolomi 7 58,3 2 16,7 0,0 2 16,7 1 8,3 12 100

Bom sucesso 5 55,6 1 11,1 0,0 3 33,3 0,0 9 100

Borrazópolis 10 58,8 1 5,9 0,0 6 35,3 0,0 17 100

Califórnia 7 53,8 4 30,8 0,0 2 15,4 0,0 13 100

Cambira 10 58,8 4 23,5 1 5,9 2 11,8 0,0 17 100

Faxinal 5 50,0 4 40,0 0,0 0,0 1 10,0 10 100

grandes rios 7 70,0 3 30,0 0,0 0,0 0,0 10 100

Kaloré 6 46,2 4 30,8 1 7,7 0,0 2 15,4 13 100

Marumbi 6 50,0 1 8,3 1 8,3 4 33,3 0,0 12 100

Mauá da serra 7 58,3 4 33,3 1 8,3 8,3 0,0 12 100

rio Bom 3 23,1 3 23,1 2 15,4 1 7,7 4 30,8 13 100

Fonte: Bassi, 2012.

Para a tabela 5.3, na categoria não sabe/não especificou foram agrupadas  
as respostas dos que informaram não terem conhecimento do procedimento de 
autorização com aquelas que apenas relataram ter sido a convite, mas sem saber 
por parte de quem, o que totalizou 13% do conjunto das respostas. entretanto, 
considerando alguns casos específicos, observamos municípios (Bom sucesso, 
Borrazópolis e Marumbi) em que mais de 30% dos respondentes não souberam 
identificar quem havia autorizado sua atuação como conselheiro. essa tabela 
ainda mostra que, no município de rio Bom, 23,1% disseram ter sido indicados 
pelo gestor, mas, na tabela 5.1, para esse mesmo município, nenhum conse-
lheiro se reconheceu como representante desse segmento.

ressaltamos que a composição dos conselhos de saúde foi pensada de modo 
a equilibrar a relação de forças e do reconhecimento da presença de interesses 
distintos dos segmentos de tal forma que a sociedade civil tivesse condições de 
colocar-se diante de setores hegemônicos. no entanto, a questão que se coloca 
aqui não é simplesmente se os conselhos obedecem ou não o previsto na legis-
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lação, mas de que forma esse imbróglio encontrado compromete o processo de 
tomada de decisão bem como os processos de responsividade e accountability.

no seu conjunto, os dados encontrados nos levam a sugerir que as incon-
gruências verificadas interferem no processo de representação, descaracteri-
zando, no limite, até o sentido de esses indivíduos fazerem parte de um colegiado 
que tem a função de acolher/representar os interesses dos diferentes segmentos 
implicados na política de saúde. as incongruências encontradas entre o seg-
mento que o respondente diz representar e quem ele disse ter autorizado sua 
função como conselheiro – adicionado à falta de clareza, em alguns casos, de 
quem foi o autor daquela autorização – compromete os processos de accountabi-
lity, base sobre a qual a legitimidade da representação conselhista poderia ser 
erigida, tal como visto anteriormente. Vale sublinhar que é significativo que te-
nhamos encontrado dados como os apresentados aqui para uma área de política 
pública na qual o modelo conselho possui alto grau de institucionalização se com-
parado com outras áreas. na saúde, os conselhos integram sistemas nacionais  
e possuem forte respaldo legal. Conforme apontou a pesquisa de souza, teixeira e 
lima (2012), que considerou os conselhos nacionais, a área da saúde se destacou 
em todos os índices e mapas que eles construíram buscando identificar não 
apenas o grau de institucionalização dos conselhos, mas também o grau de plura-
lidade representativa que eles abrigam e o grau de distribuição interna do poder 
político nas suas dinâmicas de governança. 

talvez isso ajude explicar a atenção que essa área já está dando às dificul-
dades aqui apresentadas. Promulgada recentemente, a resolução n. 453/2012 
do Conselho nacional de saúde pareceu reconhecer a dificuldade em estabelecer 
a representação de usuários e trabalhadores em alguns contextos, pois há casos 
em que a prática dos conselhos parece ignorar a autorização por segmento, via 
organizações da sociedade civil. essa nova resolução propõe-se, no nosso en-
tender, a “solucionar” o hiato entre o preconizado e o efetivamente praticado, 
estabelecendo formas alternativas de escolha de conselheiros, conforme segue: 

[…] o Conselho de saúde será composto por representantes de entidades, insti-
tuições e movimentos representativos de usuários, de entidades representativas 
de trabalhadores da área da saúde, do governo e de entidades representativas de 
prestadores de serviços de saúde, sendo o seu presidente eleito entre os membros 
do Conselho, em reunião plenária. nos Municípios onde não existem entidades, 
instituições e movimentos organizados em número suficiente para compor o 
Conselho, a eleição da representação será realizada em plenária no Município, 
promovida pelo Conselho Municipal de maneira ampla e democrática. (Brasil, 
2012.)
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Parece-nos que essa resolução abre espaço para que a representação nos 
conselhos de saúde não precise necessariamente ser mediada por organizações 
da sociedade civil. se essa representação pode ser definida em plenária de livre 
participação, cidadãos sem vínculos com entidades podem pleitear o estatuto  
de representante de usuários e trabalhadores. independente disso, o problema da 
autorização, tal como verificamos nos contextos dos municípios estudados, pode 
ser mais bem resolvido com a possibilidade de se definir os representantes em 
plenária pública. 

não podemos afirmar quais foram os reais propósitos da resolução  
n. 453/2012 ao assumir a não existência de organizações civis suficientes em 
alguns municípios para a composição dos conselhos e apresentar uma alternativa 
a eles, mas ao considerarmos o número de habitantes dos treze municípios estu-
dados nesta pesquisa, onze possuem uma população igual ou menor a 20 mil ha-
bitantes, e os dados demonstraram que a representação fica mais embaraçada 
nos municípios menores, o que nos faz indagar se as condições e características 
da representação política não estariam relacionadas também ao porte dos muni-
cípios e às especificidades dessa realidade. 

de todo modo, e como uma primeira conclusão, o que queremos ressaltar é 
que essa alteração chama a atenção para a necessidade de um debate mais efetivo 
sobre o aprimoramento dos desenhos institucionais de instâncias como os conse-
lhos gestores como pressuposto para a legitimidade da representação que se exerce 
no seu interior. os casos estudados mostram, por exemplo, fragilidades nos mé-
todos previstos para a seleção de representantes que precisam ser enfrentadas. 
além disso, é necessário também criar instituições e mecanismos que obriguem 
a prestação de contas para a sociedade. evidentemente, não se trata de crer que 
reformas no desenho institucional resolverão o conjunto de problemas afeitos à 
representação exercida nos conselhos gestores. entretanto, julgamos que o de-
senho institucional e seus impactos na configuração da legitimidade dos conse-
lhos têm sido um elemento pouco presente no debate mais amplo sobre as novas 
formas de representação. Para o caso dos conselhos em particular, talvez consi-
derar de forma mais efetiva esse elemento seja um modo de explorar as possíveis 
bases de legitimidade de representação sem que isso custe abrir mão das exigên-
cias distintivas da prática representativa.
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Concepções de representação política entre os conselheiros

na pesquisa realizada com os treze municípios, os dados demonstram que os 
conselheiros atribuem a si, na maioria dos casos, o exercício das funções do con-
trole social, da representação e da deliberação,10 conforme mostra a tabela 5.4.11

a tabela 5.5 leva em consideração não os municípios, mas a percepção dos 
conselheiros agrupados por segmento sobre quais seriam suas funções.12 ela 
mostra que, em todos os segmentos, as funções percebidas como próprias dos 
conselheiros dizem respeito ao controle social – com ênfase na prestação de contas, 
no aspecto financeiro e na qualidade dos serviços de saúde –, à deliberação – que 
envolve a formulação de planos, estabelecimento de prioridades, aprovação de 
projetos − e à representação – que deve levar em conta os interesses dos represen-
tados no momento do exercício do controle, acompanhamento, deliberação e 
formulação da política.

assim, embora os dados apresentados na tabela 5.5 nos permitam falar no 
imbróglio da representação conselhista, podemos constatar que os conselheiros se 
concebem como representantes. eles reconhecem que têm funções a cumprir en-
quanto representantes. entretanto, na maioria das respostas agrupadas nesse 
item, pudemos perceber que os conselheiros não se concebem representantes de 
um segmento específico dentre aqueles legalmente determinados para compor 
os conselhos dessa área: trabalhadores, usuários, prestadores de serviço e go-

10. Foi perguntado aos entrevistados quais seriam as funções dos conselheiros. a partir das res-
postas, estabeleceram-se 5 categorias, sendo: 1) controle social; 2) representação; 3) processo 
deliberativo e formulação de política; 4) outros; e 5) não souberam responder. dentro de cada 
categoria foram associadas as respostas que mais correspondiam àquele item específico. na 
primeira categoria – controle social, foram agrupadas as respostas que apontam como função 
dos conselheiros fiscalizar os serviços de saúde, analisar as contas e aplicação de verbas e de-
nunciar problemas no atendimento. na segunda – representação, agrupamos as respostas que 
sugeriam “falar em nome de”, que apareceu com maior frequência, afirmando serem represen-
tantes mais da sociedade em geral do que de grupos, associações, usuários e/ou segmento que 
representam. a terceira categoria – processo deliberativo e formulação de política – agrupou  
as respostas que envolviam a tomada de decisão de assuntos referentes à saúde, bem como a 
aprovação de relatórios e orçamento da saúde. denominada outros, a quarta categoria trata das 
respostas que não se enquadram nos demais e referem-se à compreensão das funções do conse-
lheiro como de natureza interventiva nas ações de saúde.

11. a esta questão os conselheiros poderiam dar mais de uma resposta, encaixando-se, portanto em 
mais de uma categoria. sendo assim, o número total das respostas excede 177, a quantidade de 
conselheiros entrevistados.

12. na tabela 5.5, a categoria “não soube” inclui os conselheiros que disseram não saber qual seg-
mento representavam (11 conselheiros no conjunto dos 177 respondentes) e “não respondeu”, 
aqueles que não responderam qual segmento representavam. no entanto, ambos formularam 
respostas concernentes às suas concepções quanto às funções dos conselheiros.
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verno. eles se julgam, antes, “representantes de toda a sociedade”, no sentido de 
ocuparem a posição de guardiões do “bem comum”.

tabela 5.4 − Funções de conselheiros municipais da 16a rsa segundo os próprios repre-
sentantes dos segmentos em cada município (2010-2011)

1
Controle 

social

2
Representação

3
Processo 

deliberativo

4
Outros

5
Não soube

6
Não 

respondeu

no % no % no % no % no % no %

1. apucarana 12 16 12 24 3 5 1 7 0 0 0 0

2. Jandaia do sul 10 13 8 16 1 2 2 14 4 21 0 0

3. novo itacolomi 3 4 3 6 8 13 1 7 1 5 0 0

4. Bom sucesso 3 4 1 2 3 5 3 21 2 11 0 0

5. Borrazópolis 4 5 3 6 10 16 3 21 1 5 0 0

6. Califórnia 6 8 2 4 5 8 1 7 1 5 0 0

7. Cambira 10 13 4 8 5 8 0 0 2 11 0 0

8. Faxinal 6 8 1 2 3 5 1 7 1 5 0 0

9. grandes rios 3 4 1 2 6 10 0 0 1 5 1 100

10. Kaloré 5 6 3 6 5 8 2 14 1 5 0 0

11. Marumbi 6 8 1 2 3 5 0 0 3 16 0 0

12. Mauá da serra 2 3 6 12 6 10 0 0 1 5 0 0

13. rio Bom 7 9 4 8 3 5 0 0 1 5 0 0

total 77 100 49 100 61 100 14 100 19 100 1 100

Fonte: Bassi, 2012.

tabela 5.5 − Percepção das funções dos conselheiros de acordo com segmento represen-
tado (2010-2011) 

 
Usuário Trabalhador Gestor Prestador Não soube

Não 
respondeu

no % no % no % no % no % no %
Controle social 25 29 12 43 28 35 8 53 4 36 0 0

representação 26 31 6 21 14 18 2 13 0 0 1 50

deliberação/
formulação da 
política

20 24 7 25 29 36 3 20 1 9 1 50

outros 8 9 1 4 2 3 0 0 3 27 0 0

não soube 6 7 2 7 6 8 2 13 3 27 0 0

não respondeu 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0

total 85 100 28 100 80 100 15 100 11 100 2 100

Fonte: Bassi, 2012.
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É importante explorar o sentido dessa percepção de representação porque 
nos parece que ela guarda mais afinidades do que contradições com o imbróglio 
anteriormente analisado. ela não faz referência aos coletivos específicos diante 
dos quais a própria ideia de representação deve sua justificativa numa instância 
colegiada, como é o conselho. essa percepção se funda, antes, na defesa genérica do 
“bem comum”. no caso de uma instância colegiada, como é o conselho de saúde, 
os problemas específicos que envolvem a representação, como coordenação, jus-
tificação, responsividade e sanção, apenas ganham um sentido se referidos às 
relações entre conselheiros e os respectivos grupos que representam. 

assim, a concepção de representação política como “bem comum” presente 
entre os conselheiros contrasta com o próprio desenho institucional dos conse-
lhos gestores da saúde, que está assentado no reconhecimento da pluralidade de 
interesses constitutiva dessa área ao prever a representação de usuários, traba-
lhadores, governo e prestadores de serviço privados. esse desenho institucional 
se ampara no reconhecimento da legitimidade da representação das “partes”, 
dos “interesses parciais” e “situados”, enfim, daqueles que estão envolvidos, 
com diferentes posições e perspectivas, nas decisões políticas da área. atende, 
portanto, a uma exigência democrática referente à tomada de decisões, que reco-
nhece os conflitos e que prevê espaços institucionais de sua manifestação e 
negociação por meio da representação dos diferentes interesses implicados. 

deve-se considerar que, independentemente da clareza que o conselheiro 
tenha a respeito de quem ele representa, no exercício de suas atividades relacio-
nadas ao controle social e à deliberação, suas posturas promovem interesses  
determinados, específicos, que o discurso do “bem comum” obscurece. Por isso, 
esse discurso mais fragiliza do que fortalece a responsividade e a accountability 
na prática conselhista. essa concepção obscurece o propósito dos conselhos tal 
como desenhados, ou seja, da diversidade dos interesses presentes no ato de  
representar. 

a concepção de “representar o bem comum” supõe uma sociedade harmô-
nica, na qual o interesse público já está constituído, dado previamente. essa 
concepção, portanto, esvazia a necessidade de a representação ser o vetor da ex-
pressão das diferenças, dos interesses específicos. no limite, esvazia, portanto,  
a própria necessidade de espaços de negociação. seguindo as considerações de 
linz (2007), essa noção de representação política como bem comum pode ser ava-
liada como o reflexo da defesa, fortemente presente em diversas sociedades, do 
valor da “unidade”, da “vontade geral do povo”, cuja virtù, podemos dizer, con-
trasta, no senso comum, com a afirmação do interesse privado, lido, geralmente, 
como expressão de “egoísmo” e “mesquinharia”. o problema extrapola, por-
tanto, a representação conselhista e atinge as instituições representativas tradi-
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cionais. Como analisa o autor, essa noção de representação como bem comum 
responde pelas contradições inerentes dos partidos nos regimes democráticos: 

sua função básica é a de representar os interesses de segmentos específicos da 
sociedade no conflito institucionalizado, enquanto a maioria das pessoas con-
tinua valorizando a unidade e apegando-se à noção irreal de que pode haver uma 
inequívoca “vontade geral” do povo. (linz, 2007, p.285, tradução nossa.)

alguns autores vêm chamando a atenção, entretanto, para o silêncio da 
noção de interesse ou interesse próprio nas próprias discussões contemporâneas 
que envolvem o tema das inovações institucionais e da representação política, 
como é o caso de Miguel (2011), já mencionado. 

Para Mansbridge (2003), por exemplo, os teóricos da democracia delibera-
tiva, os quais possuem forte hegemonia nos debates que envolvem as iis, deve-
riam incorporar nas suas análises a presença do “próprio interesse” (self-interest).13 
Para a autora, um processo bem-sucedido de deliberação democrática deveria 
ser entendido como aquele que possibilita não apenas decisões consensuais, mas 
aquele que proporciona o reconhecimento, entre os participantes, do que seja “o 
meu interesse” e o “interesse do outro”. Para a autora, o reconhecimento dessa 
alteridade, ou dessa relação potencialmente agonística, que o processo delibe-
rativo deve promover, é o pressuposto para “fazer-se” entender pelo “outro”e 
respeitá-lo, exigências do próprio modelo deliberativo de democracia. além 
disso, o que é fundamental ressaltar, o reconhecimento e a afirmação do “pró-
prio interesse” e do “interesse do outro” ajuda a desvendar e contestar entendi-
mentos hegemônicos do que seja o bem comum. Consensos hegemônicos sobre 
o bem comum desempenham o papel de sustentar e reproduzir as opressões 
existentes na sociedade, como já analisou Young (2001) em crítica semelhante 
aos deliberativos.14 

13. no texto que intenciona discutir os silêncios presentes entre os teóricos deliberativos, a autora 
menciona também a importância de incorporar a emoção, o conflito, as desigualdades e a repre-
sentação informal nas análises que envolvem a tomada de decisões. Para o que nos interessa 
aqui, vamos considerar apenas suas considerações sobre o self-interest.

14. Para Young, a expectativa de que o debate público produza unidade, tal como ela entende ser a 
expectativa dos teóricos deliberativos, pode perpetuar e gerar exclusões e injustiças, pois 
aqueles que estão em situação de desvantagem material ou cultural não têm as mesmas condi-
ções e os mesmos recursos daqueles que estão em posição privilegiada para formular, via argu-
mento racional, seus interesses em termos de um “bem comum”. Com diz ela, pede-se aos 
menos privilegiados que deixem de lado a expressão de suas experiências em nome de um bem 
comum que pode ser desfavorável a eles (Young, 2001, p.376).
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numa perspectiva semelhante no que diz respeito a considerar o papel pri-
mordial que os interesses têm na dinâmica política, Hayward (2009) argumenta 
que, sob condições de hierarquias profundas e duradouras, as instituições repre-
sentativas precisam fazer mais do que simplesmente tornar presentes os inte-
resses de todos, tal como pede o modelo da representação descritiva. se essa 
presença é um pressuposto para garantir justiça, ela, por si, não é suficiente para 
abalar aquelas hierarquias. as instituições precisam encorajar a formação de 
novos interesses políticos na direção de possibilitar a contestação daquelas hie-
rarquias. Para a autora, a legitimidade democrática exige o fomento de disputas, 
exige que as instituições políticas encorajem os privilegiados a se envolverem em 
disputas políticas sobre os problemas coletivos, e, entre os desfavorecidos, exige 
o fomento de oposição que subverta as hierarquias arraigadas.

Como segunda e última conclusão dessa discussão, consideramos que, no 
seu conjunto, essas análises mostram a importância de o “interesse” ser levado 
em conta nos debates que envolvem o conceito de representação política. Por 
isso, servem como importante lente crítica no diálogo com os esforços contem-
porâneos de nomeação das práticas conselhistas pelo registro da representação e 
com as próprias concepções de representação nutridas por conselheiros.

Com essa discussão, quisemos apontar para a importância de cultivar esse 
diálogo crítico. e, sobretudo, quisemos chamar a atenção para os riscos de  
enfraquecimento das potencialidades de renovação analítica advindas da biblio-
grafia que se dedicou a enfrentar a presença da representação nas iis e também a 
apontar os limites das concepções teóricas que antagonizam participação e repre-
sentação política. esses riscos se fazem sentir na medida em que o reconheci-
mento da existência de novas formas de representação política, que tantos ganhos 
legou ao debate, desliza para uma leitura na qual o conjunto das práticas hetero-
gêneas da sociedade civil passa a ser qualificada como representação. Como  
argumentamos, o uso indistinto da ideia de representação política dissolve as  
especificidades conceituais do fenômeno em questão e as exigências políticas das 
quais sua legitimidade depende.
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Introdução

o cenário político brasileiro tem sido marcado por experiências inovadoras de 
participação da sociedade na gestão de políticas públicas. essas experiências vêm 
sendo institucionalizadas na medida em que adquirem estabilidade, se forma-
lizam e padronizam procedimentos, o que, dentre outras consequências, pode lhes 
conferir maior legitimidade diante do poder público e da sociedade. as confe-
rências nacionais de políticas públicas são instâncias de participação que se des-

1. Uma primeira versão deste capítulo foi apresentada no 31o Congresso internacional da asso-
ciação de estudos latino-americanos ocorrido entre 29 de maio e 1o de junho de 2013 em 
Washington, estados Unidos. agradecemos os comentários de Margareth Keck e Félix lopez, 
os quais contribuíram sobremaneira para esta nova versão.

2. graduada em Ciência Política − Universidade de Brasília. Pesquisadora do instituto de Pes-
quisa econômica aplicada (ipea). 

3. Mestre em Ciência Política − Universidade de Brasília. analista de Políticas sociais − secre-
taria nacional de Promoção de Políticas de igualdade racial. 

4. graduada em Ciência Política − Universidade de Brasília. servidora estatutária − instituto de 
Pesquisa econômica aplicada (ipea). 

5. Mestre em Ciência Política − Universidade de Brasília. analista técnica de Políticas sociais − 
Ministério do desenvolvimento social e Combate à Fome. 

6. Mestre em Ciência Política − Universidade Federal de Minas gerais. assistente de pesquisa 
− instituto de Pesquisa econômica aplicada (ipea). 
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tacam nesse contexto, devido à frequência em que ocorrem, sua inserção em uma 
diversidade de áreas temáticas e seu potencial mobilizatório – aspectos que de-
mandam um grande esforço de realização por parte do governo.

as conferências nacionais são processos participativos periódicos de diálogo 
entre estado e sociedade, com o objetivo de debater temas específicos e assistir o 
governo no processo de formulação de políticas públicas. as conferências são 
organizadas por órgãos do executivo ou por estes em parceria com conselhos 
nacionais. elas funcionam de forma escalonada, isto é, por meio de etapas prepa-
ratórias nos municípios, entre municípios e nos estados. na etapa inicial, a parti-
cipação é livre; porém, devido à organização escalonada, são eleitos representantes 
governamentais e não governamentais para participar das etapas subsequentes. 
da mesma forma, os resultados dos diálogos também passam pelas etapas até 
chegar ao evento nacional, apesar de parte das conferências permitirem que 
novas propostas sejam elaboradas na etapa nacional (souza et al., 2013).

embora realizadas desde a década de 1940, o propósito de sua realização 
mudou significativamente a partir da 8a Conferência nacional de saúde em 
1986. até aquele momento, as conferências tinham sido usadas para promover a 
articulação federativa e potencializar a capacidade de planejamento e execução 
do governo federal tendo um caráter eminentemente técnico-administrativo.  
a grande mobilização social e o envolvimento da sociedade na 8a Conferência 
nacional de saúde, no entanto, reorientaram o uso das conferências para a  
ampliação da escala da participação, indicando um caráter mais mobilizatório-
-político (ibidem). atualmente, as conferências são formas de envolvimento de 
representantes do estado e da sociedade em amplo diálogo a respeito de propostas 
de políticas públicas. Podem ser convocadas para a formulação de propostas de 
políticas públicas, como também costumam ter como objetivos a avaliação  
de ações e realidades, o fortalecimento da participação e a afirmação de ideias e 
compromissos. assim como os propósitos das conferências variam, seus resul-
tados também podem variar de acordo com os objetivos propostos. algumas 
conferências, por exemplo, têm como resultado a criação ou reformulação e ava-
liação de um plano nacional de política, consolidado em eixos temáticos, diretrizes 
e objetivos. em outros casos, a conferência se organiza em torno da estruturação 
ou avaliação de um sistema de política existente. algumas experiências geram 
relatórios síntese sobre o que foi debatido nas conferências. em outras, apenas 
são transcritas as deliberações resultantes, sem nenhuma organização em formato 
de texto final. 

Mesmo com a ampliação do uso de conferências na última década – do con-
junto de conferências já realizadas no país, 70% ocorreram entre 2003 e 2011 – 
observa-se que ainda existe uma carência de estudos a respeito do que caracteriza 
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as conferências nacionais, como são organizadas, e quais são seus efeitos sobre o 
ciclo de gestão de políticas públicas. de modo a contribuir para um entendi-
mento mais profundo das características e potenciais desses processos partici-
pativos, este estudo tem como foco o desenho institucional das conferências, 
especificamente seu modo de organização e as regras para participação nesses 
processos. olhar para o desenho institucional é importante porque a maneira 
como processos participativos são organizados pode impactar sua efetividade e 
seu potencial inclusivo (Fung, 2004; Faria; ribeiro, 2010, 2011). 

neste capítulo, contudo, em vez de olhar para a relação entre desenho insti-
tucional e resultados das conferências, a proposta é dar um passo atrás e inves-
tigar fatores que podem influir sobre o seu desenho institucional. tendo em vista 
que diferentes regras, pelo menos em teoria, influenciam o tipo de resultado – 
por exemplo, quem participa, como se decide, o que se decide (Fung, 2004) –, 
observar se existem aspectos que influenciam as regras do jogo pode ajudar a 
compreender os resultados diferentes das conferências. Por exemplo, confe-
rências vinculadas à garantia de direitos de grupos socialmente desfavorecidos, 
como negros e mulheres, têm maior tendência a adotar regras com vistas a am-
pliar o seu potencial inclusivo do que conferências vinculadas a outros temas? 
Conferências com maior número de edições adotam desenhos diferenciados de-
vido ao acúmulo de experiência? Questões como essas nos levaram a tentar com-
preender se e como a área de política, os objetivos e a recorrência das conferências 
afetam seus desenhos institucionais.

o trabalho integra esforços de pesquisa da equipe da diretoria de estudos e 
Políticas do estado, das instituições e da democracia (diest), do instituto de 
Pesquisa econômica aplicada (ipea), em que foram reunidas informações sobre 
817 conferências nacionais realizadas entre 2003 e 2011 com o objetivo de ma-
pear suas características. a partir de extensa análise documental em atos convo-
catórios, regimentos internos, regulamentos e relatórios de atividades, foram 
sistematizadas informações a respeito da forma de organização dos processos 

7. a lista oficial do governo elenca 82 conferências realizadas nesse período, pois inclui a 1a Con-
ferência de recursos Humanos da administração Pública Federal. embora essa conferência 
tenha sido incluída no banco de dados a priori, ela não foi considerada na análise empreendida 
neste artigo por dois motivos principais. Primeiro, tendo em vista a especificidade temática 
dessa conferência, teríamos que criar uma área de política apenas para ela, o que inviabilizaria 
os testes estatísticos para área de política devido à ausência de variabilidade dos dados. além 
disso, não foi possível coletar informações quanto a essa conferência para a maior parte das variá-
veis de interesse, de modo que sua inclusão não contribuiria para a observação de diferenças 
sistemáticas entre os casos estudados. a lista oficial de conferências é divulgada na página da 
secretaria-geral da Presidência da república. disponível em: http://www.secretariageral.gov.
br/art_social/conferencias. acesso em: 5 fev. 2013.
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conferenciais, das regras para a participação e das normas para a deliberação. os 
dados reunidos a partir da pesquisa documental foram consolidados em um 
banco de dados8 e tratados em software de análise estatística.

Utilizamos os dados colhidos a partir do mapeamento para testar as hipó-
teses de que a forma de funcionamento de uma conferência varia caso seja reali-
zada em uma área de política específica, com certos objetivos e conforme o 
número de edições já realizadas. Para tanto, o desenho institucional foi estudado 
a partir de variáveis organizadas em torno de três dimensões: organização, deli-
beração e inclusão. as relações entre as variáveis foram analisadas a partir de 
dados descritivos e complementadas por testes estatísticos a partir de análise 
multivariada.9 

este capítulo está organizado em quatro seções. a primeira traz uma breve 
revisão da literatura sobre o estudo do desenho institucional de processos parti-
cipativos na gestão de políticas públicas. a segunda seção apresenta o modelo 
analítico que subsidiou a formulação de hipóteses e a investigação. a seção se-
guinte, por sua vez, traz os resultados das análises, organizados em torno das três 
dimensões do desenho institucional delimitadas – forma de organização, delibe-
ração e potencial inclusivo das conferências. na seção final, tecemos algumas 
considerações a partir do estudo desenvolvido. 

O desenho institucional no funcionamento de  
instituições participativas

Para conhecer a maneira de funcionamento das instituições participativas  
é importante investigar as regras que orientam procedimentos e condicionam a 
ação de indivíduos e grupos. embora as normas sejam passíveis de múltiplas  

8. Quanto ao mapeamento das conferências realizadas entre 2003 e 2011, é importante ressaltar 
que não foi possível coletar informações para alguns casos devido à dificuldade de acessar  
determinados documentos. Para solucionar parte das dificuldades em torno dessa questão, a 
opção “sem informação” foi usada quando a documentação consultada estava incompleta ou 
quando não existia documento que versasse sobre o temário em análise. Por exemplo, a per-
gunta “existem cotas?” poderia gerar as respostas: “sim, existem cotas”, “não, não existem 
cotas” ou “sem informação”. o “sem informação” foi usado quando não existiam documentos 
que trataram da definição de quem pode participar da conferência. a resposta negativa, nesse 
caso, foi usada quando a documentação completa não mencionava a existência de cotas, e a 
resposta selecionada foi “não, não existem cotas”. os dados descritivos apresentados neste ar-
tigo referem-se apenas aos casos válidos. todos os dados da pesquisa estão disponíveis em: 
www.ipea.gov.br/participacao.

9. a equipe autora deste trabalho agradece o apoio de acir dos santos almeida na análise estatís-
tica empreendida.
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interpretações e alterações, elas orientam a dinâmica, ou melhor, a maneira de 
ocorrência das interações socioestatais em processos institucionalizados de inte-
ração. as regras ou normas formais são diretrizes para o desempenho institu-
cional, pois estimulam certos comportamentos e constrangem outros (March; 
olsen, 1989). em instituições participativas, as regras prescrevem a forma de 
organização e funcionamento do processo político, delimitando quem participa, 
sobre o que participa, quando participa e como participa (Fung, 2004).

Mesmo que estudar as regras não possibilite necessariamente conhecer as 
dinâmicas políticas, vale investigar o desenho institucional considerando-o um 
indicativo dessas dinâmicas. o desenho institucional pode ser entendido como o 
conjunto de regras e procedimentos que dá forma a uma instituição participativa 
e a torna distinta de outras instituições políticas. os públicos, os assuntos e as 
práticas esperadas estão regulamentados e podem influenciar, ou melhor, dire-
cionar o modo de funcionamento das instituições participativas. segundo Faria e 
ribeiro (2010, 2011), o desenho institucional pode impactar a dinâmica partici-
pativa, representativa e deliberativa da própria instituição. além disso, o desenho 
pode gerar consequências ligadas aos níveis, vieses e qualidade da participação; à 
capacidade de informação de autoridades e participantes; ao estímulo de habili-
dades políticas; à responsividade dos governantes; e à eficácia das políticas 
(Fung, 2004). 

Para observar as regras e normas que regem as formas de interação entre es-
tado e sociedade, é importante considerarmos que no Brasil a participação social 
na gestão de políticas públicas se orientou pela rotinização de procedimentos, 
aceitação de práticas formais por parte da sociedade e forte atuação do estado 
como promotor de processos participativos. Conforme lüchmann (2009) propõe, 
é necessário considerar três questões centrais na análise de instituições participa-
tivas: o caráter estável dos espaços baseado na constituição por regras, a capaci-
dade de regular comportamentos e a possibilidade de mudança de acordo com a 
correlação de forças do contexto. nesse sentido, haveria nas instituições uma esta-
bilidade nas regras que pode condicionar a ação dos sujeitos envolvidos, mas que 
não impede a transformação a depender das lutas e conflitos constitutivos do 
processo de desenvolvimento institucional.

Conforme observa avritzer (2009), a flexibilidade e o experimentalismo 
também são características das instituições participativas, pois necessitam ser 
abertas à incorporação dos modos organizativos da sociedade e às adaptações  
resultantes do encontro entre lógicas de ação distintas. assim, mesmo que as ins-
tituições sejam constituídas por regras, é possível e comum reinterpretá-las e 
modificá-las. além disso, o funcionamento e efetividade dessas instituições 
também dependem do contexto político em que estão inseridas. Por exemplo, o 
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comprometimento do governo responsável pode trazer mais ou menos êxito a 
um tipo de desenho institucional (avritzer, 2008, 2009; lüchmann, 2009). dessa 
forma, a participação se institucionaliza não apenas pela regulamentação, mas 
por meio de um processo contínuo, complexo e não uniforme de interações entre 
os sujeitos presentes. o estudo das regras revela os parâmetros para a ação das 
múltiplas partes envolvidas sem, é claro, esgotar outros importantes aspectos da 
dinâmica política.

É importante também ter em mente que as instituições não são uma coorde-
nação neutra de mecanismos, mas refletem a distribuição de poder em um dado 
contexto (thelen, 1999). dessa forma, as estruturas institucionais, aqui enten-
didas como desenho institucional, revelam escolhas resultantes da dinâmica das 
forças políticas presentes no contexto (Mahony; thelen, 2010). se um processo 
participativo é iniciado buscando envolver certos grupos sociais, trazer uma 
abertura específica à proposição ou gerar um tipo de processo de diálogo em um 
determinado momento do ciclo de gestão, essas decisões são fruto de uma corre-
lação de forças políticas.

em estudos específicos sobre os desenhos institucionais de fóruns públicos 
de participação é possível observar convergência em relação aos componentes 
que devem ser analisados ao comparar instituições participativas em diferentes 
locais ou áreas temáticas. esses elementos incluem normas para estrutura de 
funcionamento, frequência e local de reuniões, existência de paridade na repre-
sentação dos setores, eleição dos conselheiros e presidente, escolha de represen-
tantes, quem propõe a pauta e como se decide (Faria, 2007; Faria; ribeiro, 2010, 
2011; lüchmann, 2009). nesses estudos, o desenho institucional é, em geral, 
considerado como uma variável explicativa, assumindo-se que ele pode influen-
ciar as dinâmicas de funcionamento das instituições participativas. ao mesmo 
tempo, a literatura aponta que alguns desses elementos podem variar, tornando 
os desenhos institucionais diferenciados entre si. assim, a variação de desenhos 
institucionais também pode ser objeto de análise. 

nesse sentido, o desenho institucional é tanto uma variável a ser explicada 
quanto uma variável explicativa para se compreender como se dá a participação 
política nessas instâncias. neste trabalho, o esforço é analisar aspectos que 
podem influenciar a variação do desenho institucional de conferências nacionais 
– portanto, considerando-o como variável a ser explicada –, em particular obser-
vando a forma de organização, o potencial inclusivo de sujeitos políticos e alguns 
aspectos do processo deliberativo.
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Fatores que podem influenciar o  
desenho institucional de conferências

Com o intuito de aprofundar o estudo sobre aspectos que condicionam o  
desenho institucional de conferências nacionais, identificamos três fatores que 
poderiam impactar as regras de realização desses processos: área de política, obje-
tivos e número de edições. nesta seção, apresentamos as hipóteses de trabalho 
associadas a cada um desses fatores. os resultados dos testes dessas hipóteses são 
apresentados na seção subsequente. 

no que se refere à área de política, a expectativa é de que o desenho institu-
cional varie a depender da área de política em que a conferência é realizada, pois 
em áreas distintas há diferentes sujeitos políticos com experiências organizativas 
peculiares. Considerando que o desenho institucional é fruto da dinâmica das 
forças políticas presentes no contexto (Mahony; thelen, 2010), é de se esperar 
que em áreas de políticas diferentes possam ser encontradas diversas regras para 
o funcionamento das conferências. Pires e Vaz (2012) mostram que nos últimos 
anos houve incremento e diversificação nas formas de interlocução entre estado 
e sociedade, e que há, no nível federal, associação entre formas de interlocução e 
áreas temáticas de políticas públicas. os autores observam, por exemplo, que os 
gestores de políticas públicas enxergam diferentes objetivos para diferentes 
formas de interlocução. dessa maneira, a área de política indicaria propensão  
ao uso de certos tipos de formas de participação, bem como maior ou menor 
permeabilidade à participação social.

no âmbito desta pesquisa, as conferências nacionais foram agrupadas em 
quatro áreas de política a depender do órgão responsável e dos conteúdos em diá-
logo: garantia de direitos, Políticas sociais, desenvolvimento econômico, e 
infraestrutura e recursos naturais (ipea, 2013). a área de garantia de direitos 
abarca conferências a respeito de políticas que visam efetivar direitos e prover 
oportunidades a grupos sociais historicamente excluídos ou marginalizados dos 
processos políticos. a área de Políticas sociais, por sua vez, inclui conferências 
que tratam da provisão de bens e serviços públicos destinados a promover condi-
ções e oportunidades de vida digna para a população e a impedir situações de 
risco social. desenvolvimento econômico refere-se a conferências que lidam com 
assuntos relacionados ao fomento da economia como ações de apoio, financia-
mento, organização e regulação de diferentes atividades econômicas. Por fim,  
a área de infraestrutura e recursos naturais envolve conferências voltadas para o 
desenvolvimento de condições materiais e de infraestrutura nas diversas áreas e à 
preservação do meio ambiente e dos recursos naturais. entre as 81 conferências 
estudadas, 49 (61%) eram da área de Políticas sociais, 14 (17%) de desenvolvi-
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mento econômico, 10 (12%) de garantia de direitos e 8 (10%) de infraestrutura 
e recursos naturais. 

além da área de política, entende-se que os objetivos das conferências defi-
nidos nos atos normativos também influenciam o desenho institucional. as fina-
lidades expressas no ato de convocação podem indicar distintas intenções e,  
por conseguinte, requerer diferentes formas de funcionamento para o processo 
(souza, 2012). isso significa sugerir que o desenho institucional pode variar con-
forme o objetivo declarado, posto que as intenções expressas em atos normativos 
supostamente orientam a definição de participantes, agenda de discussão e forma 
de participação.

neste estudo, os objetivos constantes nos atos normativos das conferências 
foram sistematizados em quatro tipos: agendamento, avaliação, participação e 
proposição (souza, 2012; ipea, 2013). os objetivos de agendamento referem-se  
à difusão de ideias e à afirmação de compromissos. objetivos de avaliação, por 
sua vez, enfocam ações de diagnóstico de uma situação ou avaliação de políticas, 
assim como de apreciação do encaminhamento de deliberações de conferências. 
objetivos de participação versam sobre a ampliação ou fortalecimento de es-
paços participativos na gestão de políticas públicas. Por fim, os objetivos de 
proposição referem-se à formulação de estratégias ou diretrizes políticas para 
garantia de direitos, articulação entre entes federados e financiamento de ações, 
identificação de prioridades de ação para órgãos governamentais, além de inten-
ções específicas de criação ou reformulação de planos, programas, políticas e 
sistemas. 

Foi possível coletar informações quanto aos objetivos de 76 conferências. 
destas, 61% tinham objetivo de agendamento, 48% de avaliação, 44% de partici-
pação e 82% de proposição. É importante deixar claro que os objetivos das confe-
rências não são mutuamente excludentes, de modo que uma mesma conferência 
pode ter mais de um objetivo. 

Por fim, com relação ao número de edições, a hipótese é de que a recorrência 
de convocação do processo conferencial – analisado a partir do número de edi-
ções – influencia o desenho institucional, pois se espera que o aprendizado acu-
mulado e as experiências anteriores orientem mudanças nas regras de realização 
de modo a aperfeiçoar os processos. no conjunto de conferências analisado, o 
número mínimo de edições era igual a 1, referente a conferências em sua primeira 
edição, ao passo que o número máximo foi 14, observado para a 14a Conferência 
nacional de saúde. Para as 81 conferências, a média do número de edições foi de 
3,27. tendo em vista que os dados coletados referem-se às conferências reali-
zadas entre 2003 e 2011, é possível que os dados sub-representem temáticas que 
já haviam realizado edições antes desse período.
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dentro do modelo analítico adotado neste estudo, área de política, objetivos 
e número de edições seriam variáveis explicativas de variações no desenho insti-
tucional das conferências. a relação entre essas variáveis e o desenho institu-
cional, por sua vez, foi analisada a partir de variáveis organizadas em torno  
de três dimensões: 1) organização – observada a partir do número de etapas e da 
existência de conselho vinculado; 2) deliberação – analisada a partir da existência 
de número-limite de propostas nas etapas municipais, estaduais e nacional, e da 
possibilidade de formulação de novas propostas na etapa nacional; e 3) inclusão 
– observada a partir da proporção de vagas para representantes da sociedade,  
da existência de vagas para delegados natos e da existência de cotas para partici-
pação na etapa nacional. as três dimensões e variáveis associadas são explicadas 
na próxima seção, juntamente com a análise dos dados. a Figura 6.1 ilustra o 
modelo analítico adotado.

Figura 6.1 − Modelo de análise
Fonte: elaboração pelos autores.

tomando como base esse modelo, a análise dos dados foi feita a partir de 
medidas descritivas, e complementada por testes estatísticos a partir de análise 
multivariada. Cada variável dependente foi cruzada com a área de política, os 
objetivos e o número de edições com a finalidade de observar o comportamento 
dos dados e a existência de associações significativas ou não entre eles. de modo 
a tornar a apresentação dos dados mais objetiva e clara, os resultados observados 
são apresentados na próxima seção de maneira sobretudo descritiva; os testes es-
tatísticos são citados de maneira complementar. 
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Análise de condicionantes e influências no desenho 
institucional de conferências nacionais

Forma de organização: número de etapas e conselho vinculado

a organização de uma conferência revela quem convoca e conduz os pro-
cessos, por quais meios, quais formatos, e o tempo dedicado para mobilização de 
participantes. É importante considerar que as instituições participativas se dis-
tinguem por seus diferentes desenhos institucionais, em particular pela organi-
zação dos processos que indicará a maneira como a participação será realizada 
(avritzer, 2008). analisar a forma de organização do processo pode indicar maior 
ou menor abertura à participação, tendo em vista que a delimitação de espaços  
e normas pode impactar a capacidade de envolvimento de diferentes sujeitos 
políticos (ipea, 2013).

Consideramos, para a análise da organização das conferências, dados rela-
tivos ao número de etapas realizadas e à existência de conselho vinculado. em 
primeiro lugar, entende-se que um maior número de etapas pode significar mais 
possibilidades de participar, na medida em que a realização de etapas prepara-
tórias territoriais (municipais, intermunicipais e estaduais) e de etapas não territo-
riais (livres, setoriais e virtuais) amplia as chances de envolvimento de diferentes 
sujeitos políticos com distintas formas de engajamento (ipea, 2013). desse modo, 
é interessante observar se o número de etapas varia conforme área de política, 
objetivo e número de edições, o que poderia dizer algo sobre o potencial de parti-
cipação na conferência a depender desses fatores. 

o número máximo de etapas preparatórias que uma conferência poderia  
ter era igual a seis, quando contava com todos os tipos de etapas territoriais e  
não territoriais, ao passo que o número mínimo, zero, referia-se às conferências  
que contaram apenas com a etapa nacional. a 2a Conferência de Cultura foi a 
única que contou com todos os seis tipos de etapas preparatórias. a tabela 6.1 
mostra que a média do número de etapas foi de 2,4 entre todas as conferências. 
as diferenças entre as médias das áreas de política10 não são grandes, sendo que as 
conferências na área de desenvolvimento econômico são as que tendem a apre-
sentar, em média, menor número de etapas.11

10. as áreas de política são mutuamente excludentes, isto é, uma conferência faz parte apenas de 
uma das áreas de política delimitadas.

11. de modo a testar a associação entre as variáveis, foi feita uma regressão binomial negativa do 
número de etapas como função da área de política, controlando pelos objetivos e pelo número 
de edições. os resultados sugerem que as diferenças observadas entre as médias do número de 
etapas em conferências das quatro áreas não são estaticamente significativas.
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tabela 6.1 − Média do número de etapas por área de política das conferências

Área de política Média do número de etapas Desvio padrão Frequência

garantia de direitos 2,3 1,5 10

Políticas sociais 2,4 1,3 49

desenvolvimento 
econômico

1,7 1,3 14

infraestrutura e 
recursos naturais

3,0 0,5 8

total 2,4 1,3 81

Fonte: elaboração pelos autores.

Com relação aos objetivos (tabela 6.2), observa-se que a média do número 
de etapas é maior em conferências que apresentam objetivo de participação (2,85), 
seguida por conferências com objetivo de avaliação (2,67) e de proposição (2,66). 
também cabe ressaltar que, quando não há objetivo de proposição, o número 
médio de etapas é bastante inferior aos demais.12 esse dado é interessante pois 
mostra que, embora a presença do objetivo de proposição não implique um  
número maior de etapas, a ausência dele indica que há menor preocupação com a 
diversificação de etapas para mobilização de participantes.

tabela 6.2 − Média do número de etapas por objetivo da conferência

Objetivo
Média do número de 

etapas
Desvio padrão Frequência

agendamento
não 2,86 1,15 29

sim 2,25 1,25 47

avaliação
não 2,30 1,37 39

sim 2,67 1,08 37

Participação
não 2,19 1,13 42

sim 2,85 1,30 34

Proposição
não 1,61 0,86 13

sim 2,66 1,24 63

total 2,48 1,24 76

Fonte: elaboração pelos autores.

12. os resultados de regressão binomial negativa do número de etapas como função dos objetivos, 
controlando pela área de política e pelo número de edições, no entanto, sugere que as diferenças 
observadas entre as médias do número de etapas não são estaticamente significativas.
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observou-se uma correlação negativa baixa (−0,22), porém estatisticamente 
significativa (valor p = 0,047) entre o número de edições e o número de etapas 
das conferências. nesse sentido, à medida que o número de edições aumenta, o 
número de etapas diminui. Controlando-se pela área e pelo objetivo, estima-se 
que a um aumento do número de edições, do seu valor mínimo (1) para o má-
ximo amostral (14), está associada uma redução média de 1,08 no número de 
etapas.13 

É preciso ter em mente, contudo, que os dados referem-se às conferências 
realizadas entre 2003 e 2011, de modo que as primeiras edições de algumas con-
ferências, como as de saúde e de assistência social, não foram consideradas na 
análise; ao mesmo tempo, várias conferências realizaram suas primeiras edições 
nesse período. dessa forma, parece prudente sugerir que conferências mais  
recentes estão experimentando novas formas de organização que ampliam as 
possibilidades de participação, ao passo que conferências mais antigas tendem a 
manter um modelo de organização mais tradicional – no caso, contando apenas 
com etapas preparatórias municipais e estaduais. Por exemplo, ao passo que a 
14a Conferência de saúde, realizada em 2011, contou com etapas preparatórias 
municipais e estaduais, modelo tradicionalmente adotado em conferências dessa 
política, a 1a Conferência de segurança Pública, realizada em 2009, teve cinco 
tipos diferentes de etapa, incluindo etapas livres e etapa virtual.

a existência de um conselho vinculado ao processo da conferência também 
pode ser vista como elemento de abertura à participação, pois o envolvimento do 
colegiado traz maior possibilidade de envolvimento da sociedade civil na organi-
zação da conferência, o que seria menos provável no caso de uma comissão orga-
nizadora formada somente por integrantes do órgão do executivo responsável 
por convocar a conferência. ainda que não haja garantia de que isso proporcione 
maior escuta às demandas sociais, a presença do conselho pode trazer outras 
perspectivas para as escolhas das estratégias de mobilização.

entre as 81 conferências analisadas, apenas 18 não estavam vinculadas a  
nenhum conselho. Conforme mostra a tabela 6.3, a área de desenvolvimento 
econômico é a que, proporcionalmente, contou com a menor participação de 
conselhos – mais da metade das conferências realizadas nessa área não tiveram 
nenhum conselho vinculado ao processo. nas demais áreas de política, a maior 
parte das conferências (80% ou mais) teve algum conselho vinculado. as dife-
renças entre as proporções para cada área foram testadas14 e, de fato, a única  

13. a associação entre as variáveis foi testada a partir de regressão binomial negativa. 
14. as diferenças foram avaliadas por meio de regressão logística da existência de conselho  

como função da área de política, controlando pelos objetivos e pelo número de edições. os  
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diferença significativa refere-se à área de desenvolvimento econômico. interes-
sante notar que essa também foi a área com menor número médio de etapas pre-
paratórias. esses dados podem indicar que haveria menor abertura à participação 
em conferências ligadas a essa área de política.

tabela 6.3 − Presença de conselho vinculado por área de política

Área de política
Conselho vinculado

Total
Não Sim

garantia de direitos 20% 80% 100% (n = 10)

Políticas sociais 14% 86% 100% (n = 49)

desenvolvimento econômico 57% 43% 100% (n = 14)

infraestrutura e  
recursos naturais

13% 87% 100% (n = 8)

total 22% 78% 100% (n = 81)

Fonte: elaboração pelos autores.

no que tange à relação entre presença de conselho vinculado e objetivo da 
conferência (tabela 6.4), observa-se que, entre as 63 conferências com objetivo 
de proposição, 86% contavam com conselho vinculado. em contrapartida, mais da 
metade das conferências sem esse objetivo não estavam vinculadas a nenhum 
conselho. interessante notar que conferências com e sem objetivo de participação 
não diferem substantivamente quanto à existência de conselho vinculado. Por 
outro lado, conferências com objetivo de agendamento foram as que, propor-
cionalmente, menos tiveram participação de conselhos – 30% das conferências 
com esse objetivo não tinham conselho vinculado. além disso, entre as confe-
rências sem objetivo de agendamento, 90% estavam vinculadas a algum conselho. 
Finalmente, com relação ao objetivo de avaliação nota-se que a proporção de 
conferências com conselho vinculado é relativamente maior quando o objetivo 
está presente (89%) do que quando não está (67%).

resultados sugerem que a probabilidade de que haja conselho vinculado é significativamente 
menor (valor p = 0,013) na área de desenvolvimento econômico em relação à área de Políticas 
sociais (categoria de referência). as diferenças para as demais áreas de política não se reve-
laram significativas.
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tabela 6.4 − existência de conselho vinculado por objetivo da conferência

Objetivo
Conselho vinculado

Total
Não Sim

agendamento
não 10% 90% 100% (n = 29)

sim 30% 70% 100% (n = 47)

avaliação
não 33% 67% 100% (n = 39)

sim 11% 89% 100% (n = 37)

Participação
não 24% 76% 100% (n = 42)

sim 21% 79% 100% (n = 34)

Proposição
não 62% 38% 100% (n =13)

sim 14% 86% 100% (n = 63)

total 17 59 76

Fonte: elaboração pelos autores.

os testes estatísticos15 sugerem que as diferenças entre as proporções são 
significativas apenas para o objetivo de avaliação. a probabilidade de que haja 
conselho vinculado é significativamente maior quando há objetivo de avaliação 
do que quando há objetivo de proposição (valor p = 0,03), de agendamento 
(valor p = 0,03) ou de participação (valor p = 0,05). esse dado é relevante se con-
sideramos que muitos conselhos têm como função, pelo menos normativamente, 
acompanhar os resultados das conferências e avaliar o andamento das políticas. 
dessa forma, a inclusão de um objetivo de avaliação no processo conferencial 
pode indicar a necessidade da presença de um conselho na organização, seja para 
o fornecimento de subsídios ou para o aproveitamento das análises geradas.

Com relação à forma de organização das conferências, analisou-se, por fim, 
a relação entre a presença de conselho e o número de edições da conferência. os 
dados descritivos mostram que conferências que têm conselho vinculado pos-
suem em média 3,6 edições, ao passo que conferências sem vinculação a conselho 
têm em média 1,9 edição. esse dado pode indicar que conferências que não pos-
suem um conselho vinculado estão inseridas em políticas nas quais a participação 
ainda está pouco institucionalizada. a presença de um conselho e o seu envolvi-
mento na organização de processos participativos podem ser indicadores de insti-
tucionalização da participação, por isso é interessante notar que, quando não há 

15. as diferenças foram avaliadas por meio de regressão logística da existência de conselho como 
função dos objetivos, controlando pela área de política e pelo número de edições.
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conselhos envolvidos na organização ou participando das conferências, esses 
processos foram realizados, em média, menos vezes.

Forma de deliberação: limite de propostas e  
elaboração de novas propostas 

nas conferências, o exercício da deliberação se direciona a políticas públicas 
já existentes ou à incorporação de novas demandas sociais. a deliberação envolve 
ações de discussão, construção de consensos, cooperação entre atores, resolução 
de conflitos e tomada de decisão (ipea, 2013). ela é vista como componente do 
desenho institucional das conferências, pois a forma como é estru turada é decisiva 
para definir processos de interação nas atividades e, por consequência, os pro-
dutos esperados (lüchmann, 2009). o modelo delibe rativo é tido como relevante, 
pois delimita a maneira e o estilo das discussões nas quais os participantes ofe-
recem propostas e justificações para sustentar as decisões coletivas (Fung, 2004).

neste artigo, a forma como a deliberação ocorre nas conferências foi exami-
nada por meio de informações sobre a existência de número-limite de propostas 
nas etapas municipais, estaduais e nacional, e pela possibilidade da formulação 
de novas propostas na etapa nacional. ambos os aspectos se relacionam com a 
capacidade propositiva atribuída à conferência e indicam o formato das ações de 
deliberação. 

a delimitação da quantidade de propostas que resultarão da conferência in-
dica escolha de propostas agregadoras, o que pode facilitar e direcionar a adoção 
das propostas pelos gestores. Quando os resultados de conferências apenas 
listam demandas de maneira ilimitada, pode ser mais difícil encaminhá-las. a 
existência de limite de propostas foi cruzada com a área de política para verificar 
se haveria alguma preocupação diferenciada com o direcionamento do debate 
conforme a área em que a conferência, era realizada. também foi investigada a 
relação com o objetivo da conferência, pois, a depender do objetivo, pode haver 
maior ou menor probabilidade de a conferência julgar necessário estabelecer  
limites. ademais, buscou-se examinar a relação entre limite de propostas e nú-
mero de edições, pois poderia haver a adoção de limites propositivos a partir de 
algum aprendizado institucional derivado da recorrência da conferência.

nota-se que poucas conferências adotam limite de propostas para cada 
etapa.16 entre as 56 conferências para as quais foi possível obter informação, 

16. devido à pouca variabilidade dos dados para existência de limite de propostas, não foi possível 
avaliar se diferenças por área e por objetivo eram estatisticamente significativas. o mesmo 
ocorreu no que tange à relação entre limite de propostas e número de edições.
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apenas quatro conferências adotaram limite de propostas na etapa municipal, 
todas na área de Políticas sociais. as quatro conferências possuíam objetivo de 
proposição e de participação, ao passo que duas tinham objetivo de agendamento 
e apenas uma de avaliação. a média do número de edições para essas conferên-
cias foi de 4,75. 

no que se refere à existência de limites estaduais, apenas 6 das 62 conferên-
cias para as quais foi possível obter informação adotaram limite de propostas 
nessa etapa. tal como foi o caso para os limites municipais, todas as conferên-
cias com limites estaduais eram da área de Políticas sociais. da mesma forma, 
todas tinham objetivo de participação e de proposição. entre as seis, duas tinham 
objetivo de avaliação e duas de agendamento. Com relação ao número de edições, 
a média para conferências com limite de proposta estadual foi de 4,6 edições. os 
dados semelhantes para limites municipais e limites estaduais podem ser expli-
cados pelo fato de que estamos falando, em geral, das mesmas conferências, na 
medida em que as quatro conferências que adotaram limites municipais também 
adotaram limites estaduais. a adoção de limites na 7a Conferência de assistência 
social e na 14a Conferência de saúde corrobora as médias mais elevadas quanto 
ao número de edições (Quadro 6.1). 

Finalmente, cabe olhar para a existência de limite de propostas na etapa na-
cional. Foi possível coletar informações para 65 conferências, das quais oito ado-
taram limite de propostas para essa etapa. as oito conferências eram da área de 
Políticas sociais, sendo que sete delas tinham objetivos de agendamento e sete  
de proposição; quatro delas tinham objetivo de agendamento e duas de avaliação. 
a média do número de edições para as conferências com limite nacional de pro-
postas foi de 1,3 edição. a diferença desse número em relação às médias obser-
vadas para limites estaduais e municipais pode ser explicada pelo fato de que 
algumas das conferências que adotaram apenas limite nacional estavam em suas 
primeiras edições e também porque nenhuma conferência com mais de quatro 
edições adotou limite de propostas nacional. 

Percebe-se que as conferências que estabeleceram limites eram principal-
mente conferências em suas primeiras edições, todas da área de Políticas sociais. 
o fato de que poucas conferências adotaram limites indica que esse é um recurso 
ainda pouco utilizado no desenho das conferências, o que sugere que as confe-
rências têm funcionado, sobretudo, como espaços de agregação de demandas so-
ciais, sem um processo de filtragem feito em conjunto com a sociedade. 



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 163

Quadro 6.1 − detalhamento das conferências que adotaram limite de propostas

Conferência
Limite de propostas

Nacional Estadual Municipal

1a de Cultura X

2a de Cultura X

1a de esporte X

1a infantojuvenil pelo Meio ambiente X

1a de saúde ambiental X

3a de esporte X X X

1a de Juventude X X X

1a de segurança Pública X X X

7a de assistência social X

2a de esporte X

14a de saúde X X

total 8 6 4

Fonte: elaboração pelos autores.

Com relação ao segundo aspecto observado na dimensão de deliberação, 
consideramos que a possibilidade de formular propostas novas na etapa nacional 
pode gerar desconexão com as propostas formuladas no decorrer do processo, 
dado que os resultados das etapas anteriores poderiam ser deixados de lado na 
etapa nacional. o processo seria mais bem considerado se os representantes  
na etapa nacional trabalhassem a partir da sistematização do material encami-
nhado pelas etapas prévias e não pudessem criar livremente novas propostas 
que, por ventura, desconsiderassem o que foi produzido anteriormente.

entre as 41 conferências para as quais foi possível coletar informações sobre 
essa variável, 18 conferências (44%) permitiam a formulação de novas propostas 
na etapa nacional (tabela 6.5). embora o número de casos que permitiam novas 
propostas seja pequeno em cada área, nota-se que, proporcionalmente, a área de 
infraestrutura e recursos naturais teve mais casos que as demais.17

17. dada a pouca variabilidade dos dados para possibilidade de inclusão de novas propostas, não 
foi possível avaliar se diferenças por área eram estatisticamente significativas. 
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tabela 6.5 − Formulação de novas propostas na etapa nacional por área de política

Área de política
Novas propostas na  

etapa nacional Total
Não Sim

garantia de direitos 100% 0 100% (n = 4)

Políticas sociais 56% 44% 100% (n = 27)

desenvolvimento econômico 50% 50% 100% (n = 4)

infraestrutura e recursos naturais 33% 67% 100% (n = 6)

total 56% 44% 100% (n = 41)

Fonte: elaboração pelos autores.

Com relação aos objetivos, as diferenças observadas entre a possibilidade de 
formulação de novas propostas e a existência de um dos objetivos foram signifi-
cativas apenas para o objetivo de avaliação.18 nesse caso, a probabilidade de que 
uma conferência permita novas propostas na etapa nacional é significativamente 
maior (valor p = 0,006) relativamente a conferências com objetivo de proposição, 
categoria de referência por ter mais casos de sucesso. os dados descritivos mos-
tram que apenas 21% das conferências que previam formulação de novas pro-
postas na etapa nacional não tinham objetivo de avaliação. a média do número 
de edições para conferências que permitiam novas propostas na etapa nacional 
foi de 4,6 edições, enquanto conferências que não permitiam novas propostas ti-
nham em média 2,65 edições. novamente, o experimentalismo em conferências 
mais recentes revela estratégias deliberativas diferenciadas, quando comparadas 
com conferências cuja recorrência é maior.

Potencial inclusivo: vagas para sociedade, delegados natos e cotas

a dimensão da inclusão é considerada um dos componentes do desenho ins-
titucional, analisada a partir das regras que indicam quem pode participar. o 
conjunto de regras que determina os sujeitos políticos participantes pode revelar 
problemas de inclusão associados à paridade e representação por organizações 
(lüchmann, 2009). além disso, essas normas indicam os mecanismos de escolha 
de participantes e podem favorecer a predominância dos que possuem recursos, 

18. as diferenças foram avaliadas por meio de regressão logística da existência de possibilidade de 
formular novas propostas como função dos objetivos, controlando pelo número de edições.



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 165

interesse e tempo (Fung, 2004). Por isso, as escolhas de quem participa revelam 
o potencial inclusivo das conferências.

Considerando a diversidade social existente no Brasil, ações voltadas ao en-
volvimento de diferentes grupos da população podem indicar um desenho insti-
tucional potencialmente mais inclusivo (ipea, 2013). Várias questões poderiam 
ser exploradas para tratar a inclusão, por exemplo, dados sobre o perfil socioe-
conômico dos participantes das conferências. tais informações elucidariam a  
representação de segmentos sociais, sua distribuição territorial e outras caracte-
rísticas importantes dos participantes. Contudo, tendo em vista que o intuito 
deste capítulo é estudar o desenho institucional das conferências, abordamos a 
dimensão da inclusão a partir das regras que definem quem pode participar. 
nesse sentido, buscamos nos atos normativos informações relativas à proporção 
de vagas na etapa nacional para representantes da sociedade, à previsão de dele-
gados natos e à existência de cotas para a participação de grupos tradicional-
mente excluídos de processos políticos. analisar a relação entre essas variáveis e 
a área de política, os objetivos e o número de edições de uma conferência trazem 
informações úteis sobre em que condições o desenho institucional das conferên-
cias é mais ou menos inclusivo.

em primeiro lugar, mais vagas para representantes não governamentais 
podem aumentar o potencial inclusivo ou até mesmo diversificar a participação 
quando prepondera o espaço para a sociedade. tendo em vista que a compe-
tição política é ampliada quando há mais chance para se participar, é de se esperar 
que haja pluralidade na composição da representação social à medida que mais 
vagas sejam destinadas a esse setor. 

os dados para essa variável foram recolhidos a partir da definição do nú-
mero de vagas nos regimentos internos das conferências. a proporção média de 
vagas para delegados não governamentais foi de 0,65 (65%) entre as 47 conferên-
cias para as quais foi possível obter informação. a proporção mínima foi de 0,37 
(37%) e a proporção máxima foi 1 (100%), devido ao fato de que as três edições da 
Conferência infantojuvenil pelo Meio ambiente e a 1a Conferência de educação 
escolar indígena contaram apenas com a participação de estudantes. se descon-
siderarmos esses quatro casos que não contaram com participação de governo,  
a proporção média de vagas para representantes não governamentais fica em 
0,63 (63%) – portanto, não muito diferente da média para todos os casos – e  
a proporção máxima de vagas fica em 0,88 (88%). esses dados sugerem que as 
conferências, de fato, tendem a priorizar a participação da sociedade, o que  
potencialmente abre espaço para um efetivo diálogo entre sociedade civil e  
governo, com a diversidade inerente a cada um deles. 
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ao observarmos a proporção média de vagas para delegados não governa-
mentais por área de política, percebe-se que não há diferenças significativas por 
área.19 Conferências na área de desenvolvimento econômico apresentaram pro-
porção média de 0,59 (59%), enquanto conferências na área de infraestrutura  
e recursos naturais definiram em média 0,62 (62%) de vagas para delegados  
não governamentais, conferências na área de garantia de direitos definiram em 
média 0,63 (63%) e conferências de Políticas sociais delimitaram em média 0,67 
(67%) das vagas para esse grupo. 

no que tange aos objetivos (tabela 6.6), a proporção média de vagas para 
representantes não governamentais variou pouco entre eles (de 0,60 a 0,68), 
sendo que a maior proporção média foi observada para o objetivo de partici-
pação. as diferenças entre proporções médias foram estatisticamente significa-
tivas apenas para o objetivo de avaliação.20 nesse caso, a análise multivariada 
sugere que a proporção média de vagas para representantes da sociedade é menor 
quando existe o objetivo de avaliação relativamente aos demais objetivos. não 
foi observada correlação significativa entre o número de edições e a proporção de 
vagas para representantes não governamentais.

dentro da dimensão de inclusão, analisou-se, em segundo lugar, a existência 
de vagas para delegados natos, visto que a delimitação de vagas cativas para 
certas autoridades ou instituições pode sobrerrepresentar certos grupos que não 
necessitam ser escolhidos representantes em etapas prévias para participar da 
etapa nacional. das 69 conferências para as quais foi possível obter informação  
a partir dos atos normativos, 56 (81%) estabeleciam vagas para delegados natos. 
a tabela 6.7 mostra que a área de desenvolvimento econômico foi, proporcio-
nalmente, a que teve uma distribuição mais equilibrada quanto à delimitação  
de vagas para natos, sendo que a maior parte não adotou essa medida. entre as 
demais áreas, a maioria das conferências tinha vagas para natos. 

19. as diferenças entre as proporções médias por área foram testadas por meio de regressão linear 
da proporção de vagas para não governo em função da área, controlando-se pelos objetivos e 
pelo número de edições.

20. as diferenças entre as proporções médias por objetivo foram testadas por meio de regressão li-
near da proporção de vagas para não governo em função dos objetivos, controlando-se pela área 
e pelo número de edições. 
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tabela 6.6 − Proporção média de vagas para representantes não governamentais por 
objetivo

Objetivo Proporção média Desvio padrão Frequência

agendamento
não 0,62 0,11 19

sim 0,67 0,16 28

avaliação
não 0,74 0,17 18

sim 0,60 0,10 29

Participação
não 0,63 0,13 26

sim 0,68 0,16 21

Proposição
não 0,79 0,24 6

sim 0,63 0,12 41

total 0,65 0,15 47

Fonte: elaboração pelos autores.

tabela 6.7 − Vagas para delegados natos por área de política

Área de política
Vagas para delegados natos

Total
Não Sim

garantia de direitos 30% 70% 100% (n = 10)

Políticas sociais 11% 89% 100% (n = 44)

desenvolvimento econômico 57% 43% 100% (n = 7)

infraestrutura e recursos naturais 13% 88% 100% (n = 8)

total 19% 81% 100% (n = 69)

Fonte: elaboração pelos autores.

não foi observada associação significativa entre os objetivos das conferên-
cias e a existência de vagas para delegados natos. Para conferências com objetivo 
de avaliação, objetivo de participação ou objetivo de proposição, mais de 80% 
contaram com a presença de natos. Conferências com objetivo de agendamento 
tiveram vagas para esse grupo em 70% dos casos. a média do número de edições 
foi de 3,3 em conferências em que havia vagas para natos e de 2,46 em conferên-
cias sem vagas para eles. os dados sugerem que a delimitação de vagas para dele-
gados natos é comum no desenho das conferências nacionais, independente de 
área de política, objetivo ou recorrência.

Por fim, considerou-se também a existência de cotas como elemento de aná-
lise do potencial inclusivo. a existência de cotas pode garantir a presença de su-
jeitos políticos tradicionalmente excluídos, em particular mulheres e grupos 
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étnico-raciais, ampliando a diversidade de participação no processo conferen-
cial. entre as 69 conferências para as quais os atos normativos traziam informa-
ções quanto a esse aspecto, 24 (35%) adotaram algum tipo de cota para a etapa 
nacional. dezessete conferências reservavam vagas para grupos étnico-raciais, 
ao passo que seis previram cotas para mulheres e quatro previram cotas para ou-
tros grupos (Quadro 6.2). Cabe mencionar que as 2a e 3a Conferência infantoju-
venil pelo Meio ambiente e 3a Conferência de Meio ambiente definiram mais 
de um tipo de cota.

entre as 24 conferências que previram cotas, 15 são da área de Políticas so-
ciais. no entanto, analisando a previsão de cotas dentro de cada área de política 
(tabela 6.8), é possível perceber que apenas 34% das conferências de Políticas 
sociais adotaram cotas, percentagem comparativamente menor em relação ao 
conjunto de conferências na área de garantia de direitos e infraestrutura e re-
cursos naturais. Com efeito, garantia de direitos foi a única área em que as con-
ferências que previam cotas predominaram (60%) sobre aquelas que não previam. 
nenhuma conferência da área de desenvolvimento econômico previu cotas.21 
isso pode indicar que as conferências voltadas a públicos historicamente ex-
cluídos adotaram estratégias para garantir a presença deles nos debates. ao 
mesmo tempo, a preocupação com a inclusão de sujeitos marginalizados dos 
processos políticos parece restrita às áreas que discutem diretamente direitos 
desses grupos.

no que se refere aos objetivos, os testes estatísticos sugerem que não há  
associação significativa entre esses e a adoção de cotas para a etapa nacional.22  
de fato, como mostra a tabela 6.9, não houve diferenças substantivas entre a 
proporção de conferências com cotas na etapa nacional em relação à existência  
de qualquer dos objetivos. Contrário ao que se poderia esperar, por exemplo,  
a existência de objetivo de participação não parece estar associada à adoção de  
reserva de vagas para grupos específicos. 

21. dada a pouca variabilidade dos dados para conferências com cotas na etapa nacional, não foi 
possível avaliar se diferenças por área eram estatisticamente significativas.

22. as diferenças entre as proporções para cada objetivo foram avaliadas por meio de regressão lo-
gística da existência de cotas na etapa nacional como função dos objetivos, controlando pelo 
número de edições.
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Quadro 6.2 − detalhamento dos tipos de cotas adotados em conferências típicas

Conferência
Tipo de cota

Mulheres Étnico-raciais Outros 
grupos*

1a de saúde ambiental X

1a de esporte X

2a de esporte X

1a de Meio ambiente X

2a de Meio ambiente X

3a de Meio ambiente X X

1a lgBt X

2a lgBt X

1a de Promoção da igualdade racial X

2a de Promoção da igualdade racial X

3a de segurança alimentar e nutricional X

4a de segurança alimentar e nutricional X

13a de saúde X

14a de saúde X

3a de saúde do trabalhador X

3a de gestão do trabalho e educação em saúde X

1a de educação X

1a de educação Básica X

4a de saúde indígena X

1a de educação escolar indígena X

2a infantojuvenil pelo Meio ambiente X X

3a infantojuvenil pelo Meio ambiente X X

3a dos direitos da Pessoa idosa X

2a de segurança alimentar e nutricional X
total 6 17 4

Fonte: elaboração pelos autores.
* Cotas para outros grupos incluem: cotas para idosos do meio rural (3a dos direitos da Pessoa 

idosa); cotas socioeconômicas (2a de segurança alimentar e nutricional); cotas para comu-
nidades de assentamentos rurais e Movimento de Meninos e Meninas de rua (MnMMr)  
(2a e 3a Conferência infantojuvenil pelo Meio ambiente).
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tabela 6.8 − Cotas na etapa nacional por área de política

Área de política
Cotas

Total
Não Sim

garantia de direitos 40% 60% 100% (n = 10)

Políticas sociais 66% 34% 100% (n = 44)

desenvolvimento econômico 100% 0% 100% (n = 7)

infraestrutura e recursos naturais 63% 38% 100% (n = 8)

total 65% 35% 100% (n = 69)

Fonte: elaboração pelos autores.

tabela 6.9 − Cotas na etapa nacional por objetivo

Objetivo
Cotas

Total
Não Sim

agendamento
não 59% 41% 100% (n = 29)

sim 69% 31% 100% (n = 39)

avaliação
não 56% 44% 100% (n = 32)

sim 72% 28% 100% (n = 36)

Participação
não 62% 38% 100% (n = 34)

sim 68% 32% 100% (n =34)

Proposição
não 71% 29% 100% (n = 7)

sim 64% 36% 100% (n= 61)

total 65% 35% 100% (n = 68)

Fonte: elaboração pelos autores.

Com relação ao número de edições, também não houve associação significa-
tiva entre essa variável e a existência de cotas. a média do número de edições foi 
semelhante para conferências que adotaram cotas para a etapa nacional (3 edi-
ções) e conferências que não adotaram essa medida (3,2 edições). 

embora descritivos, os dados sobre desenho institucional aqui apresentados 
sugerem que, apesar de a maior parte das conferências estimular a participação da 
sociedade, ainda são restritas as ações que visam garantir uma representação  
diversa e mais inclusiva – sobretudo no que tange à inclusão de grupos tradicio-
nalmente marginalizados do processo político. Vale ressaltar, contudo, que outras 
informações são necessárias para uma avaliação mais completa do potencial  
de inclusão das conferências nacionais. Por exemplo, dados sobre o perfil socioe-
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conômico e territorial trariam pistas importantes sobre a representação de deter-
minados segmentos nas conferências e a diversidade dessa representação.

Considerações finais

as conferências nacionais são processos participativos que envolvem repre-
sentantes do estado e da sociedade no diálogo a respeito de políticas públicas, 
mobilizando a população desde o nível municipal até o nível nacional. neste capí-
tulo, buscamos contribuir para um entendimento ampliado do desenho institu-
cional desses processos, com foco nos fatores que podem influenciar o modo  
de organização e as regras de participação nas conferências. nesse sentido, este 
estudo buscou compreender de que maneira a área de política, os objetivos e o 
número de edições podem influenciar a forma de realizá-los.

o desenho institucional das conferências foi analisado por meio de variáveis 
organizadas em torno de três dimensões: forma de organização, deliberação e  
potencial inclusivo. essas dimensões nos pareceram abarcar os principais ele-
mentos constitutivos das regras de realização e participação em processos confe-
renciais. tomando como base os dados coletados a partir do mapeamento das 
características de 81 conferências realizadas entre 2003 e 2011, as relações entre 
essas variáveis e área de política, objetivos e número de edições foram investi-
gadas por meio de medidas descritivas e complementadas por meio de análise 
multivariada.

Foram observadas poucas associações significativas entre as variáveis deli-
mitadas como dependentes e área de política, objetivos e número de edições. isso 
implica que, de maneira geral, os testes estatísticos realizados não permitem 
dizer que variações no desenho institucional de conferências estejam significati-
vamente associadas à área de política em que se inserem, às suas finalidades, ou  
à recorrência com que aconteceram. a pouca variabilidade nos dados e ausência 
de informações para vários casos podem ter contribuído para esses resultados. 
também é necessário reconhecer a possibilidade de que as tipologias formuladas 
não foram capazes de captar princípios de distinção relevantes para explicar pos-
síveis diferenças. da mesma forma, diferenças entre os desenhos das conferên-
cias podem estar relacionadas a outros fatores, como aspectos contextuais, não 
considerados no modelo. outra interpretação possível, tendo em vista a pouca 
variabilidade dos dados, é a de que as conferências têm adotado um desenho  
semelhante, sendo possível observar padrões em determinadas características 
(souza et al., 2013). 
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não obstante, a análise dos dados trouxe informações relevantes. no que 
tange à forma de organização, os dados descritivos mostram que a área de desen-
volvimento econômico é a que possui menor número de etapas e menor pro-
porção média de conselhos vinculados. isso sugere que poderia haver menor 
abertura à participação nessa área, pois a vinculação a um conselho bem como  
o maior número de etapas pode aumentar o potencial de mobilização e parti-
cipação na conferência. Com relação ao número de etapas, especificamente,  
observou-se uma correlação negativa entre o número de edições e o número de 
etapas. isso pode indicar que conferências mais recentes estão experimentando 
novas formas de organização que ampliam as possibilidades de participação,  
ao passo que conferências mais antigas tendem a manter um modelo de organi-
zação mais tradicional, contando com menos etapas.

tendo em vista que muitos conselhos têm, entre suas atribuições, acom-
panhar os resultados das conferências e avaliar o andamento das políticas, é  
interessante notar que a probabilidade de que haja conselho vinculado é signifi-
cativamente maior quando há objetivo de avaliação. o fato de que a média do 
número de edições para conferências sem conselho vinculado é menor do que 
para conferências com conselho pode indicar, ainda, que áreas sem conselho são 
áreas em que a participação ainda está pouco institucionalizada. 

no que tange à dimensão de deliberação, o fato de que poucas conferências 
tenham adotado limite de propostas nas diferentes etapas indica que a maior 
parte das conferências funciona como espaço de vocalização de demandas, sem 
que seja feito um processo de agregação de preferências. esse resultado é interes-
sante por dois motivos. Primeiro, porque traz questões sobre a efetividade das 
conferências, na medida em que um amplo leque de demandas a serem conside-
radas pode dificultar sua implementação e monitoramento. segundo, porque 
cabe perguntar como ocorre o processo de encaminhamento dessas propostas e 
se existe algum processo de triagem feito a posteriori pelo governo. Com relação 
à introdução de novas propostas, percebe-se que a maior parte das conferências 
permite que propostas não contempladas em etapas anteriores sejam incluídas 
na etapa nacional. isso traz questões quanto ao respeito às discussões prepara-
tórias realizadas. no limite, cabe perguntar se as etapas preparatórias não acabam 
servindo mais à seleção de representantes do que à formulação de propostas. 

Finalmente, com relação à dimensão de inclusão, os dados aqui apresentados 
sugerem que, apesar de a maior parte das conferências estimular a participação 
da sociedade, ações para garantir uma representação diversa e mais inclusiva – 
sobretudo no que tange à inclusão de grupos tradicionalmente marginalizados do 
processo político – ainda são pouco usuais em todas as áreas e não dependem dos 
objetivos e do número de edições.
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embora o experimentalismo seja apontado como parte das características que 
diferenciam as instituições participativas de outras instituições políticas (avritzer, 
2009), a baixa variabilidade entre desenhos institucionais pode apontar uma uni-
formização na forma de organização das conferências nacionais. ao mesmo 
tempo, pode-se constatar, pelas variáveis analisadas, que algumas diferenças 
existem e não estão, necessariamente, relacionadas à área de política, objetivo e 
recorrência da conferência. assim, cabe investigar outros fatores capazes de ex-
plicar a variação no desenho institucional das conferências. além disso, também 
será valioso buscar elementos que demonstrem e expliquem o possível processo 
de mimetismo que ocorre junto com a institucionalização da participação. 
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7 
Participação nas  

políticas públicas de segurança:  
uma etnografia comparada de 

conselhos comunitários de segurança 
pública no RJ e no DF1

Luciane Patrício Braga de Moraes2

Introdução

este estudo foi feito a partir de uma etnografia comparada de dois conselhos 
comunitários de segurança pública, um no rio de Janeiro e outro em Brasília, 
buscando, a partir da observação das práticas, discursos e modos dos atores que 
nele marcam presença, compreender os sentidos por eles atribuídos à partici-
pação nesse espaço.

os conselhos comunitários de segurança são espaços inventados pelo estado, 
cujo modo de funcionamento está prescrito por este, mas que nele não perma-
nece aprisionado, de forma que os atores que nele participam (chamados nesta 
pesquisa de autoridades e plateia) compartilham falas, gestos e atos que rein-
ventam esse fazer.

são nas reuniões dos conselhos estudados que os participantes e as chamadas 
autoridades explicitam seus interesses e posições, fazendo do conselho um inte-
ressante lugar para observar as performances desses atores políticos, os jogos de 

1. este trabalho apresenta uma reflexão a partir da tese de doutorado “Falar, ouvir e escutar”:  
etnografia dos processos de produção de discursos e de circulação da palavra nos rituais de parti-
cipação dos conselhos comunitários de segurança (Moraes, 2011). 

2. doutora em antropologia − Universidade Federal Fluminense. superintendente de articu-
lação institucional da subsecretaria de educação, Valorização e Prevenção da secretaria de es-
tado de segurança Pública do rio de Janeiro (seseg/rJ). Pesquisadora associada do instituto 
de estudos Comparados em administração institucional de Conflitos (inCt-ineac).
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status, poder e prestígio nele desempenhados e a enunciação e mobilização dos 
diferentes capitais políticos, sociais e simbólicos nele acumulados.

a pesquisa procurou observar os rituais de participação dramatizados nesses 
conselhos comunitários de segurança, com foco especial na circulação da palavra, 
enunciada oralmente, de modo dramático, performático e que produz uma efi-
cácia simbólica. a partir das práticas observadas e dos discursos proferidos nas 
reuniões dos conselhos comunitários de segurança da 23a Área integrada de se-
gurança Pública (aisp) (no rio de Janeiro) e de Brasília (no distrito Federal), 
diferentes concepções de igualdade são explicitadas, conflitos são dramatizados, 
formas de reconhecimento e consideração são praticadas, hierarquias e autori-
dades são reivindicadas, tornando-se esses conselhos ricos lugares para observar 
os múltiplos sentidos dados à participação no campo da segurança pública e a 
eficácia por ela produzida.

a metodologia utilizada para a realização desta pesquisa foi a observação 
participante, por meio da observação sistemática das reuniões dos conselhos no 
período de novembro de 2009 a fevereiro de 2011. 

inicio esta reflexão apresentando o conselho propriamente dito: como antes 
mencionado, trata-se de um espaço inventado pelo estado. no rio de Janeiro, 
em 1999, o contexto de criação coincide com uma nova proposta de gestão das 
políticas públicas, na qual se previa a criação de áreas integradas de segurança 
pública (que existem até hoje) em que o conselho aparecia como um lugar (que, 
vale lembrar, deveria ser organizado e conduzido pelas polícias civil e militar) e 
que serviria para propiciar o encontro entre a sociedade e a polícia. em Brasília, 
essa invenção também nasce por iniciativa do governo, mas, ao contrário do con-
texto carioca, não caberia às polícias fazer a sua administração, e sim aos presi-
dentes dos conselhos, indicados pelos administradores regionais. 

a preocupação governamental à época em fomentar a construção de um es-
paço de aproximação entre a população e as polícias não era bem uma novidade. 
Com a promulgação da Constituição de 1988, o país passa a testemunhar mu-
danças no cenário político, em que são adotados novos procedimentos demo-
cráticos, como a realização de eleições diretas e a criação de novos arranjos 
participativos. Participar tornava-se um valor a ser estimulado numa sociedade 
que se pretendia democrática. 

a bibliografia sobre o tema indica que o “ressurgimento da sociedade civil” 
se deu a partir da década de 1970, mas é somente na década de 1980 que a pro-
dução acadêmica sobre o assunto se intensifica. Mas é importante observar que, 
sendo os conselhos espaços inventados pelo estado, eles se diferenciam substan-
cialmente dos chamados movimentos sociais, ainda que seu advento tenha ocor-
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rido no mesmo contexto cronológico desse período de redemocratização. sua 
criação não parte da sociedade em direção ao estado, e sim o contrário, o que traz 
a esse instrumento participativo uma forma muito específica de participar, que é 
regulamentada pelo estado. não é por acaso que tanto no rio de Janeiro como 
no distrito Federal haja instâncias de governo responsáveis pela gestão dos con-
selhos, cuja tarefa vai desde a elaboração dos seus instrumentos de regulação ao 
acompanhamento do seu trabalho cotidiano.

Vale lembrar também que a adoção de instrumentos normativos que permi-
tiam a participação mais efetiva da população na gestão das políticas não neces-
sariamente se desdobrou em mais cidadania para a população. Como ressalta 
Carvalho (2001), os avanços testemunhados na esfera política não foram sufi-
cientes para atender aos problemas econômicos vividos na época, e tampouco aos 
problemas sociais. no Brasil, a ordem de constituição dos direitos civis, políticos 
e sociais (os chamados direitos de cidadania) é fortemente influenciada por uma 
herança ibérica, na qual o sentido dado à cidadania não representa um status con-
cedido a todos aqueles que são membros de uma comunidade, e, sendo assim, 
são iguais em direitos e obrigações, segundo a definição de thomas Marshall. 
no Brasil, os “direitos dos cidadãos não foram fruto de conquista, mas de ou-
torga da Coroa com a finalidade de promover a compensação da desigualdade 
jurídica naturalizada em nossa sociedade”, segundo o que também aponta 
Mendes (2005).

Mesmo diante do processo de redemocratização desenvolvido durante as  
décadas de 1970 e 1980, o sentimento presente entre os cidadãos é de que a de-
mocracia continua um sonho não realizado e que as instituições não funcionam 
de maneira adequada. em outras palavras, como aponta Carvalho (2001), a de-
mocratização das instituições não se refletiu em cidadania para todos. e nesse 
contexto, não por acaso, o estado aparece como grande compensador das desi-
gualdades naturais da sociedade, cabendo a ele promover a tão desejada justiça, 
sendo a tutela a característica fundamental na relação com os cidadãos.

no Brasil, tivemos uma maior ênfase nos direitos sociais, oferecidos como 
benesses pelo estado, não como conquistas dos cidadãos com direitos consti-
tuídos. além disso, a ordem de constituição dos direitos no Brasil obedeceu, se-
gundo o autor, a um roteiro não lógico, em que os direitos sociais preteriram os 
direitos civis e políticos. não se trata apenas de uma mudança cronológica, mas 
de uma lógica que se subordina a uma ideologia que afirma que é papel do es-
tado “conceder os direitos”, e cujo resultado afeta a natureza da cidadania. o 
processo de difusão dos direitos no Brasil teve o estado como protagonista (não 
os próprios cidadãos), fato que comprometeu sobremaneira o modo pelo qual os 
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cidadãos e o estado se relacionam. tal cenário configura-se como uma “demo-
cracia sem cidadania” ou de “cidadania incompleta”, não consolidada, cujos  
objetos são “cidadãos incompletos” ou “meio-cidadãos”.

tomando o exemplo da construção dos direitos sociais no Brasil, especial-
mente os direitos trabalhistas, Wanderley guilherme dos santos (1979) analisa  
a política social brasileira trazendo a questão da interferência governamental  
na regulação das relações sociais e trabalhistas. o autor usa o conceito de “cida-
dania regulada” para explicar a política econômico-social adotada no período pós-
1930. nesse período, “são cidadãos todos aqueles membros da comunidade que 
se encontram localizados em qualquer uma das ocupações reconhecidas e definidas 
em lei” (santos, 1979). isso implica dizer que a extensão da cidadania se faria pela 
regulamentação de novas profissões ou ocupações e mediante a ampliação do 
escopo dos direitos associados a essas profissões, e não por expansão dos valores 
inerentes ao conceito de membro da comunidade. embutir a cidadania nas pro-
fissões reconhecidas por lei implicou um reconhecimento restrito dos direitos 
do cidadão, limitados aos direitos do lugar que ocupa no processo produtivo. 

a análise da bibliografia disponível sobre o tema permite concluir que a 
apropriação da ideologia presente nos países liberais, concomitante à manu-
tenção de práticas e estruturas monárquicas ibéricas, imprime um cenário para-
doxal no Brasil, pois a cidadania é enunciada num contexto de desigualdades 
sociais, econômicas, políticas e jurídicas construídas por um processo econômico 
e social pautado pela exploração. além disso, permite observar como o governo e 
o estado brasileiro apareceram nesse cenário não como compensadores das desi-
gualdades por ele engendradas, mas como tutelador das relações sociais, econô-
micas e políticas.

no Brasil, há um modo de organização burocrática em que a hierarquia é 
fundamental para a definição do papel das instituições e dos indivíduos, e, como 
aponta daMatta (1997a), onde o “personalismo” aparece como uma forma de 
reação ao estado colonizador, “a comunidade é necessariamente heterogênea, 
complementar e hierarquizada. sua unidade básica não está baseada em indiví-
duos (ou cidadãos), mas em relações e pessoas, famílias e grupos de parentes e 
amigos”. no Brasil, um indivíduo (cidadão) isolado e sem relações é algo consi-
derado negativo, “revelando apenas a solidão de um ser humano marginal em 
relação aos outros membros da comunidade”. ao comparar a realidade norte-
-americana com a brasileira, daMatta (1997a) afirma ser a primeira “homo-
gênea, igualitária, individualista e exclusiva”, onde o que conta é o indivíduo e o 
cidadão. no Brasil, ela seria “heterogênea, desigual, relacional e inclusiva”, onde 
o que vale são as relações pessoais. e isso é o que permitiria explicar os desvios da 
noção de cidadania, pois, se o “cidadão” não tem nenhuma ligação com uma 
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pessoa ou com alguma instituição de prestígio na sociedade, ele é tratado como 
um ser inferior: a ele, o rigor das leis, impessoais e universais. É esse fenômeno 
que explica, segundo o autor, a variação da ideia e do conceito de cidadania. 

Por isso é que no Brasil a palavra “cidadão” é recorrentemente usada sempre 
em situações negativas, especialmente para marcar a posição de alguém que  
esteja em desvantagem. no Brasil, enunciar ser “cidadão” é estar sujeito ao trata-
mento universalizante e impessoal, e é justamente o contrário de ser “reconhe-
cido” numa situação de conflito ou disputa. o ritual do reconhecimento humaniza 
e personaliza as relações formais, permitindo a “devida” classificação dos atores 
envolvidos na querela e na hierarquia social.

assim, pensar nas relações entre cidadãos e estado implica refletir, necessa-
riamente, sobre a forma de constituição dos chamados “cidadãos” no contexto 
brasileiro e o papel do estado nesse processo. nossa história social e política 
aponta para o fato de que temos muito pouca tradição associativa e participativa, 
ainda que reconheçamos o advento de experiências inovadoras nos chamados 
movimentos sociais. embora o Brasil tenha avançado em seu processo de demo-
cratização, sobretudo no advento de novas formas associativas, a existência de 
“espaços públicos” no Brasil, compreendidos como espaços democráticos que 
permitem uma interlocução entre a sociedade e o estado, enfrenta ainda alguns 
obstáculos. Um deles está relacionado à acepção da palavra “público”, cujo sig-
nificado no Brasil ganha sentidos diversos daqueles compartilhados em países 
em que a cidadania e o respeito aos direitos dos cidadãos foram contemplados 
não apenas no plano das leis e normas, mas nas demais dimensões da vida social. 
no Brasil, há uma dificuldade de se pensar o domínio do público (a coisa pú-
blica, a res publica) como um espaço universal “de interação social de indivíduos 
diferentes, mas iguais” (Kant de lima, 2000). aqui, o 

domínio do público – seja moral, intelectual ou até mesmo o espaço físico – é o 
lugar controlado pelo estado, de acordo com as “suas” regras, de difícil acesso e, 
portanto, onde tudo é possivelmente permitido, até que seja proibido ou repri-
mido pela “autoridade”, que detém não só o conhecimento do conteúdo, mas 
principalmente a competência para a interpretação correta da aplicação particu-
larizada das prescrições gerais, sempre realizada através de formas implícitas e 
de acesso privilegiado. (ibidem, p.109.)

isso quer dizer que a ideia de “público” no Brasil é normalmente confundida 
como sendo algo ou que “pertence” ao estado, de domínio deste, ou apropriado 
por ele de forma particularizada. nesse sentido, a relação entre os indivíduos e a 
“coisa pública” se configura como uma relação distanciada ou de baixa apro-
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priação por parte dos mesmos. isso, evidentemente, também se reflete na mo-
desta participação dos cidadãos na gestão das políticas públicas ou na expressão 
de modestas formas de associativismo. entendemos a “coisa pública” como algo 
que não é de ninguém, em vez de tomá-la como um bem de todos (Kant de lima, 
1997; Miranda, 2000, 2005). nesse mesmo ideário, o conflito – que deveria  
ser compreendido como pressuposto de uma ordem social democrática – é visto 
como uma desarrumação da ordem, e sua explicitação representa um obstáculo 
que coloca em risco a estrutura social.

assim, nem a acepção do conceito de público é trivial, tampouco a relação 
do estado com a sociedade, fato que vai se refletir nas chamadas instâncias de 
participação social nas políticas públicas, especialmente as provocadas por esse 
mesmo estado, que, ao abrir espaços de interlocução com a sociedade, induz  
e define qual a natureza e o modo de participação que se deve exercer. isso, evi-
dentemente, não desqualifica os espaços ou instituições de participação cons-
truídos, mas é um dado necessário a se assinalar ao observar as práticas e as 
apropriações de tais espaços pelos seus diferentes atores: os pertencentes ao  
estado e os que desejam com ele dialogar. 

se participar e ser cidadão já não é uma tarefa trivial no Brasil – e dialogar 
com o estado demanda o aprendizado de uma linguagem e uma sintaxe especí-
fica –, participar no campo da segurança pública também não se mostra uma ta-
refa fácil. em primeiro lugar, a mesma carta constitucional de 1988 que prevê 
dispositivos e instâncias de participação na gestão de vários campos das cha-
madas políticas públicas, deixa de fora a segurança pública. além disso, a gestão 
e o debate sobre a segurança pública estiveram historicamente distanciados da 
vida das pessoas, sendo muito tardiamente pensados como algo que deveria ser 
compartilhado com os cidadãos; afinal, “segurança pública era coisa de polícia”, 
e na visão de muitos profissionais, sobretudo policiais, a participação social na 
segurança foi traduzida exclusivamente (e em alguns casos ainda é) como forne-
cimento de informações, sendo os cidadãos representados como denunciantes 
em potencial. os próprios conselhos comunitários de segurança representam uma 
política recente aos olhos do governo federal. embora sua existência represente 
um requisito para captar recursos dos cofres públicos, ainda não há disponível um 
mapeamento nacional confiável sobre a magnitude desses espaços.
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Por dentro dos conselhos comunitários de segurança

ao observar as reuniões dos conselhos comunitários de segurança da 23a 
aisP, no rio de Janeiro (que cobre os bairros leblon, ipanema, gávea, Jardim 
Botânico, lagoa, são Conrado, rocinha e Vidigal), e o conselho comunitário  
de segurança de Brasília (que cobre basicamente o Plano Piloto e os setores  
adjacentes), foi possível perceber um conjunto de ritos e procedimentos de pre-
paração “do antes, do durante e do depois” desse espaço. os preparativos ado-
tados para fazer a reunião acontecer consistem na elaboração dos convites, nas 
confirmações de presença, no registro das adesões, ou seja, em um conjunto  
de práticas adotadas para garantir que a reunião seja bem-sucedida, semelhante 
a quando se está diante de um checklist de um evento que necessita ser orga-
nizado, o que significa dizer que inventar o espaço por si só não é suficiente  
para “fazê-lo acontecer”: Quem vai estar? onde ocorrerá? e quem confirmou 
presença?

o coração do conselho comunitário de segurança é a sua reunião. É na reu-
nião que as pessoas se encontram e é nesse encontro que trocam informações, 
contatos, palavras, elogios, críticas, compromissos e pedidos. a reunião não co-
meça exatamente com a abertura do presidente do conselho solicitando que 
todos ocupem seus lugares – autoridades na mesa principal e participantes na 
plateia –, mas minutos antes, quando são observadas as formas de identificação, 
conhecimento e reconhecimento dos presentes. trata-se da primeira cancela pela 
qual todos devem passar: dizer de onde você é, a quem se filia, o que (ou quem) 
representa e quais os seus interesses. representa um momento que permite a 
sociabilidade necessária nesse espaço, a fim de garantir coesões, consensos e dis-
sensos ao longo da reunião. É o momento do lobby, da ambientação, onde se  
observam as rodinhas, essenciais para permitir as combinações preliminares  
de como ou por quem uma determinada demanda será apresentada às autori-
dades que se farão presentes. Quem chega atrasado ou acredita desavisadamente 
que a reunião se inicia com a abertura oficial do presidente perde esse momento, 
tão fundamental quanto os demais. Perder o momento implícito das fofocas, con-
versas cruzadas, das rodinhas, é perder a chance de fazer composições, de receber 
chancelas, de enraizar-se, de emplacar uma sugestão ou proposta, ou seja, de 
“fazer política” no sentido estrito do termo. É, sobretudo, descapitalizar-se poli-
ticamente, fato que pode exigir um esforço maior de composição durante a reu-
nião. se, como diz o ditado, “quem chega atrasado perde o melhor da festa”, nas 
reuniões do conselho, quem chega atrasado arrisca-se ao isolamento, a ser um 
indivíduo sozinho, desconhecido e não reconhecido.
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É o presidente do conselho que dá as boas-vindas, solicita aos presentes que 
ocupem seus lugares na mesa ou na plateia e quem possui o bem mais precioso da 
reunião: o poder de distribuição da palavra. ela é passada primeiramente para as 
autoridades sentadas à mesa para sua fala de “boas-vindas”, de satisfação (no 
sentido polissêmico do termo), semelhante a uma prestação de contas do seu tra-
balho. em seguida, é a plateia que detém a palavra, rigorosamente conduzida 
pelo presidente do conselho, que controla o tempo de fala de cada um. os pleitos 
vão desde o “gato no telhado”, o barulho dos bares, os eventos nas ruas, os mora-
dores de rua até o consumo de drogas. não se trata de uma confusão na reunião, 
ou mesmo de um saco de gatos temático: revela que as concepções sobre medo e 
insegurança que os participantes da reunião compartilham vão além dos tradi-
cionais “casos de polícia” registrados nas ocorrências criminais. são conflitos, 
dissuasões, incivilidades, contravenções, desordens em geral que emprestam os 
sentimentos de medo e insegurança para a população e que pautam em boa me-
dida os assuntos que vão aparecer nas reuniões. 

Quem fala recorre a um repertório de justificativas de lugar e de status que 
emprestam o capital necessário para dar ainda mais importância ao que está 
sendo dito. a autoridade e a legitimidade do participante que fala não é cons-
truída apenas pelo fato de residir numa das áreas mais nobres do rio de Janeiro 
ou por ser representante de alguma associação comunitária ou entidade, mas 
também segundo sua antiguidade no bairro (“eu moro na lagoa há quarenta 
anos!”), o grau de vulnerabilidade a que está exposto (“sou da Cruzada são  
sebastião, mas não sou bandido!”), sua aproximação com as esferas do estado 
(“sou assessor do deputado!”) e sua assiduidade nas reuniões (“É a primeira vez 
que venho nesta reunião…”).

Palavra, discurso e performance permanecem associadas ao sujeito da fala, 
que enuncia elementos de autoridade que são reconhecidos como legítimos entre 
os demais, num “mercado linguístico” que é compartilhado entre os presentes. 
nas reuniões do conselho comunitário de segurança da 23a aisP, assim como em 
Brasília, o sujeito que faz uso da palavra aprende a manipular, na própria prática 
discursiva, suas múltiplas identidades potenciais (de morador, de participante 
assíduo, de cidadão vulnerável etc.), que, por não serem substantivadas, podem 
ser reivindicadas, construídas, pactuadas e repactuadas conforme o jogo político 
em questão. são, portanto, transitórias, itinerantes, mas levadas a cabo com o 
fim mesmo de qualificar o sujeito da fala nesse cenário, tornando-o passível de 
enunciar determinados discursos e de ser aceito, reconhecido, autorizado e legiti-
mado para tal. as reivindicações de autoridade também são refletidas no tempo 
de fala de cada um dos atores que dela fazem uso, assim como na sua performance 
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na reunião, no conteúdo do que é falado, no tom de sua voz, na sua postura diante 
das autoridades presentes e na natureza da demanda que é apresentada. todos 
esses discursos podem imprimir diferentes características segundo o sujeito do 
discurso e o contexto da sua fala, podendo ser agradecida, denuncista, contun-
dente, reivindicativa, temerária, reservada, subserviente etc., contendo uma ou 
todas as características mencionadas anteriomente. 

todas essas falas justificam lugares e conteúdos do que se fala e demonstram 
que o desenho da comunidade política que frequenta as reuniões está longe de 
representar um todo homogêneo que tem em comum fazer parte do mesmo con-
junto de bairros. nesse mesmo espaço simbólico há diferentes visões, interesses 
e mecanismos de inclusão e exclusão. assim, a visão de representatividade aqui 
observada não está relacionada apenas à quantidade ideal de pessoas que vão  
às reuniões ou à capacidade de um participante representar um bairro por meio 
das formas já conhecidas de representação indireta, mas também às diferentes 
formas de acumulação de autoridade simbólica por parte dos atores que parti-
cipam desse campo político,3 cujos discursos são disputados e revelam distintas 
representações sociais.

seguido aos pleitos e falas enunciadas, a palavra volta para a autoridade pre-
sente, que permanecera escutando atentamente, demonstrando consideração e 
respeito e deve ainda responder ao que está sendo colocado, num bate-pronto, ao 
vivo, na hora. sua resposta imediata ao pleito levantado não representa necessa-
riamente a solução objetiva do problema, mas revela atenção, a consideração es-
perada pela plateia, desdobrando-se em satisfação para os presentes e tornando o 
conselho um espaço valorizado. a eficácia do ritual consiste em falar, ouvir, es-
cutar e responder, possível apenas com a circulação da palavra. nos conselhos 
observados, reunião boa é aquela em que a autoridade marca presença, escuta a 
plateia, demonstra consideração e responde ao pleito levantado. não é a solução 
objetiva do problema que torna os participantes mais satisfeitos e os fazem sentir-
-se “mais cidadãos” que os demais, mas a expectativa de solução e a consideração 
demonstrada através da resposta imediata e ao vivo.

tanto no rio como em Brasília, os discursos, devidamente dramatizados 
performaticamente, são seguidos de aplausos ou gritos de “chega!” dependendo 
do grau de adesão do sujeito da fala – de como fala e o que fala. os conflitos expli-

3. Considero, neste trabalho, campo político tal como definido por Bourdieu (1998, p.164): 
“[como um] campo de forças e como campo das lutas que têm em vista transformar as relações 
de força que conferem a este campo a sua estrutura em um dado momento […] o campo político 
é o lugar em que se geram, na concorrência entre os agentes que nele se acham envolvidos, pro-
dutos políticos, problemas, programas, análises, comentários, conceitos, acontecimentos”.
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citados representam “dramas sociais” tal como definidos por turner. segundo o 
autor, a ritualização e a dramatização do conflito aparece como uma forma obser-
vável de sua administração. isso não quer dizer, necessariamente, que os con-
flitos serão encerrados ou resolvidos. Mas a sua dramatização ou explicitação  
de forma ritual apresenta-se como um mecanismo de manutenção da unidade do 
grupo. Mesmo que um conflito de natureza semelhante torne a ocorrer, ele neces-
sita ser novamente dramatizado, ainda que ocorra depois de finalizado outro 
conflito aparentemente similar. 

nas reuniões dos conselhos comunitários de segurança pública estudados, a 
circulação da palavra de forma aberta permite que os problemas, querelas, recla-
mações e demandas sejam explicitadas a cada encontro, ainda que os mesmos 
temas sejam recorrentes e circulares e mesmo que a “pronta resposta” da autori-
dade sentada à mesa não se transforme na objetiva resolução do problema apre-
sentado. a eficácia simbólica do ritual, portanto, está subordinada à existência da 
autoridade sentada à mesa e da sua consideração à plateia ao “falar, ouvir, escutar 
e responder”, demonstrando atenção, prestígio e, de certa forma, subordinação. 
a plateia, por sua vez, deve aproveitar a oportunidade concedida para colocar 
suas demandas “ao vivo”, e receber, também “ao vivo”, a resposta à provocação 
feita. É essa dramatização do rito, dotada dos elementos do “falar, ouvir, escutar e 
responder” que tornam vivo o conselho, contribuindo para a sua manutenção.

o tempo de fala é escasso, e, por isso, objeto de disputa entre os presentes. É 
por meio da economia do tempo e das temporalidades distintas de falas e escutas 
com lugar, autoria e propósitos diversos que se administra o capital mais pre-
cioso da reunião: a palavra, a seletividade de sua circulação e a negociação de seus 
sentidos. É comum que a sua estratégica distribuição desigual seja, a todo o mo-
mento, justificada pelo presidente do conselho. afinal, uma “reunião boa” é 
aquela em que a autoridade que se faz presente fala menos, ouve mais, ocupando-
-se de atender ao máximo os presentes e respondendo a todos dentro do possível. 
assim, monopolizar a palavra, fazê-la prisioneira de uma única razão discursiva, 
qualquer que seja, aparece como uma expropriação do ato de participar, que se 
arrisca não apenas ao descrédito do falar demais indesejável e improdutivo, mas 
também a receber efusivas e imediatas manifestações corporais e discursivas de 
reprovação e censura coletivas. 

a exuberância da palavra não está na sua desmedida profusão, mas na sua 
parcimônia, na sua partilha, ainda que necessariamente assimétrica e cuja distri-
buição não seja uniforme. na reunião do conselho, a palavra tem a sua unidade 
constituída entre o “ouvir para falar”, o “falar para responder”. o que credencia 
uma boa fala, um discurso adequado, é o seu uso direto e objetivo, “indo-se di-



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 185

reto ao ponto”, sem enrolação, pois quem fala bem não “dá aulas de cidadania”, 
faz-se recíproco, manifesta consideração, porque doa o seu tempo para receber 
demandas e retribuir com respostas às provocações. a regra da reciprocidade do 
uso e da distribuição da palavra é dar para receber e retribuir o tempo de fala  
durante a reunião.

assim, “reunião boa” é aquela em que a autoridade se faz presente escutando, 
ou seja, ouvindo com atenção, e respondendo, no momento específico, as de-
mandas que foram colocadas, não sendo adequado que ela monopolize todo o 
tempo destinado ao encontro. a administração do tempo de fala e sua economia 
emerge como uma característica fundamental nesse espaço de participação que 
se dá pelo recurso à palavra, cujo lugar de destaque é conferido à palavra falada, 
enunciada publicamente, que é dita diante de todos, que é partilhada, consumida 
e exaurida ali mesmo entre os presentes. Palavra falada, ao vivo, que subordina a 
palavra escrita, a palavra dos bilhetes, das perguntas anotadas e lidas, das atas, 
comunicados e pautas. Palavra que particulariza sujeitos, canalizando e coletivi-
zando interesses. É essa que precisa ser administrada, controlada e distribuída 
pelo presidente do conselho, para então ser trocada, negociada, e, enfim, apro-
priada e devolvida pelas autoridades e pelos participantes da plateia. É em torno 
da palavra, sua administração, controle e apropriação que a participação se con-
cretiza e torna eficaz este modo específico de participar, observado nas reuniões 
do conselho comunitário de segurança. 

É necessário ainda abordar os mecanismos e discursos adotados depois  
de encerrada a reunião, da sua realização, elementos esses fundamentais para a 
manutenção desse espaço. depois da reunião, e durante o interstício entre um 
encontro e outro, mostra-se indispensável produzir o efeito de manter-se atuante, 
de reverberar a participação por meio do prolongamento de uma presença esten-
dida, multiplicada em outros eventos ou na mídia, que faz aparecer um tipo de 
lembrança ou de cobrança em estado continuado, pelo ato de “representar o con-
selho” e, com isso, manter ou mesmo ampliar o seu statu quo. 

Conclusões

encerro este capítulo voltando ao começo para fazer uma análise sobre esse 
novo espaço (ainda que reconheçamos estratégias nem tão inovadoras) e, sobre-
tudo, sobre a construção das identidades desses novos atores que dele fazem 
parte. ao observar a experiência dos conselhos comunitários de segurança aqui 
estudados – cuja prática e objetivos são, em boa medida, prescritos pelos gestores 
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de governo responsáveis por sua invenção e que ambiciona domesticar a partici-
pação por meio de um guia ou roteiro estruturado com procedimentos a serem 
seguidos à risca –, sua atuação, no ato de participar de cada um dos que o fre-
quentam e marcam posição, empresta novas formas e sentidos ao participar, que 
explicitam processos de construção e desconstrução dos significados atribuídos à 
participação na política.

na fala de muitos interlocutores entrevistados e de autores que já estudaram 
o assunto, o conselho pode ser considerado um híbrido, visto que congrega no 
mesmo espaço sociopolítico atores do estado, do governo, da sociedade e da 
comunidade política como um todo. seu caráter sui generis proporciona à comuni-
dade uma experiência de governança, algo mais que o governo e menos que o 
estado em suas expressões formal e institucional. Uma experiência que, mati-
zada pelos diferentes atores e seus interesses presentes às reuniões, inaugura-se 
como um evento cíclico que instaura uma espécie de “tempo de participação na 
política”, diferente e independente do “tempo das eleições” (damo, 2006) que 
permite a seus atores o seu “dia de cidadão” atribuindo ao conselho um lugar 
onde é possível observar um processo pedagógico voltado para a criação de um 
tipo de cidadão, um “cidadão-participante”.

a institucionalização dos conselhos comunitários de segurança como política 
participativa não é objeto de consenso. ainda que seja reconhecido seu caráter 
inovador, alguns trabalhos apontam a existência de estratégias de privatização 
do direito à segurança na sua composição e no interior das reuniões, sendo seu 
espaço restrito a alguns poucos atores, com privilégio a comerciantes e grandes 
empresários. outro aspecto mencionado reside na baixa capacidade dos con-
selhos de, em alguns casos, influenciarem a solução dos problemas concretos 
apontados pelos moradores da região, ou ainda a reificação de discursos precon-
ceituosos e de estereótipos de determinados sujeitos, como prostitutas, pobres, 
favelados, viciados e mendigos, apenas para dar alguns exemplos.

de uma forma ou de outra, o conselho comunitário de segurança não deve 
ser interpretado simplesmente como uma grande promessa à democracia partici-
pativa ou, ao contrário, como uma grande ameaça. o material etnográfico tra-
zido na pesquisa que deu origem a este texto possibilita superar tais leituras e 
perceber o conselho como um espaço que permite que novas práticas e novos 
sentidos da participação sejam dramatizados, para além dos objetivos planejados 
pelo governo. as práticas de preparação da reunião, as performances de distri-
buição da palavra e da escuta, as discussões que são encenadas nos encontros e as 
estratégias de manutenção desse espaço revelam um interessante potencial de 
subversão simbólica do statu quo definido entre autoridades e plateia. tudo isso 



PARTICIPAÇÃO POLÍTICA NO BRASIL 187

faz desse espaço algo mais complexo e matizado do que um dispositivo consultivo 
que apenas chancela a gestão das políticas públicas de segurança.

se for correto afirmar que a cidadania é algo que se aprende a partir do  
compartilhamento de espaços de negociação e construção constantes, os conse-
lhos também podem ser compreendidos como um lugar de aprendizado desse 
tipo de cidadania que se pretende exercer, onde mestres e aprendizes se revezam 
em diferentes estágios de iniciação. nesse contexto, se aprende não apenas como 
funciona o conselho, mas o domínio da gramática política adequada a esse espaço 
híbrido, manipulada pelos participantes que detêm e acionam um vocabulário 
próprio do universo do estado, da burocracia e das instituições públicas. nele 
deve estar presente a linguagem do “participês”, ou seja, cada pessoa que faz uso 
da palavra deve ser capaz de recriar os problemas relatados, traduzindo-os nos 
termos da nomenclatura técnica, especializada e normatizada dos conselhos. são, 
ao fim e ao cabo, as ocasiões em que cada participante tem a oportunidade de 
revelar seu capital simbólico, explicitado pelo domínio do “jargão cidadão” e pelo 
jogo retórico que é aprendido no exercício próprio da participação.

nesse sentido, depositar atenção nos discursos enunciados durante as reu-
niões do conselho comunitário de segurança e nos efeitos que esses discursos 
produzem sobre os próprios conselhos e sobre as pessoas que dele participam, 
pode revelar outro entendimento acerca de tais instituições cuja centralidade não 
necessariamente está na sua estrutura e funcionamento formais, numa leitura ofi-
cial da política. encontra-se em uma metanarrativa que, articulando o antes, o 
durante e o depois das reuniões, põe em evidência os meios discursivos e os modos 
performáticos de atuação pelos quais os atores, envolvidos na sua relação com  
o estado, reinventam e partilham os seus lugares como cidadãos. a pedagogia  
da participação tecida nos conselhos parece mesmo não estar confinada a um  
enquadramento finalístico, utilitário, que se ocupa somente de apreciar a compo-
sição de sua estrutura ou se os conselhos atendem ou não ao que lhe foi prescrito. 
Questões do tipo “funciona ou não funciona”, “se é ou não efetivo”, “se é ou não 
representativo” conduzem, por antecipação, a uma visão pessimista da serventia 
dos conselhos.

observar os sentidos dados à participação nos permite compreender que os 
conselhos comunitários de segurança têm sua estrutura formal atualizada pelas 
reuniões e pelos personagens que deles fazem parte, numa experiência que se 
renova e se aperfeiçoa através do seu uso. se há que ter alguma “utilidade pú-
blica”, essa utilidade revela-se como a de pôr em operação distintos públicos. as 
reuniões do conselho não representam apenas “encontros da população com  
o estado”, mas o espaço de emergência de diferentes expectativas, interesses e 
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disposições ora em consenso, ora em dissenso. sua riqueza, portanto, reside na 
possibilidade mesma de permitir a produção e reprodução de significados: é, 
portanto, ao mesmo tempo, público, coletivo, conflituoso, dinâmico, particula-
rizado, múltiplo, cujas performances, individuais e coletivas, explicitam uma 
multiplicidade de sensibilidades, trajetórias e interesses. semelhante ao que 
damo (2006) observou nas plenárias do orçamento participativo porto-ale-
grense, o conselho pode produzir significados para coisas diversas que vão desde 
o ingresso no mundo da política até o direito à expressão ou o rechaço a uma 
pretensa domesticação da burocracia no modo de participar. 
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Deliberativo da Reserva Extrativista 

Marinha do Pirajubaé (SC):  
limites e avanços para uma efetiva 

gestão democrática

Juliana Lima Spínola4

Cristina Frutuoso Teixeira5

José Milton Andriguetto Filho6

Introdução

a partir do processo de redemocratização, iniciado na década de 1980 e  
intensificado a partir dos anos 1990, o Brasil, assim como outros países da  
américa latina, tem sido palco de diversas experiências de participação popular 
em espaços públicos. nesse contexto, um rico repertório de formatos ou desenhos 
institucionais de espaços participativos vem sendo constituído. Por exemplo, 
lüchmann (2002) evidencia as peculiaridades do desenho institucional do orça-
mento participativo de Porto alegre. Já avritzer (2008) analisa diversas insti-
tuições participativas brasileiras e aponta para suas diferenças decorrentes de 
desenhos institucionais diferenciados.

Versaremos aqui sobre um espaço institucional participativo bastante pecu-
liar: o Conselho deliberativo da reserva extrativista (resex) Marinha do Pira-
jubaé (sC). esse espaço participativo, o conselho deliberativo, previsto pela 

4. doutora em Meio ambiente e desenvolvimento − Universidade Federal do Paraná. atual-
mente realiza seu pós-doutorado pela mesma instituição.

5. doutora em Meio ambiente e desenvolvimento − Universidade Federal do Paraná. Profes-
sora da mesma instituição.

6. doutor em Meio ambiente e desenvolvimento − Universidade Federal do Paraná. Professor 
da mesma instituição.
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instituição resex, configura-se como um tipo de espaço público que visa “a am-
pliação e democratização da gestão estatal” (dagnino, 2002), na medida em que 
pressupõe a participação de grupos usuários dos recursos naturais, as populações 
extrativistas, na gestão estatal desses recursos.

o espaço público no qual ocorrem a participação e a deliberação dos as-
suntos públicos é central para o desenvolvimento da democracia deliberativa. É 
nesses espaços que se executa a interação social para além do estado. Conforme 
avritzer, é no espaço público que

os indivíduos interagem uns com os outros, debatem as decisões tomadas pela 
autoridade política, debatem o conteúdo moral das diferentes relações existentes 
no nível da sociedade e apresentam demandas em relação ao estado. os indiví-
duos no interior de uma esfera pública discutem e deliberam sobre questões po-
líticas, adotam estratégias para tornar a autoridade pública sensível a suas 
deliberações. […] a ideia aí presente é de que o uso público da razão estabelece 
uma relação entre participação e argumentação pública. (avritzer, 2000, p.36.)

a participação social em processos consultivos ou deliberativos é um pro-
cesso multidimensional, logo, existem diversos fatores que interferem de dife-
rentes maneiras nas possibilidades de sua efetivação e sucesso.

este artigo aborda uma das dimensões da experiência participativo-delibe-
rativa na reserva extrativista Marinha do Pirajubaé, a saber, o desenho institu-
cional do seu Conselho deliberativo. Buscamos compreender em que medida o 
desenho institucional desse conselho contribuiu para tornar essa experiência 
participativo-deliberativa coerente com pressupostos da democracia delibera-
tiva. o desenho institucional, aliado a outros fatores, dentre eles a organização 
estatal e da sociedade civil, é um elemento-chave de análise para compreen-
dermos os avanços e limites de experiências participativas na promoção da gestão 
democrática. 

os desenhos institucionais são definidos como “um conjunto de normas, 
princípios e critérios que dão sustentação à dinâmica participativa” (lüchmann, 
2002, p.16). eles institucionalizam espaços participativos nos quais estado e so-
ciedade civil articulam seus interesses no processo de deliberação sobre políticas, 
regulamentações e ações voltadas à coletividade. 

na perspectiva da democracia deliberativa, a institucionalização de espaços 
participativos deve garantir discussões democráticas que contemplem os princí-
pios do pluralismo, da igualdade participativa e da promoção da justiça social 
(lüchmann, 2002, p.15). em última instância, os desenhos institucionais desses 
espaços devem permitir um reordenamento da lógica de poder, na qual a socie-
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dade civil participa do processo de deliberação sobre os interesses coletivos, reti-
rando a exclusividade das decisões do poder do estado ou de grupos de poder a 
ele vinculados. a análise do desenho institucional do Conselho deliberativo da 
resex Marinha do Pirajubaé foi realizada tendo em vista esses princípios.

resex é uma categoria de unidade de conservação (UC) de uso sustentável 
que apresenta particularidades sociopolíticas e institucionais, as quais estão as-
sociadas ao seu processo histórico de criação pelo Movimento dos seringueiros, 
iniciado em 1975 no estado do acre (allegretti, 2008). gradativamente, aliou-se 
ao ambientalismo e culminou na inserção institucional da proposta de resex no 
campo da Conservação dos recursos naturais (Cunha, 2010).

o artigo 18 da lei n. 9.985, de 18 de julho de 2000, que institui o sistema 
nacional de Unidades de Conservação (snUC), define reserva extrativista 
como: 

área utilizada por populações extrativistas tradicionais, cuja subsistência baseia-
-se no extrativismo e, complementarmente, na agricultura de subsistência e na 
criação de animais de pequeno porte, e tem como objetivos básicos proteger os 
meios de vida e a cultura dessas populações, e assegurar o uso sustentável dos 
recursos naturais da unidade. (Brasil, 2000.)

Conforme consta nos parágrafos 1o e 2o do referido artigo, o uso das resex é 
concedido às populações tradicionais, que têm o direito à participação delibera-
tiva na gestão da unidade de conservação. sob esse aspecto, o formato jurídico-
-institucional das resex pode ser entendido como um processo inteiramente novo 
de constituição de espaços públicos e de elaboração e aplicação de regras para a 
gestão dos recursos naturais. o artigo 18 exemplifica outras possibilidades de 
articulação entre estado e sociedade na gestão do território e na elaboração de polí-
ticas públicas de conservação, abrindo espaços de caráter participativo coerentes 
com o processo de redemocratização do país iniciado nos anos 1980.

o espaço de participação política das populações extrativistas nas resex, o 
conselho deliberativo, é regulamentado a partir de 2007 por instrução normativa 
(Brasil, 2007) instituída pelo instituto Chico Mendes de Conservação da Biodi-
versidade (iCMBio), a quem cabe propor, implementar, gerir, proteger, fisca-
lizar e monitorar as UCs instituídas pela União. esse espaço responde à tendência 
de inclusão das populações extrativistas nas consultas e deliberações na gestão 
das unidades de conservação. no entanto, no caso das resex, ele possui uma his-
tória particular que determina seu formato jurídico-institucional e o torna cen-
tral no processo de gestão desse território. esse conselho expressa os avanços, os 
dilemas, os obstáculos e os limites das mudanças propostas para a constituição 
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de formas de conservação da biodiversidade que inter-relacionam a questão am-
biental com a questão social de forma inovadora na história das unidades de con-
servação no Brasil.

a resex Marinha do Pirajubaé foi criada em 1992, sendo a primeira resex 
marinha instituída no Brasil (decreto Federal n. 533, 1992). Mas, ela só consti-
tuiu seu espaço institucional de participação e deliberação entre 2010 e 2011, ou 
seja, dezoito anos após sua criação. 

essa resex abrange uma área de 1.444 hectares constituída por áreas mari-
nhas e de manguezal na porção sul da ilha de Florianópolis. trata-se de uma 
UC que se encontra incrustada no perímetro urbano da capital do estado de 
santa Catarina, situação que condiciona a existência de conflitos socioambien-
tais decorrentes do processo de expansão urbana, impulsionada principalmente 
pelo turismo. a constituição do espaço institucional participativo de tomada de 
decisão é fundamental para o enfrentamento desses conflitos. dentre os projetos 
de desenvolvimento urbano que trouxeram impactos socioambientais significa-
tivos para essa resex, destaca-se a instalação da Via expressa sul realizada ante-
riormente à existência do Conselho deliberativo. essa obra, iniciada em 1995, 
ampliou a malha rodoviária para melhorar o acesso do centro de Florianópolis  
às praias da porção sul dessa ilha e ao aeroporto (Vizinho; tognella-de-rosa, 
2010). Foi realizada pelo governo do estado de santa Catarina para prover a  
infraestrutura rodoviária necessária à potencialização da atividade turística de 
Florianópolis. 

Contudo, a Via expressa sul foi instalada em uma área limítrofe à resex e 
acarretou graves danos ambientais e sociais no território da UC, tendo como 
principal vítima a população extrativista que dela usufrui e depende para viver. 
a construção do aterro hidráulico para instalar a via rápida provocou grande  
redução na abundância dos recursos pesqueiros nessa área, especialmente do 
berbigão (Anomalocardia brasiliana), um molusco que é o principal recurso ex-
trativista dessa resex. a inexistência do espaço participativo institucional para 
gestão da resex do Pirajubaé, na ocasião do empreendimento, contribuiu signi-
ficativamente para que a população extrativista fosse excluída das negociações e 
tomadas de decisão com o governo estadual, a empresa responsável pela cons-
trução e as agências ambientais. os extrativistas foram privados do direito de 
participar e decidir sobre o destino de seu território e respectivos recursos am-
bientais, como prevê a legislação ambiental (Brasil, 2000).

este artigo está subdivido em duas seções. na primeira abordaremos a insti-
tucionalização da participação na gestão de unidades de conservação (Brasil, 
2000), com destaque para a categoria resex e o espaço participativo correspon-
dente, o conselho deliberativo. na segunda, analisaremos o desenho institu-
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cional do Conselho deliberativo da resex Marinha do Pirajubaé enquanto 
espaço participativo na perspectiva da democracia deliberativa.

A participação em unidades de conservação e o  
conselho deliberativo das Resex

a possibilidade de populações humanas habitarem e usarem áreas prote-
gidas se deve a mudanças graduais e paradigmáticas no campo da proteção  
ambiental, iniciadas na década de 1970, que incluíram o homem como parte do 
meio ambiente. essa perspectiva desenvolveu-se, particularmente, em relação 
aos problemas sociais decorrentes da expulsão das populações tradicionais  
de seus territórios, cujos recursos naturais se objetivava conservar nas áreas 
protegidas. 

na década de 1980, as populações humanas, locais ou tradicionais, cujos 
modos de vida são alicerçados no uso direto dos recursos naturais, ainda não 
eram efetivamente consideradas na gestão das UCs no Brasil. Contudo, ao longo 
dessa década, desenvolveram-se condições políticas favoráveis para que isso 
ocorresse. nesse período cresciam os movimentos sociais que incorporavam a 
proteção ambiental em suas lutas para garantir a reprodução econômica, social  
e cultural das populações locais envolvidas (teixeira, 2004). dentre esses, des-
taca-se o movimento seringueiro, que defendeu o projeto resex e, apoiado por 
parte dos ambientalistas, conseguiu que o poder público reconhecesse e insti-
tuísse a resex, como categoria de UC, por meio de política pública, em 1990. 

a institucionalização de espaços participativos, os conselhos gestores, na 
gestão de unidades de conservação no Brasil resultou de dois processos. o pri-
meiro deles se refere ao reconhecimento internacional da importância e neces-
sidade de se considerar as populações locais nos processos de conservação através 
de áreas protegidas (teixeira, 2004). o segundo está relacionado ao desenvolvi-
mento de instituições que garantam a participação social, como os conselhos. 
estes se desenvolveram no Brasil concomitantemente ao início do processo de 
redemocratização do país, após o regime militar. 

a regulamentação dos conselhos em unidades de conservação só ocorreu a 
partir da lei n. 9.985/2000, que institui o sistema nacional de Unidades de 
Conservação (snUC). 

os conselhos gestores de unidades de conservação podem possuir caráter 
consultivo ou deliberativo. somente as reservas de desenvolvimento sustentável 
(rds) e as resex possuem conselhos deliberativos, justamente por terem como 
diferencial uma relativização da conservação da biodiversidade, em função da 
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necessidade de reprodução da população que utiliza os seus recursos. os extrati-
vistas são, em última instância, a “razão de ser” dessas unidades de conservação.

É a instrução normativa (in) n. 2 do instituto Chico Mendes de Conser-
vação da Biodiversidade/Ministério do Meio ambiente (iCMBio/MMa), de 
2007, que regulamenta o conselho deliberativo das resex. nessa in podemos 
observar a especificidade desse conselho em relação aos demais conselhos ges-
tores das outras unidades de conservação de uso sustentável e de outros conse-
lhos gestores não relacionados à conservação. ela define o conselho deliberativo 
como “o espaço legalmente constituído de valorização, discussão, negociação, 
deliberação e gestão da unidade de conservação e sua área de influência referente 
a questões sociais, econômicas, culturais e ambientais” (Brasil, 2007). 

similarmente aos demais conselhos gestores de políticas públicas, os conse-
lhos das resex são espaços legalmente constituídos para permitir a ampliação da 
participação de grupos sociais politicamente excluídos na gestão de caráter pú-
blico (dagnino, 2002; lüchmann; Borba, 2008; lüchmann, 2009). todavia, se 
diferenciam dos demais conselhos por serem espaços participativos direcionados 
a grupos muito específicos da sociedade civil – as populações extrativistas – em 
uma arena restrita, tendo em vista a apropriação e o uso de recursos naturais de 
determinados territórios. esses conselhos incluem ainda a participação de outros 
segmentos sociais organizados, desde que estejam relacionados à área da resex 
(Brasil, 2007, artigo 3o, inciso ii). Cabe notar que cada conselho deliberativo 
apresenta particularidades no desenho institucional estabelecidas por regimento 
interno. tais particularidades variam de acordo com as realidades sociopolíticas 
e ambientais locais, criando condições que possibilitam a participação de grupos 
excluídos dos processos decisórios nas decisões sob responsabilidade do con-
selho (lüchmann, 2009).

assim, o conselho deliberativo da resex é um instrumento de participação, 
acima de tudo, das populações extrativistas. isso acarreta duas especificidades: 
1) a participação da população extrativista não precisa ocorrer, necessariamente, 
através da representação de entidades ou organizações civis. essa participação 
pode ocorrer através de pessoas físicas, no caso, os extrativistas (Brasil, 2007, 
artigo 8o, inciso iii); 2) ela elimina a paridade entre sociedade civil e estado,  
característica dos conselhos gestores, em geral (lüchmann; Borba, 2008). a 
maioria (50% + 1) da composição do conselho deliberativo da resex deve ser 
garantida aos representantes da população extrativista (Brasil, 2007). 

ao analisar a in n. 2 (Brasil, 2007) percebe-se que essa normativa busca as-
segurar juridicamente os direitos e as condições de participação e de deliberação 
dos grupos extrativistas na gestão da resex. no entanto, existem contradições 
evidentes. essa in estabelece que o conselho deliberativo deve ser composto 
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majoritariamente pelos representantes da população extrativista, mas, ao mesmo 
tempo, determina que as decisões tomadas pelo conselho devem ser formalizadas 
através de resoluções assinadas pelo presidente do conselho, que é o represen-
tante da agência ambiental estatal responsável pela resex, atualmente o iCMBio. 
isso significa, concretamente, que a agência responsável pela resex tem poder de 
veto sobre as deliberações do conselho. 

além disso, embora a in n. 2 estabeleça diretrizes, regras e procedimentos 
para operacionalizar a participação deliberativa dos grupos extrativistas na gestão 
da resex, não há garantias da efetividade de tais dispositivos; portanto, não há 
garantia da participação e do empoderamento desses atores na gestão democrática 
desse tipo de UC.

a análise do desenho institucional do Conselho deliberativo da resex do 
Pirajubaé permite a compreensão das contradições e da relação entre a institucio-
nalização desse espaço de participação e deliberação e a dinâmica sociopolítica 
específica da localidade que se articula ao processo de institucionalização. 

O desenho institucional do Conselho Deliberativo da  
Resex Marinha do Pirajubaé

o Conselho deliberativo da reserva extrativista (resex) Marinha do Pira-
jubaé é um espaço participativo-deliberativo constituído nessa UC em 2010. 
Como mencionamos anteriormente, buscaremos aqui compreender em que me-
dida o desenho institucional desse espaço participativo é coerente com os princí-
pios da democracia deliberativa − inclusão, pluralidade, igualdade participativa, 
autonomia e bem comum, conferindo um reordenamento na lógica de poder 
convencional (lüchmann, 2007) no processo de tomada de decisão coletiva. 
Para tanto, analisamos a composição, as normas (regimento interno), a estrutura 
e a dinâmica ou funcionamento do conselho.

o levantamento de dados foi realizado entre março de 2010 e outubro de 
2011. inicialmente, observamos as reuniões no espaço participativo informal, 
denominado grupo Pró-Conselho, criado para a constituição do Conselho deli-
berativo da resex, quando foi possível analisar o processo de composição desse 
conselho. nesse espaço informal, foram acompanhadas dez reuniões que du-
ravam cerca de três horas e meia, ocorridas no período de março a outubro de 2010. 
ainda no mês de outubro de 2010, foram acompanhados os dois dias da oficina 
de formação do Conselho deliberativo, somando cerca de dezesseis horas de 
observação direta. assim, o esforço total de pesquisa, na primeira fase, foi, em 
média, de 51 horas de observação direta dos debates ocorridos nas reuniões entre 
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extrativistas, iCMBio e laboratório de educação ambiental da Universidade 
do Vale do itajaí (lea-Univali). 

Posteriormente, passou-se acompanhar as reuniões da plenária do conselho 
pela observação direta. Foram acompanhadas dez reuniões do Conselho deli-
berativo (Cd) da resex do Pirajubaé, ocorridas de novembro de 2010 até outubro 
de 2011, resultando em um esforço de campo total de observação de trinta 
horas. além disso, foram realizadas conversas informais e entrevistas com in-
formantes-chave, tanto da população extrativista como dos gestores públicos da 
UC, e também um amplo levantamento e análise documental. Foram entrevis-
tados nove conselheiros extrativistas e dois representantes do iCMBio: a chefe 
da resex/iCMBio naquele momento e outra gestora que havia chefiado a UC 
anteriormente. 

Como referido anteriormente, o Conselho deliberativo foi preparado em 
um espaço participativo informal intitulado grupo Pró-Conselho, criado para 
prover a participação dos extrativistas na gestão da resex, enquanto o Conselho 
deliberativo não estava instituído, e funcionou como um embrião desse último.

o espaço participativo formal, o Conselho deliberativo, foi constituído em 
uma oficina para esse fim, intitulada “oficina de diagnóstico socioambiental – 
Comunidade extrativista Usuária e Proposta de Composição do Conselho deli-
berativo da resex Marinha do Pirajubaé”, realizada durante os dias 8 e 9 de 
outubro de 2010. essa oficina contou com a participação da população extrati-
vista, que apresenta grande heterogeneidade condicionada, principalmente, pela 
relação que o extrativista tem com o território e o uso dos recursos pesqueiros da 
resex. Por exemplo, existe um grupo de extrativistas cuja única fonte de renda é 
o extrativismo desses recursos, enquanto outro grupo desenvolve essa atividade 
para complementar sua renda, uma vez que, para esse último grupo, outras ativi-
dades econômicas, como a construção civil (pedreiro), representam a fonte de 
renda principal.

essa heterogeneidade foi contemplada na composição designada para o 
Conselho deliberativo. Como esclarecemos no item anterior, a população extra-
tivista tem direito à maioria (50% + 1) dos assentos nesse tipo de conselho. 
assim, foi acordado que o tipo e a intensidade de uso dos recursos pesqueiros da 
resex seriam os critérios definidores na distribuição do número dos assentos 
entre os diferentes segmentos extrativistas. nessa perspectiva, 18 cadeiras (60%) 
foram destinadas à população extrativista e 12 (40%) aos representantes de enti-
dades do poder público, do setor privado e da sociedade civil organizada. dentre 
as últimas, estavam, por exemplo, a Fundação do Meio ambiente de santa Cata-
rina (Fatma), o departamento de infraestrutura do estado de santa Catarina 
(deinfra/sC), a Companhia Catarinense de Águas e saneamento (Casan), a 
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Universidade do Vale do itajaí (Univali), a associação de Moradores do bairro 
santos dumont (amosad) e a associação de Moradores do bairro Carianos 
(amocar).

o conselho é presidido pelo chefe da resex/iCMBio, como obriga a legis-
lação, que não possui direito de voto nas decisões a não ser em caso de desempate 
(voto de minerva).

o processo de formação do Conselho deliberativo se baseou com fidedigni-
dade na instrução normativa n. 2 (Brasil, 2007), que regulamenta diretrizes e 
procedimentos para a criação dos conselhos deliberativos das resex. além disso, 
houve um significativo esforço para contemplar a pluralidade de atores políticos 
na composição do espaço e, inclusive, incorporar a heterogeneidade da popu-
lação extrativista. as entrevistas realizadas com representantes da população  
extrativista no conselho confirmam que os extrativistas compartilham dessa 
perspectiva. assim, as análises de dados indicam que a participação no processo 
de composição do Conselho deliberativo efetivamente aconteceu, segundo os 
princípios da democracia deliberativa.

Quando abordamos o desenho institucional que conforma o conselho, tra-
tamos das regras e normas que condicionam as escolhas individuais e coletivas 
(Macedo, 2008), que configuram o seu funcionamento, estabelecidas no regi-
mento interno. 

o regimento interno do Conselho deliberativo da resex Marinha do Pira-
jubaé começou a ser discutido logo em sua primeira plenária, que ocorreu em 
dezembro de 2010. a versão final e a aprovação desse documento só ocorreram 
em 2011, devido à sobreposição de novas questões, demandadas pelo iCMBio e 
pelos extrativistas, para serem debatidas no Conselho deliberativo. o dina-
mismo social desse processo o afastou de uma atuação eminentemente institu-
cional, restrita à discussão das normas e regras para organização interna do 
espaço, descrita para outros conselhos gestores (lüchmann, 2009). nessas expe-
riências, os debates sobre a definição do regimento interno dominam as reuniões 
da fase inicial dos conselhos gestores, situação que, às vezes, permanece durante 
anos (ibidem). os debates no primeiro ano do Conselho deliberativo da resex do 
Pirajubaé não permaneceram restritos à definição do regimento, mas abordaram 
questões práticas relacionadas à gestão do território e recursos pesqueiros da 
resex. 

de acordo com o regimento interno da resex do Pirajubaé, o objetivo do 
Conselho deliberativo é:

garantir a gestão compartilhada do território da resex, junto ao iCMBio, vi-
sando à proteção, valorização e reprodução dos meios de vida e cultura da popu-
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lação tradicional extrativista, seu desenvolvimento socioambiental, assegurando 
o uso sustentável dos recursos naturais e a conservação dos ecossistemas da 
resex e seu entorno. (regimento interno do Conselho deliberativo da resex 
Marinha do Pirajubaé, Cap.ii, art. 5o.)

esse regimento define o desenho do Conselho deliberativo da resex nos 
seguintes aspectos: suas competências (Capítulo iii, artigo 6o), que possuem ca-
ráter deliberativo; sua composição (Capítulo V), exatamente de acordo com o 
definido no processo participativo de formação do conselho referido anterior-
mente; sua composição mínima, que é de dezesseis membros (Capítulo V, artigo 
12, parágrafo 3o); e sua estrutura (Capítulo Vi).

em relação à estrutura do Conselho deliberativo (Capítulo Vi), ficou deter-
minado pelo conselho, e assegurado pelo seu regimento, que esse deveria dispor 
da Plenária, Presidência e secretaria executiva, além de câmaras técnicas e 
grupos de trabalho.

a análise do regimento interno do Conselho deliberativo da resex do Pira-
jubaé nos permite afirmar que, em conformidade com a in n. 2 (Brasil, 2007), 
esse regimento busca, de fato, instituir procedimentos que possibilitem a partici-
pação deliberativa da população extrativista, ou seja, a realização de processos 
decisórios guiados pelos princípios da inclusão, igualdade e pluralidade partici-
pativa e a possibilidade da produção de decisões legítimas na gestão da resex. 

entretanto, esse desenho conserva a contradição, presente na in n. 2. em-
bora o Conselho deliberativo da resex do Pirajubaé seja composto majoritaria-
mente por representantes da população extrativista, as decisões do conselho 
devem, necessariamente, ter anuência do presidente do conselho, representante 
da agência estatal iCMBio (regimento interno, artigo 22, inciso iV; Brasil, 
2007, artigo 41), e devem ser aprovadas pela autarquia federal dessa mesma 
agência. isso tem implicações significativas sobre a autonomia dos extrativistas e 
do próprio Conselho deliberativo na tomada de decisões, pois relativiza a sobe-
rania das decisões produzidas nesse espaço.

Com relação à composição do conselho, o desenho desse espaço distancia-
-se da regra da representação por entidades e da composição paritária entre socie-
dade civil e poder público que caracteriza a maioria dos conselhos gestores, 
tema bastante problematizado na literatura sobre participação política. a pari-
dade pode reduzir a participação de sujeitos, uma vez que a representação, geral-
mente, é feita por setores da sociedade civil que são privilegiados em termos de 
recursos políticos, o que prejudica a pluralidade desses espaços (dagnino, 2002; 
lüchmann, 2009; Cunha, 2007).
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a forma de representação da população extrativista no Conselho delibera-
tivo aponta para uma superação dos obstáculos relacionados à representação por 
entidades na gestão participativa da resex, na medida em que possibilita a parti-
cipação dos indivíduos dessa população, similarmente ao que foi constatado para 
o desenho do orçamento Participativo de Porto alegre (lüchmann, 2002, 
2006). Contudo, os depoimentos de alguns extrativistas entrevistados revelaram 
a insatisfação deles com o limite numérico de assentos característico dos conse-
lhos gestores. 

Mesmo não seguindo a regra da paridade e da representação por entidades,  
o Conselho deliberativo enfrenta um problema semelhante ao que se verifica  
em outros conselhos gestores (lüchmann, 2009): a dificuldade de articulação da 
diversidade de interesses entre representantes da sociedade civil, na tomada  
de decisão. devido à heterogeneidade da população extrativista da resex do Pira-
jubaé, por vezes observou-se uma desagregação política entre os representantes 
dos extrativistas, causada pelos conflitos de interesse entre eles, no processo deli-
berativo. assim, no caso do Conselho deliberativo da resex, a composição não 
paritária, de maneira isolada, não garante uma maioria efetiva dos extrativistas. 
no sentido de que a maioria numérica, geralmente, não corresponde à maioria 
política. 

na maior parte das experiências conselhistas, a dificuldade de articulação da 
diversidade de interesses políticos entre os representantes da sociedade civil se 
manifesta numa correlação desigual de forças durante o processo deliberativo, 
uma vez que os representantes do poder público tendem a apresentar maior 
coesão política entre eles. Como explica lüchmann (2009), nos conselhos ges-
tores, o fato de os representantes governamentais serem indicados pelo Poder 
executivo facilita a produção dessa coesão política. isso acaba por favorecer os 
interesses governamentais no processo decisório. 

o fato de os outros 40% dos assentos do Conselho deliberativo da resex 
serem destinados a instituições de diversos segmentos (público, privado e socie-
dade civil organizada), e não apenas do poder público, minimiza esse problema 
do desequilíbrio na correlação de forças, nos processos decisórios que ocorrem 
nesse espaço. isso porque o conjunto de atores institucionais externos à resex é 
igualmente, ou até mais, heterogêneo, em termos de interesses políticos e econô-
micos, do que o conjunto de representantes da população extrativista. 

dessa forma, a composição do Conselho deliberativo da resex reduz o risco 
de que, na correlação de forças dos atores políticos nesse espaço participativo, se 
estabeleça uma maior coesão política entre os atores institucionais em oposição à 
falta de coesão entre os representantes extrativistas que foi observada pela pes-
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quisa. além disso, essa composição não paritária, e cujo lado institucional é  
heterogêneo, reduz bastante o peso excessivo de representantes do governo, que 
tem sido apontado para os conselhos gestores (Cunha, 2007), no Conselho deli-
berativo da resex.

em relação ao “espaço físico”, observa-se que a condição é favorável à par-
ticipação dos extrativistas. desde a sua formação, em outubro de 2010, as reu-
niões do conselho, em geral, ocorriam em um local fixo, a sede da resex no 
bairro Costeira do Pirajubaé, próximo de suas residências. isso diminuiu o custo 
da participação desses atores, tanto em termos financeiros quanto em tempo de 
deslocamento, facilitando a apropriação pelos extrativistas desse espaço par-
ticipativo. 

os recursos materiais (telefone, computadores, acesso à internet, projetor de 
vídeo etc.) não são próprios do conselho; são disponibilizados pela instituição 
resex do Pirajubaé/iCMBio. as funções administrativas foram desempenhadas 
apenas pela chefe da resex/iCMBio até julho de 2011, quando foi estabelecida a 
secretaria executiva, que contava com um representante extrativista, o que ame-
nizou, em certa medida, a concentração do “poder administrativo” pela agência 
ambiental no conselho. 

a dependência administrativa dos conselhos gestores em relação ao estado é 
um fator que pode dificultar a ampliação da participação e a realização de pro-
cessos efetivamente deliberativos nesses espaços (lüchmann, 2009). isso porque 
essa dependência estabelece uma tendência à forte “estatização” dos espaços insti-
tucionais de articulação entre estado e sociedade. 

o fato de o espaço físico e os recursos materiais e humanos do Conselho 
deliberativo serem os mesmos da Unidade de Conservação, resex Marinha do 
Pirajubaé, condicionava certa centralidade do poder público nos processos deli-
berativos do conselho, similarmente ao que é verificado para outros conselhos 
gestores (Fuks; Perissinoto, 2006, 2007; lüchmann, 2009). 

adicionalmente, no final de 2011, foi observada uma situação diante da qual 
saltam à vista as contradições relacionadas à autonomia do Conselho delibera-
tivo na gestão da resex e à soberania das decisões produzidas nesse espaço que 
estão incrustadas no seu regimento interno, mencionadas no início desta seção. 
trata-se da revisão da normativa que regula a extração do berbigão (in n. 81), 
em que houve forte discordância entre os representantes extrativistas e a repre-
sentante da agência ambiental iCMBio. tendo sido constatada a impossibi lidade 
do consenso, a decisão do Conselho deliberativo foi por votação e a favor do 
posicionamento dos extrativistas, uma vez que eles detêm a maioria dos assentos 
no Conselho. Contudo, a representante do iCMBio, enquanto presidente do 
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conselho, declarou que contestaria a decisão do conselho e que, diante disso, 
seria pouco provável que a autarquia federal da agência ambiental a aprovasse. 

no que se refere à dinâmica do conselho, em 80% das reuniões ordinárias 
observadas durante a pesquisa mantinha-se a condição majoritária dos represen-
tantes da população extrativista, mesmo nas reuniões que não tiveram quórum, 
pois contavam com menos de dezesseis conselheiros. embora alguns represen-
tantes da população extrativista faltassem constantemente às reuniões, a ausência 
dos representantes das instituições nessas reuniões era relativamente maior do 
que a dos extrativistas.

ao analisar a dinâmica do conselho, reafirmou-se o papel político central da 
agência estatal iCMBio no processo deliberativo e sua articulação com a partici-
pação dos extrativistas e de outros atores da sociedade civil. a chefe da resex/
iCMBio conduzia as reuniões e, ao lado do representante da Universidade do 
Vale do itajaí (Univali), era a principal proponente da agenda do conselho e das 
pautas das reuniões. na maior parte das vezes, embora a pauta não fosse solici-
tada pelos extrativistas, ela tratava da gestão da UC, tema de interesse dos 
mesmos. ainda assim, os extrativistas definiam algumas pautas, tais como a fis-
calização da resex e o projeto de geração de renda. além disso, o discurso téc-
nico e científico dos representantes do iCMBio e da Univali se sobrepunha às 
argumentações dos extrativistas, estas fundamentadas no “saber local”. isso ge-
rava uma espécie de silenciamento dos extrativistas no processo participativo 
(Wendhausen, 1999).

outras situações apontam para uma relativização da centralidade do poder 
público no Conselho deliberativo da resex. representantes de pelo menos um 
dos segmentos da população extrativista − os que sobrevivem prioritariamente dos 
recursos pesqueiros da resex, em especial da extração do berbigão, membros  
da associação Caminho do Berbigão (aCBer) − mantêm um forte vínculo com 
sua base social. tais representantes consideram as reuniões dessa associação como 
um espaço participativo prioritário de discussão e deliberação sobre assuntos  
de gestão da resex e cujas decisões devem ser defendidas por eles no conselho. 
isso demonstra que existe uma forte articulação entre representantes e represen-
tados desse segmento da população extrativista no conselho, ou seja, uma expres-
siva capilaridade social da representação. além disso, é preciso considerar que a 
articulação entre os extrativistas dá-se nas relações cotidianas de trabalho e de 
sociabilidade.

o conjunto dessas situações pode ampliar a coesão política dos represen-
tantes desse segmento extrativista no conselho e, consequentemente, potencia-
lizar sua força política na defesa de seus interesses. declaradamente, esses 
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extrativistas passaram a adotar a estratégia de “permanecerem unidos” durante o 
processo deliberativo:

na associação a gente percebeu que tinha que ficar unido ali [referindo-se ao 
conselho], porque se a gente continuasse se brigando entre si, não ia conseguir 
decidir nada, nem colocar nossa vontade ali, e o iCMBio ia continuar colocando 
só tudo que ele queria […]. (representante extrativista, 2011.)

o negócio é o seguinte: agora os extrativistas tão mais unidos um com o outro 
[…]. (representante extrativista, 2011.)

adicionalmente, a chefe da resex, funcionária do iCMBio, exercia com 
comprometimento e competência a divulgação e comunicação de informações 
relacionadas ao conselho e aos assuntos de gestão nele debatidos. essa situação 
indica um comprometimento governamental dessa gestora da resex/iCMBio 
com a participação deliberativa dos extrativistas na gestão da UC.

em relação à qualidade das deliberações, segundo Fuks e Perissinotto 
(2007), esta pode ser avaliada em termos do tipo predominante de decisões: en-
caminhamentos e moções podem ser considerados uma modalidade “fraca”; 
aprovações, uma modalidade “intermediária”; e resoluções, uma modalidade 
“forte”. no Conselho deliberativo da resex prevaleciam encaminhamentos 
contra pouquíssimas resoluções sobre os problemas de gestão, tais como a au-
sência de fiscalização e a revisão da in n. 81, que regulava o uso do berbigão na 
resex. durante as reuniões do conselho, contestações e questionamentos eram 
bastante frequentes e protagonizadas, principalmente, pelos representantes da 
população extrativista e, com menos frequência, pelos representantes das orga-
nizações da sociedade civil. destarte, na sua fase inicial, o conselho mostrou-se 
fraco em termos de tipo de decisão, mas forte em debate. a situação é similar 
àquela que Fuks e Perissinotto (2007) observaram no Conselho Municipal de 
saúde (CMs) de Curitiba. 

outro desafio identificado relaciona-se à frequência das reuniões do Con-
selho deliberativo. Como foi observado por lüchmann (2009, p.19), a neces-
sidade de maior quantidade de reuniões de um conselho é variável, dependendo 
da complexidade das questões que nele se apresentam. no caso da resex do Pi-
rajubaé, as reuniões eram realizadas uma vez por mês. observou-se que essa fre-
quência não era suficiente para produzir deliberações sobre autorizações para 
licenciamento ambiental de novos empreendimentos na área de entorno e sobre 
os diversos problemas de gestão da resex e demandas da população extrativista. 
Por exemplo, a questão da ausência de fiscalização da resex por parte do iCMBio 
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e da necessidade de elaboração de um projeto de geração de renda para os extra-
tivistas. apesar dos problemas existentes para o funcionamento do Conselho 
deliberativo, os extrativistas conselheiros entrevistados em nossa pesquisa reco-
nhecem o Conselho como um espaço importante para defender seus interesses e 
direitos na gestão da resex do Pirajubaé. segundo os mesmos, esse espaço per-
mite um processo permanente de diálogo e negociação em torno dos seus inte-
resses com a agência estatal, iCMBio, e também com outras instituições, como a 
Univali, que atuam na área da resex. Por exemplo:

acho que ter o conselho é bom, porque ali, pelo menos, a gente pode se defender, 
defender nossa posição, o que a gente quer para reserva […] pelo menos agora a 
gente tem um lugar para falar, para cobrar explicação e para fazer negociação 
com o iCMBio, com a Univali […]. (representante extrativista, 2011.)

nesse sentido, as análises das reuniões do conselho e dos depoimentos dos 
conselheiros extrativistas apontam que o desenho institucional do Conselho de-
liberativo possibilita relações mais democráticas na gestão da área da resex ao 
propiciar a participação dos extrativistas no processo deliberativo. assim como 
Macedo observou em seu estudo sobre o conselho da aPa de guaraqueçaba 
(Pr), um aspecto positivo evidenciado para o Conselho deliberativo da resex 
Marinha do Pirajubaé é “o estabelecimento de um novo padrão de interação 
entre os diferentes atores envolvidos com a gestão deste território” (Macedo, 
2008, p.126).

Considerações finais

o principal alcance verificado para o desenho institucional do Conselho de-
liberativo refere-se à inclusão política dos extrativistas na gestão da resex do 
Pirajubaé. a composição do conselho configura um espaço plural de negociação, 
pois favorece a participação dos diversos segmentos da população de extrativistas 
e de outros atores institucionais interessados na gestão dessa resex. o regimento 
interno do Conselho deliberativo da resex também permite o estabelecimento de 
processos deliberativos inclusivos, igualitários e plurais para a gestão dessa UC, 
conforme princípios da democracia deliberativa. entretanto, observa-se uma 
autonomia relativa desse espaço participativo no que se refere às deliberações, 
uma vez que estas estão condicionadas à avaliação e aprovação posterior do 
iCMBio. a posição institucional do agente governamental – o representante  
do iCMBio – é privilegiada, pois provê de antemão a esse ator um protagonismo 
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dominante no conselho, desde a definição das pautas e domínio do discurso téc-
nico e científico, até a aprovação das decisões que são tomadas pelo conselho. 

Contudo, percebeu-se que, lentamente, os representantes extrativistas vi-
nham incrementando seu poder de influenciar o debate e a tomada de decisão. 
Havia uma tendência gradual para o estabelecimento de processos deliberativos 
mais igualitários, embora o funcionamento do Conselho deliberativo estivesse 
bastante condicionado à iniciativa dos gestores institucionais da UC. isso foi 
observado, por exemplo, na aceitação de pautas propostas pelos extrativistas  
e no constante esforço da chefe da unidade de conservação em “dar voz” aos 
conselheiros extrativistas nas reuniões.

Pode-se considerar que o desenho institucional do Conselho deliberativo da 
resex Marinha do Pirajubaé é bastante coerente com os princípios da inclusão e 
pluralidade, mas existem obstáculos significativos no que se refere à autonomia  
e à igualdade participativa e deliberativa, o que ainda o afasta do modelo ideal da 
democracia deliberativa.
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Introdução

a urbanização reflete necessidades da industrialização e do modelo econô-
mico vigente, com o objetivo de cumprir a trajetória de modernização e de  
consolidação do país, nos moldes da divisão internacional do trabalho e da acu-
mulação capitalista. a organização da cidade representa a separação entre os 
meios de produção e a força de trabalho, reproduzindo, em sua configuração es-
pacial, a exploração da força de trabalho operária, que, despojada do direito à ci-
dade, ocupa suas periferias, em condições precárias de habitabilidade (lefebvre, 
2008; santos, M., 2009a, 2009b). de acordo com M. santos (2009b), a urbani-
zação brasileira, como respondia às necessidades da divisão territorial do tra-
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amparo à Pesquisa do estado de Minas gerais (Fapemig).
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da escola de governo − Fundação João Pinheiro. Bolsista pesquisador mineiro − Fundação de 
amparo à Pesquisa do estado de Minas gerais (Fapemig).
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balho, pode ser chamada de “urbanização corporativa”, principalmente no 
período “nacional-desenvolvimentista” do regime militar. 

a prevalência da urbanização e da cidade corporativa no período nacional-
-desenvolvimentista, nos termos de M. santos (2009b), historicamente se co-
locou como obstáculo à democracia e ao efetivo exercício da cidadania, sobretudo 
no que se refere ao direito à cidade e à moradia. as iniciativas governamentais 
nesse período, com destaque para a criação do Banco nacional de Habitação 
(BnH), continuaram a refletir o corporativismo. o BnH consolidou-se mais 
como banco da classe média do que da classe operária, para a qual restava a ci-
dade informal ou as periferias precárias. Kowarick (1979) aponta para a auto-
construção de moradias como alternativa de grande parte da classe operária, 
ressaltando o rebaixamento do custo de reprodução da força de trabalho que tal 
alternativa proporciona, a qual contribui para uma extração do excedente econô-
mico apoiada em salários deprimidos. a existência de um “exército de reserva” 
serviria aos propósitos de acumulação dos países de capitalismo tardio, como o 
Brasil. a espoliação urbana, nesse contexto, significou a precarização dos ser-
viços de consumo coletivo para as classes operárias. 

o quadro socioespacial decorrente trajetória de urbanização brasileira e da 
atuação (ou omissão) de seus agentes, como o poder público, resultou em perife-
rização e metropolização, desigualdade e exclusão socioespacial, déficits de inclu-
sividade em relação à moradia e serviços urbanos, ao lado da informalidade e 
problemas ambientais.

em 1988, com a “Constituição Cidadã”, a redemocratização do país e a in-
clusão social, para se efetivarem, deveriam combater os mecanismos de espo-
liação urbana, fundados na segregação e no isolamento territoriais, na tentativa 
de conciliar cidade, democracia e justiça social (ribeiro, 2004). nesse sentido, o 
Movimento nacional de reforma Urbana (MnrU), posteriormente reorgani-
zado como Fórum nacional de reforma Urbana (FnrU), na luta pela inclusão 
da Política Urbana na Constituição Federal (Brasil, 1988) e sua posterior regula-
mentação, impulsionaram avanços democratizantes no âmbito legal que incor-
poraram a ampliação da cidadania a partir da construção de direitos sociais, até 
então inexistentes, como o direito à cidade, à moradia, ao saneamento básico e  
ao transporte. É importante ressaltar que somente com a emenda Constitucional 
n. 26/2000 a moradia passa a ser incluída no rol dos direitos sociais. e, com o 
estatuto das Cidades (Brasil, 2001), avança-se no que toca ao direito à cidade e à 
moradia. Pode-se explorar, então, qual a natureza do estado de bem-estar social 
(ebes), que se constitui a partir de 1930 no país, seus avanços e retrocessos no 
tocante à consolidação da democracia e da cidadania. 
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Para essa análise, o artigo é dividido em cinco seções. a primeira faz uma 
breve revisão do conceito de cidadania a partir de Marshall (1967) e roberts 
(1997), passando pelas críticas ao desenvolvimento da cidadania no Brasil reali-
zadas por Carvalho (2012), W. santos (1987), e M. santos (2012). a segunda 
examina o período de 1930 a 1980, enfatizando a prevalência do modelo econô-
mico “nacional-desenvolvimentista” a partir da década de 1950, e as teorias que 
o sustentam, com destaque para Celso Furtado (1956 apud oliveira, 2003) e  
sua análise do subdesenvolvimento. a terceira compreende o período que vai  
de 1980 a 2002, com ênfase na redemocratização e nos avanços trazidos pela 
Constituição Federal de 1988 (CF-1988), com a inclusão de novos direitos  
sociais, como o direito à cidade e à moradia. Procura-se mostrar que o modelo 
econômico adotado a partir de 1989, referido como da “ortodoxia convencional”, 
ocasionou limitações para o desenvolvimento da cidadania, tal como ocorreu 
adiante no capítulo constitucional de política urbana, em que o ebes pleiteado 
apontava para políticas universalistas e redistributivas. o pensamento social 
dominante no período, principalmente com as contribuições de organismos inter-
nacionais e da teoria da dependência, de Cardoso (1995), era de um capitalismo 
periférico, dependente da divisão internacional do trabalho, que deixou reflexos 
na forma de consolidação dos novos direitos abarcados pela CF-1988. na quarta 
seção, correspondente aos dois mandatos do presidente luiz inácio lula da 
silva (2002-2009), apresenta-se o processo de incorporação de atores sociais – o 
FnrU − na condução do Ministério das Cidades (MCidades), criado em 2003, 
e os avanços democratizantes subsequentes, via ampliação das instituições parti-
cipativas, principalmente em nível federal, com a criação do Conselho nacional 
de Cidades e das Conferências nacionais. Considerando-se o modelo econômico 
conhecido como “novo desenvolvimentismo”, são abordados os avanços e limi-
tações na ampliação da cidadania, a partir do olhar para a reforma urbana, por 
seus potenciais democratizantes e por considerar a cidade como objeto de reflexão 
dos processos de inclusão social. na última seção, tecem-se as considerações 
finais, apontando os caminhos percorridos pelo ebes brasileiro e seus potenciais 
para consolidar a democracia e a cidadania de forma mais inclusiva no país. 

A concepção de cidadania e seu  
desenvolvimento no Brasil

Primeiramente, é importante frisar que, nas sociedades capitalistas, a cida-
dania e o estado de bem-estar social estão intrinsecamente relacionados. o papel 
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do estado em garantir a equidade social e os direitos civis, políticos e sociais 
progressivamente se torna mais evidente. nesse sentido, conforme delgado e 
Porto (2007, p.19), “o estado de bem-estar social (ebes) traduziu fórmulas privi-
legiadas de afirmação da liberdade, da democracia, do trabalho e do emprego, da 
justiça social e do bem-estar na desigual sociedade capitalista”.

não pode se perder de vista que o ebes se mostrou plenamente compatível 
com as necessidades estritamente econômicas do sistema capitalista. Por isso, al-
guns autores apontam que o desenvolvimento da cidadania pode ser, na realidade, 
uma estadania (Vale, 2008), por não estar afastado nem imune aos modelos  
de desenvolvimento econômico que vigoram ou vigoraram num país. embutida 
em tais modelos está a concepção de cidadania que o estado instaura, bem como 
os jogos de forças dos atores sociais para que este ou aquele padrão de cidadania 
prevaleça. nesse intermédio é que M. santos (2009) fala em subcidadania e hiper-
cidadania. 

na perspectiva já clássica de Marshall (1967), a desigualdade de classes e de 
status poderia ser aceitável desde que a igualdade da cidadania fosse reconhecida. 
Para o autor, o desenvolvimento da cidadania foi incremental e evolutivo, ini-
ciando com a cidadania civil, seguida pela cidadania política e, depois, pela  
social. desse modo, os direitos civis − que remontam ao século XViii, com o 
capitalismo inicial, no cenário da revolução Francesa − são compostos por di-
reitos à liberdade individual, de ir e vir, de liberdade de imprensa e de livre  
expressão do pensamento. no sentido evolutivo, os direitos políticos se esta-
beleceram no século XiX − período em que já se falava em um capitalismo  
industrial −, quando os direitos civis ligados ao status de liberdade já haviam se 
consolidado o suficiente para se avançar. no século XX − cenário do capitalismo 
financeiro e do acirramento das desigualdades sociais −, surgem os direitos so-
ciais. no entanto, estes foram afastados do status de cidadania, como se os traba-
lhadores que deles precisassem tivessem que deixar inteiramente de ser cidadãos.  
a cisão entre cidadania e direitos sociais, já apontada por Marshall (1967), signi-
ficava, nas sociedades capitalistas, as limitações de inclusão de todos, efetiva-
mente, como cidadãos. assim, a cidadania não se apresentou desvinculada do 
status das classes sociais. 

Para roberts (1997), que debate os determinantes da qualidade da cidadania 
numa democracia, a natureza da cidadania social afetaria a qualidade da cida-
dania civil, tanto quanto da cidadania política. ressalta ele que, em alguns mo-
mentos, a cidadania social pode ser usada pelas elites para evitar a extensão das 
cidadanias civil e política. de acordo com o autor, cidadania social representa 
uma tensão entre os interesses coletivos e individuais, em consequência dos inte-
resses econômicos e da criação da sociedade do consumo.
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tal como evidencia Marshall (1967), a cidadania social é proporcionada por 
uma política de bem-estar social. o ebes permitiria a coexistência entre o capita-
lismo e a democracia e, por conseguinte, a extensão da cidadania social seria 
sempre reflexo do modelo econômico dominante. no Brasil, alguns autores, tais 
como Wanderley g. dos santos (1987) e Milton santos (2012), que escrevem à 
época da assembleia Constituinte, e Carvalho (2012), apontam as limitações 
para o desenvolvimento da cidadania de forma relativamente pessimista quanto 
aos desdobramentos para uma cidadania plena. 

Milton santos (2012) enfatiza que a cidadania no Brasil foi mutilada ao se 
vincular, inicialmente, aos direitos via profissionalização. ter-se-ia uma “cida-
dania regulada”, nos termos de W. g. dos santos (1987). dessa forma, o go-
verno, ao instituir a ampliação dos direitos sociais voltando-se para a política 
previdenciária, ao mesmo tempo excluiria a possibilidade de inserção de outros 
atores, sem acesso à via das categorias profissionais.

nesses termos, W. santos (1987) afirma que a regulamentação das profis-
sões, a carteira profissional e o sindicato público são os três parâmetros que de-
finem a cidadania brasileira. ou seja, para o autor, a cidadania no Brasil, até 
1988, não era entendida como um código de valores políticos, mas sim como um 
sistema de estratificação ocupacional. dessa maneira, os direitos dos cidadãos 
decorrem dos direitos associados às profissões, que, por sua vez, só existem 
quando regulamentadas em lei (Vale, 2008, p.5).

de acordo com W. santos (1987), a política brasileira de bem-estar iniciada 
na denominada era Vargas, pós-1930, representava a estratificação social, uma 
vez que se relacionava com a ocupação do indivíduo no mercado de trabalho e 
com a acumulação capitalista, reforçando as desigualdades sociais. não obstante, 
admite que pós-1964, apesar do regime militar, não se poderia mais falar em cida-
dania regulada stricto sensu, visto a existência de iniciativas mais equitativas, tais 
como o Fundo de assistência e Previdência do trabalhador rural (Funrural), o 
Programa de integração social/Programa de Formação do Patrimônio do ser-
vidor Público (Pis/Pasep), o Fundo de garantia por tempo de serviço (Fgts) 
e a regulamentação do trabalho doméstico. 

Milton santos (2012) acrescenta a essa discussão a noção de cidadania no 
concreto, que, para ele, só pode ocorrer no território. Por isso, ao unir cidadania 
e território, em sua análise, cria o conceito de “espaço do cidadão”. 

Para o mesmo autor, a subordinação, no Brasil, dos modelos político e civil 
ao modelo econômico criou o consumidor, em vez do cidadão. ampliava-se o 
consumo, mas não o exercício da cidadania, que era cada vez mais mutilada. 
Uma forma de resolver tal dilema seria a inversão dessa lógica, ou seja, os mo-
delos político e econômico é que deveriam se subordinar ao modelo cívico, o qual 
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teria como componentes essenciais a cultura e o território. a cultura refere-se a 
pensar qual sociedade se quer formar, qual visão de mundo deve predominar. 
Por sua vez, o componente territorial supõe os instrumentos que garantem a re-
distribuição dos bens e serviços de forma equitativa no espaço, independente-
mente da localização. nesse sentido, é no território que a cidadania se concretiza. 
e se os bens e serviços não são distribuídos de forma igualitária entre todos, 
então se constituiria uma cidadania incompleta. no contexto da assembleia 
Constituinte, o autor defende que cada pessoa venha a ser um cidadão integral e 
completo, seja qual for o lugar em que se encontre. “Para ultrapassar a vaguidade 
do conceito e avançar da cidadania abstrata à cidadania concreta, a questão terri-
torial não pode ser desprezada” (santos, M., 2012, p.151).

reconstruindo o histórico de desenvolvimento da cidadania no Brasil, Car-
valho (2012) mostra a evolução lenta que o caracteriza, embora não deixe de re-
conhecer avanços na construção dessa cidadania. Para o autor, a cidadania plena 
− consistindo nos direitos civis, políticos e sociais − não foi criada de forma a 
permitir sua consolidação e evolução progressiva. 

Mesmo com o fim do império e a instituição da chamada Primeira repú-
blica (1889-1930), não houve, para Carvalho (2012), grandes avanços na conso-
lidação da cidadania. nesse período, dominou o coronelismo, figurando como um 
obstáculo ao desenvolvimento dos direitos políticos e a impossibilidade do exer-
cício dos direitos civis. Com direitos civis e políticos tão precários, seria difícil 
falar de existência de direitos sociais. entre 1930 e 1964, houve uma marcha ace-
lerada do Brasil rumo à modernização e os direitos sociais avançaram, principal-
mente com a criação de legislação trabalhista e previdenciária. no entanto, os 
direitos civis progrediram lentamente e os direitos políticos, com a alternância 
entre democracia e regimes autoritários, tiveram uma evolução mais complexa. 
entre avanços e restrições, a participação popular consolidava a formação de uma 
identidade nacional. Com a Constituição Federal de 1946, os direitos civis e polí-
ticos são restituídos ao texto constitucional e as conquistas anteriores referentes 
aos direitos sociais mantidas. a instauração da ditadura militar, que se estende 
de 1964 a 1985, impôs restrições severas aos direitos civis e políticos. no en-
tanto, na contramão, os direitos sociais se desenvolviam (Carvalho, 2012). 

nos dizeres de Carvalho (2012, p.190), “o autoritarismo brasileiro pós-30 
sempre procurou compensar a falta de liberdade política com o paternalismo so-
cial” e o avanço dos direitos sociais, nesse período, teve um significado ambíguo 
para o desenvolvimento da cidadania, uma vez que “os trabalhadores foram in-
corporados à sociedade por virtude de leis sociais e não de sua ação sindical e 
política independente”. assim, a cidadania que daí resultava era passiva e recep-
tora, antes de ativa e reivindicadora. ainda conforme o autor, os movimentos 
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sociais que progrediram nas décadas de 1970 e 1980, em meio à ditadura militar, 
tiveram força para articulações políticas pelo retorno à democracia. no processo 
de redemocratização, redigiu-se a Constituição mais democrática e liberal que o 
país já teve. 

a forma de pensar a evolução da cidadania proposta por Marshall, ou seja, 
primeiro os direitos civis, seguindo-se os políticos e os sociais, está ancorada nos 
casos inglês e norte-americano. no Brasil, segundo Carvalho (2012, p.220), “a 
pirâmide dos direitos foi colocada de cabeça para baixo”. a inversão da sequência 
dos direitos reforçou entre nós a supremacia do estado. nesse sentido, em 
termos de consolidação democrática, o reforço da organização da sociedade 
contra o estado clientelista, corporativo e colonizado deve ser o caminho para  
a consolidação da cidadania (Carvalho, 2012).

ao contrário do pessimismo de W. g. dos santos e Milton santos, Carvalho 
(2012) enfatiza as experiências otimistas de colaboração entre sociedade e estado. 
refere-se à proliferação de organizações não governamentais, que vieram substi-
tuindo, aos poucos, os movimentos sociais urbanos. acrescenta-se, ainda, ao 
nível municipal, o maior envolvimento da população na formulação e execução 
de políticas públicas, como a experiência do orçamento participativo. Carvalho 
(2012), apesar de reconhecer os avanços, tal como Milton santos evidencia ser 
necessário evoluir no tipo de cidadania almejada, uma vez que esta tem se con-
cretizado de forma muito atrelada ao direito de consumir. Já para Vale (2008), ao 
contrário de W. santos (1987) e Carvalho (2012), os direitos sociais e políticos 
foram instituídos juntos. a esse respeito, o autor afirma: 

Por isso, pensar a cidadania brasileira somente pelas questões trabalhistas é ig-
norar discussões do Congresso desde o início da república, é ignorar a revo-
lução de 1930, enfim, é ignorar uma importante parte da história de construção 
da democracia e, consequentemente, da cidadania no Brasil. em suma, podemos 
afirmar que no período pós-30 alguns direitos políticos e civis encontravam-se, 
quando não demandados, já garantidos pela Constituição, sendo que estes não 
passavam por regulação profissional ou pela carteira de trabalho, ou ainda pela  
advindos das relações do mundo do trabalho. (Vale, 2008, p.7-8.)

a partir de dados empíricos sobre a não associação entre aumento do eleito-
rado e expedição de carteira de trabalho, Vale (2008) sustenta sua crítica ao con-
ceito de “cidadania regulada”, afirmando que a cidadania no Brasil não pode ser 
considerada estratificada pela ocupação e que a ampliação do eleitorado se deve 
ao aumento da urbanização e da alfabetização. Para a autora, o conceito de cida-
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dania regulada é insuficiente para explicar a ampliação da cidadania ocorrida no 
período de 1930 a 1988. 

o movimento em torno da reforma urbana é emblemático da tese proposta 
por Vale (2008), uma vez que apresenta uma articulação de forças de diversos 
atores sociais que se mobilizaram em diversos cenários, tanto institucionalizados 
quanto da esfera pública. É nesse sentido que a política urbana, por meio da pla-
taforma e atuação do MnrU e do FnrU, representa uma proposta de am-
pliação da cidadania, não apenas por seu caráter de reformas universalistas e 
redistributivas, tais como o direito à cidade e à moradia e a função social da pro-
priedade, mas também por demonstrar que é possível articular as esferas pública 
e institucional em torno da luta pela reforma urbana (silva, 2002; Brasil, F., 
2011). a gestão democrática da cidade, um dos itens contemplados pela reforma 
urbana, propõe instrumentos de participação, principalmente por meio da 
criação de “instituições participativas”, nos termos de avritzer (2008), demons-
trando seu potencial de ampliar a discussão da cidadania e do ebes para além das 
garantias constitucionais de saúde, educação e previdência social, na direção de 
uma “cidadania ativa”, na qual a sociedade participe da formulação das políticas 
por meio da gestão democrática da cidade. 

A estratégia econômica “nacional-desenvolvimentista” e o 
Ebes 

na Primeira república (1889-1930), o urbano foi visto apenas através de 
uma concepção higienista (ribeiro; Cardoso, 1996; Pechman, 1996). Propunha-
-se a construção da nação e que essa precisava se modernizar. era unanimidade, 
num primeiro momento, o pensamento de que, no período do império, não havia 
povo ou nação brasileira, uma vez que predominavam o latifúndio e sua organi-
zação provincial, permeada pela permanência da escravidão. Pode-se dizer que 
cada latifúndio era uma nação, com sua ordem ditada pelos grandes latifundiá-
rios. nessa lógica, não haveria homens livres para vender sua força de trabalho no 
mercado capitalista em ascensão no mundo. o Brasil não poderia modernizar-se 
com a permanência do “Brasil rural” (nabuco, 1883 apud ricupero, 2007). 

na década de 1930, a obra de Freyre elucida a modernização conservadora 
brasileira ao trazer à tona o passado colonial e latifundiário e evidenciar que é ele 
que molda o nosso pensamento e nossas instituições (ricupero, 2007; Botelho, 
2009). tais pontos permitem a Freyre (1933 apud ricupero, 2007) colocar os 
problemas da modernidade em termos de cultura brasileira, que tinha a ver com 
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a cultura do colonizador e com sua plasticidade social. nesse contexto, na era 
Vargas, o Brasil precisava superar o patriarcalismo para se modernizar. 

É a partir dessa lógica que a proteção social no Brasil nasce no início dos anos 
1930 pela vinculação com o trabalho, moldando-se em função da inserção na  
estrutura ocupacional e do acesso a benefícios decorrentes de contribuições reali-
zadas. era preciso constituir a força de trabalho no mercado capitalista indus-
trializado e, assim, o ebes configura-se de forma corporativa e estratificada. 

ao longo do período 1930-1945, a cidade não constitui objeto de temati-
zação e tampouco de políticas urbanas federais (ribeiro, 1994). “A prevalência 
de uma perspectiva de laissez-faire em relação à questão urbana implica a reso-
lução da questão da moradia pelos próprios trabalhadores e outros segmentos 
populacionais inscritos na pobreza urbana” (Brasil, F.; Carneiro, 2009, p.15). 
não é sem razão que o sistema de proteção social se estrutura dessa forma.  
o Brasil migrava do capitalismo mercantil para o capitalismo industrial. a moder-
nização era o principal objetivo do governo, servindo a tal fim o estado de bem-
-estar social implementado (ribeiro; Cardoso, 1996; Pechman, 1996). o conceito 
de “espoliação urbana” de Kowarick (1979) retrata esse histórico ao tratar da 
solução da questão da moradia pelos próprios trabalhadores como estando a 
serviço da acumulação capitalista, por gerar um trabalho não pago. 

Com o aprofundamento da industrialização na década de 1950, o modelo 
econômico “nacional-desenvolvimentista” foi se constituindo com base em uma 
forma de organização do trabalho – baseada no taylorismo – que visava ao  
aumento da produtividade, gerando excedentes econômicos e acumulação de  
capital, ao lado da concentração de rendas (daniel, 1994). o modelo “nacional-
-desenvolvimentista” era ambíguo, pois ressaltava, ao mesmo tempo, relações 
impessoais, principalmente ditadas pelas leis econômicas e jurídicas, e um do-
mínio de relações pessoais, baseadas no clientelismo e paternalismo (Holanda, 
1936 apud ricupero, 2007). o urbano, nesse modelo, viabiliza o direito à cidade 
para alguns enquanto o nega para a maioria (daniel, 1994).

segundo ribeiro (1994), as desigualdades sociais geradas pelo processo de 
urbanização espoliativo do modelo “nacional-desenvolvimentista” organizam a 
percepção dos conflitos sociais na cidade. tais desigualdades seriam produto da 
exploração da força de trabalho e da espoliação urbana. 

o “nacional-desenvolvimentismo”, que se impôs como uma estratégia de 
desenvolvimento econômico a partir de 1950, tem como base a retomada da ideia 
de nação no Brasil e nos demais países da américa latina (Bresser Pereira, 2006). 
oliveira (2003) sustenta que, por trás da estratégia de desenvolvimento então 
adotada, estão as ideias cepalinas e keynesianas hegemônicas no período. as ideias 
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cepalinas, refletidas na “teoria do subdesenvolvimento” de Celso Furtado (1956 
apud oliveira, 2003), explicitam que a forma de desenvolvimento desigual  
do capitalismo presente em sua periferia produz uma modernização conser-
vadora, como se observou de 1930 a 1945, uma vez que era comandada pelas 
antigas classes dominantes agrárias. 

Conforme Coutinho (2001), também não se pode desconsiderar que o Brasil 
se modernizou “pelo alto”, prussianamente, passivamente, gerando, com isso, 
formas extremamente perversas de desigualdade social, tremendos déficits de 
cidadania; mas o fato é que se modernizou. 

a partir dos argumentos embasados na “teoria do subdesenvolvimento” e 
do “capitalismo periférico” justificaram-se a ditadura militar pós-1964 (oli-
veira, 2003). a “teoria do subdesenvolvimento” de Furtado parte da conside-
ração de que na américa latina a economia se fundou pela inserção na divisão 
internacional do trabalho do capitalismo mercantil. esse capitalismo forjava 
uma ligação dos setores agroexportadores das economias latino-americanas com 
as demandas dos países centrais, sempre de maneira dependente. assim, para 
sair do círculo vicioso do “subdesenvolvimento” era preciso se industrializar. a 
lógica envolvida consistia em passar a exportar produtos manufaturados em vez 
de bens primários. aliadas a essa concepção, as ideias keynesianas prevaleciam, 
justificando que o estado deveria comandar o processo de industrialização. 

as concepções furtadianas, aliadas ao conservadorismo da modernização em 
que prevaleciam influências paternalistas e clientelistas, justificaram a ditadura 
militar como uma estratégia para o desenvolvimento e a consolidação do Brasil 
como um país industrializado. o que não se percebeu, ou o que se negligenciou, 
naquele momento é que o modelo adotado concentrava renda e aumentava a  
desigualdade, apesar de eficiente no processo de modernização (oliveira, 2003). 

Com a prevalência de tais ideias, os interesses dos trabalhadores e operários, 
espoliados urbanos, não tinham lugar. os problemas urbanos apareciam apenas 
como problemas de desenvolvimento econômico, não permitindo que a questão 
social emergisse. nesse cenário – apesar dos avanços dos direitos sociais relacio-
nados à regulamentação do trabalho, ao lado do retrocesso em relação aos di-
reitos políticos e civis no regime ditatorial –, a cidadania ainda se configurava 
como incompleta, visto que os direitos sociais nascem de cima para baixo e não se 
traduzem em uma cidadania social capaz de melhorar a qualidade da cidadania 
civil e política, como proposto por roberts (1997). 
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A estratégia econômica da “ortodoxia convencional”,  
o Ebes e a questão urbana

a questão social começa a aparecer no cenário urbano em meados dos anos 
1960. em 1963, ocorre o seminário sobre Habitação e reforma Urbana, com pro-
postas de inserção dos problemas urbanos nas ideias das reformas de base e de in-
tervenção por meio de políticas públicas redistributivas (ribeiro; Cardoso, 1996). 

nos anos de 1970 a 1980, a sociedade civil organiza-se em torno da luta 
contra o autoritarismo e a favor do reconhecimento de necessidades da popu-
lação como direitos sociais. no cenário da política urbana, objeto deste artigo, 
diversos atores sociais pressionaram a agenda pública no período de redemocra-
tização do país e de criação da assembleia nacional Constituinte (anC). esses 
atores aglutinaram-se no MnrU e conseguiram aprovar um capítulo constitu-
cional sobre política urbana, implicando avanços para ampliação dos direitos so-
ciais ao inserir a função social da propriedade e da cidade. tal movimento foi 
responsável pela apresentação de uma proposta de emenda à Constituição, deno-
minada emenda Popular de reforma Urbana (Brasil, F., 2011; gohn, 2011; ri-
beiro; Cardoso, 1996; silva, 2002).

de acordo com ribeiro (2003), o principal objetivo da reforma urbana seria 
a instituição de um novo padrão de política pública, fundado em três orientações 
principais. Primeiro, a instituição da gestão democrática da cidade, com a fina-
lidade de ampliar o espaço de exercício da cidadania e aumentar a eficácia/efi-
ciência da ação governamental, contribuindo para a inclusão política de classes 
historicamente excluídas. segundo, o fortalecimento da regulação pública do uso 
do solo urbano, com a introdução de novos instrumentos de política fundiária 
(solo criado, imposto progressivo sobre a propriedade, usucapião especial ur-
bano etc.), capazes de garantir o funcionamento do mercado de terras condi-
zentes com os princípios da função social da propriedade imobiliária e da justa 
distribuição dos custos e benefícios da urbanização, procurando combater a espe-
culação imobiliária e a captura da mais-valia da terra urbana. terceiro, a inversão 
de prioridades no tocante à política de investimentos urbanos de forma a favo-
recer as necessidades coletivas de consumo das camadas populares, submetidas a 
uma situação de extrema desigualdade social em razão da espoliação urbana. 

após aprovação da CF-1988, o MnrU reorganizou-se como FnrU4 em 
1989, a fim de acompanhar, fiscalizar e exercer o papel de grupo de pressão, 

4. o Fórum nacional de reforma Urbana (FnrU) existe até os dias de hoje e é composto por 
ongs, movimentos populares, organizações sindicais, associações profissionais e fóruns  
regionais. 
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principalmente sobre o Congresso nacional, para a regulamentação do capítulo 
da política urbana do texto constitucional. a regulamentação ocorreu apenas em 
2001, com a aprovação do já mencionado estatuto da Cidade (Brasil, F., 2011; 
gohn, 2011; ribeiro; Cardoso, 1996; silva, 2002).

nos anos 1990, os movimentos sociais, em grande parte, mudaram de estra-
tégia. Migraram da pressão direta (mobilizações, marchas, passeatas, distúrbios 
à ordem constituída) para ações articuladas em redes sociais, locais, regionais, 
nacionais e internacionais, utilizando-se muito dos meios de comunicação. o 
FnrU é um reflexo dessa mudança estratégica (gohn, 2011), constituindo-se, 
ao longo de toda essa década, como um espaço que articulou capacidade mobili-
zatória da sociedade civil com interlocução na via institucional. em sua emenda 
Popular propõe o que hoje se pode chamar de “instituições participativas”, nos 
termos de avritzer (2008), ao inserir a proposta de criação de mecanismos de 
participação na gestão da cidade, tais como conselhos, conferências e audiências 
públicas. 

após a aprovação do estatuto da Cidade, o FnrU volta sua atuação mais 
para a esfera local, com o objetivo de fiscalizar a aplicação dos instrumentos pelos 
municípios. Para tanto, investe na realização de oficinas e seminários, bem como 
em publicação de cartilhas sobre a elaboração do Plano diretor (Brasil, F., 2011).

o estatuto da Cidade contém dois modelos de políticas urbanas. o primeiro 
é redistributivo, uma vez que parte da renda gerada pela expansão urbana seria 
utilizada para financiar investimentos em habitações populares e melhorias ur-
banas, na tentativa de igualar as condições habitacionais e urbanas da cidade. o 
segundo modelo é distributivo, tendo a ver com a provisão direta pelo poder pú-
blico de serviços habitacionais e urbanos, tais como regularização fundiária, ur-
banização de favelas, usucapião urbano etc. (ribeiro, 2003). Considerando-se a 
prevalência dos temas de nação e modernização sobre a questão social, como 
visto anteriormente, a reforma urbana, com suas propostas universalistas e redis-
tributivas, trazem de volta a questão social para o centro da ação reformadora 
(ribeiro; Cardoso, 1996). 

anteriormente ao estatuto, os artigos 182 e 183 da CF-1988 abarcaram as 
propostas da reforma urbana de forma incipiente e com algumas alterações, 
como a inclusão dos planos diretores. Considerando-se o jogo de forças exis-
tentes, principalmente do capital especulativo, incluiu-se no artigo 182 a neces-
sidade de cada município com mais de 20 mil habitantes elaborar o plano diretor 
e, neste, explicitar a função social da cidade e da propriedade (ribeiro; Cardoso, 
1996; Brasil, F., 2011). 

apesar desses avanços, cabem algumas ponderações acerca da implemen-
tação da política urbana no período. Primeiramente, a regulamentação dos  
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artigos 182 e 183 da CF-1988 demorou cerca de doze anos para ocorrer, sendo 
aprovada, por meio do estatuto das Cidades, cerca de um ano antes do fim do 
segundo mandato do então presidente Fernando Henrique Cardoso, em cujos 
mandatos a política urbana não recebeu ênfase. Com a crise fiscal e externa da 
década de 1980, a partir de 1989 o governo federal adotou medidas para reduzir 
o tamanho do estado, condizentes com as práticas neoliberais, e, nos anos de 
1990, retraem-se as intervenções públicas na área social. nesse período, segundo 
F. Brasil (2011, p.127), a atuação governamental era excludente; a questão ur-
bana não integrou efetivamente a agenda federal, embora em nível local ocor-
ressem algumas experiências importantes. em contraste com as políticas sociais, 
não foram criadas instituições participativas no âmbito federal, reafirmando o 
perfil exclusivo de relações dos governos dos anos 1990 com a sociedade civil, 
nitidamente na área urbana (ibidem).

nesse cenário, o ebes transforma-se em residual, visto que a crise finan-
ceira era oficialmente percebida como sendo dele decorrente, levando a uma re-
dução das ações do estado na área social. o regime de bem-estar prevalecente 
no período foi o liberal/residual. sendo assim, os ideários da política urbana, 
universalistas e redistributivos, não se concretizaram até o final do segundo 
mandato presidencial de Fernando Henrique Cardoso, apesar das conquistas 
constitucionais. 

esse ebes refletia o modelo econômico neoliberal e a estratégia denomi-
nada de “ortodoxia convencional”. tal modelo implicava aumento substancial 
da relação capital-trabalho, gerando concentração de renda e diminuição da pro-
dutividade do capital. a “ortodoxia convencional”, que substitui o “nacional-
-desenvolvimentismo”, não havia sido elaborada no país e não condizia com as 
preocupações nem com os interesses nacionais, mas com as visões e os objetivos 
dos países ricos (Bresser Pereira, 2006). o pensamento social que sustentava  
o modelo econômico neoliberal e a estratégia da “ortodoxia convencional” era a 
“teoria da dependência” sustentada por alguns autores, tal como Cardoso (1995). 
acreditava-se que as relações de dependência com os países centrais permitiriam 
aos países periféricos, enfim, completar seus processos de industrialização. 

a teoria da dependência subordinava os países de capitalismo periférico  
aos países centrais, principalmente considerando que a globalização era um fato 
irreversível, e que as economias nacionais deveriam se ajustar à realidade da eco-
nomia globalizada (Batista Junior, 1998). os mercados estavam internaciona-
lizados e os países de capitalismo periférico deveriam se inserir neles, mesmo 
subalternamente. Prevalecem, na teoria de Cardoso (1995), três elementos-
-chave: economicismo, determinismo e internacionalismo. o economicismo re-
fere-se à ideia de que a humanidade é comandada por forças econômicas. o 
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determinismo significa a irreversibilidade desse curso da história. Por último,  
o internacionalismo representa a ideia de que a evolução do capitalismo tende  
a romper fronteiras nacionais e a provocar a obsolescência do estado nacional 
(Batista Junior, 1998). 

diante desse contexto econômico e de ideias neoliberais, a cidadania não 
avança para seus ideais mais inclusivos conforme as propostas da reforma ur-
bana, que buscavam caminhar para políticas universalistas e redistributivas. a 
concentração de renda continuava a ocorrer e, em consequência, o aumento da 
exclusão social, evidenciada, na cidade, pela segregação socioespacial. os avanços 
democratizantes constitucionais ainda não haviam se consolidado como políticas 
públicas a serem implementadas. 

Governo Lula: o Ebes, o “novo desenvolvimentismo”, a 
ampliação da cidadania e inclusividade socioespacial 

em 2003, no primeiro mandato do governo de luiz inácio lula da silva, as 
políticas urbanas são reintegradas à agenda governamental. esse fato é eviden-
ciado pela criação do Ministério das Cidades (MCidades) em 2003; a realização 
de conferências nacionais; a constituição do Conselho das Cidades; e, em 2005, 
pela lei n. 11.124/2005, que institui o sistema nacional de Habitação de inte-
resse social, prevendo fundos e linhas de crédito para financiamento da habi-
tação de interesse social (Brasil, F.; Carneiro, 2009; Brasil, F., 2011). ainda, a 
criação do MCidades impulsionou iniciativas municipais para elaboração dos 
planos diretores e a criação de instâncias participativas. 

esses pontos elucidam o potencial mais inclusivo do governo lula às pro-
postas da política urbana, principalmente pelo expressivo aumento de institui-
ções participativas, indicando uma ampliação da cidadania, pelo viés da inclusão 
política de atores sociais até então excluídos da arena governamental (Brasil, F.; 
Carneiro, 2009; Brasil, F., 2011). os maiores avanços da política urbana nesse 
período referem-se à instituição da gestão democrática da cidade, ampliando o 
espaço de exercício da cidadania, pela proliferação de várias instituições partici-
pativas em nível local e federal, bem como à inversão de prioridades no tocante à 
política de investimentos urbanos para as camadas populares, tais como urbani-
zação de favelas e financiamento habitacionais. 

os avanços podem ser percebidos em análise do perfil dos municípios reali-
zada pelo iBge (2012) no período de 2009 a 2011. os gráficos 9.1 a 9.4 elu-
cidam os ganhos ocorridos principalmente na política habitacional e no aumento 
do número de conselhos municipais e fundos municipais de habitação. em 2011, 
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71,8% dos municípios possuíam alguma estrutura na área de habitação − muitas 
vezes vinculadas a outras secretarias, como de obras, por exemplo −, embora 
apenas 28,3% tivessem Plano Municipal de Habitação (ver gráficos 9.1 e 9.2).

gráfico 9.1 – Percentual dos municípios com estrutura na área de habitação – 2009-2011
Fonte: iBge, 2012.

a participação de municípios com Conselho Municipal de Habitação e 
Fundo Municipal de Habitação, em 2011, passou dos 50% para cada um dos 
casos, conforme gráfico 9.3. Por fim, a proporção de municípios que realizam 
algum programa ou ação na área da habitação alcançou, no mesmo ano, o pa-
tamar de 84,6%, de acordo com gráfico 9.4. 

Como entender, então, a continuidade de uma estratégia desenvolvimentista 
aliada a uma busca por maior equidade social e inclusividade? Uma das respostas 
seria a de Bresser Pereira (2006) e Morais e saad Filho (2011), que evocam o 
“novo desenvolvimentismo”, que estaria entre o discurso populista do “nacional-
-desenvolvimentismo” e a “ortodoxia convencional” do modelo econômico neo-
liberal. no entanto, o “novo desenvolvimentismo” rejeita a tese de que o estado 
não tem mais recursos. Há um retorno das ideias keynesianas de ampliar o poder 
do estado, aliado às ideias neoliberais de crescimento, só que com redução da 
pobreza e aumento da equidade social (Bresser Pereira, 2006).
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gráfico 9.2 – Percentual dos municípios com Plano Municipal de Habitação – 2009-
2011
Fonte: iBge, 2012.

gráfico 9.3 – Percentual dos municípios com Conselho Municipal de Habitação e Fundo 
Municipal de Habitação – 2009-2011
Fonte: iBge, 2012.
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gráfico 9.4 – Percentual dos municípios que realizaram programas ou ações na área de 
habitação – 2009-2011
Fonte: iBge, 2012.

Para Morais e saad Filho (2011), o governo lula apresentou uma política 
econômica híbrida, sendo uma alternativa às políticas neoliberais e ao nacional-
-desenvolvimentismo, tendo como base o fortalecimento e proteção do mercado 
interno, aliado à grande intervenção estatal no setor de infraestrutura e na pro-
dução de insumos básicos, como se pode perceber pela criação do Programa de 
aceleração do Crescimento (PaC). Para os autores, o novo desenvolvimentismo 
pode ser sintetizado em quatro ideias: não há mercado forte sem estado forte; 
não haverá crescimento sustentado sem o fortalecimento do estado e do mercado 
e sem adoção de políticas macroeconômicas adequadas; mercado e estado fortes 
somente serão construídos por um projeto nacional de desenvolvimento que 
compatibilize crescimento com equidade social; e não é possível reduzir a desi-
gualdade sem crescimento econômico a taxas elevadas e continuadas. 

tal perspectiva, contudo, não considera a ampliação (e heterogeneidades) 
das formas de participação institucionalizadas nas políticas públicas – como  
as políticas urbanas, no âmbito federal – alargando a inclusão política e, nessa 
esteira, o possível fortalecimento dos atores coletivos organizados. também  
subdetermina os aspectos democrático-progressistas e relativos à inclusão que  
se destacam, no caso da política urbana, da criação do MCidades e do Conselho 
das Cidades à formação de políticas urbanas e habitacionais, de marcos legais a 
programas.



228 WAGNER DE MELo RoMão • CARLA GANDINI GIANI MARtELLI • VALDEMIR PIRES

Pode-se dizer que, nesse período, a estratégia econômica que pode ser consi-
derada em alguma medida como “novo desenvolvimentismo” soma-se ao perfil 
significativamente mais inclusivo do governo, que constitui um traço constitu-
tivo e diferenciador em relação aos demais governos pós-1988. sobretudo, tal 
perfil conduziu a avanços indiscutíveis na política urbana e no seu potencial de 
ampliação da cidadania, principalmente pela inclusão política e pela política  
de bem-estar social mais distributiva e seletiva para os investimentos habitacio-
nais e de infraestrutura, nas quais se leva em conta a proposta de inversão de 
prioridades da política urbana. 

não obstante, a política urbana implementada ainda não alcançou seu po-
tencial de promoção de um ebes universalista e redistributivo, uma vez que é li-
mitada a aplicação da função social da cidade e da propriedade para combater de 
forma efetiva a especulação imobiliária e a captura da mais-valia da terra urbana. 

segundo rolnik (2009), as dificuldades de aplicação da função social da ci-
dade e da propriedade se devem, em boa parte, ao jogo político-eleitoral, uma 
vez que esse jogo tem peso decisório sobre os investimentos em obras e ampliação 
de serviços urbanos. outro ponto destacado por rolnik (2009) é que os convê-
nios com os programas do MCidades dependem essencialmente das relações que 
os governantes locais estabelecem com o governo federal, com considerável par-
ticipação parlamentar. 

Já para ribeiro e santos Junior (2011), o que justifica a dificuldade de  
inserção da função social da cidade e da propriedade seria a prevalência do clien-
telismo, patrimonialismo e corporativismo urbano. o clientelismo urbano cor-
responderia à privatização do poder local. o patrimonialismo seria fundado na 
coalização mercantil da acumulação urbana, representado pelas empreiteiras de 
obras públicas, concessionárias dos serviços públicos, principalmente represen-
tadas pelo mercado imobiliário. Por último, para os autores, o corporativismo 
seria traduzido como

presença dos segmentos organizados da sociedade civil nas arenas de partici-
pação abertas pela Constituição de 1988, cuja promessa era a constituição de 
um padrão republicano de gestão da cidade que, se implantado, criaria as con-
dições para o surgimento de uma gestão urbana fundada no universalismo de 
procedimento. (ibidem, p.13.)

nessa direção, segundo ribeiro e santos Junior (2011), as conclusões da 
análise dos planos diretores elaborados após o estatuto das Cidades, realizada 
pela rede de avaliação dos Planos diretores Participativos, parece confirmar 
seus argumentos. os autores indicam a relativa incorporação dos instrumentos 
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do estatuto das Cidades nos planos, intuindo que a agenda de reforma foi assi-
milada, mas apontam que ainda que se possam “constatar avanços no discurso 
relativo ao direito à cidade, este não se traduz na definição de metas e estratégias 
efetivas para o enfrentamento da problemática urbana das cidades pesquisadas” 
(ibidem, p.15).

Considerações finais

Por meio da análise da política urbana podem-se perceber os caminhos que o 
ebes vem trilhando no país. as políticas de bem-estar social passaram de corpo-
rativas para residuais e, no último período analisado, para seletivas, visando à 
inclusão progressiva de parcelas da população excluídas do exercício da cida-
dania. as estratégias econômicas para o desenvolvimento contribuíram para 
fixar, em cada período, o modelo de ebes introduzido, com o novo desenvolvi-
mentismo sendo apontado como um modelo de desenvolvimento que procura 
conciliar crescimento com equidade social. 

a ampliação dos direitos sociais, pela inclusão do direito à cidade, tem um 
papel fundamental no percurso de ampliação da cidadania, visto que a espoliação 
urbana e a segregação socioespacial só podem ser combatidas com políticas que 
visam à equidade social. não obstante, os objetivos da reforma urbana de uma 
política de bem-estar social universalista e redistributiva ainda não foram alcan-
çados no Brasil. 

são muitos os desafios, principalmente quanto à inserção da função social da 
propriedade e da cidade, que esbarram nos interesses do mercado imobiliário e 
na permanência do clientelismo, corporativismo e patrimonialismo nas práticas 
políticas no Brasil, como apontam ribeiro e santos Junior (2011). 

todavia, há de se ressaltar os alcances da política urbana para construção de 
avanços democratizantes e de sua capacidade de ampliação da cidadania, princi-
palmente pela inclusão política a partir das instituições participativas, na gestão 
democrática da cidade, e das políticas distributivas e de inversão de prioridades 
na área de produção habitacional para as camadas populares. 
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A “gota da água”:  

participação na implementação de 
políticas públicas e  

suas implicações para a legitimidade das 
ONGs

Nára Beatriz Chaves Alves1

Vivien Diesel2

Introdução

Com a Constituição Federal de 1988, os movimentos sociais conquistaram o 
direito à participação da sociedade civil na gestão pública, o que possibilitou 
avanços no processo de democratização no Brasil. a Constituição previu a 
criação de diversas instâncias participativas e, a partir daí, organizações da socie-
dade civil assumiram novos papéis nos processos de discussão, proposição, con-
trole e gestão de políticas públicas. 

a estabilidade política no país propiciou um ambiente favorável à pressão da 
sociedade civil sobre o estado brasileiro pela materialização dos direitos à parti-
cipação e avanços institucionais democratizantes. entretanto, na luta pela demo-
cratização, há diversidade de visões sobre os avanços necessários, o que alimenta 
controvérsias políticas que permeiam os debates acadêmicos (Montaño, 2008; 
gohn, 2010; sorj, 2005; Fernandes, 1994; dagnino, 2002). este texto parte do 
entendimento de que, nesse contexto, são oportunos estudos avaliativos sobre as 

1. Mestre e doutoranda do Programa de Pós-graduação em extensão rural − Universidade  
Federal de santa Maria (UFsM).

2. doutora em desenvolvimento socioambiental − naea/UFPa. Professora associada do Pro-
grama de Pós-graduação em extensão rural − Universidade Federal de santa Maria (UFsM).
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mais diversas instâncias participativas, como foi amplamente reconhecido pelos 
autores de obra coletiva recentemente publicada (Pires, 2011).

Quando se procura realizar um balanço sobre as instâncias participativas 
estabelecidas no Brasil, observa-se que nem todas têm merecido a mesma atenção 
acadêmica. enquanto a participação na fase de formulação das políticas públicas 
vem atraindo especial atenção de pesquisadores e políticos,3 a participação na 
fase de implementação das políticas públicas é uma questão menos abordada 
academicamente, mesmo que se mostre de grande relevância.

Um olhar retrospectivo sobre a institucionalização da participação no Brasil 
revela que a questão da implementação de políticas públicas manteve-se relati-
vamente em aberto no processo constituinte, merecendo discussão e normatização 
posterior à Constituição de 1988. essa questão veio a ser abordada e normati-
zada, especificamente, na década de 1990, por ocasião da reforma do estado, 
quando se idealizou a convocação de organizações da sociedade civil para exe-
cução de serviços públicos não exclusivos. Muitas delas passaram atuar como 
parceiras do estado no setor social. 

apesar de a proposta contida na reforma do estado ter sido considerada um 
avanço por sua compatibilidade com propostas de alguns setores dos movi-
mentos sociais que lutaram pela democratização, ela também foi muito criticada 
ao ser considerada uma reforma de inspiração neoliberal. 

tais circunstâncias reforçam a necessidade de compreender as potenciali-
dades, limitações e contradições que estão associadas a esses processos de parti-
cipação de organizações da sociedade civil na implementação de políticas 
públicas (navarro, 1999; Mattos; drummond, 2005; Peci et al., 2008). este tra-
balho se situa nesse contexto. Com esse estudo, propõe-se, inicialmente, a des-
crever e colocar em discussão a forma como vem se materializando a participação 
de organizações da sociedade civil na implementação de políticas públicas.

Para alcançar esses propósitos, apresenta-se uma breve contextualização 
sobre as formas institucionalizadas de participação das organizações da socie-
dade civil na implementação de políticas públicas e as formas materializadas no 
âmbito da assessoria técnica, social e ambiental aos assentados da reforma agrária 
(Programa de assessoria técnica, social e ambiental − ates), de competência 
do instituto nacional de Colonização de reforma agrária (incra). Posterior-
mente, procura-se contribuir para a avaliação dessas instâncias participativas, 
explorando as implicações que essa vinculação trouxe para uma organização não 
governamental (ong) que, desde 2009, incorporou-se ao Programa de ates 

3. nesse contexto, destaca-se o maior interesse pelos orçamentos participativos, conselhos, confe-
rências e planos diretores e plurianuais (lavalle, 2011).
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como “prestadora de serviços”. o estudo desse caso mostra-se particularmente 
interessante, pois a ong estudada − o Centro de tecnologias alternativas Po-
pulares (Cetap), fundada em 1986 para assessorar os movimentos sociais rurais 
da região noroeste do rio grande do sul (rs), pode ser identificada como ong 
militante.4 a abordagem desse caso enfatiza a trajetória histórica dessa ong e 
percepções de seus técnicos sobre as implicações da parceria que vem mantendo 
com o estado em relação ao Programa de ates. Por fim, à luz do caso, retomam-
-se as questões gerais relativas aos desafios implicados na participação de organi-
zações da sociedade civil na implementação de políticas públicas nos marcos do 
avanço da democratização. 

A institucionalização da relação entre  
organizações da sociedade civil e Estado na  
implementação de políticas públicas no Brasil

no Brasil, a reforma do estado foi materializada ao longo da década de 1990 
e teve em Bresser Pereira um de seus principais mentores. Bresser Pereira e grau 
(1999, p.39) revelam que, no contexto de então, se partia da possibilidade de se-
guir três trajetórias alternativas para a reforma do estado: privatização (a qual 
havia revelado seus limites na década anterior), estatização e publicização – esta 
última seria a principal tendência da época, adotada inclusive pelo reino Unido, 
que transformou todas as suas universidades e hospitais, que anteriormente fa-
ziam parte do aparato do estado, em entidades autônomas.

Conforme caracterização de Morales (1999), a proposta de Bresser Pereira 
seguiu a trajetória da publicização e foi construída a partir de um marco referen-
cial geral, o qual partiu da distinção de três categorias: atividades exclusivas de 
estado, serviços sociais e científicos e produção de bens e serviços para o mer-
cado. nesse marco, se considerou como atribuição do estado (em termos de con-
tratação de servidores públicos) somente as “atividades exclusivas de estado”, 
uma vez que a produção de bens e serviços para o mercado deveria ser atribuição 
das empresas privadas e que seria desejável realizar um processo de publicização 
por meio do qual os serviços sociais e científicos seriam transferidos para organi-
zações de propriedade pública, que não pertenceriam ao estado, denominadas 

4. gohn (2004, p.146) esclarece que as ongs militantes são “oriundas ou herdeiras da cultura 
participativa, identitária e autônoma dos anos 1970-1980”, distinguindo-se das ongs propo-
sitivas, “que atuam segundo ações estratégicas, utilizando-se de lógicas instrumentais, racio-
nais e mercadológicas”.
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“organizações sociais” (ibidem, p.64). Morales (1999) ressalta que o grupo de 
atividades sujeito à publicização foi definido de forma complexa, pois os argu-
mentos que justificam a intervenção do estado na economia forneceram a base 
conceitual para consubstanciar a delimitação proposta. 

Compreende-se que, a partir dessa proposta de reforma do estado, criaram-
-se as condições para uma clara separação das funções de financiamento e exe-
cução de serviços sociais, prevendo-se possibilidade de financiamento público  
e execução por terceiros. ao discutir o perfil de organização que poderia vir a 
constituir parceria com o estado, Bresser Pereira e grau (1999, p.41) propu-
seram diferenciar institucionalidade de solidariedade − que se baseia, principal-
mente, na cooperação voluntária − das ongs e das organizações de serviço 
público não estatais. Como destaca Morales (1999, p.73),

as vantagens dessa nova via, em que o estado financiaria as organizações pú-
blicas que prestam serviços de educação, saúde, assistência social, apoio à pes-
quisa e à cultura, estaria na oportunidade de contar com maior eficiência e 
promover a competitividade e a flexibilidade na execução dessas atividades. 
ademais, propiciaria maior controle social.

na materialização da reforma, destacou-se o fato de que o estado brasileiro 
abriu oportunidade, em 1999, na área do associativismo civil, realizando “oferta 
pública” às organizações sem fins lucrativos para estabelecer parcerias com o 
poder público.5 dessa forma, os serviços não exclusivos passaram a ser crescen-
temente distribuídos para organizações sem fins lucrativos, compartilhando-se a 
competência pela oferta desses serviços entre organizações da sociedade civil e  
a administração pública, por meio de convênios, contratos de repasse, contratos 
administrativos e termos de parcerias.6 a utilização de tais instrumentos, por 
sua vez, vem provocando muitas discussões, já que envolvem a utilização de re-
cursos públicos de intenso regramento. 

a materialização da participação da sociedade civil alcançou assim – além 
das esferas de proposição e controle social − a institucionalização da implemen-

5. isso se fez a partir da publicação da lei conhecida como marco legal do terceiro setor (lei  
n. 9.799/99, regulamentada pelo decreto n. 3.100/99), que dispõe sobre critérios e regramento 
para as organizações sem fins lucrativos qualificarem-se como organização da sociedade civil 
de interesse público (oscip) e para a instituição dos termos de parcerias – requisito legal − para 
formalização das parcerias com o estado. a lei prevê, também, a dispensa de exigência de lici-
tação dos serviços públicos às organizações enquadradas como oscips, adotando-se as cha-
madas públicas para os casos de parceria com a administração pública.

6. sobre o tema é importante referir as obras de di Pietro (2000, 2009) e Mello (2005). 
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tação de serviços públicos não exclusivos. registros de lopez e Barone (2013, 
p.62), tomando por base dados referentes ao período de 2003 a 2011, identificam 
que as transferências estatais de recursos para organizações da sociedade civil 
“estão crescendo de forma expressiva” no Brasil.

A institucionalização das relações entre Estado e 
organizações da sociedade civil na oferta dos  
serviços do Programa de Assessoria Técnica, Social e 
Ambiental (Ates) aos assentados da reforma agrária

desde o período colonial, o governo brasileiro adotou medidas pontuais dire-
cionadas a influenciar os rumos da utilização dos recursos naturais, da agricul-
tura e do desenvolvimento rural. a institucionalização do apoio à pesquisa, 
educação e assistência técnica para os agricultores ganha destaque no século 
XiX, mas a estruturação de um sistema de organizações especializadas, com 
apoio governamental, para atuação no âmbito da assistência técnica e extensão 
rural, somente se concretizou a partir de 1948.7 Constituiu-se um sistema de 
organizações com escritórios locais, regionais, estaduais e coordenação nacional, 
que foi importante instrumento da política federal de modernização da agricul-
tura do estado brasileiro, e que operou de 1956 (data de criação da associação 
Brasileira de Crédito e assistência rural − abcar) até 1990 (data de dissolução 
da empresa Brasileira de assistência técnica e extensão rural − embrater). em 
meados da década de 1990, a atuação do governo federal no apoio à agricultura e 
desenvolvimento rural foi hesitante por causa do ambiente de controvérsias 
sobre o papel do estado e do setor privado no desenvolvimento.8 entretanto, ao 
longo da década de 1990, os movimentos sociais rurais pressionaram o governo e 
constituíram-se, novamente, em protagonistas na reconstrução da instituciona-
lidade pública de apoio ao desenvolvimento rural. Conquistaram a elaboração 
de políticas públicas de desenvolvimento rural focalizadas, como o Programa 
nacional de Fortalecimento da agricultura Familiar (Pronaf), que passou a 
operar a partir de 1996. 

7. Para uma rápida visão sobre a história do apoio governamental no âmbito dos serviços educa-
tivos relacionados à agricultura, ver Peixoto (2008).

8. Por quase quinze anos (1990-2004), a oferta e orientação dos serviços de assistência técnica e 
extensão rural passou a depender dos governos estaduais e municipais, que optaram diversa-
mente por sua manutenção, mudança ou extinção. Para maiores esclarecimentos sobre a si-
tuação em diferentes regiões do país, ver Muchagata (2003).
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avaliações posteriores da eficácia dessas políticas públicas para a agricultura 
familiar – especialmente do Pronaf – evidenciaram a conveniência de reconsti-
tuir o apoio federal aos serviços de assistência técnica e extensão rural (ater) e 
conferir-lhe nova orientação: seriam destinados exclusivamente a agricultores 
familiares e assentados rurais, com formato institucional a ser repensado (abra-
movay, 1998). 

após diversas mobilizações e discussões, realizadas com ampla participação 
popular, definiu-se uma proposta de orientação para a atuação do governo fe-
deral que veio a ser sintetizada no documento intitulado Política nacional de 
assistência técnica e extensão rural (Pnater), tornado balizador da atuação 
governamental a partir de 2004. nesse documento, foram previstas inovações 
em relação ao público, à proposta, ao método de trabalho e também em relação 
ao formato institucional, seguindo as tendências gerais de favorecimento da par-
ticipação de organizações da sociedade civil na formulação da política e controle 
social, mas também na prestação desse serviço público.9 no decorrer do tempo, 
consagrou-se a implementação da política federal de ater por meio de chamadas 
públicas de projetos, com a criação, em 2013, da agência nacional de assistência 
técnica e extensão rural (anater),10 uma agência reguladora para gestão das 
contratações públicas.

associada a essa iniciativa de recomposição do apoio federal aos serviços pú-
blicos de assistência técnica e extensão rural, aprovou-se, em 2004, a criação de 
serviços exclusivos para assentados da reforma agrária, vindo a se constituir o 
Programa de assessoria técnica, social e ambiental (ates) em assentamentos 
criados ou reconhecidos pelo incra (dias, 2004).11 

no rio grande do sul, a partir de sua autonomia relativa, a superinten-
dência regional (sr) do incra introduziu um conjunto de adaptações para o me-
lhor funcionamento do Programa de ates em 2008 (dalbianco; neumann, 
2012).12 essas mudanças incidiram, basicamente, nas instâncias de participação, 
de execução e de controle dos serviços de ates. 

9. não é objeto deste trabalho, especificamente, recuperar a evolução institucional dos serviços de 
extensão rural. Cabe, entretanto, mencionar a existência de uma discussão internacional a esse 
respeito, que estabeleceu um consenso em torno ao favorecimento de sistemas pluralistas de 
extensão (diesel, 2012).

10. a anater foi instituída pela lei n. 12.897, em 18 de dezembro de 2013.
11. em 2003, ocorreu o lançamento do ii Plano nacional de reforma agrária (Pnra) e, entre  

as propostas previstas, está a garantia de assistência técnica e extensão rural a todas as famílias 
das áreas reformadas. 

12. Cabe, inicialmente, destacar a competência das srs, haja vista a sua importância na gestão, 
coordenação e controle do Programa de ates, mediante levantamento das demandas, planeja-
mento, alocação de recursos para assessoria, sanção e veto às propostas referentes à execução 
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Partindo do modelo institucional desenhado pelo Programa nacional de ates 
(incra, 2004, 2008), que pressupõe participação na formulação e controle da polí-
tica pública e separação entre as funções de financiamento (pelo estado) e exe-
cução dos serviços (por organizações da sociedade civil), a sr do rs buscou 
constituir um sistema descentralizado que tem como unidade básica os núcleos 
operacionais (nos).

o estado do rio grande do sul, em 2008, foi geograficamente dividido em 
dezoito nos, e a sr do incra, no rs, realizou a seleção de uma equipe técnica 
específica – vinculada a uma “entidade prestadora de serviços” para atuação em 
cada um dos nos. desde então, três “prestadoras de serviços” atuam na ates do 
rs: empresa de assistência técnica e extensão rural do rio grande do sul 
(emater/rs), Cooperativa de Prestação de serviços técnicos (Coptec) e Centro 
de tecnologias alternativas Populares (Cetap).13

em 2008, para assegurar maior acompanhamento das atividades e controle 
sobre os serviços executados, a sr do rs mudou o instrumento utilizado para 
mediar a relação entre estado e “prestadora de serviços”, passando de convênio 
para contrato. nesse caso, as cláusulas contratuais passaram a ser claramente 
definidas, com aferição e controle do cumprimento dos objetivos da ates tradu-
zidos em metas contratuais mediante utilização de um sistema informatizado  
de relatoria (na qual devem ser declaradas as atividades executadas) para fins de 
pagamento dos serviços. no decurso da operacionalização do programa, per-
cebeu-se que a definição de metas constitui tarefa de grande complexidade, o que 
levou à busca por aperfeiçoamento desse instrumento, de modo que em três anos 
foram elaboradas cinco versões de metas contratuais para a ates (Zarnott et al., 
2012). num primeiro momento, definiu-se que as equipes técnicas haveriam de 
trabalhar orientando-se por um mesmo conjunto de metas e um mesmo crono-
grama para sua execução, aplicáveis para todos os nos (metas estaduais). nas 
versões de contrato mais atuais, distinguem-se metas estaduais (comuns a todos 
os nos) e metas regionais (específicas em função da demanda e realidade de 
cada no), indicando a conveniência da flexibilização e regionalização das metas. 

o formato institucional do Programa de ates consolida a incorporação dos 
princípios da participação na formulação, controle e execução das políticas  

das atividades de ates, monitoramento e fiscalização do contrato firmado, constituição e coor-
denação dos fóruns estaduais de ates, entre outras (incra, 2008, p.20).

13. a emater/rs-ascar, fundada em 1955, é uma organização representante do serviço oficial de 
extensão rural no rs, e tem a missão de promover o desenvolvimento rural por meio de ações  
de assistência técnica e extensão rural. a Coptec, fundada em 1996, constitui organização vin-
culada ao Mst, criada inicialmente para atender a demanda do Projeto lumiar (echenique, 
1998). o Cetap tem sua origem e trajetória detalhada no texto deste estudo.
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públicas. Pela perspectiva da democratização, a proposta do incra previu que a 
participação social se realizasse nas instâncias do Fórum nacional de ates e  
do Fórum estadual de ates, ambos de caráter consultivo, constituindo-se em 
espaços de interação entre o público beneficiário, organizações prestadoras de 
serviços e os agentes governamentais no debate sobre a implementação do Pro-
grama de ates, visando ao aperfeiçoamento das propostas e ações.14 no caso do 
rs, com o objetivo de fortalecer a descentralização, houve a ampliação de instân-
cias de participação com a constituição de instâncias regionalizadas – conselhos 
dos núcleos operacionais (nos) – como estratégia para contemplar as especifi-
cidades da operacionalização da política em cada no e assegurar uma maior per-
meabilidade às reivindicações dos assentados.

Por fim, cabe caracterizar a experiência do rs como uma experiência relati-
vamente pioneira no âmbito da contratualização da ates. Considerando a im-
portância que os contratos assumem na regulação da relação entre organizações 
da sociedade civil e o estado, compreende-se que o caso pode ilustrar os desafios 
associados à “participação” da sociedade civil na implementação das políticas 
públicas via contrato, permitindo inferências amplas.

As implicações da participação na  
implementação da política pública para as  
organizações da sociedade civil: o caso Cetap15

a partir do final dos anos 1970, a sociedade civil passou a se destacar na cena 
política brasileira por meio de várias formas de organização, recorrendo, princi-
palmente, aos movimentos sociais e associativismo. 

no âmbito do desenvolvimento rural, diante das dinâmicas sociais, ambien-
tais e econômicas observadas com a modernização da agricultura promovida pelo 
estado, os movimentos sociais das décadas de 1970 e 1980 colocaram-se contrá-
rios à proposta governamental, ressaltando os impactos negativos e os interesses 
de elites capitalistas subjacentes a ela. assumiam, assim, uma iden tidade de 
oposição ao estado. desse modo, os movimentos sociais rurais acabaram por 
questionar também a proposta e a legitimidade dos serviços especializados de 

14. a composição do Fórum estadual, por exemplo, é paritária, e nele participam os governos  
federal e estadual, movimentos sociais e sindicais de representação estadual ou regional e enti-
dades vinculadas às atividades de assessoria técnica. 

15. o estudo de caso é apresentado com maiores detalhes em alves (2012). além da consulta de 
bibliografia, documentos e dados secundários, foram realizadas observação participante em 
eventos e catorze entrevistas entre janeiro de 2011 e junho de 2012.
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assistência técnica e extensão rural governamentais e, na busca pela construção 
de um modelo tecnológico alternativo, promoveram a estruturação de serviços 
educacionais alternativos, entre os quais se destacam os relacionados ao Projeto 
de tecnologias alternativas (Pta) da Federação de Órgãos para assistência 
social e educacional (Fase). É nesse contexto que ocorreu a criação do Cetap.

O “berço”, identidade e trajetória do Cetap 

a história do Centro de tecnologias alternativas Populares (Cetap) está 
vinculada ao processo de mobilização popular observado nas décadas de 1970 e 
1980 na região do alto Uruguai, no rs. 

a luta pela terra foi uma das principais bandeiras iniciais dos movimentos 
sociais na região norte do rs – região do alto Uruguai –,16 que constituía não só 
uma zona de conflito agrário mas também de disputa no meio sindical. a solução 
proposta pelo governo aos conflitos agrários era a participação nos projetos de 
colonização no norte do país, mas nem todos aderiram à proposta governamental, 
o que fez que a tensão social aumentasse e se agravasse pelos colapsos econô-
micos, sociais e políticos ocorridos na década de 1980. 

À medida que foram sendo conquistados os primeiros territórios de reforma 
agrária, os avanços da luta indicaram a necessidade de garantir ações que iam 
além da conquista da terra. nesse sentido, antecedendo a constituição do Cetap, 
tem-se este registro:

em 1983, os primeiros assentamentos (já com cinco anos) apresentam dificul-
dades no campo produtivo, com problemas de erosão do solo, indícios (e casos 
comprovados) de intoxicação por agrotóxicos e condições de vida ainda precá-
rias (moradia, instrumentos de trabalho, água e comida), agravados pela insufi-
ciente assistência técnica oficial. (Cetap, 1997, p.4.)

a questão da viabilização produtiva dos assentamentos passou a ser consi-
derada, então, como um ponto crucial pelo Movimento sem terra (Mst) sob 
pena de inviabilização do projeto político que o conduzia. nessa época, ganha 
destaque o entendimento de que a viabilização dos assentamentos requeria con-
frontação e superação com relação aos modelos produtivos vigentes, os quais 

16. Para maior conhecimento da conjuntura política das décadas de 1960, 1970 e 1980, com ênfase 
nos movimentos sociais e sindicatos, consultar Z. navarro (1996), schmidt (1996) e Picolotto 
(2011).
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excluíam grupos desprotegidos no sistema político em vez de integrá-los. nesse 
contexto, a discussão tecnológica ganhou um significativo grau de importância  
e complexidade, evidenciando-se a dificuldade do movimento de responder às 
demandas tecnológicas, uma vez que não se tratava de reivindicar a aplicação de 
modelos existentes, mas gerar novos modelos de organização social e produtiva. 

nessas circunstâncias, organizações de apoio aos movimentos sociais consi-
deraram prioritário assessorar os pequenos agricultores e assentados rurais na 
linha de produção alternativa, assegurando o processo de transgressão aos mo-
delos produtivos correspondentes à agricultura moderna difundidos pelos ser-
viços governamentais de assistência técnica e extensão rural. o projeto Pta/
Fase constituiu uma evidência desse diagnóstico e representou uma intervenção 
nesse sentido na região em estudo. É oportuno destacar, assim, a vinculação  
da fundação do Cetap à iniciativa da Fase, por meio do Projeto de tecnologias 
alternativas (Pta) do rio de Janeiro, que tinha o propósito de erguer, em várias 
partes do Brasil, centros de tecnologias alternativas. nesse ambiente, o sentido e 
a metodologia de atuação do Cetap foram concebidos antes de sua fundação ofi-
cial, em 1985. assim, o trabalho a ser realizado pelo Cetap envolveria “o resgate 
e sistematização de tecnologias alternativas em uso ou em desenvolvimento na 
região do alto Uruguai, ações junto aos assentados, acompanhamento das uni-
dades de produção e o relacionamento com outras entidades e técnicos” (Cetap, 
1997, p.33).17 

Para a criação efetiva do Cetap convergiram as discussões prévias de profis-
sionais das Ciências agrárias e as demandas das organizações populares, de 
modo que a aproximação desses dois grupos veio a contribuir para a formação  
do Cetap. segundo a ata de fundação e entrevistas realizadas pela pesquisadora, 
a viabilização de criação do Cetap remete para a atuação decisiva das organiza-
ções sindicais sob a orientação da igreja Católica, tanto que um grupo de opo-
sição sindical da região, vinculado à igreja, forneceu desde aporte logístico até  
o respaldo político necessário à discussão do Pta na região. a partir de expe-
riências produtivas precursoras, difundidas em vários encontros municipais e 

17. segundo almeida (1999), o contexto que se apresentava colocava o questionamento sobre “res-
peito ao saber popular” ou “o saber acumulado”. a valorização do “saber popular” era ato 
quase compulsório, resultante de um posicionamento de oposição ao processo excludente de 
modernização instaurado como revolução Verde. assim, o Cetap não era pensado como um 
centro de pesquisa convencional, traduzindo a luta ideológica que se propagava neste contra-
ponto: “a constante interação e massificação das técnicas e tecnologias modernas vindas do 
exterior do sistema e as relações seguidamente obrigatórias com o mercado formal põem, uma 
vez mais, a questão se esses espaços mais ou menos autônomos do campesinato estão fadados a 
se integrar ao statu quo, ou se permanecerão como são ou estão” (almeida, 1999, p.152).
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regionais, aconteceu, na cidade de Passo Fundo/rs, o i encontro estadual de 
agricultura alternativa. esse encontro, realizado em janeiro de 1986, contou 
com a representação de sessenta entidades e nele foi criado o Cetap (1997).18

a aproximação do Cetap dos movimentos sociais fez que o órgão fosse insta-
lado em uma área reformada (42 ha da antiga Fazenda annoni) e sua orientação 
fosse claramente subordinada aos interesses dos movimentos populares que com-
punham sua direção. nesse contexto, veio a materializar-se como centro de expe-
rimentação em agricultura alternativa sem, entretanto, deixar de atuar no apoio 
às organizações e aos assentados e pequenos agricultores em suas loca lidades. 

a conjuntura colocou, aos poucos, a necessidade de enfrentar a questão da 
viabilização do acesso às políticas públicas. Convém lembrar, por exemplo, que 
entre o período de 1983 a 1985 havia, no estado do rio grande do sul, treze as-
sentamentos rurais vinculados ao Mst. no entanto, em face de impedimento 
legal – a falta da regularização formal do movimento −, era impossível acessar e 
gerir recursos públicos como movimento. a situação agravou-se no final dos anos 
1980 quando o governo do estado afirmou não ter técnicos para fazer a assis-
tência e extensão rural em assentamentos. diante de tal situação, o Cetap viven-
ciou a experiência de gestão e execução do Programa especial de Crédito para 
reforma agrária (Procera) aos assentados, mediante a elaboração do Plano de 
desenvolvimento do assentamento (Pda) com financiamento do crédito aos 
assentamentos pelo Banco nacional de desenvolvimento econômico e social 
(Bdnes).19 

Concomitantemente à sua atuação em campo, além de envolver-se com expe-
rimentações, acesso a políticas públicas e questões relativas à organização social 

18. Para o Cetap, durante a avaliação de 25 anos, a entidade foi criada a partir de três determi-
nantes: crise socioambiental no meio rural; desafios dos movimentos sociais em ter uma organi-
zação de cunho técnico e metodológico para apoiar suas políticas e projetos técnico-produtivos; 
e a crescente expressão social e política do movimento de agricultura alternativa/Pta. al-
meida (1999, p.70) sintetiza as motivações dos agentes para a criação desse centro, referindo 
que estavam “preocupados com a necessidade e o desafio da viabilização dos assentamentos de 
reforma agrária, com a viabilização/reprodução das pequenas propriedades e com a minimi-
zação da agressão ambiental causada pelo modelo tecnológico de produção predominante na-
quele contexto”. 

19. os investimentos nos assentamentos, por parte do estado, não tinham regularidade. na me-
tade dos anos 1990, uma linha de crédito (Procera) foi viabilizada para os assentados da reforma 
agrária. a assistência técnica aos assentados era deficitária e os próprios movimentos da luta 
pela terra não tinham facilidade de acesso a essa política. em outro momento de sua trajetória, 
o Cetap, em conjunto com a cooperação francesa por meio do Centre internacional de Coope-
ration pour le développement agricole (CiCda), desenvolveu o Projeto Bagé para atender 
aos assentamentos na região de Bagé, no estado do rio grande do sul, como também manteve 
convênio com o incra para atendimento desses assentamentos.
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da produção (incentivo à cooperação nos assentamentos, uma das principais  
linhas de atuação do Mst na década de 1990), foi preciso enfrentar os dilemas 
identitários da ong e a preocupação com a construção de “uma nova agricul-
tura”. isso levou o Cetap a aproximar-se de referenciais de agricultura ecológica. 
nesse sentido, a partir de 1998, o Cetap visualizou uma nova frente de trabalho 
com projetos de formação de feiras ecológicas. Com apoio da igreja Católica, 
lançou, na cidade de Passo Fundo/rs, as feiras ecológicas, que vieram poste-
riormente a constituir-se em “carro-chefe da entidade”.

em 2002, a composição política do Cetap foi alterada com o afastamento dos 
movimentos sociais de sua direção e paulatina desativação das atividades no 
Centro de Pesquisa, estruturado na área do assentamento annoni. o Cetap 
mudou sua sede para Passo Fundo e manteve suas atividades, o que reforçou sua 
interligação e aproximação com outras ongs e redes. entre essas redes que ga-
nharam importância destaca-se a associação Brasileira de organizações não 
governamentais (abong). o Cetap, além da abong, compõe, atualmente, a rede 
ecovida de agroecologia, rede terra do Futuro (Framtidsjorgen) – suécia –, 
articulação nacional de agroecologia, Consórcio de ongs do rio grande do 
sul (Cetap, Capa e Centro agroecológico do ipê) e Movimento agroecológico 
da américa latina e do Caribe (Maela). 

nesse contexto, desde então, as atividades e ações do Cetap são bem diversi-
ficadas, segundo a microrregião de atuação, com destaque ao trabalho com as 
feiras ecológicas, inserção dos produtos agroecológicos no mercado, participação 
no Programa nacional de alimentação escolar, educação ambiental20 e assessoria 
técnica, social e ambiental aos assentados da reforma agrária a partir de 2009. 

A Ates na trajetória do Cetap 

em 2009, o Cetap incorporou-se ao Programa de ates como “prestadora de 
serviços” para o no de Vacaria. Passou, assim, a  integrar as instâncias de parti-
cipação estaduais e regionais e de execução do Programa de ates. Por esse meio, 
assumiu a responsabilidade de prover assessoria técnica, social e ambiental para 
cerca de 350 famílias de assentados rurais, agrupadas em dez assentamentos 
desse no. Para execução do serviço de ates, o Cetap constituiu uma equipe téc-

20. desde 2008, o Cetap, em parceria com a escola estadual de ensino Fundamental Padre aleixo, 
desenvolve o trabalho em agroecologia e educação ambiental. esse trabalho consiste em ativi-
dades práticas na produção de espécie nativa, instalação de cisternas para captação da água da 
chuva, atividades culturais, entre outras, dentro de um conjunto que integra a comunidade es-
colar e os moradores da comunidade de são sebastião no município de ibiraiaras/rs. 
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nica integrada por quatro técnicos especializados, conforme requerido pelo incra 
no rio grande do sul. 

as entrevistas realizadas pela pesquisadora permitem compreender as moti-
vações e projetos que justificam – aos olhos dos entrevistados – a decisão do 
Cetap de incorporar-se como prestadora de serviços no Programa de ates. os 
entrevistados revelam que essa incorporação foi percebida como uma oportu-
nidade de volta ou reconquista de um campo já trabalhado (os assentamentos 
rurais). na justificativa de tal leitura, os entrevistados remetem às condições his-
tóricas de origem do Cetap. lembram que a estratégia inicial do movimento  
de luta pela terra previa a mobilização dos sem-terra pela Comissão Pastoral da 
terra (CPt) e que, nesse contexto, a assistência técnica era de tal modo precária 
que inviabilizava a subsistência dos assentados oriundos da luta pela reforma 
agrária, constituindo essa uma das principais motivações para a criação do Cetap. 
Complementarmente, os entrevistados ressaltam que hoje, por estratégia de 
atuação, o Cetap propõe-se a desenvolver projetos de iniciativas coletivas, com 
orientação agroecológica. 

do mesmo modo, os entrevistados mencionam que os contratos de ates re-
presentam uma garantia de sustentabilidade financeira à equipe e aos projetos de 
atuação com os assentados na microrregião: 

nós não estamos parados, acomodados no ates. o ates é um caminho, mas nós 
estamos buscando outros projetos que venham a complementar tanto o trabalho 
de ates, como dar sustentação ao trabalho que o Cetap vinha desenvolvendo 
desde o início com as famílias de agricultores familiares e buscando novos pú-
blicos. Quer dizer, a gente pretende avançar nesta região. o ates é uma segu-
rança porque tem uma equipe local lá e que estamos dando continuidade o que já 
vinha sendo feito e mais o trabalho de assentamento. (e.7.)

observa-se que se trata de colocar em ação uma estratégia de expansão da 
organização e exploração de uma nova linha de financiamento, com incorpo-
ração parcial da equipe do Cetap no Programa de ates, pois esse programa mo-
biliza apenas parte, e não toda a equipe do Cetap, o que permite manter atuação 
em outras microrregiões e linhas de trabalho. Por outro lado, revela-se a dispo-
sição na constituição de um projeto de intervenção para a microrregião, que não 
se esgota na ates, mas, e para o qual, essa atividade na ates seria sinérgica.

Para entender a perspectiva dos entrevistados na avaliação de sua expe-
riência de inserção no Programa de ates, convém observar que eles reconhecem 
o programa como dinâmico e relativamente permeável – no médio prazo − às 
deliberações das instâncias participativas. entrevistados ponderam:
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a ates evoluiu significativamente nestes dois, três anos que nós estamos execu-
tando, até me surpreendeu […] até pensei que não ia evoluir tanto como evoluiu 
em termos desde o início da execução, em que a gente começou se envolver um 
pouco nela. o tensionamento para que fosse modificado, um pouco do formato 
de contratos e a execução das atividades, readequação de metas para se chegar o 
entendimento mais próximo e as demandas dos próprios agricultores, mas, 
mesmo assim, é preciso avançar muito para se chegar a construir proposta que 
venha atender às perspectivas dos agricultores. (e.5.)

o ates a grande questão é que ele permite isso, permite melhorando o pro-
grama, ao passo que outros você não conseguia melhorar. o ates tem permitido 
cada ano você dá uma qualificada, melhorada, mudar coisas e tal… eu diria isso 
assim: do primeiro ano para cá mudou mais 70% do que era! (e.9.) 

essas falas apontam para o envolvimento da organização social no aperfei-
çoamento do Programa de ates, para a existência de tensões e para o esforço de 
construir entendimento – uma proposta mais próxima às perspectivas dos agricul-
tores −, ou seja, referem-se à existência de instâncias participativas efetivas no 
médio prazo e sua postura ativa nelas. entretanto, registra-se leitura crítica do 
formato atual, como se revela na fala sobre o processo de construção de metas:

duas coisas que devem ser questionadas: não é que a execução de metas seja o 
problema, à medida que estas metas têm a ver e tenham a sintonia institucional 
tanto na perspectiva institucional quanto na perspectiva dos beneficiários, e elas 
apontam para algo diferente… sem problema! Mas quando estas metas têm obje-
tivo de atender interesses tipo do governo ou do incra, elas se tornam um condi-
cionante. ela deve ser aprimorada em função de quê? estas metas, sejam para 
atender a que objetivos? (e.5.)

os entrevistados manifestam preocupação com os limites do Programa de 
ates diante da perspectiva dos agricultores. Um limite destacado a partir de sua 
experiência refere-se à inadequação do sistema de orientação da atuação por 
metas de abrangência estadual ou regional. aponta-se que, ao trabalhar com um 
mesmo conjunto de metas – estaduais (válidas para todo o estado) e regionais 
(com alcance para o no) –, o Programa de ates não permite adequar a atuação 
às diferenciações sociais, físicas e políticas de cada assentamento:21 

21. Cabe reconhecer que, nesse caso, as entrevistas – pela data em que foram realizadas − refletem 
a experiência de trabalho com as primeiras versões de contrato (que previam metas de abran-
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tem limites também no sentido assim […]. o universo em que a gente trabalha 
enquanto núcleo operacional […] essa dinâmica de núcleo acho que é muito […] 
você tem uma disparidade muito grande de realidades. nós temos numa região 
onde que se tem onze assentamentos, sendo que tem três regiões com caracterís-
ticas climáticas, geográficas todas diferentes… […] características socioeconô-
micas, produtivas, tudo, clima, tipos de relação que se estabelece, como então? 
Quero dizer, são assentamentos muito pequenos, mas espalhados numa região 
muito grande e você não consegue fazer uma ação mais incisiva, então o Cetap 
tem dificuldade de fazer um trabalho mais qualificado também por conta disso 
dentro desses assentamentos, embora tenha flexibilização no contrato, pouca 
mais tem. (e.8.) 

outro ponto destacado nas entrevistas como gerador de dificuldades para a 
condução dos trabalhos é que o Programa de ates previu alcançar (beneficiar 
com assessoria técnica, social e ambiental) todos os assentados do estado. assim, 
nas metas contratuais, foi prevista a realização de visitas da equipe técnica das 
prestadoras de serviço a todas as famílias assentadas, o que nem sempre é perce-
bido de forma positiva: 

não podemos esquecer que estamos fazendo um trabalho do estado, pois parte-
-se do pressuposto de que o serviço deve ser para todos, mas o que se faz quando 
o agricultor não quer nada com nada […] e nós temos que prestar a assistência 
técnica. recentemente, teve agricultor assentado que esperou [senhora x] da 
equipe com espingarda na mão. não desejava o atendimento. e daí, nós somos 
obrigados a levar o relatório assinado, porque senão nós não recebemos! (e.6.)

Portanto, o Cetap se defronta com esses limites, alguns emergentes ou oca-
sionais, outros mais frequentes, mas todos relevantes para o público beneficiário 
e, de modo geral, para a sociedade. 

além das dificuldades gerais de viabilizar um Programa de ates, que tem  
metas relativamente homogêneas e predefinidas, diante de uma realidade hete-
rogênea e dinâmica, os entrevistados referem-se à compatibilidade dessa atuação 
com a trajetória pregressa e projetos do Cetap. nesse sentido, embora se identi-
fique uma convergência da orientação do Programa de ates e do Cetap em torno 

gência estadual). Posteriormente, houve revisões na estrutura de metas do Programa de ates do 
estado, optando-se por uma modalidade que combina metas estaduais e regionais (definidas 
participativamente no âmbito do no). Para maiores informações sobre a experiência do rio 
grande do sul, na adequação das metas de ates, ver Zarnott et al., 2012.
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da oportunidade de promover a transição agroecológica como estratégia de desen-
volvimento rural sustentável, são identificadas diferenças de radicalidade que 
têm gerado um processo de tensão e, inclusive, mudança na política pública. na 
visão de um entrevistado:

Poder público espera um produto tal […] e vai depender da entidade que exe-
cutar o trabalho que em linhas gerais pode ser uma coisa razoavelmente bem-
-feita ou uma coisa que a gente tem feito […] a gente tem proposto manter uma 
coisa superqualificada […] dando ênfase à agroecologia que é a proposta da en-
tidade […] e a gente tem proposto a construção da agroecologia dentro desses 
espaços que a nível governamental não é uma coisa exigida até não de forma al-
guma consenso entre as famílias […] e a gente tem colocado […] tem levado essa 
proposta que é a agroecologia, que é proposta do Cetap e a gente tem conseguido 
incidir dentro […] a nível governamental de políticas públicas […] tem se con-
seguido através de resultados que temos chegado e que temos como proposta, 
temos conseguido não digo transformar, mas buscar propostas para construir 
um programa governamental diferente de ates. (e.9.)

assim, as falas reconhecem os avanços na aproximação da política pública à 
linha de trabalho do Cetap, mas também que seu formato atual está longe de 
permitir as condições ideais para esse tipo de trabalho:

eu diria que para implantar uma estratégia de agroecologia dentro dos assenta-
mentos de reforma agrária nós não vamos conseguir implantar, exceto algumas 
experiências com pequenos grupos. agora uma estratégia mais ampla que en-
volva esse conjunto de assentamentos que o Cetap atua, não. (e.5.)

as dificuldades encontradas pelo Cetap estariam relacionadas, basicamente, 
à pouca “margem de liberdade” na definição das ações. entrevistas ressaltam 
que, uma vez definidas as metas para o contrato anual, as organizações presta-
doras de serviços têm a obrigação de cumpri-las, independentemente de sua ava-
liação sobre a oportunidade dessas metas. a execução, assim, aproxima-se do 
cumprimento de um roteiro preestabelecido:

É muito direcionado […] o pouco tempo que participei […] a coisa não é tão 
simples […] a grana é meta x e y […], e tu não pode fugir de nada […] tem que 
seguir bem à risca […] eles não querem muito saber […]. (e.3.)
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[…] então assim: muitas vezes a gente entra em certos parafusos, mas como es-
tamos com equipe técnica pequena conversamos bastante, nossa vontade era 
executar muitas outras coisas […] mas como temos tais metas para executar […] 
então, assim, as metas nos condicionam para executar aquilo… que a demanda 
do programa muitas vezes não tem nada a ver com os beneficiários e nem inte-
resses da instituição, mas como a gente está nessa amarra da execução destas 
metas a gente tem que cumprir elas. (e.5.)

assim, a execução do Programa de ates pelas organizações sociais, no curto 
prazo, tem caráter relativamente verticalizado e impositivo, impondo à presta-
dora e ao assentado um conjunto de metas contratuais predeterminadas. a 
questão metodológica também é julgada crítica pela falta de flexibilidade, o que 
limita a atuação no Programa de ates. nesse sentido, cabe considerar que o 
Cetap se credencia por primar, desde sua formação, pelo trabalho em grupo e 
adoção de metodologias que integrem os “saberes científicos e tradicionais”, ou 
seja, o saber técnico ou científico com o saber tradicional do agricultor, pois acre-
dita ser esse o alicerce do desenvolvimento rural para sustentabilidade (Cetap, 
2009). diante disso, o trabalho de ates − e o que é preconizado pelo incra − di-
verge da trajetória do Cetap, como aponta um entrevistado:

Foram raros os momentos ou talvez nunca tenha acontecido isso na história do 
Cetap de acompanhamento ou atendimentos pontuais. se fazia atendimento  
a uma ou outra casa de agricultor, mas periódica ou sistemática, no sentido de 
estar implantando alguma experiência, mesmo nesses casos se tinha os grupos,  
a metodologia do Cetap sempre foi essa. Hoje temos o Projeto de ates com ações 
bem dirigidas que nos obriga duas visitas anuais a famílias, além das ações cole-
tivas (palestras etc.), mas é um recurso para assistência técnica. tem diferença, 
inclusive, com os projetos que o Cetap estava e está trabalhando com foco no 
desenvolvimento de trabalho inovador. (e.10.) 

Para compreender a questão da “rigidez metodológica”, convém considerar 
os contratos, que preveem o condicionamento do pagamento à execução de  
serviços. Como há dificuldade para avaliar a execução dos serviços mediante  
observação dos resultados (uma vez que os resultados são de médio e longo prazo 
e dependentes de fatores concorrentes, fora do controle da executora), o controle 
vem sendo executado mediante aferição da realização de atividades predetermi-
nadas nas metas, o que explica o “engessamento” metodológico na atuação das 
equipes técnicas.
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entende-se que tais circunstâncias afetam vínculos sociais e têm derivações 
que são manifestadas com o tempo, o que repercute na identidade de projeto e 
estratégias dessas organizações e, por fim, em sua legitimidade. 

Avanços e desafios associados à democratização pela via 
da incorporação de organizações da sociedade civil na 
implementação de políticas públicas

Pela perspectiva da democratização, entende-se que a execução de serviços 
sociais por organizações da sociedade civil pode ser, de certa maneira, interpre-
tada como avanço democrático, com aprendizados para ambos os lados, como 
proposto por Cohen e arato (2001), uma vez que o sistema político apropria-se 
dos temas e métodos dos ativistas de base e estes aderem às organizações formais. 
rossel odriozola (2008), partindo do estudo de experiências de cogestão de po-
líticas públicas na espanha e no Uruguai, observa que as experiências de colabo-
ração da sociedade civil com o estado têm formatos diferentes, funcionam de 
forma variada e mostram distinto potencial, dependendo da configuração histó-
rica do estado e do terceiro setor, da estrutura de oportunidades existentes e da 
conjuntura econômico-social. assim, a autora observou que, enquanto no Uru-
guai a cogestão vem acompanhada de incidência nas políticas públicas, isso não 
ocorre no caso espanhol. Para a autora, “em um nível de análise geral, a pesquisa 
conclui que, ao menos para os casos estudados, nem sempre é claro o potencial 
do tecido associativo e da cogestão enquanto instrumentos de aprofundamento 
democrático que favoreçam a participação e a accountability” (rossel odriozola, 
2008, p.305, tradução nossa).

no caso do Programa de ates no rio grande do sul, ressalta-se tanto sua 
aproximação de modelos idealizados quanto os limites presentes em sua materia-
lização. 

deve-se recordar, num primeiro momento, que o Programa de ates se es-
trutura a partir de um formato institucional que prevê a participação das organi-
zações sociais na discussão, proposição e formulação das ações que serão 
executadas. ou seja, prevê-se um formato em que as orientações da ates são su-
jeitas a debate público e definidas em instâncias participativas plurais. nesse 
sentido, ressalta-se que as metas contratuais são debatidas pelas instâncias parti-
cipativas estaduais, e que essas instâncias discutem periodicamente adequações 
na atuação da ates. observa-se, inclusive, que, nas condições atuais, no am-
biente de contratualidade entre o incra e as ongs, cria-se um vínculo que al-
terna a posição da ong entre executor e proponente. se for considerado que a 
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inserção da organização da sociedade civil no serviço de ates não se dá apenas na 
execução, mas também no âmbito da formulação da política, se estabelece a pos-
sibilidade de uma certa corresponsabilização por seu aperfeiçoamento. isso, teo-
ricamente, asseguraria também certa coerência entre a proposta e a atuação da 
ong22 e possibilitaria a incorporação dos aprendizados da prática no desenho e 
adequação do Programa de ates. nesse contexto, os avanços recentes no Pro-
grama de ates do rio grande do sul em direção a maior descentralização, com 
fortalecimento das instâncias participativas no âmbito dos nos e com definição 
de metas regionais pactuadas entre as partes envolvidas, ampliariam as potencia-
lidades de democratização das políticas públicas. tais dinâmicas poderiam carac-
terizar a almejada subordinação da intervenção estatal às deliberações coletivas e 
desencadear um processo de aprendizagem coletiva sobre o desenvolvimento.

as entrevistas recolhidas nesta pesquisa são bastante contundentes no  
sentido de confirmar o desencadeamento de um processo de aprendizagem e 
mudança na política pública a partir dos “tensionamentos” na relação entre or-
ganizações da sociedade civil e estado. Portanto, o Programa de ates não está 
fora do circuito do envolvimento da sociedade civil do meio rural como agente de 
mudança e crítica social das políticas destinadas à reforma agrária. assim, no caso 
estudado, poderiam ser evidenciadas intervenções da ong no sentido da advo-
cacy de propostas que concorrem para o aperfeiçoamento da política pública. 

desse modo, as relações que se estabelecem, em um primeiro momento, são de 
expectativa social favorável principalmente para o beneficiário que espera.23 

entretanto, numa lógica de aprendizado, as interpretações e reinterpretações 
das relações entre estado e organizações da sociedade civil são necessárias e 
aportam novas visões ao desenho do cenário político, justificando-se, então, um 
esforço pela compreensão dos limites das relações estabelecidas. Mesmo reco-
nhecendo a disposição ao aprendizado dos atores participantes do Programa de 
ates (inclusive incra), cabe apontar que os déficits participativos e limites deli-
berativos se sobressaem também nesse caso, colocando em questão a institucio-

22. Cabe reconhecer que esse modelo idealizado implica uma restrição da autonomia da organi-
zação da sociedade civil, uma vez que ela deve adequar-se à orientação da ates definida em 
instâncias participativas plurais. assim, a participação implica, inerentemente, uma restrição 
da liberdade individual em favor do interesse e consensos estabelecidos em instâncias participa-
tivas. entretanto, cabe relativizar que, por mais que a autonomia seja um princípio caro às 
ongs, ela nunca pode ser radicalizada, seja por sua identidade como entidade de assessoria, 
seja por sua dependência financeira e necessidade de apoio de outros atores sociais (dias; 
diesel, 1999). 

23. Quando a participação das organizações da sociedade civil é analisada em termos de seus bene-
fícios para a política pública, destacam-se defensores dessa política (navarro, 1999; Mattos; 
drummond, 2005; entre outros). 
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nalidade proposta. além dos déficits de representação (que não serão abordados 
neste trabalho) e de equivalência de poder entre as partes, observam-se limita-
ções de poder deliberativo das instituições participativas − que merecem análise. 
as considerações sobre a estrutura de poder subjacente às instâncias participa-
tivas do Programa de ates fazem com que os avanços propositivos, porventura 
identificados no caso examinado, sejam fruto mais de uma disposição volun-
tária dos gestores públicos do que resultado do poder efetivo de mudança de 
organizações da sociedade civil participantes dele, uma vez que as instâncias 
participativas têm apenas caráter consultivo. Compreende-se que tais configu-
rações colocam em risco a continuidade de avanços, pois esses avanços dependem, 
em grande parte, do poder discricionário das pessoas que ocupam cargos de ad-
ministração. a análise dos limites colocados no processo de proposição escla-
rece, também, o quanto esse processo, via de regra, é limitado ao balizar-se por 
cri térios de viabilidade legal, orçamentária e operacional sob a ótica do estado.24 
trata-se, então, de uma participação para proposição e deliberação dentro de 
estreitos limites predefinidos pelo regramento burocrático. as dificuldades em 
relação à questão propositiva tornam a parceria com o estado ainda mais restri-
tiva do que a parceria com agências de cooperação, como aborda um entrevistado:

em conversa com representantes de governo nós falamos, colocando algumas 
propostas e não são aceitas, seja por “b” ou por “a”. o que respondo: Pois é, o 
governo brasileiro diz que não pode, mas o governo alemão diz que nós po-
demos. só que a capacidade de ajuda internacional está acabando. essa liber-
dade que temos com cooperação internacional, mesmo que tenhamos regras e 
relatórios a ser enviados e cumprir algumas metas não é a mesma coisa da par-
ceria com o poder público. num projeto com a cooperação há mais possibilidade 
de mexer, sempre tem uma voltinha que podemos adaptar. então, com poder 
público, às vezes tu é ou a gente é submisso mesmo! nós temos, além dos nossos 
sonhos, compromissos que precisam ser saldados. (e.6.)

a utilização da ferramenta contrato, por exemplo, está dada a priori, tendo em 
vista suas motivações e antecedentes, vinculados à necessidade de adequação às 
exigências legais relativas à prestação de contas de uso de recursos públicos, fato 
que acaba por condicionar as orientações e relações na execução dos serviços.25 

24. esses aspectos têm sido abordados em outros trabalhos pela perspectiva da burocratização, 
como em teodósio et al. (2004). 

25. Por outro lado, a formalização contratual na relação entre estado e organizações, tecnicamente 
assegura a transparência dos atos governamentais, representando a garantia da igualdade de 
tratamento e o cumprimento e execução do objeto do contrato. nesse olhar, pode-se dizer que 
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admite-se, assim, que tanto as ongs como os assentados têm certo poder 
de influência na formulação das políticas públicas no Programa de ates. entre-
tanto, com relação à cogestão na prestação de serviços, os entrevistados salientam 
os limites de seu poder de influência e um desequilíbrio de forças entre direitos e 
deveres contratuais na execução.

Mais além das problematizações relativas à democratização na gestão das 
políticas públicas, cabe ponderar as implicações para a ong do estabelecimento 
de vínculos com o estado, especialmente pela perspectiva da atuação política 
dessas organizações da sociedade civil.

nesse sentido, a literatura sobre ongs é bastante controversa em relação à 
atuação política dessas organizações. Parte significativa dos autores brasileiros 
reconhece a importância das ongs na luta histórica em prol da democratização 
nas décadas de 1970 e 1980, e pondera que, recentemente, houve um cresci-
mento no número de organizações orientadas exclusivamente para a prestação de 
serviços, correspondendo ao que gohn (2004) denomina de ongs propositivas.

autores que argumentam que a atuação política das ongs tende a ser débil, 
chamam a atenção para sua dependência de financiamentos externos e as impli-
cações dessas relações. salienta-se que, enquanto financiadoras das décadas  
de 1970 e 1980 valorizavam a atuação política das ongs, a modificação das 
agendas das financiadoras faz que, no contexto atual, a dependência das ongs 
de financiamento externo limite acentuadamente sua capacidade de atuação po-
lítica – sobretudo se considerada sua capacidade de abordar questões estruturais 
que limitam a conquista de maior igualdade social (Banks; Hulme, 2012).26 

de modo geral, as restrições de financiamento externo motivaram muitas 
ongs a se socorrerem de novas modalidades de financiamento − como os re-
cursos de fontes governamentais (almeida, 1999; navarro, 1999). Processos ob-
servados por rossel odriozola (2008), em estudo sobre experiências relativas ao 
estabelecimento de vínculos entre terceiro setor e estado na espanha e Uruguai, 
reforçam as preocupações sobre a capacidade de atuação política das ongs em 
caso de estabelecimento de relações de cogestão de políticas públicas. Para a autora 
(2008, p.313-4),

essa abertura representa uma vitória por parte dos movimentos e organizações ligadas ao tema 
da política pública a ser implantada. 

26. Para Banks e Hulme (2012, p.30-1), o reconhecimento da natureza crescentemente profis-
sional, despolitizada e, consequentemente, das limitações na promoção de mudanças estrutu-
rais de longo prazo coloca em questão a forma como originalmente se percebiam as ongs. 
Consideram também que, além disso, a maior proximidade a doadores e governos (do que em 
relação a populações beneficiárias) contribui para questionar a visão que as coloca como organi-
zações autônomas, orientadas para a base e inovadoras e levantar questionamentos sobre sua 
legitimidade e sustentabilidade.
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os impactos mais preocupantes, confirmados pela pesquisa, se referem à iden-
tidade do terceiro setor. ainda que, nos dois países, a cogestão pareça ter contri-
buído para o fortalecimento da dimensão [de prestação] de serviços nas ongs, 
os demais papéis – que na literatura são apontados como identificadores do ter-
ceiro setor – aparecem questionados.

tanto na espanha como no Uruguai se percebe que, no médio prazo, as  
organizações sociais estão perdendo sua capacidade inovadora. […]

adicionalmente, na perspectiva dos atores em ambos os países, a cogestão 
parece estar limitando a “dimensão política” da identidade do terceiro setor. na 
espanha, os atores visualizam como problema o surgimento de novas orga ni-
zações que não estão preocupadas em fortalecer seu papel reivindicativo, a 
existên cia de uma autocensura às demandas e desacordos [em relação à adminis-
tração] por medo de perder acesso a recursos, e a escassez de espaços partici-
pativos que canalizem o potencial do setor. no Uruguai, também existe certo 
temor à perda de recursos por reivindicações que possam incomodar a adminis-
tração, mas também se reconhece que a rotinização da cogestão levou as organi-
zações a prestar menos atenção aos seus papéis políticos. (tradução nossa.)

Para a análise do caso da atuação política do Cetap, entende-se que seja con-
veniente recorrer à perspectiva de Cohen e arato (2001) de ressaltar a impor-
tância da autodefesa da sociedade contra o estado, partidos políticos e um 
mercado desregulado. os autores esclarecem que tal autodefesa requer uma per-
manente autocrítica pela perspectiva da sociedade, que não seja subordinada à 
lógica da reprodução estatal, dos partidos ou do mercado. ao mesmo tempo, es-
pera-se o autorreconhecimento e atuação enquanto agente de transformação, o 
que requer, remetendo a Cohen e arato (2001), a autolimitação da sociedade 
civil. 

observando a atuação do Cetap por essa perspectiva, considera-se que o in-
teresse público da sua existência está respaldado por três décadas de contínuo 
trabalho no meio rural, contrapondo tendências hegemônicas, propondo alter-
nativas, enfim, estabelecendo uma atuação voltada para a aprendizagem no 
campo do desenvolvimento rural. nesse sentido, destaca-se o trabalho que 
exerce na crítica ao modelo de agricultura industrial, na experimentação de mo-
delos e propostas tecnológicas alternativas e na articulação de iniciativas de  
desenvolvimento local. Por isso, considera-se que a sociedade perderia com uma 
possível restrição da atuação da ong nesse âmbito, tendo em vista que as carac-
terísticas socialmente excludentes e ambiental e sanitariamente perversas do mo-
delo hegemônico de agricultura possivelmente não serão colocadas em questão 
pelos agentes do mercado que têm interesses na reprodução desse modelo. À luz 
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dessas considerações, e tomando-se por base a perspectiva de Cohen e arato 
(2001), pode-se pensar que um avanço na democratização do estado poderia ter 
como contrapartida uma limitação do potencial de organização política da socie-
dade civil.

as entrevistas não remetem, necessariamente, a conflitos derivados da pos-
tura da ong na abordagem da realidade rural no âmbito do Programa de ates. 
os entrevistados referem-se à convergência de propósitos, mas identificam insu-
ficiências e divergências em radicalidade na estratégia de promoção do desenvol-
vimento rural sustentável do Programa de ates em relação à sua proposta. as 
dificuldades maiores, segundo os entrevistados, estão dadas pela subordinação 
de sua agenda à do Programa de ates e a relativa perda de autonomia quanto à 
forma de atuação. Com relação à agenda, um entrevistado comenta: 

não se consegue fazer outra atividade, estamos fazendo outras coisas, porém já 
estávamos realizando. esta é uma briga, porque estamos sendo incapazes de 
fazer um projetinho que seja […] claro que é bastante exigido o programa, mas 
não vou atribuir só ao ates não! talvez, seja um problema institucional nosso… 
a expectativa de estar no Programa de ates, ele se constituir para nós um grande 
guarda-chuva em que dali pudéssemos propor ações, mas não estamos conse-
guindo. (e.6.)

a perda relativa de autonomia manifesta-se, sobretudo, na atuação com os 
assentados. a noção de engessamento27 e impotência permeia, de modo geral, a 
relação contratual na execução do Programa de ates. esse engessamento parece 
sustentado no modelo do regime jurídico dos contratos que rege a relação entre 
as partes no Programa de ates, que é diferenciado do direito privado. a supre-
macia do interesse público e as prerrogativas das atribuições da administração 
são notas características nessa celebração contratual. Considerando-se essa lógica 
de configuração contratual, as ongs são prepostas do estado, além de desem-
penhar o papel do estado, sob o controle, o acompanhamento e a fiscalização da 
execução do contrato exercido pela administração.28 

27. Cabe registrar que a noção de engessamento – para caracterização das relações entre organiza-
ções da sociedade civil e estado − também é reconhecida como relevante por lima neto (2013).

28. as dificuldades enfrentadas pelas ongs na gestão de recursos públicos estão bem caracteri-
zadas em documento da abong de 2007. Peci et al. (2008) registram que as parcerias com o 
setor público trazem maior rigor fiscalizatório sobre as ongs. a avaliação crítica da relação de 
forças transparece na fala de um entrevistado: “o desequilíbrio da relação de força e cobrança. 
Parece que a única obrigação é a gente que tem […] eles não têm com nós, a gente presta o ser-
viço e recompensa não chega com o mesmo rigor que somos exigidos”. (e.6.)
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navarro (1999, p.100-1) apresenta uma síntese da situação vivenciada por 
ongs nessas parcerias com o estado: 

tipicamente, surgem temores nas ongs quanto à excessiva dependência de 
fundos públicos e à perda de sua missão original como consequência de sua 
concentração em tarefas de execução de programas estatais […]. Finalmente, os 
requisitos de prestação de contas formais ao estado criam pressões financeiras 
e burocráticas com as quais as ongs estão pouco familiarizadas. do ponto de 
vista político, colaborar com o governo pode significar, em certos contextos, 
aparecer ante o público como corresponsáveis ou solidários com uma série  
de políticas ou personalidades que as ongs repudiam, comprometendo ao 
mesmo tempo seu papel de porta-vozes de determinados interesses e causas 
humanitárias.

a leitura de conjuntura dos entrevistados, entretanto, aponta para as restri-
ções nas alternativas visualizadas para uma atuação mais autônoma. desde o 
início das suas atividades, o Cetap contou com financiamento e apoio de agên-
cias de cooperação internacional, entretanto, as dificuldades foram se apresen-
tando aos poucos, a começar pela mudança de rumo dos recursos internacionais. 
ao referirem-se à conjuntura atual, os entrevistados do Cetap avaliam: “esse 
momento atual de recursos é meio chato” (e.11), “nós não temos mais o di-
nheiro da cooperação internacional” (e.12). em contrapartida: “temos recursos 
públicos nessa relação que está aí” (e.12), “a maior parte dos recursos do Cetap 
é do incra e aí são meio carimbados” (e.11), referindo-se ao Programa de ates.

entende-se que o conjunto das considerações apresentadas remete a uma 
conjuntura de limitação de alternativas de financiamento, que leva a ong a va-
lorizar a parceria com o estado. nessa parceria, identifica-se uma tendência à 
subordinação da atuação da organização da sociedade civil às orientações defi-
nidas de forma mais ou menos participativa. além disso, condiciona a ong a 
respeitar a normatividade burocrática própria da gestão de recursos públicos. as 
advertências da literatura apontam que a atuação da ong sob tais condições 
tem implicações identitárias e sobre sua legitimação política, tendo em vista a 
probabilidade de realização de ações pontuais heterônomas – contraditórias com 
as convicções expressas nos discursos. 
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A participação de organizações da sociedade civil na 
implementação das políticas públicas em questão 

o caso adotado para estudo e reflexão revela a singularidade dos formatos 
institucionais por meio dos quais vem se materializando a participação das orga-
nizações da sociedade civil na implementação de políticas públicas. além disso, 
procura elucidar as motivações e implicações desse engajamento na perspectiva 
da organização da sociedade civil.

Por essa perspectiva, sua vinculação não a limita à simples execução de ser-
viços, na medida em que identifica possibilidade e capacidade efetiva de exercer 
certa influência no desenho das políticas públicas. tal observação aponta para  
a existência e operacionalidade das instâncias de participação no âmbito da for-
mulação da política a ser executada. Por outro lado, uma análise crítica da con-
figuração estrutural mostra que essas instâncias são consultivas e, portanto, a 
capacidade efetiva de influência está na dependência da sensibilidade dos indiví-
duos que administram a política.

embora a ong não se manifeste sobre as implicações de médio e longo 
prazo dessa parceria com o estado sobre o potencial de sua atuação política, os 
indícios recolhidos na pesquisa apontam para a possibilidade de, nesse caso, ve-
rificarem-se os impactos identificados por rossel odriozola (2008). a autora 
mostra que as parcerias incidem diferentemente sobre as funções das organiza-
ções da sociedade civil: favorecem sua atuação na prestação de serviços, mas re-
duzem sua capacidade inovadora e de atuação política.

no caso estudado, apesar de os entrevistados reconhecerem certa capacidade 
de influência na definição da orientação de sua atuação, fica evidente que a  
implementação da política pública implica a adoção de um comportamento sig-
nificativamente distinto daquele que teriam, caso houvesse maior autonomia. 
entrevistados explicam que a política pública estabelece um modelo normativo 
para atuação da equipe técnica (por meio da definição de metas) e prevê meca-
nismos rígidos de controle de execução de modo que, mesmo ações entendidas 
como injustificáveis pela perspectiva da ong, devem ser realizadas. nesse con-
texto, entende-se que é conveniente chamar a atenção para a probabilidade de 
ocorrência e para as potenciais implicações de atuações contraditórias ao discurso 
assumido publicamente pela ong como balizador de sua identidade. ressalta-
-se que as ongs não se constituem como entidades de representação de seg-
mentos da sociedade civil, podendo ser mais bem caracterizadas como defensoras 
de causas públicas específicas. assim, a formação e a atuação da ong estão, de 
certo modo, condicionadas à legitimidade de suas causas e valores. nesse con-
texto, um questionamento sobre a coerência de sua atuação − tendo em vista as 
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causas e valores que defende − traz como consequências a incerteza quanto a sua 
legitimidade e a limitação de seu potencial de mobilização de membros para 
constituição de seus quadros e apoio público a seus projetos e programas.

Com base nessas considerações, para caracterizar os riscos implicados nas 
relações com o estado, pode-se recorrer à analogia da “gota d’água”. atos espe-
cíficos, que denunciam contradições entre discursos e práticas nas ongs, 
podem constituir a “gota d’água”, o elemento que faltava para o desencadea-
mento de um processo de perda de legitimidade da ong que compromete sua 
capacidade de mobilização de membros e apoio por parte da população com a 
qual se relaciona, pondo em risco sua sobrevivência.

no caso estudado, apesar de identificar muitas restrições em suas relações 
com o estado no Programa de ates, a ong trabalha com a perspectiva de 
manter-se, no futuro, como executora da política pública. tal decisão se faz, 
possivelmente, tomando em consideração as dificuldades de acesso a outras 
fontes de financiamento e, também, pela possibilidade experienciada de incidir 
na política pública e atuar junto de um determinado público de seu interesse. 
essa atuação estaria de acordo com o proposto por lima neto (2013, p.30), para 
quem:

se, por um lado, a cooperação sem conflito ameaça o pensamento crítico e a auto-
nomia das organizações, por outro lado, o conflito sem cooperação representa, 
hoje, uma posição ultrapassada que pouco contribui para o amadurecimento das 
instituições públicas e da democracia no país.

a leitura dos movimentos sociais e dos teóricos não é consensual: alguns en-
tendem que este é o momento de as organizações participarem em parcerias com 
o estado, constituindo essa uma nova forma de participação; já para outros, a 
intencionalidade do estado vai além da simples parceria eventual na prestação 
de serviços, objetivando que essas organizações passem a constituir braços ou 
extensão do governo, neutralizando-as enquanto agentes críticos da sociedade 
civil. Para Banks e Hulme (2012), o principal desafio está em rever a orientação e 
as formas de financiamento às ongs para que estas possam ter uma atuação 
política mais consistente na superação das desigualdades sociais.

Por fim, entende-se que as considerações apresentadas neste trabalho 
apontam para as limitações do conhecimento sobre o universo das parcerias entre 
estado e organizações da sociedade civil na implementação de políticas públicas. 
nesse ambiente, os discursos institucionais apontam para expectativas que nem 
sempre são verificadas nas experiências realizadas. ressalta-se, então, a impor-
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tância da agenda avaliativa das institucionalidades participativas como forma de 
contribuir para o processo reflexivo das organizações da sociedade civil sobre as 
perspectivas para sua atuação política. a analogia da “gota d’água”, por sua vez, 
alerta para a urgência dessa agenda de pesquisa.
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Participação e deliberação:  

análise dos impactos dos usos das  
novas tecnologias digitais na dinâmica 

dos orçamentos participativos de  
Belo Horizonte e Recife1

Dimas Enéas Soares Ferreira2

Introdução 

são grandes as transformações pelas quais a sociedade vem passando, em 
boa medida fruto do impacto das novas tecnologias da informação e comuni-
cação (ntiCs) sobre as relações sociopolíticas. também são muitas as incóg-
nitas que ainda precisam ser desvendadas, principalmente quanto aos dilemas e 
potencialidades dessas ntiCs. Para Castells (2001), estamos vivendo um tempo 
de confusão, de transição de uma sociedade para outra, e a dificuldade de com-
preensão está no fato de que a base cognitiva que utilizamos não está atualizada, 
pois se mantém, em grande parte, calcada na revolução industrial. 

dentre todas as novas tecnologias, as que mais impactam as interações so-
ciais são as da informação e comunicação, que começaram a se impor já a partir 
do final do século XX e, neste início de milênio, mudaram a relação espaço-
-tempo, reverberando sobre as interações sociopolíticas. nesse contexto, muitos 
governos têm adotado mecanismos de participação política e de deliberação pú-
blica on-line, por meio da internet. daí a necessidade de se investigar as caracte-
rísticas dessa inovação democrática, bem como a capacidade de inclusão de 

1. este texto resultou de recorte da tese de doutorado Participação e deliberação: análise do im-
pacto dos usos das novas tecnologias digitais na dinâmica dos orçamentos participativos de 
Belo Horizonte e recife (Ferreira, 2012).

2. doutor em Ciência Política − Universidade Federal de Minas gerais. Professor da escola  
Preparatória de Cadetes do ar.
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novas vozes ao processo de deliberação pública. Belo Horizonte (BH) e recife, 
por exemplo, ao adotarem formas de orçamentação participativa digital e/ou  
semidigital viram o quanto essas ntiCs podem transformar a relação entre a 
sociedade e o poder público, especialmente no que se refere aos processos de par-
ticipação política e de deliberação que ocorrem no âmbito dos orçamentos parti-
cipativos existentes em ambos os municípios. 

o que se busca aqui é compreender como institutos de e-participation podem 
impactar as formas tradicionais de participação, mobilização e deliberação pú-
blica. Para isso, é preciso aferir se esses institutos realmente reduzem os custos 
da participação política criando novas possibilidades de ampliação da prática 
democrática ou se apenas utilizam tais ferramentas com o fito de promover a 
consulta pública e o e-voting. dessa forma, o primeiro passo é analisar o desenho 
institucional de dois arranjos de deliberação on-line, bem como seus indicadores 
quantitativos e qualitativos de participação e deliberação através das ntiCs,  
especialmente a internet, quais sejam: o orçamento Participativo digital de Belo 
Horizonte (oPd-BH) e o orçamento Participativo (semidigital) de recife 
(oPr). esses institutos mesclam participação off-line e on-line, criando arenas 
deliberativas com dinâmicas distintas de interação e mobilização tanto virtuais 
como presenciais. todavia, vale destacar que o que a princípio sinalizava para a 
possibilidade de ampliação da prática democrática, por conta da maior agregação 
numérica de indivíduos ao processo decisório, acabou por demonstrar que a par-
ticipação política on-line deve ser pensada para além da ótica meramente agrega-
tiva, ou seja, é preciso pensar também na possibilidade de desenvolvimento de 
novas formas de interação em arenas deliberativas virtuais e de mobilização por 
meio da internet que ultrapassem os limites da mera agregação. 

Considerando que os desenhos institucionais desses institutos participativos 
digitais impactam os resultados finais, a análise dos mesmos deve ser feita antes 
de qualquer análise de cunho empírico. logo, para verificar o impacto do uso das 
ntiCs sobre os processos políticos de inclusão, participação e mobilização, bem 
como sobre a qualidade da deliberação pública, foram definidas quatro dimen-
sões institucionais: participação, mobilização, interação e controle social. em 
seguida, são analisados os dados quantitativos coletados em pesquisa de campo a 
respeito da inclusão, participação e deliberação pública no oPd-BH e oPr, 
bem como dos institutos de orçamentação participativa não digital que prece-
deram ou que continuam existindo concomitantemente nos municípios estu-
dados, como o oP-BH, por exemplo. essa comparação permite identificar um 
nítido aumento da participação política resultante da criação de novas oportuni-
dades participativas e deliberativas digitais ou semidigitais, bem como a inclusão 
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de segmentos da sociedade civil considerados historicamente mais arredios à 
participação nesses espaços, especificamente os jovens.

a escolha de dois casos distintos de oP permitiu não só compreender, mas 
também explicar e interpretar algumas variáveis relevantes para a análise dos 
institutos participativos em tela, além de também viabilizar a submissão de al-
guns aspectos normativos da teoria democrática à aferição de resultados de qua-
lidade deliberativa considerados centrais. Pode-se adiantar que as análises em 
torno do papel desempenhado pela internet nos institutos orçamentários partici-
pativos de BH e recife mostraram que, no caso do oPd-BH, apesar de pro-
mover a ampliação da participação, das possibilidades de inclusão de novos 
segmentos, como os jovens, e de propiciar novas formas de controle social, o im-
pacto sobre a deliberação não se mostrou tão relevante. 

no caso do oP recife, verificou-se que a internet permitiu a ampliação sig-
nificativa da participação, mas não gerou a inclusão de novos segmentos, princi-
palmente a classe média. ademais, a percepção dos líderes comunitários a 
respeito do papel desempenhado pelas etapas digitais no oPr mostrou-se dúbia, 
dado que, para alguns, a internet é considerada importante para a mobilização, 
mas, para muitos outros, ela acaba por interferir no cômputo final das prioridades 
definidas presencialmente, distorcendo o processo de formação da vontade desse 
público. 

entre achados empíricos importantes, como a prática clientelística por parte 
de algumas lideranças comunitárias que se aproveitam do desenho institucional 
desses processos de e-voting para fazer valer as demandas de suas respectivas 
comunidades, detectou-se, em ambos os institutos participativos estudados, que 
a baixa efetividade dos resultados parece estar levando ao descrédito das decisões, 
já que as obras e ações resultantes da decisão política tomada nessas arenas so-
frem constantes e sistemáticos atrasos no processo de realização e implementação 
por questões de ordem burocrática, orçamentária ou técnica. enfim, conclui-se 
que, se, por um lado, a internet amplia a participação nos processos políticos 
decisórios, por outro, não qualifica significativamente a deliberação pública que 
se entende ainda depender fundamentalmente de arenas face a face. daí a con-
vicção de que os institutos participativos digitais que mesclam arenas de delibe-
ração off-line e on-line são mais democráticos que aqueles que simplesmente 
restringem a participação e a deliberação a arenas on-line. 
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O Orçamento Participativo Digital em  
Belo Horizonte e Recife

diferentes institutos de participação política digital (e-participation) e/ou 
semidigital têm sido adotados mundo afora, dentre eles o orçamento Participa-
tivo digital (oPd). esses institutos participativos resultam do uso das ntiCs 
nos processos de deliberação pública, sendo uma inovação democrática inse-
rida nas tendências contemporâneas de gestão participativa, e-democracy e delibe-
ração pública on-line. no Brasil, especificamente, alguns municípios já adotaram 
ou ainda adotam esse instituto participativo, como ipatinga, Belo Horizonte, 
recife, Vitória, Contagem, entre outros. a presente análise foca dois casos dis-
tintos de orçamentação participativa digital e semidigital: o oPd-BH e o oP de 
recife. são casos de relativo sucesso deliberativo que vieram contribuir para o 
aprofundamento dos processos de orçamentação participativa adotados ante-
riormente nas duas cidades. além disso, as diferenças no desenho institucional e 
nos procedimentos deliberativos justificaram a escolha dos objetos de pesquisa. 

no caso de recife, não se pode falar em um oP digital na concepção plena 
da expressão, pois o que ocorre por lá desde 2007 é a realização de uma etapa de 
votação digital, por meio da internet e de urnas eletrônicas ao longo do Ciclo do 
oP, ou seja, após ocorrerem plenárias regionais e temáticas, há uma etapa digital 
que coleta os votos dos cidadãos que vão escolher duas entre as dez prioridades 
mais votadas nas plenárias. Belo Horizonte, por seu turno, passou a adotar o 
oPd a partir de 2006, tratando-se de um instituto político-participativo que 
lança mão do uso das ntiCs, como a internet (e o telefone, como ocorreu na 
edição de 2008). os cidadãos belo-horizontinos, após acessarem o site da Prefei-
tura Municipal, devem inicialmente realizar um processo de cadastramento no 
qual fornecem dados de seu título de eleitor, ou seja, só votam cidadãos com 
domicílio eleitoral na cidade e, a partir de 2008, também precisam estar eleitoral-
mente aptos. Feito isso, o site disponibiliza acesso a diferentes informações e a 
arenas deliberativas e de e-voting. o cidadão, portanto, pode obter informações 
técnicas sobre as obras, ações e projetos em disputa, postar comentários e mensa-
gens a respeito dos empreendimentos, participar de chats previamente agendados 
nos quais se discutem temas ligados ao interesse público, além de votar e acompa-
nhar as votações entre outras possibilidades. Por fim, o oPd-BH é um instituto 
de participação política totalmente desvinculado do oP regional e do oP Habi-
tação, com dotação orçamentária e metodologia própria, dispensando completa-
mente a participação presencial dos cidadãos em fóruns deliberativos e decisórios. 

a análise do desenho institucional desses institutos participativos digitais e 
semidigitais mostra que o impacto das ntiCs sobre o processo político demo-
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crático pode promover o desencaixe das relações tradicionais e, ao mesmo tempo, 
construir novas relações, recolocando novas questões à teoria política. sendo 
assim, deve-se atribuir à participação e à deliberação um papel de destaque na 
reconexão dessas relações, uma vez que elas possibilitam aos atores políticos e 
sociais assegurar sua autonomia pública e privada. nesse caso, deve-se valorizar 
o papel desempenhado por esses atores que não só participam, mas também de-
batem, discutem e refletem sobre esses processos e sobre o papel que cumprem 
no seu interior, bem como tomam decisões finais, caracterizando assim a delibe-
ração sob o ponto de vista mais operacional. 

É exatamente a conexão entre o advento das ntiCs e as experiências de par-
ticipação e deliberação on-line que permitirá responder à questão central aqui 
colocada: em que medida as ntiCs tornam as instituições participativas mais 
inclusivas, ampliando e potencializando os espaços de vocalização e de decisão 
política, bem como os mecanismos de controle social? Pois bem, cada um dos 
institutos participativos em foco surgiu dentro de contextos históricos e políticos 
específicos das cidades nas quais foram implementados, e esse é um elemento 
importante para se compreender o quanto a participação política popular e a 
deliberação pública são colocadas no centro da pauta de ações políticas dos seus 
respectivos governantes. 

as primeiras experiências participativas de Belo Horizonte remontam à dé-
cada de 1980, quando se multiplicaram os movimentos sociais pela cidade. Mas 
foi em 1993, no primeiro ano de gestão do governo municipal do Partido dos 
trabalhadores (Pt), que a participação política tornou-se eixo central de uma 
gestão que propunha ser democrática, participativa e popular. seguindo o mo-
delo do orçamento Participativo (oP) de Porto alegre, a Prefeitura de BH 
(PBH) adotou o que se convencionou chamar de “oP regional”. inicialmente, a 
participação foi relativamente pequena, mas o processo foi se ampliando, à me-
dida que os cidadãos perceberam a efetividade de suas decisões (azevedo; guia, 
2005). 

a implementação do oP-BH acabou por estabelecer um novo modelo de 
governança, garantindo a participação política popular e a inversão das priori-
dades. ao longo de quase vinte anos, o poder público buscou assegurar a partici-
pação da sociedade civil na definição de parte de suas prioridades orçamentárias. 
Com o tempo, o oP se fez presente em todos os bairros da cidade. segundo  
Pimentel (oidP, 2007), ele está diretamente articulado ao processo de plane-
jamento municipal. seu aperfeiçoamento e extensão fez que dele nascesse, em 
1996, o oP temático e o oP da Habitação. e, finalmente, em 2006, implantou-
-se o oP digital, buscando incluir nos processos de deliberação pública aqueles 
segmentos da sociedade que até então não participavam, notadamente a juven-
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tude e a classe média. as três modalidades de orçamentação participativa hoje 
existentes em BH (regional, Habitação e digital) já permitiram a participação 
de mais de 700 mil pessoas desde 1994, com investimentos totais que ultra-
passam r$ 1 bilhão. recursos investidos em mais de mil obras e 3 mil unidades 
habitacionais já entregues à população.3

gráfico 11.1 − Participação no oP regional (1994-2010)
Fonte: smap/geop apud Prefeitura de Belo Horizonte (PBH), 2008, p.17. 

Com esse acúmulo histórico de experimentações deliberativas democrático-
-populares, BH acabou por se tornar pioneira na adoção de um modelo de orça-
mento participativo exclusivamente digital, reconhecido como uma experiência 
de e-participation. isso só foi possível graças à expertise adquirida ao longo de 
quase duas décadas de fomento à participação política popular. desde sua imple-
mentação em 2006, o oPd-BH promoveu substancial incremento da partici-
pação nos processos de deliberação pública em BH (gráfico 11.2). além disso, 
espaços de debate, mobilização, monitoramento e controle social, entre outros 
canais participativos digitais, também foram criados a partir do oPd, como os 
blogs de associações comunitárias e das Comissões de acompanhamento e Fisca-
lização da execução do orçamento Participativo (Comforças), que passaram a 
fomentar o debate, o acompanhamento e a fiscalização dos empreendimentos 
definidos por votação eletrônica.4 

3. disponível em: http://opdigital2011.pbh.gov.br/historico.php. acesso em: jan. 2012.
4. idem.
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gráfico 11.2 − Participação total nos oPs de BH (1994-2011)
Fonte: nabuco et al., 2009, p.141-2.

através do site oficial do oPd, o cidadão tinha acesso a informações sobre o 
processo e sua metodologia, obras em disputa, custo orçamentário, localização, 
imagens de antes e depois, entre outros. também foram disponibilizadas ferra-
mentas de comunicação e interação on-line, como mails (Fale Conosco) e chats 
(fóruns de debate on-line) que permitiam aos cidadãos estabelecerem debates e 
discussões com a presença de agentes públicos municipais a respeito dos projetos 
e empreendimentos apresentados pela PBH. Mas não era possível a inclusão, 
através dessas arenas, de novas demandas, já que essas eram previamente defi-
nidas pelo poder público, seja a partir de um processo de pré-seleção de demandas 
– algumas delas já apresentadas em diferentes canais de participação política, 
como os conselhos de políticas públicas, os comitês temáticos e outros fóruns 
participativos instituídos na cidade –, seja a partir de estudos técnicos realizados 
por diferentes órgãos e secretarias municipais. outro mecanismo de informação 
digital disponibilizado pelo oPd foi o Newsletter, uma espécie de boletim infor-
mativo enviado pela PBH para os cidadãos que cadastraram seu e-mail no sis-
tema do oPd, contendo assuntos variados sobre o próprio processo, como 
posicionamento das obras na disputa e depoimentos de cidadãos.

após votar, o cidadão podia acompanhar, pelo link do oP no site da PBH, os 
resultados, bem como o processo posterior de execução das obras vencedoras nas 
suas fases de projeto, licitação, execução e conclusão final. Portanto, o desenho 
institucional do oPd/2006 acabou por constituir uma arena de deliberação  
pública on-line, ainda que sem mecanismos de propositura formal direta de  
demandas por parte da sociedade civil ao longo do processo em si, fato que não 
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desqualificou o processo, já que muitas dessas demandas, de uma forma indi-
reta, são oriundas da vontade da sociedade civil. 

na sua primeira edição, 172.938 eleitores cadastrados no tribunal regional 
eleitoral de Minas gerais (tre-Mg) e domiciliados eleitoralmente na cidade 
participaram do processo. era uma solução de mídia que permitia aos indivíduos 
se cadastrar e votar facilmente nos projetos apresentados pela PBH. Pode-se dizer 
que o oPd, além de reduzir os custos da participação política, permitiu a disse-
minação de informações sobre projetos e obras públicas, criou ferramentas digi-
tais para acompanhamento on-line dos resultados (estabelecendo mecanismos de 
segurança para o processo de votação por meio de uma base de dados integrada 
ao tre-Mg) e até mesmo proporcionou a inclusão digital de setores mais pobres 
e excluídos e de deficientes visuais, na medida em que disponibilizou uma série 
de recursos tecnológicos digitais específicos para tal.

nessa primeira edição do oPd, a PBH apresentou 36 projetos para serem 
votados, sendo quatro para cada uma das nove regionais administrativas na qual 
a cidade está dividida. Foram 192.229 acessos que se originaram de 23 diferentes 
países. além disso, 951 e-mails foram recebidos pelo Fale Conosco e 347.323 en-
dereços eletrônicos foram cadastrados no Newsletter, recebendo três boletins 
eletrônicos ao longo do processo, totalizando 1.041.969 mensagens eletrônicas 
enviadas pela internet. o desafio do poder público era incluir a parcela da popu-
lação que não tinha acesso à internet. Para isso, foram disponibilizados 152 cen-
tros de inclusão digital.5 Conforme silvana Veloso, a inclusão digital tornou-se 
um pressuposto da inclusão social e política (PBH, 2008, p.33).6 Mas o objetivo 
central era incorporar novos atores aos processos participativos e decisórios por 
meio de um mecanismo que “permitisse efetivamente a participação e validação 
de votos que viessem por meio digital”, o que, até aquele momento, nunca havia 
sido experimentado para a definição de políticas públicas orçamentárias. 

Para promover a integração entre a participação off-line e a on-line, a PBH 
estabeleceu negociações com as Comforças para a definição de algumas obras 
que seriam colocadas em disputa. Foram escolhidas nove obras consideradas de 
porte médio distribuídas em diferentes áreas temáticas, sendo que cada uma 
delas estava localizada em uma das nove regionais administrativas do município, 
totalizando um investimento de r$ 22,42 milhões. ainda que todas elas tenham 
sido concluídas e entregues à população, esse processo de realização das obras 
vencedoras variou de sete meses até quatro anos e quatro meses, período no qual 

5. disponível em: http://opdigital2011.pbh.gov.br/historico-op2006.php. acesso em: jan. 2012.
6. silvana Veloso é diretora de inclusão digital da empresa de informática e informação do  

Município de Belo Horizonte (Prodabel).
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se realizaram mais duas edições do oPd.7 e foi exatamente essa demora na en-
trega de algumas obras eleitas do oPd/2006 que acabou por gerar uma cres-
cente desconfiança em relação à efetividade do processo no que diz respeito ao 
cumprimento das decisões por parte do poder público municipal. Fato que certa-
mente contribuiu para a queda no número de participantes nas edições do oPd 
dos anos 2008 e 2011. 

na segunda edição do oPd (2008), ocorreram modificações substantivas 
visando, supostamente, ao seu aperfeiçoamento metodológico. além dos obje-
tivos iniciais, visou viabilizar a realização de uma grande obra viária macroestru-
turante, com aumento significativo no aporte de recursos orçamentários (r$ 50 
milhões), ou seja, um aumento de 123%. ampliaram-se, também, as possibi-
lidades de votação por meio de ligações telefônicas sem custo. assim, os cidadãos 
sem acesso à internet puderam participar do processo de e-voting. além disso, o 
oPd/2008 disponibilizou novas ferramentas informativas e comunicativas di-
gitais permitindo maior acesso a informações técnicas e metodológicas sobre o 
processo e as obras em jogo, bem como ferramentas de interação e debate, além 
de chats e mails (Fale Conosco), como a postagem eletrônica de comentários e 
argumentos (posts). 

na edição do oPd/2008, 124.320 cidadãos participaram do processo, sendo 
112.837 via internet (90,76%) e 11.483 que votaram pelo telefone (9,24%).8 se 
comparado à participação no oPd/2006, verifica-se que, apesar do aumento dos 
mecanismos de inclusão, houve queda de 28,11% na participação efetiva; para 
esse cálculo, foi considerado o número total de cidadãos que efetivamente regis-
traram seu voto no processo e não o número total de votos ou o número total de 
acessos ao site do oPd (gráfico 11.3). acredita-se que essa redução da partici-
pação está vinculada à demora da conclusão das obras vencedoras do oPd/2006, 
o que acabou por colocar em xeque a efetividade do processo.

o site do oPd/2008 abrigou uma variedade interessante de links que davam 
acesso a diferentes ferramentas digitais de informação e comunicação, como “oP 
15 anos”, “oP digital 2006”, “notícias”, “Conheça as obras”, “dúvidas”, 
“Mapa do Site” e “Vídeos oP digital”, todos links informativos que municiavam 
os cidadãos com diferentes informações sobre o processo e os empreendimentos, 
disponibilizando informações de caráter técnico de fácil compreensão, além de 
pequenos vídeos explicativos, croquis e imagens/projeções de antes e depois 
das obras e empreendimentos. Quanto às ferramentas interativas disponíveis 
no site do oPd/2008, havia um conjunto de links que direcionavam o usuário a 

7. disponível em: http://opdigital2011.pbh.gov.br/duvidas.php. acesso em: jan. 2012.
8. disponível em: www.opdigital.pbh.gov.br. acesso em: fev. 2009.
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algumas possibilidades comunicativas e interativas, como: “debates”, onde  
o cidadão podia postar comentários, argumentos, críticas ou demandas sobre o 
processo e/ou empreendimentos; “Fale Conosco”, que permitia entrar em con-
tato com o setor responsável pela operacionalização do oPd; e “Quizz BH!”, 
uma espécie de jogo no qual o cidadão podia demonstrar seus conhecimentos 
sobre a cidade. 

gráfico 11.3 − Participação efetiva nos oPs regional e digital (2006-2008-2011)
Fonte: smap/geop apud PBH, 2008, p.17; shimomura et al., 2012. disponível em: http://www.simpo 
siodemode.unb.br/mesas/posteres/shimomura. acesso em: maio 2012.

Cerca de 30 mil pessoas que acessaram o site do oPd/2008 sugeriram o 
mesmo a outras pessoas através de uma ferramenta interativa digital chamada 
“indique o oP digital para um amigo”. Mas, ainda assim, muitas críticas foram 
levantadas às ferramentas interativas criadas. Para guimarães (2010, p.4), o de-
bate e as discussões tão caras ao oP regional praticamente inexistem no oPd. 
o que, para eles, descaracteriza essas arenas como deliberativas. “a possibi-
lidade de se postar comentários no portal do oPd não confere sequer aura de 
debate, pois as diversas manifestações são elencadas em ordem cronológica e 
agregadas por obras”. dessa forma, os posts invariavelmente “se resumem a pro-
paganda de determinada obra”. Já os chats organizados pelo poder público e dis-
ponibilizados no site do oPd ocorrem “com a mediação/entrevista de assessores 
e secretários municipais, não conferindo flexibilidade suficiente a envolver os 
internautas/eleitores”. 
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de toda forma, o oPd/2008 acabou por induzir a sociedade civil a se mobi-
lizar ao criar novos canais de participação política nos processos de escolha das 
obras. Um bom exemplo disso foi o trabalho de divulgação do oPd e de cam-
panha em favor das obras realizado pelas associações de moradores e outras dife-
rentes organizações sociais através de suas lideranças. Muitas dessas associações 
ou organizações sociais construíram seus próprios blogs e distribuíram material 
impresso de propaganda, como panfletos, buscando mostrar de forma descritiva 
a obra, seus impactos e importância para a comunidade ou região, bem como 
seus apoiadores e onde e como votar. entretanto, ainda que novos canais de par-
ticipação tenham sido criados no oPd/2008 visando promover maior inclusão 
em termos participativos, e apesar desse processo de mobilização social descrito, 
a participação se reduziu em 28,11% quando comparada com o oPd/2006, fato 
que pode ser reputado à baixa efetividade e à consequente perda de credibilidade 
e de legitimidade do processo, principalmente perante aqueles que não viram as 
obras e empreendimentos concluídos. 

Finalmente, na terceira edição do oPd (2011), a PBH alocou cerca de r$ 50 
milhões para a realização das obras eleitas, sendo r$ 5,5 milhões para cada re-
gional administrativa. o desenho institucional voltou a ser muito parecido com o 
adotado em 2006, ou seja, os cidadãos escolheram uma intervenção (projeto e/ou 
obra) dentro de cada região administrativa da cidade. Para tanto, foram apresen-
tados projetos e/ou obras que focavam diferentes setores, como infraestrutura, 
segurança e equipamentos públicos diversos. essa mudança no desenho institu-
cional do oPd9 foi proposta por um Comitê governamental de gestão Partici-
pativa, criado em 2010, com a missão de discutir o processo de participação 
popular na cidade, propondo e recomendando ações de fortalecimento do pro-
cesso participativo popular.

Quando comparada a participação no oPd com a participação no oP re-
gional, verifica-se que o oPd apresenta uma média de participação superior ao 
oP regional, 107.582 contra 29.982, respectivamente. a participação mais 
baixa registrada no oP regional se deu em sua primeira edição em 1994 (15.216), 
ao passo que a maior participação foi verificada no biênio 2001-2002 (43.350). Já 
no oPd, a maior participação foi registrada na sua primeira edição em 2006 
(172.938). depois disso, no oPd/2008, houve uma queda de 28,11%, quando 
participaram 124.320 cidadãos. até então, a participação no oPd continuava 
significativamente mais alta que no oP regional. todavia, no oPd/2011 houve 
uma queda muito acentuada, quando a participação foi para 25.488 ficando 
abaixo do próprio oP regional (gráfico 11.4).

9. Verônica Campos sales, gerente do oP-BH. entrevista realizada em 8 de junho de 2010.



274 WAGNER DE MELo RoMão • CARLA GANDINI GIANI MARtELLI • VALDEMIR PIRES

gráfico 11.4 − Participação no oPr versus oPd-BH
Fonte: disponível em: www.pbh.gov.br.

algumas ferramentas informativas e interativas foram mantidas e outras, 
novas, introduzidas no oPd/2011. logo ao abrir o site, os cidadãos tinham à 
sua disposição links que os conduziam a informações sobre o processo de vo-
tação, como “Conheça os empreendimentos”, “regras para Votação 2011”, 
“saiba como Votar”, “Pontos de Votação” e “resultado Parcial”. também po-
diam acessar o link “descubra BH! Conheça os empreendimentos e a cidade de 
um jeito divertido”. na barra de status do site, o cidadão encontrava outros links, 
como o “Vote agora”, que permitia computar o voto, informando número do 
título eleitoral, CPF ou outro documento de identificação, e-mail para confir-
mação do voto, gênero e faixa etária, e digitando uma combinação de letras e 
números gerada aleatoriamente. 

o site do oPd/2011 ofereceu outras ferramentas informativas, como o 
“Mapa do Site”, no qual todos os links estavam listados e divididos em quatros 
grupos, quais sejam: (i) oP digital – conheça os empreendimentos (subdivi-
didos por regionais); (ii) informações para votação; (iii) Histórico do oP;  
(iv) debates; e (v) notícias. Pelo link “informações para Votação”, o cidadão en-
contrava o ponto de votação mais próximo digitando seu endereço ou o Código 
de endereçamento Postal (CeP), além da lista completa dos pontos de votação, 
assim como a lista de parceiros do oPd/2011. o link “Histórico do oP” ofe-
recia informações sobre o processo de construção do oP nos últimos dezoito 
anos e sobre os oPds 2006 e 2008, com dados sobre participação, alocação de 
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recursos, custos dos investimentos, obras e projetos vencedores, execução dos 
mesmos, resultados das votações etc.

as ferramentas interativas fizeram a diferença em relação às experiências 
anteriores. assim como na segunda edição, o link “debates” conduziu os cida-
dãos para duas possibilidades interativas: Bate Papo (chats) ou opinião do Ci-
dadão (posts). no caso dos chats, foram agendadas e realizadas discussões on-line 
com convidados representantes do poder público para debater com os cidadãos 
diferentes temas relacionados ao oPd. Mas foram os posts que asseguraram a 
possibilidade de participação deliberativa on-line, já que, acessando o link “opi-
nião do Cidadão”, era possível postar comentários, demandas e críticas relativas 
ao processo deliberativo10 ou aos empreendimentos em jogo (gráfico 11.5). na 
verdade, a proposta era que os indivíduos postassem apenas opiniões sobre os 
empreendimentos do oPd/2011, mas ao analisar seu conteúdo verifica-se que, 
apesar dos baixos percentuais de participação deliberativa, funcionaram sim 
como arenas argumentativas.11 

Para participar, bastava se identificar (nome e e-mail), escolhendo o assunto 
ou empreendimento a que se referia o comentário, crítica ou demanda. os indi-
víduos também podiam ter acesso às últimas opiniões postadas, selecionando-as 
por assunto, por exemplo. além do “Fale Conosco”, link pelo qual o cidadão 
podia enviar mensagens diretamente aos responsáveis pela operacionalização do 
oPd, sobre dúvidas ou sugestões pelo e-mail do oP (op@pbh.gov.br). Por fim, 
o oPd/2011 ofereceu um link de compartilhamento do site através das redes 
sociais (twitter, Facebook e orkut), outro link para indicar o site do oPd a ou-
tras pessoas (“indique um amigo”) e um link pelo qual era possível apresentar 
sugestões para o próximo oP, servindo como ferramenta digital de inputs de 
demandas. 

10. Vale novamente ressaltar que estamos considerando que o processo deliberativo envolve não só 
a troca de razões e argumentos buscando consensos (conceito habermasiano), mas também a 
produção de decisões coletivas.

11. não estão incluídas aqui todas as análises empíricas dos dados quantitativos e qualitativos  
coletados em campo. Por isso, nos restringimos à análise dos desenhos institucionais dos insti-
tutos participativos digitais em tela e de apenas alguns dados empíricos sobre a participação e a 
deliberação no oPd.
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gráfico 11.5 − Percentual de participação deliberativa nos oPds 2008 e 2011 
Fonte: disponível em: www.pbh.gov.br/opdigital. acesso em: jan. 2012.

esse desenho institucional adotado nos oPds 2008 e 2011 leva a crer que ao 
aliar e-voting e participação deliberativa via internet garantiu-se não só a am-
pliação dos espaços decisórios, atraindo e agregando novos atores, mas se fo-
mentou a discussão, ainda que em pequena escala, o que acabou por qualificar a 
deliberação. Foram mudanças significativas que ocorreram no desenho institu-
cional do oPd ao longo de suas três edições. as ferramentas informativas e 
comunicativas foram sendo ampliadas pouco a pouco, isto é, se no oPd/2006 o 
cidadão tinha à sua disposição apenas os chats, mails (Fale Conosco) e News-
letters, nas edições seguintes somaram-se a essas ferramentas o quizz e os posts ou 
Quick Reply, garantindo assim aos cidadãos maiores chances de manifestarem 
suas opiniões, críticas e sugestões, estabelecendo novas arenas de deliberação 
pública on-line, como os chats, que, apesar de serem arenas deliberativas on-line 
limitadas, ainda assim permitiram aos cidadãos que delas participaram debater 
determinados temas de interesse público sob a tutela moderadora do poder  
público.

Já no caso do orçamento Participativo de recife (oPr), criado em 2001, foi 
a partir de 2007 que seu desenho institucional sofreu as mais profundas modifi-
cações buscando principalmente aprimorar os processos participativos e delibe-
rativos. após seis anos adotando-se um modelo de oP muito parecido com o de 
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Porto alegre, em 2007, no governo de João da Costa (Pt), foi introduzida uma 
etapa de deliberação on-line no ciclo do oPr, mesclando então processos partici-
pativos e deliberativos off-line e on-line, o que acabou por transformá-lo num 
processo de orçamentação participativa semidigital. assim como no oP-BH, 
essa mudança no desenho institucional do oPr foi motivada pela necessidade de 
se promover a inclusão de novos públicos aos processos de deliberação. 

desde o início, o objetivo era incluir segmentos considerados pouco partici-
pativos, sobretudo a classe média e a juventude. Por meio desse novo desenho, 
agora híbrido, qualquer cidadão pode participar das votações digitais, desde que 
não tenha participado anteriormente das votações realizadas nas plenárias regio-
nais e/ou temáticas. na verdade, introduziu-se mais uma etapa no oPr, a de 
votações on-line que ocorre após a realização das plenárias presenciais, ainda que 
o volume total de recursos alocados tenha permanecido único e distribuído por 
todas as microrregiões da cidade, passando a sua aplicação a ser definida por uma 
mescla de votações presenciais em plenárias deliberativas e de e-voting através da 
internet ou urnas eletrônicas. assim, os cidadãos que não participaram das ple-
nárias presenciais têm a oportunidade participar da definição das prioridades 
locais e/ou temáticas (Figura 11.1). 

Figura 11.1 − Ciclo do oP recife disponível na internet
Fonte: disponível em: http://www.recife.pe.gov.br/op/ciclo.php. acesso em: abr. 2011.



278 WAGNER DE MELo RoMão • CARLA GANDINI GIANI MARtELLI • VALDEMIR PIRES

o desenho institucional do oPr também se destaca no que se refere à cons-
trução da agenda de demandas e prioridades que são submetidas à discussão e 
votação nas plenárias antes de chegarem à etapa digital. essa agenda não é defi-
nida pelo poder público, mas nasce de um processo deliberativo que começa 
antes mesmo de ocorrerem as plenárias regionais e temáticas. até dois dias antes 
de cada plenária, cada dez cidadãos podem cadastrar duas prioridades para serem 
colocadas em discussão e votação. o cadastramento é feito na Prefeitura da  
Cidade do recife (PCr) por meio de formulário próprio. assim, após cadas-
trarem suas demandas, a população discute e vota nas plenárias, elegendo as dez 
que passarão para a votação na etapa digital. importante, ressaltar que a etapa 
digital é precedida de etapas presenciais, muito embora o público votante seja 
diferente. dessa forma, no oPr, é a sociedade civil quem define a lista das prio-
ridades que será colocada em votação tanto nas plenárias presenciais como na 
etapa digital (internet e urnas eletrônicas), quando ocorre apenas um processo 
de e-voting. 

Pode-se dizer que a estrutura metodológica do oPr, do ponto de vista con-
ceitual, é a mesma desde sua criação em 2001. na verdade, o que ocorreu foi uma 
tentativa de agregar novas ferramentas tecnológicas de participação ao processo, 
como a digitalização das votações e a inclusão de uma etapa digital na qual os 
indivíduos têm a possibilidade de participar através de urnas eletrônicas dispo-
nibilizadas em locais estratégicos da cidade e também pela internet. Para os ges-
tores do oPr, a participação presencial nas plenárias ainda é vista como algo 
essencial para o processo de deliberação pública e não há intenção de substituir a 
participação presencial por arenas participativas exclusivamente on-line. 

assim, após as plenárias regionais e temáticas, ocorre a etapa digital de  
votação por meio de urnas eletrônicas disponibilizadas pelo poder público em 
locais como estações de metrô, shoppings, hipermercados, mercados populares, 
escolas, praças, UPas etc., e pela internet. o cidadão, para participar, precisa 
apresentar, no caso das urnas eletrônicas, um documento de identidade com foto 
e, no caso da internet, a partir de 2011, é preciso digitar não só o número do rg, 
mas o sexo e o CPF para liberar a votação, garantindo-se assim maior segurança 
ao sistema. 

diferentemente do oPd-BH, o oPr não oferece a possibilidade de acom-
panhar em tempo real a votação que ocorre nas etapas de e-voting, como acontece 
nas plenárias regionais e temáticas através de painel eletrônico. além disso, seu 
site disponibiliza um volume relativamente pequeno de informações, apenas 
local e descrição sucinta das obras ou ações e imagens de antes e depois. não há 
qualquer informação técnica sobre os empreendimentos, bem como sobre os im-
pactos deles sobre a vida cotidiana dos cidadãos. também não existem croquis 
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mostrando as intervenções, nem informações sobre o custo previsto para cada 
uma das obras e empreendimentos, muito menos ferramentas digitais de acom-
panhamento dos empreendimentos.

É preciso reiterar que os empreendimentos deliberados no oPr são defi-
nidos durante as plenárias presenciais (regionais e temáticas) e não são obras 
macroestruturantes como foram os empreendimentos submetidos à votação no 
oPd-BH de 2008. tampouco o oPr tem o objetivo de articular demandas lo-
cais com demandas de cunho mais regionalizado como se propôs o oPd-BH de 
2006 e 2011. ele, na verdade, lida com demandas muito localizadas e específicas 
das comunidades que as propõem.

a construção final da agenda de prioridades que é submetida ao processo 
deliberativo do oPr ocorre da seguinte forma: o governo faz uma seleção dos 
empreendimentos que têm viabilidade técnica, jurídica e orçamentária depois  
de escolhidos pelas comunidades. Quando se conclui pela inviabilidade do em-
preendimento, seja por motivações orçamentárias ou por impedimentos técnicos, 
jurídicos e ambientais, o poder público dá um feedback à população. todavia, em 
função do desgaste político que isso pode acarretar, tem havido mudanças no 
desenho institucional do oPr ao longo dos últimos anos, como o estabeleci-
mento de uma etapa de pré-credenciamento das obras e ações, resultando numa 
lista de obras e ações que é analisada, ainda que superficialmente, para que se 
verifique a viabilidade técnica das mesmas, reduzindo muito a lista inicial, na 
medida em que muitas demandas são simplesmente descartadas por sua inviabi-
lidade técnica e muitas outras são agrupadas em pacotes de obras que atendem, 
por exemplo, mais de uma microrregião. sendo assim, pode-se dizer que a defi-
nição final da agenda de prioridades que será submetida à votação na etapa di-
gital do oPr se dá de forma compartilhada entre as calorosas plenárias regionais 
e temáticas e os representantes do poder municipal que avaliam tecnicamente a 
viabilidade das prioridades elencadas.

de toda forma, a introdução da internet no oPr, a partir de 2007, como 
tentativa de agregar novas ferramentas de e-participation, ampliou rapidamente a 
participação política. entre 2008 e 2009, a participação cresceu 83% via internet 
e 29% através das urnas eletrônicas. Já a participação presencial cresceu 14% no 
mesmo período. desde 2009, a participação via internet já supera a participação 
via urnas eletrônicas e em 2011 superou também a participação presencial nas 
plenárias (gráfico 11.6). 
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gráfico 11.6 − evolução da participação no oPr (2007-2011)
Fonte: Coordenadoria do oPr.

Um dos fatores que pode explicar o crescimento da participação via internet 
(gráfico 11.7) é o fato de que as lideranças comunitárias atuaram fortemente 
utilizando-se das lanhouses espalhadas pelas comunidades e bairros carentes do 
recife, articulando para que esses espaços ficassem à disposição da população 
num dado momento da votação. nos dois casos aqui enfocados (oPd-BH e 
oPr) houve crescimento da participação dos cidadãos nos processos decisórios 
em torno da alocação de parte dos recursos públicos. Mas, em recife, esse cresci-
mento foi bem mais significativo, tornando-se a principal forma de participação 
política no oP. 

Contudo, além desse crescimento numérico, o importante é verificar se, com 
a abertura de novas arenas públicas de debate e discussão on-line, essa partici-
pação foi acompanhada de maior qualificação dos processos deliberativos. Para 
isso, foi preciso aferir a existência ou não de ferramentas informativas, comuni-
cativas e interativas digitais. nesse sentido, verificou-se que o oPr oferece fer-
ramentas de comunicação e/ou interação on-line, como o “Fale Conosco”, no 
qual os cidadãos têm a chance de se comunicar com o poder público por e-mail 
(op@recife.pe.gov.br). entretanto, não passa de um recurso unidirecional que, 
para os críticos do papel desempenhado pelas ntiCs, nem mesmo pode ser con-
siderado um instrumento de interação on-line, e sim uma espécie de ouvidoria 
digital. outra ferramenta é o twitcam (twitter@recifeweb), criado em 2011, com 
o objetivo de permitir que os gestores da PCr possam ouvir as demandas da 
população através de salas de bate-papo virtuais por meio de twitters, mas trata-
-se de um instrumento disponibilizado não diretamente na página do oPr, e 
sim no site da PCr. 
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gráfico 11.7 − evolução da participação política no oPr (2001-2011)
Fonte: Coordenadoria de orçamentação participativa e participação popular da PCr.

o oPr, através do seu site, permite aos indivíduos se cadastrarem numa 
ferramenta de Newsletter, de modo a receberem permanentemente notícias a res-
peito do oP enviadas pela secretaria especial de relações com a imprensa via 
internet, mantendo-os informados a respeito do que ocorre durante o processo. 
também a partir de 2011, passou a ser possível o compartilhamento do site do 
oPr através das redes sociais, como Facebook e orkut, por exemplo, abrindo 
assim apenas mais uma possibilidade de difusão do processo pela internet, e não 
de interação e discussão pública. 

Quando se fala em qualificar o processo de deliberação pública não dá para 
prescindir da interação, pois o que realmente qualifica a democracia é a dis-
cussão direta entre as pessoas, por meio da argumentação, contra-argumentação e 
da tentativa de convencimento mútuo. todavia, os indivíduos geralmente não 
acessam o site do oPr para interagir politicamente entre si, pois ele funciona 
apenas como mecanismo de e-voting ou de sensibilização por parte do poder 
público que usa a internet para chamar a sociedade a participar e votar (mobili-
zação). através do site do oPr na web, os indivíduos têm um cardápio de opções 
de e-voting no qual eles apenas depositam o seu voto, sem qualquer tipo de  
debate anterior. logo, somente a introdução da internet não estabeleceu novos 
fóruns deliberativos na web, ainda que tenha indubitavelmente promovido a 
ampliação da participação política nos processos decisórios do oPr, talvez pela 
significativa redução dos custos de participação e do papel indiscutível da ação 
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mobilizadora por parte das lideranças comunitárias. Mas nada que possa ter le-
vado à qualificação da participação por meio do debate público. 

O potencial de qualidade deliberativa a partir da  
análise do desenho institucional do OPD-BH e OPR

toda a análise até aqui esteve baseada nos desenhos institucionais do oPd-
-BH e do oPr, com ênfase nas diferentes possibilidades de participação política 
e na presença ou não de ferramentas digitais de informação, comunicação e inte-
ração. essa análise permite produzir algumas inferências a respeito dos níveis de 
qualidade deliberativa promovidos por esses institutos participativos, levando-se 
em conta alguns pressupostos definidos como essenciais para qualificar a deli be-
ração pública on-line, quais sejam: (i) participação; (ii) mobilização; (iii) presença 
da interação e do debate e; (iv) controle social e accountability. 

Partindo do princípio de que qualquer processo político que pretenda pro-
mover a deliberação on-line deve oferecer não só oportunidades de participação e 
mobilização, mas um cardápio de opções de web-interação, a análise dos dese-
nhos dos oPs, particularmente das ferramentas disponíveis em seus sites, mostra 
que o site do oPr não disponibiliza ferramentas de interação digital formais  
e bidirecionais, o que reduz a qualidade da deliberação por restringir a partici-
pação digital quase exclusivamente a um processo de e-voting, não possibilitando 
o debate e a negociação prévia entre os participantes via internet. as únicas fer-
ramentas de web-interação detectadas no site do oPr foram os mails e o twitcam, 
diferentemente do oPd-BH, que apresenta pelos menos três ferramentas de 
interação on-line: mails, chats e posts. 

a partir da análise do desenho institucional do oPr aliada a dados empí-
ricos coletados em campo, permite-se afirmar que os cidadãos que participam  
da etapa presencial votam depois de intenso processo de discussão e negociação 
em plenárias presenciais enquanto aqueles que participam somente da etapa de  
e-voting, em geral, o fazem sem qualquer participação deliberativa prévia, em-
bora parte deles seja informada pelas lideranças a respeito do processo. de toda 
forma, a ausência de arenas de interação, debate e negociação on-line reduz a 
qualidade do processo deliberativo, pois, ainda que possa haver maior agregação 
de indivíduos na tomada de decisões, não há deliberação propriamente dita.

os indivíduos se utilizam de arenas deliberativas on-line informais criadas 
pela própria sociedade civil organizada, principalmente blogs de associações  
comunitárias e de bairros, fenômeno comum em Belo Horizonte e que já começa 
a se difundir rapidamente também no recife. a presença dessas ferramentas 
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pode favorecer o estabelecimento de uma espécie de ciberespaço para o debate 
público (informal) cuja iniciativa é da própria sociedade civil através da qual os 
cidadãos podem comentar, opinar, argumentar, propor e trocar informações a 
respeito de propostas de solução para suas demandas coletivas e os impactos na 
vida das comunidades e da cidade como um todo. Quanto maior a densidade  
no uso dessas ferramentas digitais, mais a ideia de um sistema deliberativo  
poderia se concretizar, com diferentes arenas servindo de inputs para outras, mas 
esse não parece ser o caso do oPr. 

também se verificou que alguns sites que fazem referência ao oPd-BH dis-
ponibilizam ferramentas digitais que permitem montar grupos, fóruns, movi-
mentos de defesa ou outras arenas de discussão on-line, como blogs, chats, posts e 
mails, fortalecendo ainda mais a deliberação on-line. Fenômeno que não foi iden-
tificado em recife. na verdade, o oPr mostrou-se carente de possibilidades de 
deliberação on-line e, por conta disso, seu desenho institucional tem sido, muitas 
vezes, confundido com e-government. a interação que ocorre no oPr é essen-
cialmente face a face e ocorre quando os cidadãos, nas plenárias regionais e temá-
ticas, discutem e definem as prioridades que serão posteriormente submetidas a 
votação. essa forma híbrida de participação exclui a possibilidade de caracterizar 
o oPr como uma experiência de e-deliberation. na verdade, trata-se de uma 
experiência democrática participativa que mescla deliberação pública off-line 
com possibilidades de e-voting. 

Como experiência de e-voting, o oPr possibilitou agregar mais pessoas  
ao processo de escolha das obras. esse processo inclusivo acarretou mudanças 
importantes nos resultados do processo decisório. embora na etapa digital não 
seja possível introduzir novas prioridades, a presença de uma nova rodada de 
votação por pessoas que não haviam participado das arenas presenciais e que, 
portanto, não tiveram a oportunidade de participar das negociações, redundou 
na inversão da lista de prioridades definidas nas arenas presenciais. nesse sen-
tido, acredita-se que o desenho híbrido do oPr empoderou parte da sociedade 
civil, uma vez que incluiu grupos em geral à margem do processo deliberativo do 
oP, como a classe média e a juventude, assim como lhes deu a possibilidade in-
verter a lista de prioridades oriunda das plenárias. essa dinâmica de inversão, 
entretanto, recebeu inúmeras críticas, notadamente dos segmentos mais pobres 
da sociedade que frequentam mais as plenárias presenciais. 

É possível inferir, portanto, que o desenho institucional do oPr, apesar de 
não apresentar muitas possibilidades de deliberação on-line, induz a um nível 
elevado de mobilização e associativismo político durante todo o processo do oP, 
dado que as lideranças comunitárias precisam estar sempre atentas e preparadas 
para mobilizar suas bases na defesa de interesses coletivos, sejam eles regionais 
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ou temáticos, ao longo de todo o ciclo do oP, desde as plenárias presenciais até  
as votações digitais. outro aspecto do oPr é o fato de que a sociedade civil 
participa da definição das prioridades compartilhando com o poder público a 
construção de parte da peça orçamentária. Como em várias experiências partici-
pativas, esse processo quebra o insulamento burocrático típico das administra-
ções públicas municipais brasileiras. Já outro ponto fraco do oPr é a ausência de 
ferramentas digitais de controle social e accountability. o seu site disponibiliza 
poucas imagens de antes e depois das obras, bem como dados muito superficiais 
de balanços das realizações dos oPs de anos anteriores, sem um conjunto mais 
amplo e profundo de informações sobre o processo de execução das obras, impli-
cando baixo grau de controle social através da internet. 

no oPd-BH, diferentemente, ainda que se leve em consideração que parte 
da coleta dessas demandas ocorra em outros canais participativos (conselhos e 
comitês gestores), as propostas são apresentadas pelo poder público, sem que 
tenha havido uma arena deliberativa anterior exclusiva para isso, na qual a socie-
dade civil possa vocalizar suas demandas com esse fim específico, estabelecendo, 
portanto, uma lista de prioridades para serem discutidas e votadas digitalmente, 
como ocorre no oPr. esse fato tem gerado críticas recorrentes por parte dos ci-
dadãos. em contrapartida, o oPd-BH tem em seu site diferentes ferramentas  
de acompanhamento e fiscalização do andamento das obras, tornando-o mais 
accountable, o que o qualifica em relação ao oPr, tornando assim a deliberação 
mais qualificada, na medida em que os cidadãos têm acesso a um conjunto bem 
maior de informações que lhes possibilita construir com mais racionalidade suas 
preferências. apesar disso, a possibilidade de uma prestação de contas mais in-
tensa não tem se traduzido em maior responsividade dos representantes do poder 
público, uma vez que continua havendo significativa demora na realização das 
obras e ações vencedoras. Questão, aliás, que tem reflexos diretos sobre o grau de 
confiança que os cidadãos têm no processo.

Para facilitar a compreensão do que se está chamando de potencial de quali-
dade deliberativa, construiu-se um quadro com as dimensões que serviram de 
parâmetro para a presente análise, numa escala de zero (0,00) a um (1,00) 
(Quadro 11.1). nesse caso, os pressupostos da qualidade deliberativa envol-
veram participação, mobilização, interação e controle social, que por sua vez 
foram subdivididos em quatro níveis métricos (0,00; 0,33; 0,66 e 1,00). 
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Quadro 11.1 − graus do potencial de qualidade da deliberação pública on-line

Potencial de qualidade 
deliberativa on-line Aspectos participativos e deliberativos

Participação

0,00 o cidadão não participa do processo decisório.

0,33 o cidadão discute e decide apenas propostas previamente definidas 
pelo poder público.

0,66 o cidadão discute em arenas off-line nas quais define as propostas 
que serão posteriormente submetidas a processo de e-voting.

1,00 o cidadão discute e decide em arenas off-line e on-line e as propostas 
nascem do debate público.

resultado oPd-BH = 0,33 oP recife = 0,66

Mobilização

0,00 não há qualquer ação mobilizadora, seja por parte da sociedade civil 
ou do poder público.

0,33 o poder público promove a mobilização exclusivamente.

0,66 a sociedade civil se mobiliza, independentemente da ação 
mobilizadora do poder público.

1,00 o poder público e a sociedade civil promovem compartilhadamente a 
mobilização.

resultado oPd-BH = 0,66 oP recife = 1,0

Interação

0,00 não há nenhum tipo de interação, seja off-line ou on-line.

0,33 Há interação somente em arenas off-line.

0,66 Há interação off-line e/ou on-line, mas só para definir as propostas 
que irão à votação. 

1,00 Há interação off-line e/ou on-line ao longo de todo o processo 
deliberativo. 

resultado oPd-BH = 1,0 oP recife = 0,66

Controle social

0,00 o desenho institucional não prevê ferramentas digitais de 
acompanhamento e accountability.

0,33 o desenho institucional só prevê ferramentas digitais de 
accountability.

0,66 o desenho institucional prevê ferramentas digitais de 
acompanhamento e accountability.

1,00 o desenho institucional prevê ferramentas digitais de 
acompanhamento e accountability, e o poder público dá o feedback.

resultado oPd-BH = 1,00 oP recife = 0,33

Fonte: elaboração própria.
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Com base nos resultados obtidos, foi possível representar graficamente a di-
mensão que se considera ideal para um processo de deliberação pública on-line 
qualificado e as dimensões obtidas com a análise dos desenhos institucionais e da 
oferta de ferramentas digitais de interação de cada um dos dois institutos partici-
pativos digitais em tela (gráfico 11.8). 

gráfico 11.8 − dimensões da qualidade da deliberação pública digital no oPd-BH e 
oPr 
Fonte: elaboração própria.

Feita essa análise, e com base nos resultados obtidos, pode-se concluir que a 
deliberação pública não será mais ou menos qualificada somente pela introdução 
das ntiCs, nem pela maior ou menor agregação de novos segmentos sociais ao 
processo, mas, sobretudo, pela forma como são desenhados esses institutos parti-
cipativos, claro que respeitando e reconhecendo seus limites. o que leva a crer 
que os resultados também serão definidos a partir da regra do jogo deliberativo. 
nesse sentido, a análise do desenho institucional dos dois institutos participa-
tivos digitais mostra que, apesar de serem mais duas experiências de deliberação 
on-line dentre tantas outras que visam reduzir o déficit democrático das arenas 
políticas tradicionais, cada uma delas possui engenharias participativas próprias 
e formas de mobilização social, ferramentas de web-interação e de controle social 
diferentes, que as tornam mais ou menos qualificadas do ponto de vista da deli-
beração pública. apesar de o desenho institucional ser muito relevante, ele ajuda 
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a explicar, no máximo, os fatores endógenos que influenciam na qualidade deli-
berativa. outras variáveis exógenas também contam, como o contexto político-
-partidário, a cultura política predominante em cada uma dessas cidades e o viés 
político-ideológico da gestão. 

de toda forma, do ponto de vista institucional, o oPd-BH mostrou ser mais 
qualificado quanto às possibilidades de web-interação e de controle social. Já o 
oPr demonstrou ser mais qualificado quanto ao potencial participativo e de 
mobilização. ambos são institutos participativos digitais ou semidigitais que 
abrem novas possibilidades para a oxigenação da democracia representativa; con-
tudo, o espaço para que os cidadãos possam debater e discutir ao longo de todo o 
processo – seja em arenas off-line ou on-line, definindo suas prioridades e final-
mente votando – é mais reduzido no oPd-BH, que restringe a participação a 
arenas exclusivamente virtuais, onde o debate e a decisão ocorrem em torno de 
propostas previamente definidas pelo poder público. 

se considerarmos que a mobilização é um pressuposto da participação e que 
ela qualifica o processo de deliberação, então, no que diz respeito à mobilização 
no oPd-BH, o que se verifica é que não há uma ação compartilhada entre o 
poder público e a sociedade civil, que se vê obrigada a recorrer a seus próprios 
recursos de mobilização, sem sintonia alguma com as estratégias mobilizadoras 
levadas a cabo pelo governo.12 

Quanto às possibilidades de interação, o oPr acaba se mostrando mais res-
tritivo, na medida em que possibilita que ela ocorra somente em suas etapas pre-
senciais ou plenárias, restringindo o uso da internet tão somente aos processos  
de e-voting. dessa maneira, não é ofertado aos cidadãos nenhum tipo de arena de 
web-interação onde possam discutir e debater as suas demandas ou estabelecer 
estratégias de negociação on-line. o oPd-BH, por sua vez, tem um cardápio 
diversificado de opções de web-interação, como chats, mails e, principalmente, 
os posts, podendo, portanto, ser caracterizado como um instituto participativo 
digital na plena acepção do termo. 

outra dimensão em que o oPd-BH se mostra mais qualificado do ponto de 
vista da deliberação pública é a que se refere à oferta de possibilidades de con-
trole social. o site do oPd-BH, em suas três edições, apresenta uma série de  
informações a respeito do processo (metodologia, ferramentas e pré-requisitos), 
das obras e ações em disputa (croquis, vídeos explicativos, imagens de antes e 

12. ao definirmos a estratégia de mensuração da mobilização, achamos que a mobilização, quando 
levada a cabo exclusivamente pelo poder público, é menos qualificada do que quando capita-
neada pela sociedade civil ou compartilhada entre sociedade civil e poder público. isso porque 
achamos que sempre haverá um risco de o poder público querer colonizar a esfera pública im-
pondo seus próprios interesses ou ainda tentando se legitimar.
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depois, dados sobre custo e impactos no cotidiano urbano), bem como do pro-
cesso de implementação e realização (andamentos de caráter técnico, jurídico ou 
burocrático). Bem diferente do site do oPr, que apenas oferece imagens de antes 
e depois das obras e um balanço resumido da realização de anos anteriores. logo, 
não há dúvida que o cidadão terá muito mais condições de definir suas preferên-
cias se tiver à sua disposição um amplo conjunto de dados e informações a res-
peito. isso torna a deliberação pública bem mais qualificada.

enfim, conclui-se que quanto maiores os graus alcançados pelos pressu-
postos deliberativos desses institutos participativos, maior será o espaço de qua-
lificação da democracia. alcançar uma deliberação plenamente qualificada seria 
o mesmo que alcançar o ideal democrático deliberacionista e participativo, o que 
ainda parece ser algo distante. Mas se as ntiCs, por si só, não são capazes de 
democratizar plenamente a deliberação pública, elas pelo menos precisam estar 
em sintonia com formas de participação política presencial e com possibilidades 
de mobilização dos indivíduos em torno de questões de interesse coletivo, abrindo 
novas perspectivas de associativismo e de agregação em torno de redes sociais 
digitais voltadas para temas de relevância social, buscando alternativas e solu-
ções para problemas que ainda afligem a sociedade. decerto, os orçamentos 
participativos digitais podem ser considerados uma das experiências mais inte-
ressantes de e-participation em curso e seu aprimoramento deve ser constante, 
sobretudo do ponto de vista da incorporação de ntiCs que gerem possibi-
lidades de inclusão, interação e mobilização, ampliando as arenas deliberativas e 
estabelecendo uma esfera pública revitalizada. isso sem falar das possibilidades 
de maior controle social, transparência, publicização, poder de agenda e pres-
tação de contas proporcionadas por essas ntiCs. 
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12 
Os indivíduos e as instituições na  

difusão do Orçamento Participativo

Osmany Porto de Oliveira1

Introdução

a atenção atribuída aos espaços de participação e seus dispositivos insti-
tucionais tem aumentado nos últimos anos, concomitantemente à proliferação 
das políticas de governança participativa. Com efeito, não se pode negligenciar 
a disseminação de amplitude global de tais políticas, que se estendem do orça-
mento participativo (oP), no Brasil e no mundo, aos panchayats, na Índia, pas-
sando pelo júri cidadão na alemanha. nesse movimento – em que circulam 
modelos muitas vezes associados a tecnologias destinadas a tornar a participação 
mais eficiente –, a produção de mimetismos institucionais, emulações e políticas 
híbridas é inevitável. se muito se avançou na compreensão dos desenhos insti-
tucionais (lubambo et al., 2005; Fung; Wright, 2002), na reflexão acerca dos 
projetos políticos (dagnino et al., 2006), nos atores que participam e na dimensão 
da representação (lavalle et al., 2006), pouco se conhece ainda a respeito da  
dimensão internacional das políticas de governança participativa.2 este artigo 
procura avançar nesse sentido, colocando as seguintes questões: Qual é a impor-
tância de entender a dimensão internacional do orçamento participativo? de que 
maneira podemos explicar a difusão internacional do oP?

1. doutor em Ciência Política − Universidade de são Paulo. Pesquisador do Centro Brasileiro de 
análise e Planejamento (Cebrap).

2. Utilizaremos a expressão “políticas de governança participativa” para designar um conjunto de 
ideias, modelos e tecnologias adotados pelos governos destinados a aumentar a participação dos 
cidadãos nas políticas públicas.
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a literatura sobre a democracia, no contexto dos estados, ocupa-se desde 
longa data da questão da dimensão internacional nos processos de democrati-
zação. os trabalhos de laurence Whitehead e samuel Huntington são exem-
plares, ao explorar o problema nos processos de transição à democracia na década 
de 1980 (o’donnel; schmitter; Whitehead, 1988; Huntington, 1993).3 na 
ciência política francesa, Bertrand Badie (1992) introduz a noção do “État im-
porté”, ou da importação do estado, ampliando o campo de estudos sobre a di-
fusão para o vasto conjunto de instituições estatais que migram de um sistema 
político a outro. o processo de transferência coercitiva, com o uso de hardpower,4 
da democracia e das instituições do estado, intermediado por estados e organi-
zações intergovernamentais internacionais (oig), tem sido objeto de análise nos 
estudos mais recentes, sobretudo a partir de casos como a iugoslávia e o iraque. 
a difusão também é objeto de estudo de Beth simmons et al. (2008), que, asso-
ciando ação de oigs e atores privados, procuram identificar os mecanismos que 
levaram à recente disseminação de democracias e economias de mercado a partir 
dos anos 1990 no mundo.

na encruzilhada da análise de políticas públicas e do estudo das relações 
internacionais, ou, mais precisamente, com o intuito de entender as políticas pú-
blicas internacionais,5 este paper se inspira nas questões postas pelo conjunto de 
obras que tratam da democracia no contexto do estado, aspirando dar um passo 
adiante no debate sobre a democracia e a participação nos governos subnacio-
nais. o objeto deste trabalho é a difusão internacional do orçamento participa-
tivo, desenvolvido inicialmente pela cidade de Porto alegre, em 1989, cujo caso 
revela-se emblemático por ter sido a política mais renomada de governança parti-
cipativa, alcançando ampla repercussão internacional, contando com cerca de 
1.470 experiências no mundo (sintomer et al., 2010). defendemos neste artigo 
que a difusão internacional de políticas públicas em geral, e de políticas de gover-
nança participativa em particular, pode ser mais bem entendida se estudada  
no contexto das relações que se estabelecem entre elites e instituições inter-
nacionais. 

3. o problema da difusão é analisado por samuel Huntington (1993), que desenvolve o conceito 
de onda para explicar a disseminação internacional das democracias desde a revolução Fran-
cesa. Para Huntington, existiram três ondas, a partir dos anos 1970, na europa ocidental e em 
seguida na américa, em que o autor entende que a difusão das democracias ocorre em fluxos 
ondas, de tempos em tempos, que se alastram geograficamente entre os países e que também 
podem estar sujeitas ao refluxo.

4. a propósito da noção de hardpower, ver nye (1999). o autor distingue o poder duro (hard-
power), ou poder bélico, do poder brando (softpower), uma forma de poder imaterial exercido 
nas relações internacionais, caracterizados pela influência cultural ou das ideias.

5. emprestamos a expressão de Frank Petiteville e andy smith (2006). 
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A crítica literária da literatura científica  
sobre o orçamento participativo

em seu célebre estudo sobre a sociologia da Ciência, Bruno latour (2005, 
p.152) dizia que “estudar a ciência significaria entender a crítica literária da lite-
ratura técnica”. a literatura produzida sobre o oP, na academia, ainda não 
possui um corpo denso de crítica literária, sobretudo no que diz respeito à sua 
dimensão internacional e, tampouco, à produção mais técnica realizada por mu-
nicípios e organizações internacionais (oi). revisitar a literatura do oP com os 
olhos orientados para a dimensão internacional é, todavia, uma tarefa importante 
para situar nosso argumento, em particular, e para avançar a compreensão do 
vasto campo de pesquisas que foi construído a partir das experiências de oP.6 

a primeira constatação que fizemos, ao analisar a literatura sobre o oP  
pelo prisma da dimensão internacional, foi a de que esta, ainda que sistematica-
mente presente na grande maioria dos textos acadêmicos produzidos no Brasil 
sobre o tema, raramente é explorada em profundidade, ao passo que estudos  
internacionais passaram, a partir de 2008, ao menos, a incorporar a difusão como 
objeto de estudo (Cabannes, 2006; Porto de oliveira, 2008, 2010, 2011a; sin-
tomer et al., 2010). ao explorar os artigos e livros publicados na última década 
no país, foi possível identificar um conjunto de cinco associações causais sobre  
a disseminação do oP: as redes transnacionais de cidades (santos, 2002), a ação 
de ongs e a importação de outros governos (avritzer, 2002), a promoção reali-
zada por organizações internacionais (Pires, 2008), eventos como o Fórum social 
Mundial (Marquetti, 2008) e a mídia internacional (navarro, 2002). Há ainda 
uma terceira forma de entender o processo: como uma imbricação complexa de 
todas essas causas, contemporaneamente (navarro, 2002). 

apesar de serem diversas, essas explicações, por vezes, encontram-se ligadas 
umas às outras. Consideramos os excertos que mencionavam aspectos da difusão 
encontrados na literatura como simples associações causais ou notas informa-
tivas, pois todas elas carecem de aprofundamento e tratamento sistemático como 
problema de pesquisa e têm, meramente, função ilustrativa nos artigos, servindo 
para indicar a posição de destaque e força do oP por meio da ênfase à sua ampli-
tude e repercussão internacional.

É a partir desse hiato encontrado na literatura brasileira, em particular, e da 
literatura internacional, em geral – que só em período mais recente passou a 
ocupar-se da dimensão internacional do oP –, que este artigo pretende se inserir. 

6. Brian Wampler, em artigo publicado em 2008, trata da disseminação do oP no Brasil, valendo-
-se da literatura sobre a difusão internacional de políticas públicas.
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as indicações sobre as causas da difusão internacional do oP são, em grande 
medida, válidas, no sentido de que poderíamos entender que todas contribuíram 
cada uma ao seu modo, ou seja, de maneira mais ou menos intensa, para produzir 
a difusão internacional do oP. resta saber, todavia, quais fatores nessa dinâmica 
de equifinality – em que múltiplos caminhos levam a um determinado fenômeno 
(george; Bennett, 2005) – contribuíram de forma mais incisiva para que aquilo 
que outrora era simplesmente uma bandeira do “modo petista de governar”  
no Brasil passasse a figurar entre os princípios da “boa governança”, fazendo 
com que o orçamento participativo adquirisse legitimidade, reconhecimento e 
prestígio internacional. e mais: o oP é recomendado e financiado por institui-
ções internacionais e chegou a se tornar matéria do célebre jornal New York  
Times.7 É na procura de dar conta da tarefa de compreender a dimensão interna-
cional do oP que propomos uma análise da interação entre elites e instituições.

As instituições internacionais e os processos de difusão 

a cooperação internacional que está em processo de institucionalização, 
desde a Paz de Vestfália (1648) pelo menos, alcançou nas últimas duas décadas, 
com a proliferação de oigs e ongis (organizações não-governamentais inter-
nacionais), novo patamar de formalização, sobretudo após a guerra Fria. desde 
então, surgiram, além de novas instituições internacionais, agências especiali-
zadas e formas de cooperação inovadoras, associando um conjunto complexo de 
atores. as escolas de pensamento na área de relações internacionais para tratar 
esse fenômeno passaram a se inspirar na literatura neoinstitucionalista em suas 
diversas vertentes (Hall; taylor, 2003), que surge nas ciências sociais nos estudos 
sobre o estado. elas têm sido importantes para analisar os processos de coope-
ração internacional, migrando assim do debate sobre as questões domésticas 
para os fenômenos internacionais (nay; Petiteville, 2011).8 

as chamadas “instituições internacionais” passaram a ser vistas, com esse 
tournant institucionalista, como “estruturas de normas que estipulam como e de 

7. disponível em: http://www.nytimes.com/2012/04/01/nyregion/for-some-new-yorkers-a 
-grand-experiment-in-participatory-budgeting.html?ref=infrastructurepublicworks.

8. o neoinstitucionalismo, em suas vertentes histórica e sociológica, manifesta preocupações com 
o problema da difusão. na primeira orientação, surge a importância do papel das ideias nas 
políticas públicas, sendo os trabalhos de Peter Hall (1989, 1993) sobre a mudança de para-
digmas econômicos na grã-Bretanha de Margaret thatcher ilustrativos a esse respeito. Por sua 
vez, o neoinstitucionalismo sociológico se preocupa com a questão dos isomorfismos entre as 
instituições, sobretudo com o aporte de diMaggio e Powell (1991).
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que forma os estados deveriam cooperar e competir” (Mearsheimer, 1994-1995 
apud simmons; Martin, 2002, p.195).9 trata-se de uma definição que permite 
incorporar as organizações formais e informais, oig e ongis. Contudo, ela 
abre espaço para um ponto cego, a saber: as tramas de relações capilares que são 
travadas entre instituições internacionais e os estados. as instituições interna-
cionais – como a onU e outras organizações que estão inseridas em seu com-
plexo sistema (como o Banco Mundial) – têm interferido de forma sistemática  
e direta nas políticas públicas dos governos subnacionais. Com efeito, frequen-
temente, as instituições internacionais operam em dinâmicas de dois ou mais  
níveis (internacional, nacional e subnacional), com políticas públicas internacio-
nais que se estendem desde as operações de manutenção de paz à erradicação da  
pobreza urbana, passando pelas políticas de combate à aids ou de proteção aos 
refugiados.10 

se olharmos as ações recentes do Banco Mundial (BM), por exemplo, po-
demos visualizar esse movimento com maior clareza. a partir dos anos 2000, 
consolidou-se uma mudança de paradigma no BM, que deslocou sua concepção 
de desenvolvimento migrando da orientação neoliberal à “luta contra a pobreza”.11 
sob a égide dos princípios da “boa governança”, o BM passou, desde então,  
a promover, de forma progressiva, um conjunto de políticas públicas orientadas 
por três conceitos: o “de apropriação das políticas (ownership) nos processos 
participativos, o de inserção dos pobres (empowerment) e o de responsabilidade  
democrática das instituições políticas (accountability)”.12 

Com efeito, as políticas destinadas ao fortalecimento da sociedade civil re-
velam a amplitude e capilaridade da instituição (ou seja, se estende de Washington 
até o microterritório dos países em que opera). isso significa dizer que as estraté-
gias para o fortalecimento da sociedade civil e das instituições promovidas pelo 
BM em regiões como a África subsaariana, a título ilustrativo, estão inseridas em 

9. tradução nossa do original em inglês. Há definições concorrentes, que pretendemos evitar por 
insistirem na dimensão do comportamento dos atores, como aquela descrita por March e 
olsen: “an ‘institution’ can be viewed as a relatively stable collection of practices and rules de-
fining appropriate behavior for specific groups of actors in specific situations (1998, p. 948). 
na mesma linha, as instituições são entendidas, em obra recente sobre as mudanças institucio-
nais, por Mahoney e thelen como “relatively enduring features of political and social life 
(rules, norms, procedures) that structure behavior and that cannot be changed easily or instan-
taneously” (2010, p.4).

10. a propósito da ação institucional em diferentes níveis ver: Putnam, 1989; Marks e Hooges; 
dezalay e garth (2002); Porto de oliveira (2010).

11. a propósito das mudanças de paradigma nas políticas públicas em geral, ver Hall, 1993. sobre 
o Banco Mundial, em particular, ver Cling; razafindrakoto e roubaud, 2011.

12. tradução livre do autor do original em francês, Cling; razafirandrakoto e roubaud, 2011.
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uma dinâmica de difusão na qual são idealizadas e geridas a partir de Washington 
(com apoio do instituto do Banco Mundial), ao passo que sua implementação, ao 
chegar nos governos subnacionais, é muitas vezes mediada por parcerias locais 
com organizações da sociedade civil (osC) e consultores (Porto de oliveira; 
garcia, 2003, 2013). as atividades destinadas a promover a participação social, 
dentro das quais existem projetos de transferência do oP, inserem-se em dinâ-
micas dessa natureza.13

se é certo que as cartas constitucionais, bem como as grandes potências ou os 
atores centrais, exercem influência significativa no comportamento das institui-
ções – e parte das estratégias analíticas das instituições estão orientadas para en-
tender as relações de poder e estruturas normativas das mesmas (Mahoney; 
thelen, 2010) –, não parecem ser suficientes análises que se dedicam a essa fa-
ceta das instituições, para entender as organizações internacionais vistas como 
um todo (de seus órgãos principais às suas agências específicas). 

À medida que as instituições internacionais estão se especializando e am-
pliando suas formas de ação (Barnet; Finnemore, 1999), que envolvem relações 
cada vez mais complexas com governos internos e diplomatas, financiadores, 
ongi, Think-Tanks, especialistas e consultores, fazem-se necessárias aborda-
gens que permitam tratá-las como “instituições construídas. as mesmas podem 
ser entendidas ainda ainda como instituições, levadas a cabo por seus atores (es-
tados, burocracias, atores privados etc.), inseridas em redes de interações com-
plexas, organizadas pelo direito, mas também consolidadas por práticas de saber 
institucionais forjadas ao longo de sua própria história” (nay; Petiteville, 2011).

nosso estudo sobre a interação entre elites e instituições no processo de  
difusão internacional do oP considera esse emaranhado de relações nas quais as 
instituições internacionais se inserem. argumentamos que as instituições não 
agem sozinhas nos processos de difusão internacional, mas estão inseridas em 
relações com elites, de diversa natureza, cujo controle muitas vezes escapa aos 
órgãos centrais das mesmas. 

13. a direção da estratégia geral é aprofundar o apoio do Banco para países em seus esforços para 
transformar instituições sociais, de modo que estas possam aumentar o crescimento, a efeti-
vidade dos projetos e a qualidade de vida” (Banco Mundial, 2005, p.9) (tradução nossa do ori-
ginal em inglês).
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As elites como categoria de análise da ação individual

É nessa complexidade de relações, que vem a caracterizar as instituições  
internacionais, que se insere a noção de elite utilizada em nosso estudo. o debate 
sobre a categoria existe desde longa data, sendo que a introdução da mesma  
no debate sobre as políticas se deve a Vilfredo Pareto, gaetano Mosca e robert 
Michels, com a célebre teoria das elites. na ciência política, as discussões entre 
elitistas, de um lado, e pluralistas, de outro, pautaram boa parte do debate no 
século passado sobre os governos. longe de aspirar revisitar tais discussões, vale 
insistir em algumas formas como a categoria é entendida na literatura contempo-
rânea mais específica. 

os indivíduos concebidos como membros da elite na análise de políticas pú-
blicas, no estudo das relações internacionais e nas teorias dos movimentos so-
ciais, fazem parte de uma categoria que designa atrizes ou atores polimorfos. são, 
por um lado, diversos os termos utilizados para descrever um mesmo fenômeno, 
a ação dos indivíduos nas políticas públicas (nacionais ou internacionais), e, por 
outro lado, esses atores assumem formas diferente, de acordo com as áreas de 
debate. a elite em ação pode ser vista como: o “empreendedor de políticas pú-
blicas” (Kingdon, 1995); a “elite do saber”, para os estudos sobre as comuni-
dades epistêmicas (Haas, 1992); ou ainda brokers, mediadores transnacionais 
(tarrow, 2010). 

Mais especificamente, para elitistas franceses contemporâneos, as elites são 
concebidas como “men and women in the public or private sector for whom this 
is a principle activity and who seems appropriate to label in a purely descriptive 
sense of ‘elites’” (genieys; smyrl, 2008, p.21). a noção citada pode ganhar em 
precisão se for complementada pelos atributos das categorias das três áreas de 
estudos mencionadas, isto é, se entendermos as elites por suas características, 
que vão além de sua área de atuação principal. 

no nosso estudo de caso, a promoção internacional do oP é uma caracterís-
tica que perpassa as elites em questão, ou seja, seu traço comum. as elites impli-
cadas no processo de difusão do oP também estão, por exemplo, na academia e 
podem ser inseridas na noção de comunidade epistêmica, da mesma forma que 
os brokers, elas têm posição importante nas redes transnacionais, no sentido de 
conectar pessoas e influenciar o conteúdo das informações que estão circulando 
internacionalmente (tarrow, 2011). em sua grande maioria, são indivíduos que 
atuam no contexto dos municípios, como prefeitos, secretários, acadêmicos  
(urbanistas e sociólogos), quadros de oi, executivos de ongs etc., que operam 
tanto dentro como fora das instituições. Muitos deles são especialistas que se 
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ocupam desde longa data de questões e políticas urbanas e que detêm conheci-
mento na área, sobretudo em matéria de gestão urbana comparada. 

as elites que promovem essa política de governança participativa exercem 
uma atividade de embaixadores do oP, são como empreendedores de políticas, 
na medida em que promovem o oP internacionalmente em eventos, realizando 
consultorias técnicas, atuando em oigs, ongis e em municípios, sem necessa-
riamente ter vínculos formais com as instituições. a noção de paradiplomacia, 
entendida como a ação externa de atores alheios aos ministérios de relações ex-
teriores para a promoção de interesses particulares, é útil, nesse sentido, para 
conceituar esse ator emergente que está implicado nas políticas públicas interna-
cionais em geral.14 Chamaremos esse ator de “paradiplomata”. essa noção nos 
permite tratar um conjunto de indivíduos que operam de forma articulada entre 
si, com estratégias e formas de ação coordenada bem definidas e que, eventual-
mente, podem estar em disputa com outros grupos de indivíduos. 

Para entender o oP nesse complexo jogo de interações internacionais nos 
valemos de metodologia qualitativa, aplicando a técnica do process-tracing para 
desenvolver uma reconstrução da história da circulação internacional, identifi-
cando os momentos cruciais desse processo e sua ampliação progressiva. o mé-
todo de process-tracing, de acordo com george e Bennett (2005, p.206), “procura 
identificar o processo causal – a cadeia causal e os mecanismos causais – entre a 
variável (ou variáveis) independente e o resultado da variável dependente” (tra-
dução nossa). realizar um process-tracing significa, ainda, que é possível identi-
ficar “um único ou diferentes caminhos para um resultado, apontar as variáveis 
que de outra maneira seriam deixadas fora da comparação inicial de casos, pro-
curar por elementos espúrios, e permitir inferências causais na base de alguns  
ou de um único caso” (ibidem, p.215, tradução nossa). Com efeito, o processo  
de difusão internacional do oP tomou diversos rumos para chegar aos cerca de 
1.500 casos distribuídos nas mais diversas regiões do mundo. existem diversos 
atores, situações, meios e eventos muito heterogêneos implicados no processo de 
difusão. nesse emaranhado que constitui o movimento de difusão, o process-tra-
cing é uma estratégia fértil para encontrar causalidade no fenômeno.

O processo de circulação internacional

o oP de Porto alegre nasceu em 1989, após a entrada do Pt na prefeitura, 
no mandato de olívio dutra e com tarso genro como vice-prefeito. em seus 

14. a noção se inspira em aldecoa e Keating (1999) e Porto de oliveira (2010).
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primeiros anos, o oP ainda era uma política de governança participativa experi-
mental, cujo desenho institucional estava sendo preparado pouco a pouco. as 
reuniões ocorriam, muitas vezes, em lugares improvisados e a atividade da pre-
feitura foi dedicada quase exclusivamente a construir internamente o oP. em 
1993, quando tarso genro assume a prefeitura, com raul Pont como vice-pre-
feito, o oP já havia engrenado. Foi possível, nesse momento, introduzir um con-
junto de inovações institucionais, como a divisão do município em regiões e as 
assembleias temáticas. além disso, o oP tornou-se mais técnico, uma vez que 
ganhou ciclo e critérios próprios de inversão de prioridades. tarso genro pôde 
contar com a ajuda de Ubiratan de souza, que se ocupou da parte técnica do  
oP, como coordenador geral do gabinete de Planejamento de Porto alegre  
(gaplan).

a divisão do município foi realizada inicialmente a partir de um antigo  
desenho deixado pelo governo militar, que havia repartido a cidade em cinco  
regiões. esse desenho foi aproveitado e associado aos limites físicos, como o 
guaíba, e as estruturas urbanas da cidade, como rodovias e grandes avenidas.  
a partir de então, definem-se as 26 regiões do oP. o motivo de introduzir as 
assembleias temáticas decorreu da necessidade que o governo sentiu em relação  
à ausência da participação da classe média no oP.15 Com efeito, as demandas que 
surgiam no oP eram, essencialmente, a respeito de políticas públicas de infraes-
trutura de base, em sua maioria insuficiente nas regiões mais periféricas da  
cidade. a introdução de áreas temáticas como cultura, esporte, transporte etc. 
tinha por objetivo atrair o interesse da classe média para fazer parte de uma polí-
tica de governança participativa que envolvia também áreas de seu interesse. os 
avanços com a dimensão inovadora e o caráter técnico do oP foram indispensá-
veis para que, na administração de tarso genro, considerado um dos paraem-
baixadores do oP, se apresentasse essa política de governança participativa como 
candidata ao prêmio de boas práticas do programa da onU para assentamentos 
humanos (Un-Habitat) em 1995, isto é, um ano antes da premiação que ocor-
reria em istambul, na segunda conferência plenária internacional. 

Porto alegre levou o prêmio, dando um primeiro passo em sua trajetória 
internacional. É possível dizer que foi nesse momento que Porto alegre, ou me-
lhor, o oP, entra no mapa-múndi, como afirma um de nossos entrevistados: 

então, esse é o marco. esse é o marco do ponto de vista institucional. Para os 
governos progressistas e de esquerda do mundo, o marco, a entrada oficial de 
Porto alegre no mapa-múndi das relações internacionais se dá na conferência  

15. entrevista com Ubiratan de souza, Porto alegre, jun. 2011.
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de istambul em 1996. realmente ali, quem não conhecia, quem já tinha ouvido 
falar vê, e aí tu tens aquela chancela da onU e aí realmente, dali em diante, em 
1996, vai pegar exatamente o final do governo tarso e a transição do governo 
raul. então ali bomba e coincide também com mais um ciclo de crescimento, 
inclusive quantitativo.16

o prêmio foi importante, também, internamente, ou seja, na capital gaúcha, 
pois havia forte rejeição da parte da oposição em relação ao oP. Historicamente, 
a cidade é marcada por uma forte disputa entre partidos e correntes políticas pro-
gressistas, de um lado, e a imprensa regional, filiada à rede globo, de outro. 
nossos relatos e documentos da imprensa informam que o oP raramente era 
noticiado pela mídia, a despeito dos prêmios internacionais e conquistas in-
ternas, e quando se falava dele na imprensa o tom era de crítica.17 trata-se de 
uma conjuntura confirmada pelo jornal francês Le Monde Diplomatique, que pu-
blica, em 1996, um artigo de Bernard Cassen sobre a experiência exemplar de 
Porto alegre, no qual o autor menciona a disputa local. Há, nesse sentido, uma 
disputa de nível interno, na qual se procura legitimidade internacional para jus-
tificar uma política pública local (Cassen, 1998). 

desde o início dos anos 1990, já havia intelectuais franceses, bem como  
autoridades locais, que visitavam o oP. Contudo, sua repercussão alhures ainda 
era pouco significativa. Foi com tarso genro que a ação externa  se inicia e o oP 
passa a se internacionalizar. ao assumir a prefeitura, ele pode contar com a ajuda 
de raul Pont, vice-prefeito na época,  nas atividades internas e passa a se dedicar 
também à construção de relações com outras cidades na américa latina e na 
europa. a articulação dos prefeitos fica evidente em uma de nossas entrevistas:

a gestão do tarso, depois a gestão do raul potencializam muito essa coisa, re-
cebem muito, acolhem muito delegações, intelectuais, pesquisadores, movi-
mentos sociais, vanguardas, partidos, representações de partidos de esquerda da 
américa latina e da europa, principalmente, que querem conhecer porque já 
ouviram falar, que tiveram relatos, que estão acompanhando essa experiência 
em construção, em renovação vitoriosa, as reeleições dos projetos, o aumento 
quantitativo da participação popular do oP, o ganho de legitimidade, as condi-
ções de uma hegemonia democrática de esquerda numa capital, capital mais me-
ridional do sul do país.18

16. entrevista realizada em Porto alegre, jun. 2011.
17. entrevista realizada em Porto alegre, jun. 2011.
18. entrevista realizada em Porto alegre, jun. 2011.
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Foi nesse momento que, sob a égide de Porto alegre, em 1995, nasce a rede 
Mercocidades, um mimetismo da rede eurocidades, um ano após a assinatura  
do Protocolo de ouro Preto (com Fernando Collor de Mello representando o 
Brasil), que conferia personalidade internacional, além de dar maior estrutura, 
ao processo de integração regional no contexto do Cone sul, o Mercosul. o mote 
do Mercocidades era fazer pressão para incluir a participação das cidades no pro-
jeto de integração dos mercados econômicos entre os países do Cone sul. Cria-
-se, inicialmente, uma pequena rede de cidades que passam, além de fazer 
pressão sobre o Mercosul, a intercambiar experiências de gestão urbana. o oP 
vai, nessa vertente da rede, assumir um papel fundamental e experiências pio-
neiras de emulação do oP surgirão no final dos anos 1990 em cidades dos países 
do Cone sul, tais como rosário, Montevidéu e Córdoba (Porto de oliveira, 
2010, 2011a).

as relações internacionais promovidas por tarso genro se estendem ao 
Velho Continente, sobretudo a Barcelona, onde, na primeira metade dos anos 
1990, representantes da prefeitura participam de um grande congresso sobre as 
metrópoles tecnológicas (tecnópoles).19 o oP em eventos dessa natureza foi 
sempre a vitrine de Porto alegre. Mas não aparecia somente nos stands das feiras 
internacionais, pois, paralelamente, cria-se na prefeitura um braço institucional, 
destinado às relações internacionais do município, a secretaria de Captação de 
recursos (secar). trata-se de um dos primeiros órgãos no Brasil a operar com as 
relações internacionais em um governo subnacional.20 a secar estava intima-
mente ligada ao oP, pois, à medida que as demandas passam a se tornar mais 
ambiciosas, o governo local usa a secar para contribuir na obtenção de recursos. 
nos anos 1990 havia instituições internacionais que tinham como prioridade o 
investimento direto na construção de infraestruturas nos países em desenvolvi-
mento (Cling; razafindrakoto; roubaud, 2011, p.44). 

o Bid financiou nesse período, a título ilustrativo, obras, como vias ex-
pressas na cidade, que contaram com participação popular. Um entrevistado  
revela que, quando a prefeitura solicitava recursos para as organizações interna-
cionais, era sempre mencionado que as políticas públicas passavam por uma po-
lítica de governança participativa, a saber, o oP. À medida que Porto alegre 
solicitava recursos para instituições internacionais, as relações com outros muni-
cípios iam se tecendo e as políticas públicas na cidade evoluíam, e o oP ganhava 

19. entrevista realizada em Porto alegre, jun. 2011.
20. a esse respeito, ver a tese de Vanessa Marx (2008), um dos mais ricos estudos sobre as relações 

internacionais de Porto alegre.
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destaque e se introduzia nas oigs, que passaram a reconhecer Porto alegre 
como um modelo por sua forma de gestão pública inovadora. 

o próprio Banco Mundial esteve envolvido nessa dinâmica. ao final dos 
anos 1990, a política regional do BM estava orientada para a promoção da descen-
tralização, uma das prioridades da agenda para a américa latina, África e Ásia. 
ao passar pelos municípios, o tema da descentralização tocava as políticas  
urbanas e, sobretudo, as inovações. em 1997, é realizado um evento amplo em 
Caracas, que foi importante não somente por dar mais um passo para incluir o 
oP na agenda das organizações internacionais, mas também por abrir um diá-
logo entre elites internacionais, especialmente da américa latina e da europa. o 
encontro na Venezuela reforçava o lugar da experiência do oP entre as práticas 
mais valorizadas em termos de gestão urbana (navarro, 2003, p.92). 

no mesmo ano, uma obra – Decentralization in Latin America: learning 
through experience −, publicada pelo Banco Mundial, incentivava a descentra-
lização, trazendo exemplos de experiências de sucesso. Uma das seções inclui a 
necessidade de aproximar os cidadãos dos governos, e outra resume a experiência 
brasileira do oP.21 nessa mesma linha, o Banco Mundial, pouco tempo depois, 
recomendou o oP em seu relatório e, ao limiar do século XXi, insistiu na neces-
sidade de as cidades serem mais proativas quanto à criação de políticas de gover-
nança participativa (World Bank, 2000). 

O contencioso em torno do URB-AL e o  
processo de legitimação

episódio peculiar na história do oP foi o contencioso ocorrido na primeira 
fase do programa UrB-al, um projeto criado pela União europeia, dentro de 
uma agenda mais ampla que surge em meados dos anos 1990 destinado a apro-
ximar as regiões da europa e américa latina, após um momento em que os es-
tados Unidos haviam se tornado os principais parceiros da região em detrimento 
das relações que se haviam estabelecido com o Velho Continente. a União euro-
peia cria vários projetos de cooperação inter-regional, em áreas diversas, dentre 
os quais figura a cooperação descentralizada. o intuito do projeto UrB-al é o 
de promover o intercâmbio de savoir-faire em gestão urbana, por meio de parce-
rias entre cidades da europa e da américa latina, em torno de temas pontuais, 
tendo uma cidade como piloto (como o orçamento participativo para Porto 

21. a experiência mencionada é Betim, ainda que não falte alusão à cidade de Porto alegre, ver 
Banco Mundial, 1997.
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alegre ou a inclusão social para são Paulo).22 o UrB-al era financiado por ci-
dades de ambas as regiões, sendo que uma parcela mais significativa dos recursos 
pendia sobre as cidades europeias. o programa passou por três fases, sendo as 
duas primeiras de interesse para este estudo de caso.

em sua primeira fase, é lançada uma chamada para oito projetos temáticos, 
dentro dos quais a rede – 3 portava o título “democracia na cidade”. Porto 
alegre era a candidata favorita, mas acabou não levando a coordenação do pro-
jeto, que foi atribuída à issy-les-Moulineaux, uma pequena cidade francesa. 
esse fato põe à prova o prestígio internacional e a capacidade técnica de Porto 
alegre para emplacar um projeto desse porte. 

anos depois, após sucessivas edições do Fórum social Mundial (FsM), que 
contribuiu para aumentar o prestígio de Porto alegre e a articulação interna-
cional da rede associada às elites municipais progressistas, na segunda fase de 
projetos do programa UrB-al, foi criada uma rede intitulada “Financiamento 
local e orçamento Participativo”, na qual, novamente, Porto alegre era a can-
didata favorita, e dessa vez foi vencedora do edital. desde então passou a coor-
denar a rede – 9. esses dois eventos mostram que o oP ainda estava se 
consolidando entre o final de 1990 e o início de 2000 como uma tecnologia de 
patamar internacional, e que seria preciso mais tempo para que ele alcançasse 
maior notoriedade. isso significa dizer que as elites ainda são extremamente im-
portantes no momento de construção e legitimação da imagem do oP, pois ele 
ainda mostra dificuldade inicial de ser acatado por organizações internacionais 
como a União europeia. esse processo ocorre, em grande medida, no âmbito 
interno da rede do Fórum das autoridades locais.

em 1999, quando raul Pont era prefeito de Porto alegre, foi organizado um 
amplo seminário internacional; tratava-se do seminário internacional da demo-
cracia Participativa (sidP). esse seminário é particular, pois já no final dos anos 
1990 reúne três grandes ois. o oP nesse momento passa a despertar interesse 
da parte das ois, mas ainda não se pode afirmar com certeza que ele já tenha sido 
legitimado internacionalmente, devido ao fato de o seminário ter sido anterior ao 
sucesso com o projeto UrB-al.

esse seminário imprime os traços que o oP assumiu em sua dimensão inter-
nacional nos anos seguintes. Havia três posições de instituições internacionais a 
respeito do oP: da Fundação Mundial de Cidades Unidas (FMCU), da onU  
e do Banco Mundial. Podemos afirmar que esse seminário é um evento crucial 

22. entrevistas diversas com quadros envolvidos nas redes: rede – 3 UrB-al; Paris – 2007; rede 
– 9 UrB-al; Porto alegre, 2012. 
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pois então, pela primeira vez, condensa-se um conjunto de atores que levará a 
cabo a internacionalização do oP em dois níveis institucionais (municipal e oi).

o representante da FMCU, presente na ocasião, insistiu na cooperação entre 
cidades como uma forma de disseminar as então chamadas “formas participa-
tivas de gestão”, em geral, e o oP, em particular. Por seu turno, o representante 
da onU enfatizou o valor da participação social para a erradicação da pobreza e 
para uma gestão harmoniosa com o seu meio, recuperando a neces sidade de dar 
continuidade à agenda 21 e ao programa Habitat da onU. a contribuição do 
representante do Banco Mundial se dirigiu ao caráter inovador do oP e à impor-
tância de aprender com esse dispositivo, que, em suas palavras, “é o caso mais 
exemplar na américa latina, refletindo um processo contínuo de aprendizagem, 
refinamento e compromisso, tanto político quanto técnico, por parte das autori-
dades municipais e um compromisso paralelo da sociedade civil” (Becker, 2000, 
p.229).23 

as três declarações expressam a aspiração e, em alguma medida, a neces-
sidade, de se disseminar o oP no mundo. os discursos proferidos pelos mem-
bros das instituições internacionais têm caráter técnico e condizente com a agenda 
das instituições em questão. a despeito das diferenças entre as ideias implícitas 
nos discursos, nesse evento se encontra uma rede transnacional de quadros de 
governos municipais, especialistas de organizações internacionais e militantes 
que compartilham o anseio de expandir a participação social e têm o oP como 
referência para alcançar tal finalidade.

Com o Fórum social Mundial, o oP adquire sucesso também nos movi-
mentos sociais e ongs, em geral, e nos movimentos sociais internacionais e 
ongis, em particular. o outro mundo possível começa com a democratização 
radical da democracia (para emprestar o nome de uma das maiores redes impli-
cadas no processo de difusão do oP nos anos 2000). a partir desse ponto, quatro 
linhas de ação irão interferir no processo difusor do oP: as cidades, as organi-
zações internacionais, as ongs e a academia. dentro de cada uma dessas linhas 
existem elites que atuam regularmente, envolvidas na difusão. Paralelamente ao 
FsM, sob a égide de tarso genro, cria-se o Fórum das autoridades locais pela 
inclusão social e democracia Participativa (Fal),24 um espaço destinado às  
autoridades locais, de corrente progressista, para discutir temas da administração 

23. obra coletiva resultante do evento (Becker, 2000)
24. Um artigo sobre o papel do Fal na difusão do oP foi apresentado no 11o Congresso da asso-

ciação Francesa de Ciência Política pelo autor em 2011. disponível em: http://www.congres 
-afsp.fr/sectionsthematiques/st26/st26.html.
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urbana local. o Fal, como o FsM, ocorre todos os anos na mesma época e na 
mesma sede (com exceção de 2004). o lema do Fal é o de que os efeitos do sis-
tema capitalista neoliberal, como a exclusão social, passam pelas cidades e cabe 
às autoridades locais tomar iniciativas para remediá-los, pois elas estão direta-
mente em contato com a sociedade.

O Fórum das Autoridades Locais e a  
ampliação da difusão

a democracia participativa passa a representar uma das formas de lidar com 
problemas postos pelo Fal e, notadamente, o oP será crucial nesse contexto.  
o Fal constituiu um lócus de reunião de elites locais e redes temáticas, como o 
UrB-al, a rede Mercocidades, o Fórum das autoridades locais de Periferias 
(Falp) e muitas redes de municípios. o oP é central ao Fal, pois em seus pro-
gramas há sempre uma mesa-redonda ou conferência sobre o oP. no Fal cria-
-se um espaço de construção e legitimação da ideia do oP como um instrumento 
de transformação social e se compartilham experiências, dificuldades e inova-
ções da administração urbana internacional (Porto de oliveira, 2011a).

no interno do Fal cria-se um braço do movimento municipalista desti-
nado a pensar a questão da participação e inclusão social na rede Mundial de 
Cidades e governos locais Unidos (CglU), que consiste numa fusão das an-
tigas FMCU e international Union of local authorities (iula).25 a CglU, fun-
dada em Paris, em 2004, com a presença de Marta suplicy representando são 
Paulo, é a maior associação internacional de governos locais ou, tomando em-
prestada uma categoria nativa, ela é a onU dos governos locais. internamente à 
rede Fal havia um grupo de trabalho destinado a preparar uma das subcomis-
sões da CglU sobre inclusão social e democracia participativa. assim, o tema 
passa a ser também elemento integrante da associação, aumentando sua legiti-
mação no plano internacional. 

a CglU estreita relações com a rede africités – criada em 1998 e homóloga 
às redes Mercocidades e eurocidades –, que desempenha papel central no pro-
cesso de difusão internacional do oP na África.26 Foi, com efeito, na conferência 
de nairóbi, em 2006, que a africités constituiu-se como um movimento que 

25. entrevistamos a encarregada a esse respeito.
26. entrevista com Jean Pierre elong Mbassy, Fal, Belém, 2009.
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passa a promover políticas de combate à pobreza nos municípios e os encorajar às 
práticas referentes à agenda 21.27 

a tecnologia de governança participativa porto-alegrense é objeto de estudo 
promovido pelo instituto do Banco Mundial (World Bank institute − WBi) e 
em 2006 é organizado um workshop em Porto alegre, com delegações de municí-
pios africanos, com o objetivo de estimular a transferência do oP. Há, então, 
uma ampliação do espaço do oP dentro do BM, que passa a integrar também sua 
agenda de ação. a título ilustrativo, o BM tem um projeto em andamento para a 
construção do oP na Bósnia, país marcado pela situação de pós-conflito étnico. 
surgem estudos que se dedicam a ele, por meio do instituto do Banco Mundial. 
o oP passa a ser visto como um instrumento capaz de ajudar a construção de-
mocrática de países em situação de extrema pobreza, na medida em que se revela 
capaz de controlar os gastos (e em certos casos alavancar o orçamento), além de 
poder ser visto como uma política que pode assegurar elementos como accounta-
bility, controle social e transparência. 

o último levantamento realizado sobre os oPs na África contou 153 expe-
riências.28 Como John gaventa afirmou críticamente: “o Banco Mundial diz 
que se funciona em Porto alegre deve funcionar na albânia”.29 isso indica uma 
certa orientação para a ideia de que o oP é uma tecnologia idônea a ser trans-
plantada de um contexto a outro. a mudança de administração na cidade de 
Porto alegre parece ter sido um facilitador nos diálogos com o Banco Mundial.30 
se no início da gestão de José Fogaça (PPs/PMdB) ainda havia ceticismo e  
incerteza acerca do rumo do oP, quando César Busatto assumiu a coordenação 
da secretaria de governança, à qual o oP passou a ser vinculado, o diálogo com 
o Banco Mundial avançou, com a cidade sediando encontros promovidos pela 
instituição internacional.31

a difusão do oP no final da última década e no início desta se expande 
também para a Ásia (sintomer et al., 2012). nos dias atuais, municípios na 

27. “africities 4 marked the end of a cycle, the one of the emergence and structuring of the african 
Municipal Movement, and opened a new stage; the one of action. the pressing need to fight 
misery and poverty and to improve the living conditions of the people was asserted in the Mil-
lennium development goals.” relatório, africities 4, Marrackesh, 2009. disponível em: 
http://www.africites.org/docs/en/presentation.pdf.

28. Mesa dedicada ao oP, Metropolis World Congress, Porto alegre, 2012; conversa informal com 
Bachir Kanouté, realizador do Manual de treinamento de oPs da onU para a África.

29. declaração de John gaventa no seminário nacional de Participação social, Brasília, 2011, ver 
Porto de oliveira; rodrigues; Barone; e Voigt, secretaria-geral da Presidência da república 
(2011).

30. entrevista, Porto alegre, 2012.
31. Vale notar que José Fogaça foi substituído pelo vice-prefeito José Fortunati (Pdt).
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China, Japão e Coreia do sul também têm oP. o processo de difusão na Ásia 
oriental é o mais recente e mais complexo a ser traçado. em linhas gerais, 
ocorreu um movimento de importação propriamente dita, em que atuaram dele-
gações de elites radicadas em ongs, militantes e governos locais. nas experiên-
cias africanas, o Banco Mundial ou a onU passam a realizar, em parceria com 
ongs regionais, conferências pontuais sobre o oP, bem como a produzir ma-
nuais. na américa do norte existe uma dezena de experiências, que estão se 
expandindo em função da ação da rede Participatory Budgeting. as cidades de 
nova York e Chicago foram pioneiras nos estados Unidos, ao passo que o  
Canadá encontra-se num estágio mais avançado.

Conclusão

as instituições internacionais não foram, em um primeiro momento, funda-
mentais para que o processo de difusão do oP ocorresse. as difusões ocorrem 
inicialmente em governos subnacionais, no Brasil e nos países vizinhos. neste 
último caso, a difusão está associada em grande parte à ação paradiplomática ini-
ciada pelas elites em Porto alegre, primeiro por meio de redes transnacionais, 
em seguida associadas a outros especialistas sobre o oP e, então, passamos a ter 
instituições internacionais implicadas de maneira cada vez mais incisiva no pro-
cesso de difusão. ao olhar exclusivamente para os programas das instituições 
internacionais na difusão deixa-se de entender as microdinâmicas do processo. 
as elites operam de forma associada às instituições internacionais. 

a grande nebulosa do processo parece ainda ser a dimensão das ideias, uma 
vez que há diferentes concepções de oP em circulação, que às vezes se encaixam 
nas orientações gerais das ois, às vezes não. Foi possível observar que, no Fal, 
a ideia de oP estava associada à aspiração de “inclusão e transformação social”, e 
essa foi a ideia que circulou em um primeiro momento na europa e na américa 
latina (Porto de oliveira, 2011). essa ideia passou a se diluir progressivamente 
no discurso da “boa governança”, tornando-se turva. a prática do oP começou  
a ser entendido como um instrumento de promoção da participação, accounta-
bility e controle social. Com efeito, a nova administração de Porto alegre se orienta 
para esse registro e insere o oP nessa concepção ao vinculá-lo à política de  
“governança solidária e local”.

a difusão pode adquirir dimensões mais amplas se amparada ideologica-
mente (no sentido de entrar na agenda) e financeiramente por instituições inter-
nacionais. a chegada de uma política pública alhures indica que existe difusão, 
entretanto isso não significa que a transferência seja efetiva e duradoura no 
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tempo. a dimensão técnica se faz necessária para a efetiva apropriação de uma 
política pública vinda de outro lugar, no espaço ou no tempo. Há elites que 
operam em diversos momentos e níveis. os paradiplomatas são aqueles atores 
que foram encontrados operando no nível internacional, mantendo relação com 
as instituições, promovendo o oP, mas que também estão articulados localmente 
em municípios, universidades ou ongs. o caso da circulação internacional do 
oP pode ilustrar dinâmicas mais amplas de difusão de políticas públicas, que 
não se disseminam automaticamente, mas precisam de um processo precursor de 
legitimação e apropriação pelos governos. 
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