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Capítulo 3. PROCESSO DE DEMOCRATIZAÇÃO E A 
ADOÇÃO DE MODELOS DESCENTRALIZADOS E 
PARTICIPATIVOS 

 

 

Neste  capítulo, vamos tratar do processo de democratização e da adoção de modelos descentralizados 
e participativos, com ênfase na América Latina, tendo como objetivo trazer elementos que contribuam com a 
análise posterior de nosso tema – a gestão participativa das águas. O capítulo se estrutura em quatro partes. 
Na primeira, recuperaremos algumas idéias sobre as mudanças na relação entre Estado e sociedade. Na 
segunda parte, vamos abordar algumas categorias constituintes do espaço público e estabelecer uma conexão 
entre as referidas mudanças e a nova noção de cidadania, bem como entre direitos e espaço público; 
destacaremos também algumas construções teóricas do espaço público na contemporaneidade e 
estabeleceremos uma conexão entre espaço público e os mecanismos de descentralização e participação. Na 
terceira parte , apresentaremos alguns conceitos e abordagens relacionados ao mecanismo de 
descentralização, dando destaque para a proposta de Haldenwang (1990), que relaciona sua adoção com as 
crises econômica e do Estado e com o processo de democratização pelo qual vêm passando vários países da 
América Latina. Na seqüência, estabeleceremos alguns paralelos entre a descentralização e a reforma do 
Estado, abordada no capítulo anterior. Na quarta parte, vamos tratar do mecanismo de participação, o qual, 
assim como a descentralização, é portador de diferentes significados; para isto, introduziremos algumas 
matrizes conceituais e apresentaremos algumas reflexões sobre certos temas correlatos - ação coletiva, 
negociação e construção de consensos – e sobre as correntes teóricas que vêm se destacando - o grupo dos 
céticos e o dos otimistas (CÔRTES, 2005) – e apresentaremos alguns aspectos da discussão efetuada por um 
grupo de estudiosos (COOKE; KOTHARI, 2001), que argumentam sobre o potencial tirânico da participação.  

 

 

3.1. REDESENHANDO RELAÇÕES E INSTITUIÇÕES: ESTADO E SOCIEDADE 

Os anos posteriores às “décadas de crise” (HOBSBAWN, 1995) vêm sendo marcados por um processo 
de revigoramento da democracia ou, nos casos em que havia um governo autoritário, pela retomada do 
processo de democratização, em que novas concepções das instituições vêm sendo delineadas e as relações 
entre Estado e sociedade começam a ser redefinidas. 

Para Bobbio (2000, p.67), a ampliação do processo de democratização é ampla e evidente e se estende 
“das relações nas quais o indivíduo é considerado em seu papel de cidadão, para a esfera das relações sociais, 
onde o indivíduo é considerado na variedade de seu status e de seus papéis específicos, por exemplo de pai e 
filho, [...], de professor e de estudante, [...], de produtor e de consumidor, de gestor de serviços públicos e 
usuário, etc.” Porém, como o autor ressalta, “os dois grandes blocos de poder descendente e hierárquico das 
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sociedades complexas – a grande empresa e a administração pública – não foram até agora sequer tocados 
pelo processo de democratização.” (BOBBIO, 2000, p.70) 

Estas mudanças, entretanto, não devem ser analisadas como o resultado de “um conjunto de forças 
cegas e impessoais, tendências estruturais e contradições às quais os agentes humanos estão expostos como 
objetos, ou mesmo como vítimas passivas a quem a mudança ‘acontece’”. Elas são o resultado de “esforços 
deliberados e intencionais de agentes humanos racionais [– específicos em cada contexto -] para dar conta, 
individual ou coletivamente, de necessidades e problemas que eles encontram na sua vida social, econômica 
e política” (OFFE, 1999, p.119).  

A “ação” é uma “prerrogativa exclusiva do homem” (ARENDT, 2003) e “é função de toda ação [...] 
interromper o que de outro modo prosseguiria automaticamente e portanto previsivelmente.”85 Entretanto, ao 
mesmo tempo em que o homem conta com uma capacidade de inovação, deseja conferir estabilidade à sua 
nova criação, convivendo, assim, com dois elementos, aparentemente, irreconciliáveis: a ação criadora e a 
busca da estabilidade e durabilidade de uma estrutura proposta. No atual contexto, em que está sendo 
redesenhada a relação entre o Estado e a Sociedade - e as próprias instituições -, este conflito é patente. Neste 
sentido, é importante observar que, embora os três “componentes da ordem social” – Estado, mercado e 
“comunidade” -, tenham uma relação precária entre si – baseiam-se um no outro, mas sua relação é 
antagônica, visto que “a predominância de um deles põe em risco a viabilidade dos outros dois” -, a cada um 
“deve ser reservado um papel em um arranjo institucional complexo e composto” (OFFE, 1999, p.128). 86  

Esta mobilização está ocorrendo porque algumas questões não encontram respaldo na ação estatal. 
Porém, em paralelo à crise do Estado, vem ocorrendo a emergência do individualismo87; o que tem 
contribuído para a crise da noção de “bem público” (OFFE, 995), porque ela só tem sentido quando 
referenciada a uma identidade coletiva. Este conjunto de fatores tem sido reforçado pela ascensão da 
ideologia da “desnecessidade do público” (OLIVEIRA, 1999), resultando em um desprezo pelo coletivo – 
âmbito no qual se inserem o meio ambiente e os recursos hídricos, de modo mais específico.  

Neste contexto, visando ampliar o entendimento sobre a questão, vamos efetuar, a seguir, um exame 
acurado do conceito de espaço público e de suas categorias constituintes.  

 

                                                 

85 ARENDT, Hannah. Crises da República. 2ª ed.São Paulo: Perspectiva. 2004. p. 115. 
86 Em cada um destes componentes predomina uma das “três capacidades coletivamente relevantes por meio das quais os seres 
humanos podem intervir no mundo social”. O Estado ativa a razão, o mercado, o interesse e a comunidade, a paixão. “Cada um 
desses três tipos de capacidades humanas, gerando padrões correspondentes de ordem social, se especializa em maximizar um valor 
distinto. Esse valor é a igualdade de status legal, compreendendo direitos e deveres no caso do Estado; a liberdade de escolha no caso 
dos mercados; e a identidade [...] no caso das comunidades.” (OFFE, 1999, pp.128-129) 
87 A volta ao indivíduo não deve ser confundida com a volta ao privado. Como aponta Oliveira (1999, p.56), “a redução ao indivíduo 
permanece no terreno meramente ideológico, ainda que se constitua hodiernamente como a expressão ideológica ‘par excellence’ do 
movimento neoliberal, [enquanto] [...] a redução ao privado [...] assenta-se noutras raízes, sociologicamente distintas, das quais é 
possível pesquisar seus fundamentos no próprio processo de acumulação de capital e de sua concentração e centralização.” 
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3.2. ESPAÇO PÚBLICO 

3.2.1. APROXIMAÇÃO CONCEITUAL 

Para tratar do conceito de espaço público e das principais construções teóricas a seu respeito, 
entendemos que é necessário apresentar algumas das principais categorias constituintes deste “espaço” como 
a cidadania  e os direitos. Ultrapassa, porém o escopo deste trabalho realizar uma discussão requintada sobre 
tais categorias; vamos nos restringir a apresentar aqueles aspectos que consideramos essenciais para embasar 
nossa reflexão posterior sobre os novos modelos de gestão das águas, descentralizados e participativos.  

O conceito de cidadania é um conceito histórico, portanto, varia no tempo e no espaço; define-se 
“por interesses concretos e práticas concretas de luta e pela sua contínua transformação. Significa dizer que 
não há uma essência única imanente ao conceito de cidadania, que o seu conteúdo e seu significado não são 
universais, não estão definidos e delimitados previamente, mas respondem à dinâmica dos conflitos reais, 
tais como vividos pela sociedade num determinado momento histórico. Esse conteúdo e significado, 
portanto, serão sempre definidos pela luta política.” (DAGNINO, 2004, p. 107)  

A “primeira teoria sociológica” sobre a cidadania , elaborada por T. H. Marshall88 a partir da análise 
do caso inglês, estabeleceu uma tipologia dos direitos , diferenciados em direitos civis, políticos e sociais 89, e 
reconheceu que o Estado é responsável por assegurar que tais direitos sejam cumpridos. Contudo, embora a 
teoria  de Marshall seja considerada um clássico, ele tem sofrido diversas críticas. Uma delas refere-se à sua 
visão linear sobre a cidadania, ou seja, considera que, de tempos em tempos, um novo direito é adquirido, 
como se fosse numa escala contínua, o que dá margem para que alguns direitos, como os sociais e os 
ambientais, permaneçam no plano da utopia  uma vez que o “primeiro nível” de direitos, os civis, tem sido 
continuamente desrespeitado (GOHN, 2005).  

Hoje, frente às transformações em curso, nota-se a emergência de uma nova noção de cidadania, 
marcada pela participação do cidadão na definição de novos direitos e do sistema político, de modo geral. 
Em oposição à cidadania passiva, “outorgada pelo Estado, com a idéia moral do favor e da tutela”, vem 
ganhando espaço a cidadania ativa, “aquela que institui o cidadão como portador de direitos e deveres, mas 
essencialmente criador de direitos para abrir novos espaços de participação política.” (BENEVIDES, 1994, p.9) 

Para Dagnino (2004, p.108), a “nova cidadania, ao contrário da concepção liberal, não se vincula a 
uma estratégia das classes dominantes e do Estado para a incorporação política progressiva dos setores 
excluídos, com vistas a uma maior integração social, ou como condição jurídica e política indispensável à 
instalação do capitalismo. A nova cidadania requer [...] a constituição de sujeitos sociais ativos, definindo o 
que eles consideram ser os seus direitos e lutando pelo seu reconhecimento.”  

                                                 

88 MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Ed. Zahar, 1967. 
89 Os direitos civis, conquistados no século XVIII, referem-se aos direitos individuais de liberdade, igualdade, propriedade, direito à 
vida, etc.; os direitos políticos, conquistados no século XIX, se referem à liberdade de associação e de reunião, de organização 
política e sindical, à participação política e eleitoral, ao sufrágio universal. Embora não haja uma linearidade, são considerados 
direitos de 1ª geração. Os direitos sociais, são considerados de 2ª geração e foram conquistados no começo do século XX; referem-se 
ao direito à saúde, à educação, à previdência social, ao seguro-desemprego. Os direitos de 3ª geração, cuja característica principal é 
não se referirem ao indivíduo, mas sim à coletividade, ganharam destaque na segunda metade do século XX. Incluem-se, aqui, os 
direitos à paz, ao meio ambiente, etc. (VIEIRA, List. Cidadania e globalização. Rio de Janeiro: São Paulo: Editora Record, 1997) 



Capítulo 3 – Processo de democratização e adoção de modelos descentralizados e participativos  

 81 

Desta forma, considerando que a noção de direito – assim como a de cidadania - está em permanente 
construção e revisão, o que deve ser assumido, de fato, como direito básico é o “direito a ter direitos”.90 

Nesta discussão é importante reconhecer que os “direitos” dizem respeito às garantias registradas na 
lei e nas instituições e também à forma como se organizam as relações sociais, uma vez que eles agem como 
seus princípios reguladores. “Como forma de sociabilidade e regra de reciprocidade, os direitos constroem, 
portanto, vínculos propriamente civis entre indivíduos, grupos e classes. [...]. E isso significa um modo 
determinado de tipificar os problemas da vida em sociedade, de figurar diferenças e desigualdades”, no 
espaço público. (TELLES, 2004, p.92) 

O conceito de público, porém, necessita ser esclarecido para que se possa participar dos “espaços 
públicos” e problematizar as questões verdadeiramente sociais , deixando para tratar das questões privadas 
em outros âmbitos.  

Para Arendt (2003, pp.59-62), “público” se refere a dois fenômenos correlatos, mas não perfeitamente 
idênticos. O primeiro, refere-se àquilo “que vem a público [e que, portanto,] pode ser visto e ouvido por 
todos e tem a maior divulgação possível.” O segundo significado de “público” refere-se ao próprio mundo – 
artefato humano -, na medida em que “é comum a todos nós e diferente do lugar que nos cabe dentro dele”. 

Ribeiro (2004, pp. 31-32) também aponta dois significados para este termo no pensamento moderno: 
de um lado, “público” se opõe a “privado” – que é diferente de íntimo -, designando um patrimônio coletivo, 
um bem comum, que pode ou não ser estatal; de outro, “público” se opõe a “palco” e, neste sentido, torna-se 
sinônimo de platéia – “a soma dos que assistem a uma representação, tendendo à passividade, podendo 
manifestar-se apenas pelo aplauso ou vaia, pela compra ou boicote do ingresso, mas sem ter meios de 
reverter a radical e constitutiva desigualdade a separá-la dos atores”. 

A categoria de público nos remete ao conceito de espaço público, para o qual também existem 
diferentes definições. Para Habermas (1990, 1992)91, trata-se de uma instância deliberativa que faz a mediação 
entre Estado e Sociedade, propondo ao primeiro os fundamentos normativos que contribuem para a 
democratização dos processos de formação de opinião92 e vontade política. Arendt (2003, p. 67), por sua vez, 
destaca que a noção de espaço público remete à idéia de um espaço comum, construído por meio do discurso 
e da ação dos sujeitos sociais, os quais podem deliberar em conjunto sobre as questões que lhes dizem 
respeito.  

                                                 

90 ARENDT, Hannah. As origens do totalitarismo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997; LEFORT, Claude. “Los derechos del 
hombre y el estado benefactor”. Vuelta. Julho, 1987 apud JELIN, Elizabeth. “Construir a cidadania”. Lua Nova, 33. São Paulo: 
CEDEC, 1994. p.45. 
91 HABERMAS, Jurgen. (1990) Soberania popular como procedimiento: un conceito normativo de espaço público. Novos Estudos 
CEBRAP. São Paulo. No 26; HABERMAS, J. (1992) Further reflections on the public sphere. In: CALHOUN, Craig.(ed). Habermas 
and public sphere. Cambridge: The MIT Press. 
92 A “opinião pública” é entendida como “a expressão de modos de pensar de determinados grupos sociais ou da sociedade como um 
todo [...] a respeito de assuntos públicos em um momento dado, tendo múltiplas formas de expressão”; ela se forma em um processo 
seletivo das idéias expostas nos espaços públicos e é o resultado do amálgama das opiniões particulares. (FIGUEIREDO, Rubens & 
CERVELLINI, Silvia. O que é opinião pública. São Paulo: Brasiliense, 1996. p.54; MEDINA-VELASCO, 2004). 
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A visibilidade social, assim como o controle social - acesso às informações que informam as 
decisões e participação da sociedade civil organizada na formulação e revisão das regras que orientam as 
negociações -, a representação de interesses coletivos, a democratização - ampliação dos espaços públicos de 
tomada de decisões -, e a cultura pública – que supera a cultura de apropriação do público pelo privado -, são 
os elementos – ou “mecanismos publicizadores” - que constituem o espaço público. (RAICHELIS, 2005) 

Embora existam diferentes construções teóricas a respeito do espaço público93, desenvolvidas na 
segunda metade do século XX, de modo geral, elas permitem identificar que existe outra possibilidade de 
relação entre a sociedade e as instituições políticas, além da participação direta; por isto, constitui uma 
referência constante no contexto atual de aprimoramento da democracia . 

 

De acordo com Costa (1997), no debate contemporâneo, destacam-se duas correntes teóricas 
empenhadas na discussão sobre a função da esfera pública no desenvolvimento da democracia: a corrente 
“pluralista” e a corrente “discursiva”. 

Para a corrente pluralista, trata-se de “um mercado de opiniões no qual os diferentes interesses 
organizados se encontram em permanente concorrência por um recurso escasso: a atenção pública. Os 
diferentes atores sociais procuram, portanto, participar do processo de geração da opinião pública, buscando 
influenciar, por esta via, os processos decisórios” (COSTA, 1997, p.181); mas as decisões só ocorrerão quando 
o sistema político assimilar a questão, o que depende mais de seu “rótulo atrativo”, ou da relevância dos 
atores que a defendem, do que de seu conteúdo (COSTA, 1997). Considera que os diversos atores - partidos 
políticos, grupos de interesses, movimentos sociais, etc.-, atuam de forma não diferenciada na esfera pública, 
na defesa de seus interesses específicos, com o objetivo de atingir a um público maior e, neste processo, aos 
tomadores de decisão. 

Para a corrente discursiva - cujo expoente é Habermas94 -, o papel do espaço público na democracia 
é o de funcionar como uma “instância intermediadora entre os impulsos comunicativos gerados no mundo da 
vida e os colegiados competentes que articulam, institucionalmente, o processo de formação da vontade 
política (parlamento, conselhos, etc.).” (COSTA, 1997, p.182) Esta corrente atribui aos atores sociais um papel 
duplo: sintetizar os problemas emergentes na sociedade e canalizá-los para as esferas públicas, procurando 
apresentar novas possibilidades.  

                                                 

93 A esfera pública emerge, no final do século XVIII, como esfera pública burguesa - constituída pelos pequenos proprietários 
privados -, a qual vai se posicionando de forma contraposta ao Estado. Ao longo do processo, porém, em correspondência com as 
transformações históricas, verificou-se uma ampliação deste espaço com a incorporação das “massas” - sem bens ou instrução - nos 
canais públicos como a imprensa, os partidos políticos e o parlamento; porém isto acabou por reforçar a sociedade de classes e por 
desagregar a esfera pública burguesa (RAICHELIS, 2005). Iniciou-se, então, a terceira fase de formação da esfera pública - não mais 
burguesa, porém não propriamente antiburguesa (OLIVEIRA, 1999), na qual a antiga separação entre público e privado vai 
desaparecendo e dá lugar à “esfera social repolitizada”. “Neste espaço, ‘misturam-se os âmbitos estatizados da sociedade e os setores 
socializados do Estado’ (Habermas, 1981: 203). [...]. O público [...] vai sendo substituído por um conjunto de instituições (partidos, 
organizações sindicais, associações corporativas, entidades patronais), que passam a assumir a tarefa de mediação entre a sociedade 
civil e o Estado.” (RAICHELIS, 2005, p.54) 
94 Suas idéias a respeito da esfera pública foram apresentadas no livro “Mudança estrutural da esfera pública”, de 1962; no entanto, 
ao longo do tempo, ele procedeu a uma revisão de suas teses centrais, a qual foi consolidada e posteriormente apresentada no 
prefácio da reedição alemã do referido livro, em 1990. A discussão elaborada por Costa (1997) utiliza esta edição mais recente. 
(HABERMAS, 1990; 1992; e HABERMAS, Jurgen. Historia y crítica de la opinión pública: la transformación estructural de la vida 
pública. 2ª ed. Barcelona, Gustavo Gili, 1981 apud RAICHELIS, 2005). 
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As análises de Habermas sobre as potencialidades da esfera pública, levam-no a considerar que é 
necessário diminuir o poder da burocracia sobre as organizações sociais, visando reduzir o número de 
decisões não submetidas ao controle social, e restringir o número de conflitos entre os vários interesses, 
próprios das sociedades complexas, o que aumentaria as chances de se obter um consenso fundamentado em 
critérios gerais 95 Esta posição contrasta com as reflexões de Arendt, para quem a importância do espaço 
público independe de que se alcance um consenso; o importante é que os indivíduos consigam se expressar 
pela palavra, construir um diálogo, formar uma opinião, aumentando sua capacidade de julgar96 as propostas 
e seus conteúdos. Estes autores, no entanto, coincidem quanto à imprescindibilidade de dois processos 
comunicativos, isto é, a informação e o diálogo, para que se alcance bons resultados. 

O modelo discursivo tem recebido algumas críticas porque: subestima as estruturas de participação e 
faltam-lhe referências à necessidade de: horizontalizar os processos decisórios, promover uma “alfabetização 
política” e estimular maior articulação entre discussão e deliberação públicas. Por isto, visando superar estas 
“falhas”, vêm sendo feitos alguns “ajustes” a este modelo para, por exemplo, adaptá-lo aos países latino-
americanos. Avritzer e Costa (2004, pp.722-723) propõem, neste caso, que se: incorpore os novos atores 
sociais que estão emergindo na região; considere aqueles atores sociais normalmente excluídos, os quais 
podem adquir ir um papel importante, denunciando os limites dos espaços políticos; dê ênfase distinta às 
“articulações entre os processos de deliberação pública e tomada de decisão”, etc.  

 

De posse destas informações sobre as principais categorias constituintes do espaço público, cabe 
trazer, para esta discussão, dois elementos fundamentais que contribuem para ampliar a compreensão sobre o 
tema, ou seja, a racionalidade política e os grupos de interesses.  

De acordo com Offe (1995), esquematicamente, podem ser definidos dois tipos de racionalidade 
política. No primeiro, quem faz política considera as demandas, assim como o próprio funcionamento da 
sociedade civil, como elementos dados, isto é, assume a existência de conflitos entre os grupos sociais e, 
considerando as limitações orçamentárias, institucionais, etc., busca atender ao maior número possível das 
demandas e maximizar os resultados políticos, busca eficiência e efetividade. No outro tipo de racionalidade 
política, ao contrário, entendendo ser impossível conciliar os conflitos existentes, quanto mais atendê-los, 
busca-se diluir os mesmos a fim de conformar uma “sociedade organizada estável”, formatar as demandas e 
“canalizá-las de modo a torná-las possíveis de serem satisfeitas”. 

“A distinção entre os dois tipos de racionalidade política pode ser convenientemente feita em termos 
de políticas ‘conjunturais’ versus políticas ‘estruturais’. As políticas conjunturais procurariam maximizar a 
adequação das respostas políticas aos problemas da forma como surgem e aparecem na ordem do dia; a 
expectativa concomitante é de que tais problemas e demandas permanecerão dentro de um âmbito de 

                                                 

95 Cabe lembrar que o ponto de partida da “Teoria da Ação Comunicativa” (HABERMAS, 1984) é a suposição de que o discurso dos 
atores nos espaços públicos é orientado para o consenso. 
96 Submeter algo individual e particular a regras gerais e universais ou submeter algo novo, em um contexto em que não existem 
regras pré-definidas. Pensamento alargado: “é o artifício por meio do qual se atinge a ‘imparcialidade’, aquele ‘ponto de vista geral’ 
relativamente liberto das condições particulares que estão implicadas em cada ponto de vista e que se referem à posição de cada um 
no mundo.” Para isto as pessoas necessitam ir atrás permanentemente do esclarecimento. (DUARTE, André. O pensamento à sombra 
da ruptura. Política e filosofia em Hannah Arendt. São Paulo: Paz e Terra, 2000. p.360).  
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administrabilidade definido pelas possibilidades existentes de ação do Estado e de sua melhora contínua. Em 
contraste, as políticas estruturais tornam-se a forma predominante de intervenção logo que esta expectativa 
não seja mais mantida [...] são adotadas em resposta às condições de crises econômica e institucional.” 
(OFFE, 1995, pp. 228-229) 

 

No que diz respeito aos grupos de interesse, importa definir como são abordados tais grupos e 
discutir como se dá o processo de definição de representação de suas demandas nos espaços públicos.  

Sobre o primeiro aspecto da questão, Offe (1995) considera que existem três formas de abordar os 
grupos de interesse: da perspectiva do agente social individual;  a partir da própria organização; ou 
considerando o sistema social como um todo. De acordo com a primeira abordagem – “de baixo” -, o foco se 
concentra no entendimento dos valores, das intenções e das expectativas de determinado agente social ao se 
associar a uma determinada organização, bem como nas conseqüências desta união em termos de benefícios 
e conquistas do agente social e de sua influência sobre a organização. A segunda abordagem – “de dentro” -, 
por sua vez, parte da própr ia organização, sua produção, seu crescimento e sua relação com outras 
organizações. Por fim, a terceira abordagem – “de cima” - busca entender qual o papel que é dado às 
instituições dentro do sistema, que tipo de impedimentos existem ao funcionamento de determinada 
organização e que ligação existe entre as organizações e outros elementos do sistema como um todo. 

De acordo com este autor, para que se possa obter um entendimento adequado da problemática, é 
essencial combinar a análise destes três níveis, ou seja, dos interesses – “nível da vontade, da consciência, do 
sentimento de identidade coletiva e dos valores dos membros que constituem o grupo de interesse” -, da 
estrutura de oportunidade sócio-econômica da sociedade em questão, e do status político-institucional, que a 
organização possui.  

Cabe ressaltar que a atribuição de status político a grupos de interesse tem um duplo efeito: se o 
grupo é proibido de existir, cai na ilegalidade, recebe apoio de outros grupos, descobre outras formas de 
atuar e se fortalece por isto; por outro lado, se tem caráter positivo e recebe privilégios, tem que moderar a 
defesa de seus interesses e aceitar certas limitações e obrigações restritivas. A título de exemplo deste 
segundo efeito, temos o caso em que um grupo de interesse é reconhecido politicamente pelo governo, tendo 
acesso as tomadas de decisão, mas, justamente por isto, passa a ter certas “obrigações”, como se abster em 
determinadas negociações ou não contestar certas posições do governo. (OFFE, 1995)  

Considerando o segundo tipo de racionalidade política – que dilui conflitos, formata demandas e as 
torna possíveis de satisfazer -, pode-se compreender porque o corporativismo tornou-se um mecanismo tão 
atraente  – ou fundamental – para certos governos da América Latina. A restrição do número de atores em 
conflito reduz as próprias estratégias e táticas que estes atores utilizam na defesa de seus interesses. 

A seguir, tendo em vista o redesenho das relações entre Estado e Sociedade, vamos tratar da 
articulação entre os novos espaços que vêm sendo criados e os mecanismos adotados – descentralização e 
participação. 
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3.2.2. ESPAÇO PÚBLICO, DESCENTRALIZAÇÃO E PARTICIPAÇÃO 

Na América Latina, a retomada do processo de democratização foi marcada pela adoção de duas 
propostas político-institucionais como meio de superar os modelos consolidados durante os regimes 
autoritários, ou governos centralizados, existentes na região: 1) a participação de novos atores nos processos 
de tomada de decisões para assegurar maior transparência, bem como a democratização do processo de 
formulação e execução das políticas públicas; e 2) a descentralização, com o objetivo de superar a 
ineficiência do grande aparato da administração pública burocrática. 97 

Estas duas soluções dialogam entre si e podemos notar que a adoção do processo de descentralização 
é importante como fonte de estímulo a novas práticas participativas e que a participação constitui uma 
“estratégia de descentralização, cuja ação se faz através da combinação de mecanismos de representação 
tradicional (partidos, sindicatos) com novas formas institucionalizadas de gestão de serviços e de políticas 
descentralizadas a nível territorial (conselhos, comissões, comitês, etc.).” (CARVALHO, 2000, p. 178) 

São “instrumentos políticos a serviço de conteúdos e projetos passíveis de serem usados pelos 
interesses dos variados setores da sociedade e, neste caso, são vistos como ‘instrumentos complementares’, 
que implementados em conjunto inovam o estilo de administrar a cidade [ou a bacia hidrográfica]. Como 
instrumentos políticos são passíveis de serem usados para a transformação e superação da problemática 
social, mas também são passíveis de serem usados como instrumentos de controle dependendo do projeto 
político que os sustenta.” (MEDINA-VELASCO, 1997, p. 7) 

A análise destes mecanismos traz para a discussão um elemento fundamental: o poder. Este, 
segundo Bobbio (2004), se manifesta de três maneiras diferentes - poder econômico, assentado na 
propriedade; poder político, fundamentado no uso da força; e poder ideológico, mediante a influência das 
idéias; cada uma destas formas constrange o comportamento daqueles que estão sob sua influência.  

A descentralização e a participação, quando utilizadas com objetivos democráticos, envolvem, 
necessariamente, a partilha do poder político, a qual pode se dar nos limites do próprio Estado, no caso da 
descentralização do poder em direção ao nível local, ou entre o Estado e a sociedade, configurando, então, 
um processo participativo na gestão pública (DANIEL, 1994). 

Com relação ao primeiro instrumento, Scherer (1987) considera que só há sentido em se falar em 
descentralização quando há atribuição de autoridade e autonomia - política, jurídica e financeira -, o que 
permite à unidade descentralizada atuar com independência em seu território. Caso contrário, trata-se apenas 
de um processo de desconcentração, onde a unidade desconcentrada permanece subordinada aos órgãos 
centrais, de acordo com a relação hierárquica. 

Quanto à participação, é preciso, em primeiro lugar, esclarecer quais são os objetivos para adotá-la 
e quais são os grupos sociais com os quais o Estado pretende partilhar seu poder. Como veremos mais à 

                                                 

97 CASTRO, Maria Helena G. de. “Descentralização e política de saúde: tendências recentes”. Planejamento e políticas públicas nº 5. 
Rio de Janeiro, junho/1991. Pp 105-121. 
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frente, existem diferentes níveis de “participação”, os quais podem favorecer tanto a manipulação destes 
grupos quanto sua atuação efetiva no processo de tomada de decisões sobre assuntos públicos.  

A adoção deste mecanismo implica na abertura de canais participativos, nos quais a Sociedade e o 
Estado possam se articular e negociar. Contudo, considerando que a participação em um espaço público pode 
ocorrer com diferentes objetivos, é necessário discutir sobre o caráter que é designado a estes espaços - 
consultivo ou deliberativo - e as regras para sua composição – quais grupos devem participar e como se dá 
a escolha de seus representantes.  

Após estas breves colocações, vamos proceder, a seguir, à análise destes mecanismos, começando 
pela descentralização. Ressaltamos que não pretendemos esgotar o assunto, mas trazer elementos que 
contribuam para o entendimento da problemática.  

 

 

3.3. DESCENTRALIZAÇÃO  

3.3.1. CONSIDERAÇÕES INICIAIS  

O termo descentralização abriga diferentes possibilidades, havendo muitas divergências quanto a 
seu significado, fato que permite sua manipulação em diversos contextos, de acordo com a orientação 
ideológica de seu proponente (SCHERER, 1987; CARVALHO, 2000; VENEZIANO, 2005).  

Segundo Scherer (1987), um dos motivos para que exista tanto desacordo é porque este termo 
provém de outro idioma 98 e, ao ser traduzido e “adaptado” a um novo contexto, com diferente sistema 
jurídico, ocorre uma modificação em seu conteúdo. 

A descentralização, desde os anos 70, tem sido defendida tanto por liberais como pelos setores de 
esquerda, especialmente nos países centrais; na América Latina, porém, foi somente a partir dos anos 80, 
com o fim de governos autoritários, que se intensificou sua defesa. Grosso modo, para os neoliberais, 
descentralizar tem significado transferir responsabilidades públicas para o setor privado, segundo a lógica da 
eficiência e do lucro; já para os setores da esquerda, é utilizada no sentido de transferir competências e 
funções para as esferas regionais e locais99, implicando maior divisão de poder decisório100. 

Recorrendo à literatura recente que trata desta questão, observamos que existem alguns temas 
comuns que vêm estimulando o debate, resultando, porém, em posições bastante diferentes, às vezes 

                                                 

98 Trata-se de um galicismo, que corresponde à noção de poder local; contudo, enquanto na Inglaterra esta idéia corresponde à auto-
administração, na França corresponde à devolução de funções a órgãos locais. (SCHERER, 1987; CARVALHO, 2000) 
99 A origem dos estudos sobre a importância das instituições do governo local na vida democrática dos povos está em A democracia 
na América, escrito por Aléxis de Tocqueville, em 1835. Nele, evidencia-se a importância da aproximação entre governantes e 
governados nas questões práticas do dia a dia. 
100 CASTRO, Maria Helena G. de (1991) Descentralização e política de saúde: tendências recentes. Políticas públicas. 5. Rio de 
Janeiro, Junho/91. pp.105-121. 
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contrárias. Dentre estes temas destacamos: a relação entre descentralização e centralização; o entendimento 
sobre o “retorno” da descentralização em vários países; os vínculos entre descentralização e democracia; e o 
reconhecimento dos agentes que deram origem ao processo descentralizador.  

As origens e o discurso em prol da descentralização não são novos; pode-se observar que, em vários 
países, ao longo da história, tem ocorrido uma alternância entre uma prática mais centralizada e outra, 
descentralizada (FINOT, 2001), em decorrência, especialmente, do “revezamento” entre as diferentes 
orientações ideológicas no poder.  

Muitas vezes a descentralização e a centralização foram vistas como dicotômicas e partes de um 
“jogo de soma zero”, isto é, ou se ganha no nível local ou no central. Atualmente, no entanto, cresce, pelo 
menos no plano teórico, a idéia de que a promoção de maior articulação e integração entre os vários níveis de 
governo, da sociedade e do mercado é benéfica, uma vez que se pode aproveitar sua sinergia. É necessário 
salientar, porém que a centralização não chega a esvaziar totalmente o poder das entidades locais 
(MASSOLO, 1988); por isto, quando surge uma oportunidade, elas se manifestam novamente. 

Após analisar a alternância entre projetos políticos centralistas e descentralistas, Boisier (1990, p.130) 
diz que a mesma “acompanhou a história dos países latino-americanos desde sua independência [...] [e a 
adoção, hoje, da] descentralização tem sido um tema recorrente [...], de maneira que o que cabe indagar [, 
neste momento,] é porque torna a surgir com tanta força” e se, desta feita, conseguir-se-á romper a 
cultura centralista da região.  

Para este autor, de modo geral, existem algumas tendências , em escala mundial, nos processos 
econômicos, sociais e políticos, que têm favorecido a adoção da descentralização, tais como: 1) a revolução 
científica e tecnológica, que está transformando a produção, a informação e os transportes, e desencadeando 
mudanças na localização e configuração industrial, na economia  e na própria organização sindical; 2) a 
reestruturação política do Estado e da administração do governo; 3) o aumento da demanda de grupos 
organizados da sociedade civil por maior participação nos negócios públicos; e 4) a “tendência” à 
privatização das atividades produtivas e de serviços. (BOISIER, 1990) 

Borja (1984), por sua vez, entende que o processo de descentralização vem sendo desencadeado pelos 
seguintes fatores: crise de representação política do Estado moderno; crítica ao caráter tecnocrático das 
administrações públicas; desigualdades regionais e crise econômica.  

Sobre a crise de representação política, Borja (1984, pp.8-9) diz que, com o aumento da diversidade e 
complexidade das funções e a incorporação de novos atores no campo político, “os mecanismos tradicionais 
de representação política se converte[ra]m em canais estreitos e insatisfatórios.” A demanda por participação 
na administração pública estimulou um processo de descentralização e as instituições políticas locais vêm 
conseguindo superar “as formas tradicionais de caciquismo e dominação de reduzidas oligarquias”.101  

                                                 

101 Para Borja(1984, p.10), defensor dos governos locais, “a invenção de novas pautas de crescimento, de produção e de consumo, a 
reconstrução de um tecido social mais organizado e solidário, [...], e a consecução de novos consensos em torno a projetos coletivos, 
somente poderá ser promovida a partir de estruturas políticas próximas [...] como são as locais e regionais.”  
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Nunes (1996), entretanto, critica a análise realizada por Borja (1984) no que diz respeito à sociedade 
– ou “coletividade territorial” – enquanto um sujeito, pois, para Nunes, esta posição acaba diluindo a 
crescente heterogeneidade e complexidade da sociedade. A representação política requer que os grupos 
sociais se organizem, porém tanto as regras  como os recortes territoriais não são dados da realidade, mas 
construções políticas  – como veremos, mesmo no caso da adoção da bacia hidrográfica, a princípio um 
recorte natural102, é difícil compatibilizar demandas coletivas e formas de expressão e representação. A 
definição do “que, quem, como, onde e quando se decide, causa um impacto sensível sobre quem se organiza 
e o que constitui uma pauta de reivindicações.” (NUNES, 1996, p.37) 

Grande parte da literatura analisada, ao discutir sobre a descentralização, busca compreender sua 
relação com a democracia. Para alguns autores, e la é consubstancial à democracia, isto é, são dois elementos 
de mesma natureza;  porém, no caso de Borja (1984), ele  não nega que também existe uma tendência 
reacionária  que adota a descentralização com um caráter diverso do proposto pelo Estado democrático 
moderno, mantendo práticas baseadas na concessão de privilégios e no caciquismo e ocultando governos 
autoritários ou pouco democráticos. Outros autores, no entanto, criticam esta posição, explicando que são 
dois conceitos de natureza diversa. Arretche (1996, p.78), por exemplo, comenta que “a noção de democracia 
diz respeito à natureza do envolvimento dos indivíduos na gestão da vida coletiva. A descentralização, por 
sua vez, diz respeito à forma pela qual tal envolvimento pode ocorrer. Neste sentido, democracia e 
descentralização não têm a mesma substância e, portanto, não guardam identidade entre si. [...]. Contudo, a 
descentralização pode representar uma condição para a realização de um tipo particular de democracia: a 
democracia direta (ou participativa)” – embora não seja condição suficiente. Massolo (1988, p.44), reforça 
esta última colocação e acrescenta que “a democracia não é uma variável dependente da descentralização 
[...], mas ambas podem coincidir ou entrar em ressonância, conforme surjam situações e circunstâncias 
históricas e sociais particulares.” 

Nunes (1996, p.34) igualmente critica a afirmação de que descentralização e democracia têm a mesma 
essência  e argumenta que existem “duas imagens”, bastante difundidas na “onda de descentralização”, que 
devem ser descartadas. A primeira é a idéia de que “por ser ‘mais próximo’ do cidadão, [menos ‘abstrato’ -,] 
o poder local é mais factível de ser democratizado e de servir de palco a uma maior participação”; a segunda, 
é o entendimento de que descentralização e democracia são consubstanciais.  

Sobre a primeira “imagem” esclarece que o município – ou outra região administrativa de escala 
local -, por trabalhar com pautas mais diretamente ligadas ao cotidiano de seus habitantes, mais 
compreensíveis aos mesmos do que os temas tratados pelos outros níveis de governo, de fato possui uma 
conexão mais estreita com os cidadãos; no entanto, é justamente neste nível de governo que ocorrem as 
relações mais discricionárias. Além disto, a função de canalizar as demandas sociais para as esferas de 
governo cabe, em primeira instância, aos partidos políticos. 103  

Com relação à segunda “imagem”, Nunes (1996, p.34) ale rta para os limites da teoria que busca 
relacionar diretamente descentralização e democratização, a qual diz respeito a um contexto específico, ou 
                                                 

102 Como veremos, apesar do discurso pela adoção da bacia hidrográfica, na prática, a definição da área de atuação de um Comitê de 
Bacia, ou de um Consejo de Cuenca, envolve questões políticas e socioeconômicas. 
103 “Na vida prática, os movimentos de opinião e as organizações não-governamentais desempenham o papel de articuladores de 
interesses e organizadores de demandas, capazes de estimular a participação.” (NUNES, 1996, p. 34) 
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seja, as crises econômica e do Estado, no qual, ao mesmo tempo em que são propiciadas condições para a 
mobilização social e a reivindicação de “direitos iguais” por parte dos grupos desfavorecidos, verifica-se um 
“desenvolvimento desigual e assimétrico que privilegia certos setores da sociedade e certas localidades em 
detrimento de outros.” Por um lado, surge, então, um “sentimento de exclusão das decisões e da 
representação” e, por outro, uma competição entre unidades subnacionais. 

A tensão entre estes dois “movimentos” – busca da inclusão e exclusão pelo privilégio - nos remete 
ao que Bobbio (2004) denomina de “promessas não-cumpridas”104 pela democracia real: 1) quem ganhou 
destaque nos Estados democráticos, não foi o indivíduo, mas sim as grandes organizações, associações, 
sindicatos e partidos; 2) em uma sociedade pluralista, a representação política tem sido ameaçada pela 
representação dos interesses particulares e nota-se uma dificuldade para distinguir entre o que é interesse 
geral do que é particular; 3) as elites persistem no poder e concorrem entre si pelo voto popular; 4) a 
democracia não se generalizou - não atingiu todos os espaços de tomada de decisão; 5) o poder invisível 
permanece extremamente atuante - um “Estado paralelo” - e não se observa que os cidadãos tenham maior 
controle do poder; e 6) a educação para a “cidadania ativa”, que ocorreria no próprio exercício da prática 
democrática, não se efetivou; embora os cidadãos ativos sejam necessários à democracia , os governantes 
preferem contar com cidadãos passivos, pois com eles torna-se mais fácil a realização de práticas ilícitas e de 
uma política baseada na troca de favores pessoais. 

Outra questão que vem sendo analisada sobre a descentralização diz respeito aos agentes 
responsáveis por sua promoção. Para Boisier (1990), é importante detectar quem está impulsionando este 
processo para que se possa compreender os obstáculos ao mesmo – e acrescentaríamos, suas potencialidades.  

Uma destas análises é efetuada por Borja (1984), para quem tais agentes se dividem em dois grupos  
com posições diferentes: um grupo localizado na periferia do sistema, cujas intenções seriam “politicamente 
corretas” e cujo objetivo é “negociar e cooperar em âmbitos locais ou regionais”; e outro grupo, cujas 
motivações seriam “menos confessáveis”, que quer se legitimar e se manter no poder. Embora este autor 
aponte para a existência  de defeitos ou usos perversos da descentralização105, Haldenwang (1990), critica sua 
análise, por considerar que ela parte de uma visão romantizada sobre o “local”, própria da corrente 
(neo)estruturalista. Embora algumas experiências demonstrem que a aproximação entre governo e cidadãos, 
no âmbito local, pode aumentar a transparência e a participação política, é necessário se precaver contra a 
ideologia do poder local, a qual considera que, neste nível, pode-se resolver tudo, sempre. 

O tema descentralização vem sendo bastante difundido nos últimos anos , como demonstra o elevado 
número de trabalhos realizados sobre o mesmo; porém, ainda se trata de um tema confuso (BOISIER, 1990), 
pois não existe conformidade a respeito de sua acepção. Se por um lado, ninguém ousa lhe ser contrário, por 
outro, ninguém a assume ou se compromete efetivamente. No intuito de avançar na análise sobre a 
descentralização, vamos apresentar a seguir algumas propostas para conceituá-la e abordá-la.  

                                                 

104 Tais “promessas não foram cumpridas por causa de obstáculos que não estavam previstos ou que surgiram em decorrência das 
‘transformações’ da sociedade civil”, como a oposição entre democracia e tecnocracia; o crescimento contínuo da burocracia; a 
emancipação da sociedade civil e o conseqüente aumento de demandas dirigidas ao Estado, o que “sobrecarregou” o sistema político 
e demandou que se efetuassem opções, favoreceram-se alguns em detrimento de outros. (BOBBIO, 2004) 
105 Há um aumento de órgãos existentes e pessoal burocrático, pode ser muito custosa e inibir a participação social em alguns casos. 
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3.3.2. ASPECTOS CONCEITUAIS E ABORDAGENS 

De acordo com uma revisão da literatura recente, que não pretendeu ser exaustiva, observamos que 
existem diferentes abordagens a respeito da descentralização, as quais buscamos sintetizar de modo a extrair 
os principais objetivos, formas de implementação e algumas críticas a seu respeito. 

Partindo do pressuposto de que a descentralização do Estado – ou em sentido mais amplo do sistema 
político - é “um instrumento para a estabilização de um sistema político em crise”, por meio do qual são 
transferidas competências de uma unidade superior a uma ou várias unidades inferiores, Haldenwang (1990) 
apresenta uma distinção entre as formas de descentralização, distinguindo-as segundo estejam direcionadas 
ao sistema administrativo, ao sistema de legitimação política ou ao sistema econômico. 106 

A descentralização administrativa tem por objetivo o aumento da eficiência na destinação e 
apropriação de recursos e pode assumir as seguintes formas: a) desconcentração geral - transferência de 
competências para níveis inferiores e horizontalmente integrados dentro da administração estatal; b) 
desconcentração funcional – transferência de funções específicas para instituições locais do aparelho estatal; 
ou c) delegação burocrática – transferência de funções específicas para agências semi-estatais fora da 
burocracia tradicional. 

A descentralização política, por sua vez, envolve a distribuição de poder decisório e de recursos 
financeiros, bem como a autonomia daquele que recebe este poder, e tem por objetivo “oferecer novas 
possibilidades de participação política a nível local ou regional” . Divide-se em: i) delegação política – 
transferência de funções específicas a instituições semi-estatais nas quais partidos ou grupos de interesse 
exercem uma influência decisiva; ii) devolução geral – transferência de competências para entidades 
territoriais – locais ou regionais -, legitimadas mediante eleições e dotadas de certa autonomia frente ao 
governo central; ou iii) devolução funcional - destinação de alguns poderes decisórios, em temas específicos, 
a instituições locais representativas. 

Por fim, a descentralização econômica, segundo o autor, é adotada com o objetivo de limitar certas 
funções estatais de regulação econômica e de distribuição social e, desta forma, reduzir os gastos públicos e 
liberar as ações do mercado. Esta forma de descentralização pode ocorrer por meio da adoção da privatização 
- já comentada -, e da desregulação – transferência de competências decisórias ao mercado e eliminação de 
regras ou normas. Outros autores apontam também o federalismo fiscal 107, no qual os governos locais, que 
têm capacidade de gerar novos recursos com base nos impostos recolhidos em seu território, co-participam 
nas finanças nacionais (MONTECINOS, 2005); na América Latina, ele se originou, em meados dos anos 80, 
como resposta à crise fiscal dos Estados. 

                                                 

106 Haldenwang (1990) indica também que estas diferentes formas de descentralização convivem com diferentes formas de 
financiamento e cita sete exemplos: autofinanciamento e recuperação de custos por meio de tarifas; co-financiamento, em que os 
consumidores participam na provisão ou manutenção do serviço; melhorias nos sistema de arrecadação; transferências 
intergovernamentais; autorização de endividamento municipal; sistemas de provisão de serviços que geram empregos a nível local e, 
conseqüentemente possibilitam a compra do serviço pela população; e medidas de redução de custos.  
107 A teoria do federalismo fiscal “pretende proporcionar, tanto uma justificação normativa da descentralização da coisa pública, 
como critérios de descentralização eficientes do ponto de vista da teoria econômica” (BOISIER, 1990, p.146). Em linhas gerais, esta 
teoria sustenta que, em condições iguais de custo, sempre será mais eficiente o fornecimento coletivo de um bem, por meio de formas 
descentralizadas. 
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Neste processo de definição do conceito, Martins (1994, p.310) traz um novo elemento para a 
discussão: as funções quase-públicas, que, no processo de descentralização, envolvem a transferência da 
produção de bens  e a prestação de serviços , considerados de interesse público, do Estado para a 
sociedade , “mantendo-se no âmbito do Estado apenas aquilo que é de fato estatal, ou seja, a responsabilidade 
pelo suprimento das condições [...] que asseguram o pleno atendimento do interesse público”. Este tema é 
particularmente importante no contexto atual de redefinição do papel do Estado, de discussão sobre a gestão 
gerencial e de redesenho das relações entre o Estado e a sociedade. Ou seja, Martins (1994) traz uma outra 
maneira de abordar a descentralização, focada em quem está reivindicando a descentralização. Do ponto de 
vista da sociedade, a descentralização responderia às demandas sociais e às pressões das organizações, que 
reivindicam poder de decisão e mudança no seu papel de objeto para sujeito das políticas públicas. Para o 
Estado, seria uma forma de reverter os problemas e o descrédito pela crise fiscal e superar problemas 
administrativos. Da parte do mercado, a descentralização é vista como uma necessidade frente ao processo 
de globalização da economia e ao re-arranjo dos mercados (MEDINA-VELASCO, 2004).  

No que tange à forma e ao grau de regulação estatal exercida, Haldenwang (1990) retoma três 
enfoques teóricos – (neo)liberalismo, (neo)estruturalismo e (neo)marxismo -, para tentar explicar as reformas 
descentralizadoras no contexto das crises econômica e do Estado pelas quais vêm passando os países, 
sobretudo, latino-americanos. 

O primeiro enfoque teórico – o neoliberal - parte de uma visão crítica do Estado nos países 
periféricos, nos quais o crescimento demográfico e a urbanização resultaram numa “inflação de demandas 
distributivas dirigidas ao Estado”, que não conseguiu ampliar sua capacidade administrativa e ampliou em 
demasia a regulação. Além disto, entende que estes países convivem com uma crise do orçamento estatal 
resultante da alocação ineficiente dos recursos e de políticas distributivas inadequadas. A descentralização 
não é entendida como um processo, mas sim como um programa de modernização administrativa, 
despolitização econômica e desarranjo do Estado, baseado em um conceito econômico de eficiência  – 
cálculo de custo-benefício -, cujo êxito depende da “boa vontade das elites políticas e burocráticas”. O 
Estado, neste contexto, é visto como “o árbitro neutro dos conflitos sociais, formulando as ‘regras do jogo’ e 
vigiando sua vigência” (HALDENWANG, 1990, p.65); porém, como ele  não está dando conta dos problemas, 
deve ser desmantelado e modernizado (idéia de Estado mínimo). 

O enfoque “estruturalista”, por sua vez, considera que a crise do Estado, na América Latina, tem 
duas dimensões: uma externa, que é a crise do endividamento, e outra interna, relacionada à crise de 
legitimidade e de distribuição. Frente à perda de legitimidade do governo e ao aumento da pressão social, 
decorrentes das crises econômica e do Estado, os “estruturalistas” sugerem um aumento na efetividade da 
regulação estatal por meio da criação de instituições locais. Neste contexto, a descentralização assume um 
papel fundamenta l, pois, contribui para: a superação dos efeitos locais da crise, a flexibilização das estruturas 
de planejamento e a agilização da gestão administrativa local e regional (HALDENWANG, 1990). Para este 
grupo, a descentralização administrativa é considerada incompleta e autoritária, enquanto a descentralização 
política é vista como uma proposta arrematada e participativa , pois resulta de uma negociação entre centro e 
periferia ; contudo, desconsideram que as propostas de reforma têm vindo das elites centrais.  

Para Haldenwang (1990, p.67), eles partem de um modelo romântico do local, ignorando, como 
ressalta De Mattos (1989), que “as relações conflitantes de classe também existem no nível local. Ainda que 
se possa dar uma convergência de interesses locais frente a interesses externos em algumas ocasiões, parece 
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excessivamente harmonizador o modelo corporativista da comunidade local. Ademais, descuida práticas 
políticas como o caciquismo e o clientelismo”.108 Neste enfoque, o Estado é tratado como um sistema 
institucionalizado de regras e não a expressão de relações de dominação. 

O terceiro enfoque teórico apresentado é o marxista, cujo argumento se baseia no fato de que na 
nova fase de acumulação do capital, os países “dependentes” estão passando por fortes constrangimentos e 
tendo que adotar políticas de ajuste para resolver o problema da crise da dívida externa e da crise fiscal. 
Neste contexto, as relações entre Estado e sociedade tornam-se críticas: aumentam as demandas sociais, 
diminuem as respostas do Estado e este vai perdendo sua legitimidade. Inicia-se, então, uma reforma – ou 
modernização - do Estado, com o objetivo de solucionar a crise, e um processo de democratização do regime 
para possibilitar novos canais de participação política, em uma tentativa de recuperar a legitimidade perdida. 
Ou seja, de acordo com este enfoque, o Estado deve saber manejar esta tríade - ajuste, modernização e 
democratização - para poder enfrentar a crise e, ao mesmo tempo, se adaptar às novas condições de 
acumulação mundial.  

Outros autores também se debruçaram sobre a descentralização, visando contribuir com o debate. 
Boisier (1990), por exemplo, faz uma classificação das chamadas formas  “puras” da descentralização - 
que, na prática, acabam se combinando e dando origem a formas “mistas” – resultando em três tipos : a) 
descentralização funcional: transferência de competências específicas, ou delimitadas a um só setor de 
atividades, para o ente descentralizado; b) descentralização territorial: passagem de poder de decisão a 
órgãos cujo âmbito de atuação, ou cuja jurisdição, está constituída por um território ou localidade; os órgãos 
envolvidos mantêm uma dependência hierárquica; e c) descentralização política: esta forma de 
descentralização ocorre mediante a criação de um corpo descentralizado por processos eleitorais. Borja 
(1984), por seu turno, classifica a descentralização em três tipos: a descentralização funcional – que possui 
caráter setorial e visa maior flexibilidade e agilidade da gestão pública -; a descentralização territorial – com 
a qual se “pretende conseguir uma representação da sociedade no novo organismo que acolhe as atribuições 
e recursos, que exerce e os utiliza com autonomia”; e, em oposição a estes dois tipos, a desconcentração, 
entendida como um mecanismo de transferência de funções a organismos de escala mais local, com o 
objetivo de facilitar a operacionalização das atividades administrativas. 

A seguir, vamos tratar da adoção da descentralização no contexto da reforma do Estado. 

 

3.3.3. DESCENTRALIZAÇÃO E REFORMA DO ESTADO 

A crise dos anos 70, como vimos, provocou ou agravou uma série de problemas no campo político e 
econômico e gerou um questionamento da centralização do poder (BORJA, 1984; FINOT, 2001). Foi adotada 
então, uma série de ações visando à descentralização do Estado e a reorganização da gestão territorial dos 
processos econômicos, sociopolíticos e administrativos, e foi desenvolvido um debate em torno da reforma 
do Estado - e do munic ípio -, cujas propostas “tiveram antecedentes, ritmos e modalidades diversas de 
acordo com os países e sistemas políticos em que ocorreram.” (MASSOLO, 1988, p.40) 
                                                 

108 DE MATTOS, Carlos A. “La descentralización, ¿una nueva panacea para impulsar el desarrollo local?” Cuadernos del CLAEH, 
n.51, 1989 apud HALDENWANG, 1990. 
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A partir dos anos 80, observou-se um duplo movimento: de um lado, ganhavam força as propostas 
que “incentivavam” o enxugamento da máquina estatal, especialmente por meio da privatização das 
empresas do Estado; e, por outro, no contexto de aprimoramento da democracia, robustecia-se o movimento 
de valorização do poder político local.  

Na primeira etapa, a reforma do “Estado” caracterizou-se, em grande parte, pela adoção de medidas 
que visavam reduzir os gastos públicos por meio da venda de empresas estatais e do corte no quadro de 
funcionários públicos. Nesta etapa, calcando-se em abordagens jurídicas e administrativas, deu-se ênfase ao 
entendimento da organização intra-estatal, isto é, ao Estado federal, ou unitário, à relação entre o governo 
federal e os governos subnacionais e ao poder e atribuições designados a cada um destes elementos. A 
descentralização, vista então como algo positivo, foi realizada para o mercado por meio da privatização e da 
desregulação da economia, buscando-se resolver o problema da propriedade. Um dos pontos marcantes nesta 
etapa relacionou-se à reforma do sistema fiscal. Embora em determinados contextos se tenha verificado uma 
tensão entre as unidades subnacionais, esta não foi regra geral, também se formaram “consórcios 
intermunicipais” que buscaram ultrapassar a disputa por recursos financeiros – quase sempre indisponíveis –
e se concentraram na resolução de questões comuns que lhes estavam trazendo problemas. (MELO, 1997) 

Na segunda etapa, o entendimento da questão se alargou – inclusive na tentativa de superar os 
problemas detectados na primeira fase -, e procurou-se resolver o problema da gestão pública, ao invés da 
propriedade das empresas. Assim, além de delimitar seu escopo, também se discutiu como o Estado deveria  
executar cada uma de suas atribuições: diretamente, terceirizando ou privatizando. Adotou-se, então, a 
descentralização - busca de um executivo forte e bem relacionado com as chamadas “forças vivas” - e se 
transferiu um maior número de responsabilidades para as unidades subnacionais e para os atores sociais, 
aliviando o Estado central das pressões. Com a adoção da descentralização, pretendia -se melhorar a 
capacidade financeira e funcional do Estado e obter um serviço público mais eficiente. (VENEZIANO, 2005) 

Embora um grande número de autores considere que a descentralização é apenas um instrumento 
administrativo – um meio de tornar mais eficazes as políticas públicas ou de conferir aos consumidores o 
direito de escolha -, nesta etapa, ela passou a ser adotada também como um instrumento político. Neste 
sentido, passou a ser defendida porque, de modo geral, possibilita a consolidação de espaços públicos em que 
os cidadãos podem ser capacitados para participar de processos de tomada de decisão sobre questões que 
lhes dizem respeito - espaço público como local de aprendizagem social (ABRUCIO, 2006).  

Na América Latina, alguns dos argumentos que têm sido utilizados para fomentar a adoção deste 
instrumento são: a situação das finanças públicas, o aumento da notoriedade das demandas sociais, as 
transformações do Estado, a ênfase na ineficiência e na irracionalidade na condução dos processos pelas 
agências governamentais, preocupação com a qualidade dos serviços públicos, visibilidade de alguns atores e 
fortalecimento dos interesses da soc iedade (MEDINA-VELASCO, 2004, p.32). Além disto, havia também a 
necessidade de atender às exigências das instituições multilaterais, como o Banco Mundial, para obtenção de 
empréstimos financeiros. Contudo, a adoção deste mecanismo também pode ocorrer, conforme explicita De 
Mattos (1989), por uma tendência à imitação e à transcrição de modelos implantados em outros contextos e 
este autor exemplifica mencionando a adoção dos modelos de bacias hidrográficas, de desenvolvimento rural 
integrado, dos pólos de crescimento, os quais reproduzem propostas originadas em outros contextos. 



Capítulo 3 – Processo de democratização e adoção de modelos descentralizados e participativos  

 94 

Nota-se, entretanto, que em alguns casos, apesar da ampliação do conceito de descentralização, as 
responsabilidades são transferidas sem que se repassem os recursos necessários para cumpri-las. “Isto é o 
que se denominou ‘armadilha descentralizadora’ [...], ‘esquizofrenia da descentralização’ [...] ou 
‘municipalização por defeito’”. (VENEZIANO, 2005, p.23) 

Abers e Jorge (2005, p.4) complementam esta análise, apontando que, a despeito dos argumentos 
favoráveis a descentralização, existem duas circunstâncias em que a eficiência advinda da descentralização é 
prejudicada: “quando instituições locais não têm capacidade técnica ou administrativa para deliberar ou 
executar efetivamente, ou quando os interesses políticos locais são caracterizados por clientelismo, 
corrupção ou outros padrões que fazem com que as decisões políticas não sigam as prioridades técnicas. A 
democracia [, por sua vez,] é prejudicada quando as elites locais conseguem monopolizar os processos 
decisórios ou quando a sociedade civil local não é bem organizada”. 

Para algumas correntes críticas, a descentralização para as entidades locais é “uma espécie de 
proteção política”, a responsabilidade recai sobre as autoridades locais e não sobre o governo central; ou 
ainda, “se apresenta como um bom ‘colchão’ amortecedor das crises de legitimidade, reivindicações e lutas, 
que surgem a partir das bases territoriais.” (MASSOLO, 1988, p. 42)  

Pelo exposto, podemos observar que, apesar das diferentes abordagens sobre a descentralização, 
estas se apóiam em alguns temas comuns, relacionados ao poder, à escala de atuação, à proximidade com a 
população local, dentre outros. Além disto, também podemos observar que, apesar dos argumentos 
favoráveis à sua adoção, “não existe garantia prévia – intrínseca ao mecanismo da descentralização – de que 
o deslocamento dos recursos implique na abolição da dominação. Deslocar recursos do ‘centro’ para 
subsistemas mais autônomos pode evitar a dominação pelo ‘centro’, mas pode permitir a dominação no 
interior deste subsistema.” (ARRETCHE, 1996, p.79) 

Estas considerações e críticas sobre determinadas abordagens da descentralização reforçam a idéia de 
que sua adoção não deve ser considerada como uma panacéia ; entretanto, também não deve ser resumida 
apenas a uma reforma administrativa : a descentralização possui uma dimensão política (BOISIER, 1990).  

Conforme aponta Massolo (1988, p. 45), a descentralização “em direção às bases”  

abre espaço para a articulação, mais direta e democrática, entre a gestão pública das instituições do 
Estado e as práticas de participação e organização citadina no cotidiano. A crescente distância entre o 
poder centralizado e as realidades sociais, mutantes e heterogêneas, [presente na sociedade latino-
americana,] pôs em evidência os limites – e as crises – dos mecanismos formais, verticais, de corporação 
e clientelistas, constituídos supostamente para permitir a participação do cidadão nos assuntos públicos. 

Esses limites foram mostrados e transgredidos pelos movimentos sociais e pelos novos atores políticos 
que lutam contra a tutela, pela reapropriação de seus direitos; de suas identidades territoriais e culturais; 
de suas capacidades para intervir na construção de novas formas de representação, organização e 
cooperação; na autogestão de alternativas; a fim de solucionar os problemas e demandas e abrir canais 
para diversas potencialidades e iniciativas das coletividades locais. 

A seguir, antes de tratar dos novos atores, vamos nos deter na questão da participação, suas 
abordagens, matrizes conceituais, obstáculos e principais críticas efetuadas. 
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3.4. PARTICIPAÇÃO 

3.4.1. INTRODUÇÃO  

O termo participação, assim como descentralização, é complexo, ambíguo e repleto de contradições 
a nível teórico; assim, é necessária uma discussão a seu respeito para precisar sua noção (FADDA, 1988). 

O debate sobre a participação foi retomado, nos anos 60, pe los movimentos estudantis e operários , 
que, apoiados em uma interpretação radical, propunham a substituição da democracia representativa pela 
democracia participativa (MACPHERSON, 1978; PATEMAN, 1992) . Posteriormente, o tema atingiu novos 
espaços, passando a fazer parte do discurso tanto de políticos de esquerda, quanto de direita; de setores da 
sociedade civil e de diferentes níveis de governo (CUNILL GRAU, 1995). 

Contudo, embora sua ampla divulgação e aceitação pareçam denotar um consenso em formação, este 
é apenas aparente, pois quando observamos mais a fundo, percebemos que ela tem sido aclamada com os 
mais diferentes propósitos. Alguns reivindicam maior participação do mercado em áreas anteriormente sob 
responsabilidade do Estado - caso da privatização -, outros, sua substituição por organizações sociais - caso 
da publicização -; outros ainda, considerando uma perspectiva mais extensa, clamam por novas relações 
entre Estado e sociedade, baseadas na realização de acordos e de negociação no campo político. 

Em linha com isto, pode-se observar que as análises efetuadas sobre as práticas participativas têm 
oscilado, na maior parte das vezes, “entre a apologia e o voluntarismo e [...] a indiferença e a subestimação, 
pouco contribuindo para a problematização dos complexos e diversificados processos em curso.” (JACOBI, 

2002, p. 444) Entendemos que, para escapar a esta oscilação – assumir a participação como panacéia ou 
refutá-la totalmente – é necessário revelar quais têm sido as principais matrizes conceituais adotadas para 
embasar sua adoção - o que faremos a seguir.  

 

3.4.1. MATRIZES CONCEITUAIS  

Para efetuar uma análise mais detalhada sobre a participação, selecionamos quatro autores - Martins 
(1994); Fadda (1988), Avelar (2003) e Cornwall (2000) -, os quais têm se debruçado sobre o referido tema, 
estabelecendo algumas matrizes conceituais a seu respeito. Não pretendemos esgotar o assunto, mas trazer 
elementos que nos sirvam de referência para o desenvolvimento da análise dos objetos de estudo. 

A primeira destas matrizes é elaborada por Martins (1994), segundo o qual existem três discursos 
sobre a participação: um ideológico, um político e um técnico. 

Do ponto de vista ideológico, existem duas posições extremas sobre participação. Em uma 
extremidade estão aqueles que, de modo revolucionário, entendem a participação como ação direta dos 
sujeitos sociais, organizada autonomamente no nível das bases populares, a qual rompe com a sociedade 
existente e visa atingir à autogestão. Na outra extremidade, estão aqueles que entendem a participação como 
algo que é imposto de cima para baixo, a partir de algum órgão do Estado, e, por isto, repudiam qualquer tipo 
de participação, que não seja aquela restrita ao voto. Entre estas extremidades se encontram posições 
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intermediárias que, ora “advogam a redução do papel desempenhado pelas instituições representativas e a 
expansão máxima da participação social”, ora “advogam o fortalecimento do sistema representativo, com a 
contenção de fenômenos participativos nas áreas e oportunidades em que as limitações e insuficiências 
intrínsecas à representação justificam a opção pela via da participação.” (MARTINS, 1994, p. 180) 

Na dimensão política, de acordo com este autor, a participação é definida em função da posição que 
se assume com relação à pergunta: “quais são os sujeitos sociais cuja participação deve ser iniciada, 
ampliada, reduzida ou eliminada?” Para os grupos de centro-direita, cabe circunscrever a participação 
somente aos membros mais proeminentes da sociedade, que “compartilham com os agentes estatais os 
mesmos métodos e objetivos, razão pela qual conseguem, ao mesmo tempo, cooperar e influir.” (MARTINS, 

1994, p.180) Para os grupos de centro-esquerda, no entanto, cabe ampliar a participação, abrindo novos canais 
e dando vez e voz aos sujeitos sociais, cujas posições normalmente entram em conflito com as políticas 
estabelecidas e que têm menos condições de intervir no processo governamental. 

Por fim, o discurso técnico considera que existem interesses coincidentes entre o público e o privado 
em prol da participação e entende que, com a adoção da participação, pode haver um entrosamento melhor 
entre Estado e sociedade, contribuindo para suprir lacunas, corrigir problemas e melhorar a performance do 
governo e o bem-estar da coletividade. Importante destacar que esta dimensão, grosso modo, fundamenta-se 
na distinção entre o discurso do Estado, que se autodescreve como competente, capaz e adequado à 
consecução dos fins de interesse público assumidos pelas autoridades, e a realidade estatal, com suas 
debilidades, insuficiências e deformações, que impossibilitam cumprir o que foi prometido.  

A segunda abordagem examinada é proposta por Fadda (1988) e se baseia em três tipos diferentes de 
enfoque da participação, ou seja, o enfoque polarizado, o enfoque gradativo e o enfoque das esferas de ação. 

O enfoque polarizado relaciona-se à origem do processo e busca compreender qual foi o ator  que 
impulsionou o processo participativo, isto é, se ele foi criado de cima para baixo ou de baixo para cima. Ele 
se manifesta, basicamente, de duas formas: uma, que identifica a participação com processos, cuja 
finalidade é cooptar os participantes e integrá-los ao sistema vigente, obtendo, assim, o apoio da sociedade 
para as decisões e ações do governo; e outra, que identifica a participação com processos que têm por 
objetivo evidenciar os conflitos sociais existentes e desencadear sua transformação; a participação é vista, 
então, como uma forma de redistribuir o poder.  

O enfoque gradativo, por sua vez, relaciona-se ao grau de envolvimento dos sujeitos sociais nos 
assuntos de interesse público, o qual pode atingir três níveis : a pseudo-participação, na qual há apenas uma 
consulta popular aos sujeitos sociais a fim de legitimar decisões tomadas a priori; a participação parcial, na 
qual duas ou mais partes participam do processo de discussão, mas apenas uma delas decide; e à 
participação total, na qual todos argumentam e decidem em conjunto. Neste enfoque, existe ainda uma 
outra diferenciação entre: a participação comunitária, na qual há um interesse comum de um grupo social 
específico; a participação popular, na qual há um interesse abstrato, da “massa”, que surge de forma 
espontânea, e a participação cidadã, na qual há uma consciência crescente sobre os direitos individuais e 
coletivos , existentes ou a serem estabelecidos. 

O enfoque das esferas de ação, por sua vez, estabelece uma diferenciação segundo seja participação 
social, política ou econômica. 
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A terceira abordagem, que trazemos para a discussão, é proposta por Avelar (2003 apud NOGUEIRA, 

2004, pp.92-93) e toma como base os motivos que levam os indivíduos a participar da vida política, a partir de 
dois enfoques: um objetivo e outro subjetivo.  

Segundo a abordagem objetiva , fundamentada em pressupostos racionais e utilitários do 
comportamento humano, os indivíduos - ou grupos -, participam por razões de ordem prática, isto é, porque 
vêem a participação como um meio para conseguir algum benefício - interesse próprio. A abordagem 
subjetiva , por sua vez, entende que as motivações para que os indivíduos - ou grupos - participem da vida 
política são menos palpáveis do que se pode imaginar - satisfação advinda do sentimento de pertencimento e 
do reconhecimento social, por exemplo -; a participação é entendida, aqui, como um fim em si mesmo. No 
primeiro caso, o elemento central da participação é a utilidade - matriz teórica hobbesiana, caracterizada 
pela participação como organização em torno de interesses de autoconservação -; no segundo, o elemento 
central é a identidade  - matriz teórica hegeliana, fundamentada na organização e na participação motivadas 
pelo reconhecimento (NOGUEIRA, 2004).  

A quarta abordagem considerada neste trabalho é apresentada por Cornwall (2000) e se diferencia das 
anteriores por articular as mudanças dos conceitos de participação ao processo histórico; sua análise se apóia 
nas políticas adotadas em prol do desenvolvimento, do início dos anos 70 até o ano 2000.  

Em linhas gerais, no início deste período, houve um aumento da participação “popular” e das 
“declarações de intenções”, elaboradas por governos e agências de financiamento, que prometiam reorientar 
suas decisões impositivas, promovendo maior envolvimento popular. O conceito de comunidade , entendida 
como um grupo social homogêneo, que trabalharia harmoniosamente para o bem comum, influenciou as 
propostas nesta fase (CORNWALL, 2000); na prática, porém as agências adotaram outras concepções. Na fase 
seguinte, frente aos reflexos das reformas neoliberais, evidenciaram-se duas posições sobre a participação, 
concentradas na transferência da responsabilidade sobre determinados serviços do Estado para outros grupos : 
a primeira, privilegiou o repasse para as comunidades, enquanto a segunda, para as instituições locais. Neste 
contexto, mediante o discurso em prol da participação e o “elogio” ao conhecimento local - “ambigüidades 
sabiamente manipuladas” -, o Estado começou transferir suas responsabilidades a terceiros. 

Embora tenha verificado que, no período analisado, há uma “aparente continuidade” nas propostas e 
não propriamente uma mudança de paradigma, que envolva uma redistribuição de poder, Cornwall (2000) 
identifica três perspectivas sobre a participação (“for, by and with people”).  

Na primeira perspectiva (“for people”), a participação é um processo direcionado para as pessoas, 
então classificadas como “beneficiárias”, as quais são convidadas a tomar parte em processos consultivos  – 
“mais por pragmatismo que por princípio” - e a desenvolver um papel no custeamento de projetos destinados 
a si próprias; busca-se, assim, aumentar a efetividade das intervenções.  

Na segunda perspectiva (“by people”), segundo Cornwall (2000), muda-se radicalmente o 
entendimento, posicionando a participação como um processo controlado por aqueles a quem se destinam 
as ações ou investimentos. Esta perspectiva se associa com as lutas por democracia e eqüidade, nas quais os 
outrora excluídos participam na luta por seus direitos.  
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Por fim, a terceira perspectiva (“with people”) enfatiza a necessidade de uma relação mais próxima 
entre o governo, a equipe administrativa e a população, propiciando, por meio da participação, um trabalho 
com as pessoas  que se pretende beneficiar.  

Interessante observar que perpassam estas abordagens diferentes entendimentos quanto ao “público-
alvo”. No primeiro momento, a participação é direcionada às pessoas , de forma bastante genérica; depois, 
passa a se referir aos “beneficiários” o que reduz a participação, pois a adoção deste termo pressupõe que 
existam “não-beneficiários”, excluídos do processo; já no terceiro momento, novos termos são adotados no 
discurso e entram em cena os stakeholders  ou atores, parceiros  e consumidores. Assim, a substituição de 
determinados termos por outros, no transcurso destes anos, deu-se uma conotação diferente à participação. 

Outra observação efetuada por Cornwall (2000) é que nem todas as análises, desenvolvidas neste 
período, consideram um aspecto relevante sobre a participação, qual seja, as relações de poder no interior dos 
espaços públicos abertos à participação e a possibilidade de “empoderamento”  109 dos participantes. Cabe 
mencionar que o conceito de empoderamento – do inglês, en-power-ment - possui múltiplas definições, mas, 
em linhas gerais, trata-se de dotar certos indivíduos de um instrumental para que descubram habilidades em 
si próprios - tais como a conversação, a audição, a relação de responsabilidade e confiança com outros 
indivíduos -, tornando-se capazes de lutar por seus direitos e exercer sua cidadania. Este termo vem 
ganhando visibilidade, a despeito de sua indefinição conceitual e de não ser amplamente considerado nas 
análises; enquanto nos anos 70, os discursos referiam-se ao mesmo “como um processo mediante o qual as 
pessoas se engajavam na luta por maior controle sobre os recursos e as instituições [...] [, no Relatório do 
Banco Mundial, de 2000, este conceito] parece fluir como uma conseqüência automática das reformas 
econômica e institucional.” (CORNWALL, 2000, p.74)  

Para finalizar esta seção, cabe ressaltar que podem ser adotados diferentes níveis de participação nos 
arranjos institucionais, dependendo da abordagem e dos propósitos considerados.  

Segundo o Guidebook on participation (UNDP, 1998), a participação pública relacionada ao poder 
dos cidadãos nas decisões e ações públicas, pode ocorrer em oito níveis , sendo que, a cada estágio que se 
percorre no processo participativo, mudam-se as relações entre os participantes, o nível de poder adquirido, o 
tipo de ação efetuada e os resultados obtidos.  

Este esquema parte da manipulação dos indivíduos - que não constitui propriamente uma atividade 
participativa -, e passa, no segundo nível, para a informação dos indivíduos sobre seus direitos, opções e 
responsabilidades – contudo, trata-se de uma via de comunicação de sentido único, “sem nenhum canal para 
que os participantes dêem um retorno e nenhum poder de negociação”. No nível seguinte - consulta - há uma 
comunicação nos dois sentidos e os participantes podem dar suas opiniões e sugestões; porém, eles não têm 
certeza se elas serão utilizadas no todo ou como pretendido - neste nível, os cidadãos estão “participando da 

                                                 

109 O conceito “emergiu nos anos 60, inicialmente, como uma estratégia em programas de combate à pobreza [...], mas depois 
também como uma estratégia para neutralizar a exploração dos empregados [...], para resistir à opressão política [...], para equilibrar 
relações desiguais de poder”. QUAGHEBEUER, Kerlijn & MASSCHELEIN, Jan. “Participation making difference? Critical 
analysis of the participatory claims of change, reversal and empowerment”. Preliminary version. Apresentado na Conferência: 
“Participation: from tyranny to transformation? Exploring new approaches to participation in development”. Institute for 
Development Policy and Management and for Development Policy and Practice Discipline; University of Manchester (Feb.27-28 
2003). s/p. 
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participação”. No quarto nível - formação de consenso -, os participantes interagem a fim de se entender 
mutuamente e chegar a uma posição negociada que seja aceita pelo grupo; contudo, os grupos mais 
vulneráveis tendem a adotar uma posição mais passiva ou resignada neste processo. No nível seguinte, se 
passa à deliberação - “decision making” -, onde o consenso é o resultado de decisões coletivas e reflete os 
diferentes graus de influência exercidos pelos diferentes grupos; este estágio “marca o início da divisão de 
responsabilidades sobre os resultados que podem advir das decisões efetuadas.” Indo um degrau além, 
chegamos à repartição de riscos - do inglês “sharing-risk” -, no qual os participantes arcam com os 
resultados, bons ou ruins (accountability ). Na parceria , como o próprio nome indica, trata-se de uma relação 
entre iguais - “balance of respect” -, que agem de forma conjunta para atingir a um objetivo comum. Por fim, 
na autogestão, o ápice dos esforços participativos, os participantes interagem em um processo de 
aprendizado, que aperfeiçoa o bem-estar de todos os envolvidos. 

Outra classificação referente aos níveis de participação é proposta por Beierle (1998) e se relaciona à 
interação da sociedade civil com o governo e às responsabilidades adquiridas de acordo com esta interação. 
São apontados três modelos: o gerencial, o regulatório e o popular, os quais podem ocorrer de forma isolada 
ou simultaneamente. O modelo gerencial caracteriza-se por prever a eleição de representantes da sociedade, 
os quais têm como função indicar os administradores públicos que irão assumir a responsabilidade por 
identificar e implementar os bens de interesse comum. No modelo regulatório, por sua vez, o governo é visto 
como o administrador e o árbitro entre os grupos corporativos , sendo que estes são os que realmente 
participam. Por fim, o modelo popular prevê a participação direta da sociedade nas deliberações. Cada um 
destes modelos “favorece determinadas formas de participação da sociedade: o gerencial pode favorecer a 
pesquisa de opinião; o regulatório, a mediação de agentes em colegiados multilaterais; e o popular, 
colegiados deliberativos de cidadãos” (HAASE, 2005, p.69). Contudo, nenhum de les é isento de falhas. 

Por fim, uma terceira classificação é proposta por Dagnino (2002), na qual a participação é dividida 
em diferentes tipos, separados em quatro categorias: a natureza das relações – relações formalizadas, 
inclusive por legislação, com objetivos, funções e procedimentos razoavelmente definidos ou relações menos 
formalizadas -; a temática central - gênero; reforma agrária; saúde; meio ambiente, etc.; os tipos de atores - 
diferentes níveis do executivo ou legislativo (federal, estadual e municipal), vários tipos de movimentos 
sociais e associações, universidades, ONGs e igrejas; e os objetivos e funções: consultivas ou deliberativas 
em relação às políticas públicas, execução de políticas públicas, ou articulação, pressão e monitoramento.  

Estas propostas trabalham com alguns elementos-chave como poder, relação entre atores, objetivo e 
função da prática participativa, os quais são úteis na análise dos casos práticos. A seguir, dando continuidade 
à discussão, vamos apresentar algumas reflexões sobre a participação.  

 

3.4.3. PARTICIPAÇÃO: ALGUMAS REFLEXÕES 

Uma discussão a respeito de práticas participativas envolve, por um lado, uma análise dos atores e 
grupos sociais - o que será efetuado no próximo capítulo -, e, por outro, uma discussão sobre a “lógica da 
ação coletiva”, acerca da qual existem diferentes abordagens.  
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A teoria da escolha racional, por exemplo, considera que o comportamento do homem, egoísta e 
calculista, é constrangido pelas instituições e que, quando os indivíduos necessitam interagir, sempre 
ocorrem problemas em virtude da “incapacidade do homem de cooperar para o mútuo proveito”; o que não 
significa necessariamente ignorância ou irracionalidade. 110  

Vários trabalhos foram realizados nesta linha de raciocínio, dentre os quais destacamos o de Mancur 
Olson - “A lógica da ação coletiva” (OLSON, 1992) - e o de Garret Hardin - “A Tragédia dos Comuns” 
(HARDIN, 1968). Neles, destaca-se o fato de que, na falta de compromisso mútuo e confiança entre as partes 
(PUTNAM, 1996) e na ausência de coerção ou outro dispositivo que direcione o comportamento dos 
indivíduos, a tendência é que estes atuem em busca do interesse próprio - mesmo que não fazê-lo possa 
resultar em prejuízos a longo prazo. Ressalta-se também a existência do indivíduo oportunista (free rider), 
que usufrui os benefícios gerados por outros, e a diferença que existe entre os interesses que movem as ações 
individuais e os que movem as ações coletivas, principalmente, quando estas se referem a um bem público e 
se dão em instâncias públicas.  

No pólo oposto a esta teoria , existe um conjunto de autores que defende que nem sempre os 
indivíduos, grupos e organizações se movem apenas por seus interesses particulares ou por “uma escolha 
racional baseada no cálculo das vantagens comparativas e do custo da participação. É possível que se criem 
áreas de solidariedade.” (LIMA, 2003, p.16) Mesmo que existam “caronas, dilema do prisioneiro, tragédia dos 
comuns, lógica da ação coletiva”, as pessoas são capazes de ações e decisões coordenadas para superar 
padrões destrutivos de uso dos recursos naturais. (OSTROM, 1990) 

A compreensão de que existem relações sustentadas por “sistemas de solidariedade” e relações 
sustentadas por “sistemas de interesses” é fundamental para o desenho e a implantação de políticas 
participativas, pois pode contribuir para que se detecte o que impulsiona a ação coletiva - a identidade do 
grupo ou o próprio conflito de interesses com outros grupos – e qual o diferencial para se criar as referidas 
“áreas de solidariedade”. 

Os conflitos ocorrem porque existem interesses diferentes sobre algo que não pode ser de todos, 
como, por exemplo, a água ou recursos financeiros, sendo necessário, então, priorizar seu uso. O exercício da 
participação – especialmente em níveis mais próximos ao deliberativo - no âmbito dos fóruns de negociação, 
todavia em construção, possibilita a construção de consensos, mas não eliminam conflitos e tensões, apenas 
estabelecem os marcos dentro dos quais serão elaboradas e realizadas as ações (TELLES, 1994).  

Sendo assim, é necessário desenvolver diferentes meios para resolver os impasses. De acordo com 
Vargas (2001), existem cinco possibilidades - confronto, consenso, via hierárquica ou autoritária, recurso à 
lei e negociação -, mas, para os propósitos deste trabalho, têm maior relevância o consenso e a negociação. 

“O consenso se estabelece na tentativa de colocar entre parênteses alguns interesses particulares 
e, sobretudo, os respectivos poderes, com o objetivo exclusivo de detonar um processo de busca de solução 

                                                 

110 Tal idéia é resumida na parábola de Hume; “Teu milho está maduro hoje; o meu estará amanhã. É vantajoso para nós dois que eu 
te ajude a colhê-lo hoje e que tu me ajudes amanhã. Não tenho amizade por ti e sei que também não tens por mim. Portanto não farei 
nenhum esforço em teu favor; e sei que se te ajudar esperando alguma retribuição, me decepcionarei, pois não poderei contar com a 
tua gratidão. Então, deixo de ajudar-te; e tu me pagas na mesma moeda. As estações mudam; e nós dois perdemos nossas colheitas 
por falta de confiança mútua” (Hume, 1740 apud PUTNAM, 1996, p. 173) 
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única e melhor, podendo, entretanto, fazer registrar as discordâncias pontuais” (VARGAS, 2001, p.112, grifos 

nossos). É uma estratégia normalmente adotada em casos de divergências técnicas . Cabe ressaltar que “o 
processo de construção de consensos não passa somente pela eliminação dos conflitos (de homogeneização 
de valores, de reprodução de conhecimentos, do nível de informação e de formação, dos interesses imediatos, 
das diferenças étnicas e culturais, da orientação ideológica), mas [passa também] pela pertinência e 
densidades dos conflitos, dos debates e dos embates, isto é, passa pela revelação de questões não-
consensuais.” (LIMA, 2003, p. 15) 

“A negociação , diferentemente da decisão consensual, reveste-se de um enfoque mais social e 
político, visando não colocar de lado os interesses particulares que podem ressurgir a qualquer momento. 
[...] Negociação é uma atividade que coloca frente a frente dois ou mais atores, que, unidos por uma 
interdependência, se engajam voluntariamente para enfrentarem as divergências existentes em busca de 
um caminho satisfatório, não violento (acordo efetivo), que leve em conta a realidade do outro, visando pôr 
fim a estas divergências, e deste modo, criar (ainda que temporariamente), manter ou desenvolver uma nova 
relação entre eles” (Dupont, 1986, 23 apud VARGAS, 2001, pp. 113-115, grifos nossos). Nesta operação, o tempo 
todo, se está trabalhando com as diferenças entre interesses, níveis de poder, responsabilidades, graus de 
conhecimento e procedimentos de tomada de decisões. Além disto, a qualquer momento, pode surgir um 
novo ator, querendo participar da negociação ou se sentindo não representado. 

A negociação pode enfatizar o diálogo entre o social e o técnico diante de questões complexas 
configuradas num determinado territór io – a chamada “negociação sociotécnica” –, e quando comparada à 
definição e implantação de decisões tomadas de forma centralizada e autoritária, e la acaba tendo um custo 
elevado, do ponto de vista político, financeiro e emocional, e envolvendo riscos, desgastes e um grande 
envolvimento das partes incluídas. Entretanto, uma vez que ela seja adotada, pode permitir maior 
transparência, facilitar a relação entre grupos diferentes e explicitar conflitos. É importante destacar também 
que cada um dos atores participa como membro representativo, mas também como indivíduo que tem um 
conjunto diferente de relações interpessoais, histórias e conhecimento, o que contribui para mudar a 
efetividade e a cooperação em cada gestão (MACHADO, 2003). 

A participação de atores sociais, neste processo, é possibilitada pela abolição de requisitos 
hierárquicos e sociais, mas existem limites à emancipação política. Enquanto processo, convive-se em um 
sistema deste tipo com a imprevisibilidade das decisões porque estas são tomadas a partir da negociação 
entre os diferentes atores, representantes dos diferentes segmentos autorizados 111. Mas, se por um lado, a 
negociação, a articulação e a argumentação geram a imprevisibilidade das decisões, adquirindo um valor 
negativo, por outro, podem eliminar do “espaço público” o prometer e a possibilidade de ganhos “políticos” 
advindos destas promessas. (ARENDT, 2003) 

Existem condições essenciais para que a negociação se desenvolva, as quais se relacionam: à 
representatividade do negociador, à legitimidade do arranjo, à confiança e credibilidade entre os atores, ao 
equilíbrio de poder entre os participantes, para citar algumas. Se alguma destas condições for inexistente, ou 
débil, a negociação poderá atingir seu ponto de ruptura e alguns atores poderão se retirar deste espaço.  
                                                 

111 O entendimento sobre a participação depende dos interesses e da ideologia de seu proponente, mas ela só pode ser implantada em 
ambientes democráticos. Assim, as incertezas decorrentes da introdução de um número considerável de demandas e dos  
posicionamentos frente às decisões tomadas nos fóruns participativos somam-se à incerteza do próprio fato democrático. (LEFORT, 
Claude. Pensando o político: ensaios sobre democracia, revolução e liberdade. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1991. p.34). 
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Argumentos em prol da participação e condições para sua efetivação 

Na discussão a respeito da participação encontramos tanto argumentos favoráveis como contrários à 
sua adoção. No primeiro grupo, aponta-se que a participação: dá voz aos grupos politicamente 
marginalizados; aumenta a prestação de contas do governo, o controle social e reduz a corrupção; possibilita 
o aprendizado mútuo, ajuda a capacitar as pessoas e a desenvolver suas habilidades para gerenciar e 
negociar; contribui para a sustentabilidade das ações; aumenta o envolvimento da administração pública com 
os problemas existentes e tende a torná-la mais eficiente; desenvolve maior comprometimento e 
responsabilidade dos envolvidos; aumenta a qualidade de cada decisão tomada, bem como a credibilidade e a 
confiança pública na decisão final. No segundo grupo, por sua vez, os argumentos consideram que a 
participação: aumenta a lentidão dos processos decisórios; em contextos muito precários, é um processo 
irrelevante e caro; pode desestabilizar o equilíbrio de forças e as relações sociopolíticas; considera só o curto 
prazo; é direcionada pelo “fervor ideológico”, estando menos preocupada em beneficiar os necessitados; 
deteriora partidos e instituições, pois implica na desconfiança da capacidade dos mesmos como 
representantes; são sempre os mesmos que participam e estes, muitas vezes, representam a si mesmos. 

O entendimento de cada um destes argumentos está condicionado à verificação de quais são as 
motivações e origem dos mesmos. Assim, o argumento de que a participação “dá voz aos grupos 
politicamente marginalizados”, por exemplo, tanto pode resultar que as demandas destes grupos sejam de 
fato consideradas na elaboração de políticas ou projetos, quanto pode resultar numa forma de manipular os 
grupos se eles apenas puderem falar, mas não forem realmente “ouvidos”. Os resultados da participação são 
totalmente incertos e dependem de muitos fatores externos, alheios à vontade de seus defensores; eles 
dependem do contexto político no qual se inserem os atores e da correlação de força entre eles.  

A prática participativa, de modo geral, requer que alguns elementos estejam minimamente presentes 
para que não seja um simulacro. Além da existência de espaços abertos e de estímulos - racionais ou não -, 
podemos citar os seguintes elementos : a) recursos políticos – riqueza; dinheiro; recursos cognitivos; 
educação; tempo livre para a prática; facilidade para superar problemas de ação coletiva -; b) acesso à 
informação de boa qualidade; c) reconhecimento por parte dos outros segmentos participantes.  

Para alguns autores, o sucesso da participação está associado à preexistência do chamado capital 
social, definido como o conjunto de características de organização social - confiança, normas e sistemas -, 
que contribuem para aumentar a eficiência da sociedade e facilitar ações coordenadas (PUTNAM, 1996); para 
outros, além do capital social, também é essencial a preexistência de mobilização e práticas associativas112 e 
a incorporação da análise e interpretação destes fatores preexistentes ao desenho institucional (AVRITZER, 

2002; HOUTZAGER et al, 2004). Sob nosso ponto de vista, entretanto, para classificar uma prática 
participativa como bem sucedida, de fato, é fundamental que o governo tenha capacidade para pôr em prática 
as decisões tomadas em conjunto com os atores não-governamentais (sociedade civil e mercado).  

A satisfação destas condições, porém, não nos dá garantias de que o processo será bem sucedido; 
existem desafios a serem superados tanto no campo governamental, como no da sociedade civil. No primeiro 
caso, verifica-se uma resistência de boa parte dos burocratas para que as políticas públicas sejam abertas à 
                                                 

112 Entendemos que é possível desenvolver capacidades associativas, onde não exista uma cultura de associativismo arraigada, desde 
que se capacitem os atores locais e se promovam mudanças no ambiente institucional e nas relações de poder. 
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participação e ao controle social, pois as iniciativas participativas e o fortalecimento do espaço público 
rompem com a atividade política tradicional exercida pelas elites políticas e marcada por ações de caráter 
utilitarista e clientelista, e buscam resgatar a dimensão pública e cidadã da política, desestabilizando, desta 
forma, as estruturas e os fluxos já existentes nas organizações governamentais e no processo de tomada de 
decisão. Em decorrência disto, os diferentes agentes passam a intervir em um contexto no qual convivem, 
lado a lado, práticas tradicionais e práticas inovadoras, configurando verdadeiros obstáculos à efetivação da 
proposta. O que diz respeito à sociedade, cabe recordar que o modelo de Estado burocrático que “favoreceu a 
centralização administrativa, subordinou a sociedade civil através de relações de poder paternalistas e 
favoreceu a criação de um imaginário social onde o Estado é sempre doador, provedor da ordem, da justiça, 
do direito e dos favores. Gerou-se uma cultura de dependência mútua, que inibe os processos de autonomia e 
de crença na capacidade de resolver por si próprios os problemas, assim como se acostumou a não se 
protestar contra a má qualidade dos serviços públicos existentes, a conformar-se com a demora e a 
conseqüente espera, no atendimento dos serviços públicos em geral.”113  

Neste sentido, entendemos que, para avançar nas análises e na compreensão da problemática, além 
de examinar as propostas que incluem a participação, é preciso analisar também o processo de elaboração 
das mesmas. A História demonstra que no interior dos aparatos burocráticos existem grupos que são 
refratários à idéia de compartilhar o poder que possuem com outros grupos, especialmente, de fora do 
governo. Assim, se uma proposta de caráter descentralizado e participativo é aprovada e adotada, cabe 
verificar quais eram os condicionantes históricos e os atores que participaram em sua elaboração para 
compreender o jogo de forças que a possibilitou. 

Uma vez adotada uma prática participativa, vem à tona uma série de questões, cujas respostas podem 
indicar como se desenvolverá o processo. A seguir, trataremos de algumas destas questões, apresentando, de  
forma preliminar, algumas considerações. 

Quem está autorizado a participar? 

A discussão sobre quem participa em uma arena pública, em um contexto democrático, nos remete, à 
idéia de cidadão e à consideração de que tais espaços devem estar abertos a todos, indistintamente, ou, pelo 
menos, a seus representantes escolhidos de forma legítima. Entretanto, conforme apontam as análises de 
Cornwall (2000) , vem ocorrendo um deslocamento da concepção do “sujeito” das políticas participativas, 
indo de um conceito mais geral, passando por um conceito mais estreito e discriminador – o beneficiário –, e 
chegando à idéia bastante vaga - e flexível -, de stakeholder. Assim, mesmo hoje, com o conceito alargado 
de cidadania, na prática, existem algumas nuances. 

Existem dois momentos importantes a se considerar: o primeiro, é  o estágio inicial, em que não 
existe um espaço ou regras estabelecidas, dando ampla margem à inovação; o segundo, se refere a espaços já 
criados e regras fixadas. No primeiro caso, a definição de quem será autorizado – selecionado - a participar 
dependerá, por um lado, de quais são as intenções por trás da proposta de abertura deste espaço e, de outro, 
do rebatimento da questão a ser tratada nesta arena no contexto social – trata-se de um problema socialmente 
percebido? Se tal questão for apropriada pelos grupos sociais, provavelmente eles se manifestarão para 

                                                 

113 GOHN, Maria da Glória. História dos movimentos e lutas sociais. São Paulo: Loyola, 1995, 210. 
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conseguir fazer parte das discussões e serão autorizados - ou não -, de acordo com a correlação de forças que 
for estabelecida entre estes e o proponente. No segundo caso, os referidos regulamentos , contendo os 
critérios utilizados para escolher os setores elegíveis e as regras para o processo de eleição de seus 
representantes, foram propostos e aprovados por determinados grupos em conjunto com os representantes 
estatais e, portanto, portam seus desejos e representam negociações já estabelecidas. Neste caso, a mudança 
nas regras que definem quem está autorizado a participar depende da conscientização, da mobilização e, 
essencialmente, da luta dos grupos sociais que queiram reverter o quadro existente. 

Uma vez definido quem participa, é preciso esclarecer como e em que nível isto se dá. No processo 
participativo, cada ator acaba assumindo um papel diferente - protagonistas, coadjuvantes e figurantes 
(CARDOSO, 2003) -, e atingindo diferentes níveis de participação - o representante pode ser um ouvinte em 
uma sessão; um realizador de tarefas; um consultor ativo ou um tomador de decisão. Embora o ideal seja a 
participação na tomada de decisões, todas estas formas de participar são importantes no processo já que 
proporcionam esclarecimento e reflexão, podendo conduzir ao julgamento de cada um dos atores sobre os 
problemas comuns. Além disto, estes atores podem ser incorporados na definição das prioridades e na 
tomada de decisões; no desenho de uma política pública; na implantação da mesma ou em vários momentos. 
(VENEZIANO, 2005) 

Por que participar? 

Analisando do ponto de vista da sociedade civil, existem dois possíveis caminhos que podem levar 
os indivíduos à participação: a utilidade e a identidade.  

Em um estágio inicial, estes dois fatores podem favorecer ou induzir à participação. Podemos 
observar que a maioria das ações parte daqueles indivíduos que se vêem frente a um problema, o qual 
desencadeia seu interesse e os mobiliza; mas esta ação se dá pelo fato de que há uma identificação entre os 
indivíduos, o território ou o problema que está sendo enfrentado. Por um outro viés, também podem ocorrer 
casos em que há uma identificação do sujeito com um ideal e isto o leva a se mobilizar e a agir em prol de 
uma causa. 

Em um estágio subseqüente, poderíamos nos perguntar o que levaria as pessoas a continuarem 
participando. Algumas respostas seriam: o interesse inicia l ainda se mantém, os resultados alcançados com a 
participação têm sido bons - as decisões têm sido implantadas, por exemplo -; ou os laços de confiança e 
solidariedade estabelecidos se refletem na permanência da ação coletiva. Toda a discussão sobre participação 
só faz sentido se houver uma “tripla credibilidade do Estado”, isto é, este deve ser considerado “democrático, 
honesto e eficaz” (BORJA, 1988), caso contrário, os chamados à participação não surtirão efeito. 

Na América Latina, por exemplo, a retomada da ação política, por parte da sociedade civil, foi 
desencadeada de um lado pela crise de representação e legitimidade e, de outro, pela ausência de prestação 
de contas do governo. Frente ao esvaziamento dos espaços formais de poder, os grupos sociais organizados 
passaram a se apropria r dos espaços públicos, a fim de incluir suas demandas e reivindicar seus direitos. 

Onde participar? 

O exercício da participação política pode se dar, basicamente, em três canais: o tradicional, em que 
as elites utilizam os recursos do Estado e operam dentro de padrões de participação fundados no consenso ou 
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na violência - coronelismo, clientelismo -; o eleitoral, em que, pelo voto, é possibilitado o rodízio dos 
representantes; e o organizacional, que é um instrumento de ação coletiva. Cabe ressaltar que, hoje , verifica-
se que a distinção entre a participação polít ica e a social vem se diluindo e que os espaços para sua realização 
têm sido criados tanto de cima para baixo como de baixo para cima.  

É interessante notar que, ao contrário dos conselhos revolucionários 114, que tinham como 
característica comum a espontaneidade de seu nascimento, existe, hoje, um interesse para que os canais de 
participação sejam institucionalizados pelo Estado, apesar de haver críticas115 sobre a participação promovida 
pelo Estado, que a qualificam como “‘cooptativa’, ‘encapsuladora’, ‘manipuladora’” (FADDA, 1988). A 
criação de canais formais é vista como algo positivo porque, embora não garanta a participação nem a 
partilha do poder, sua instituc ionalização legal consolida um espaço aberto à presença dos grupos sociais. 

Contudo, segundo Daniel (1994, p. 39), para poder “respeitar a riqueza das formas de manifestação 
social, bem como sua mutação temporal, convém constituir canais flexíveis o bastante para se adaptarem a 
essas características. Caso contrário, a despeito da boa intenção, torna-se bastante grande o risco de se cair 
no excesso de formalismo”. Como se obtém esta flexibilidade no contexto da institucionalização, no entanto, 
ainda é um desafio a ser enfrentado. 

Para Cunill Grau (1995, pp. 6-7), “poder-se-ia sustentar que as próprias formas que se tendem a adotar 
para a institucionalização da participação da sociedade civil na esfera político-estatal podem ser explicativas 
de seus limites, tendo em conta que, em vez de facilitar o aumento da representação social, elas podem 
legitimar a própria corporativização do aparato estatal, limitando ainda mais sua publicização.” 

Neste sentido, têm sido realizados alguns estudos sobre os processos participativos, em que se pode 
notar um grande interesse sobre o desenho institucional destes arranjos, das condições preexistentes que 
devem ser observadas e consideradas neste desenho e das influências do mesmo para o sucesso - ou fracasso 
– de um arranjo institucional (AVRITZER, 2002). Contudo, como apontam Houtzager et al (2004, p. 2), ainda 
conhecemos “muito pouco sobre os efeitos dos desenhos institucionais dos diferentes espaços de participação 
ou sobre as forças sociais que dão forma à dinâmica de tomada de decisões no interior dos mesmos, muito 
menos sua efetividade para produzir políticas públicas”; é preciso maior aprofundamento. 

Como desenvolver a participação? 

Conforme expusemos, um dos maiores problemas que enfrentamos, hoje, refere-se às conseqüências 
do modo como nossas sociedades capitalistas vêm produzindo e consumindo – produtos, recursos naturais, 
espaços físicos -, muitas vezes ocasionando a escassez de um recurso ou a destruição de um ecossistema, 
causando desequilíbrios à vida humana e do planeta. Tal fato nos remete à urgência de uma mudança dos 
parâmetros que têm guiado tais ações e o próprio comportamento humano – uma “nova aliança”.  

                                                 

114 ARENDT, Hannah. “A tradição revolucionária e seu tesouro perdido”. Da Revolução. Brasília, UNB, 1988.  
115 Observam-se duas posições extremas com relação à participação: de um lado, o Estado é tido, de antemão, como manipulador e 
indigno de confiança, e, de outro, a escala local e a comunidade são ideologizadas e romantizadas.  
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A análise da literatura a respeito da participação nos permite verificar que a educação é um tema 
recorrente nos processos participativos , especialmente naqueles em que é considerada sua dimensão política 
e são adotados maiores níveis de abertura e de redistribuição de poder.116 

Cabe ressaltar que consideramos “educação” como um processo, no qual se pretende desenvolver as 
capacidades física, intelectual e moral de um indivíduo, não importando sua idade, status social, etc., visando 
à sua melhor integração individual e social. Trata-se, de acordo com Paulo Freire, de “uma forma de 
intervenção no mundo”, realizada de forma coletiva e solidária, envolvendo a troca de saberes entre as 
pessoas por meio de um método dialógico.  

Tal definição progressista relaciona-se diretamente com o entendimento de que, por meio do 
desenvolvimento de práticas participativas, pode-se desenvolver a capacidade de análise crítica, de formação 
de identidades, de articulação de idéias e opiniões, de expressão e mobilização, por meio da ação coletiva. 
Neste caminho, como no método de Paulo Freire117, busca-se superar, entre outras coisas, a relação entre o 
governo, que manda, os técnicos, que detém o saber, e a sociedade, em geral, que deve acatar as decisões - 
aparentemente neutras –que são tomadas pelos segmentos anteriores. 

Esta posição encontra respaldo em algumas idéias formuladas por Hannah Arendt – e que perpassam 
suas diferentes obras -, uma das quais é a idéia de que a participação em espaços públicos é fundamental para 
que as pessoas desenvolvam sua capacidade de julgamento; ação esta que é efetuada tendo como base o 
universo referencial, as experiências, a cultura e valores destas mesmas pessoas. Neste sentido, quanto mais 
informações estas pessoas adquirirem, maiores serão suas condições de participar do debate e buscar o auto-
esclarecimento e aumentar sua capacidade de julgar. 

A educação é um tema que perpassa também as discussões teóricas sobre a democracia. Pateman 
(1992), por exemplo, buscando reforçar a relação entre educação e democracia, no âmbito da democracia 
participativa, explica que a participação é também uma prática educativa, pois, por meio dela é possível 
formar “cidadãos” comprometidos com assuntos de interesse coletivo existentes no local onde vivem. 

A relação entre educação e participação também é encontrada na “educação ambiental”, disciplina 
recém criada118, que se consolidou em um contexto de intensas transformações. Trata-se de um campo em 
desenvolvimento e deve “ser entendida como educação política, no sentido de que ela reivindica e prepara os 
cidadãos para exigir justiça social, cidadania [...], autogestão e ética nas relações sociais e com a natureza.”119 
Um de seus objetivos é “levar os indivíduos e grupos a perceber suas responsabilidades e necessidades de 
ação imediata para a solução dos problemas ambientais. [...]. Fazer com que as pessoas entendam sua 
responsabilidade, direitos e deveres para se alcançar uma melhor qualidade de vida”120 e participem. 
                                                 

116 Entendemos que a relação entre educação e práticas participativas é um tema de grande relevância; contudo, faremos uma 
abordagem breve, em virtude da necessidade de desenvolver estudos mais aprofundados, o que foge ao escopo deste trabalho. 
117 Cf. FREIRE, Paulo. Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. São Paulo: Paz e Terra, 1996. 
118 Grosso modo, a “educação ambiental” surgiu na Conferência sobre Meio Ambiente Humano, realizada em Estocolmo, 1972, 
tendo sido registrado em suas resoluções que, para solucionar os problemas ambientais, é necessário educar o cidadão. 
Posteriormente, em 1977, ocorreu o Primeiro Congresso Mundial de Educação Ambiental, em Tibilissi, na Geórgia, onde se 
discutiram os trabalhos realizados, até então, sobre os fundamentos filosóficos e pedagógicos e os objetivos da educação ambiental. 
119 REIGOTA, Marcos. O que é educação ambiental. São Paulo: Brasiliense, 2004. p.10. 
120 Idem, p. 34. 
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Em suma, a participação pode ser aperfeiçoada por meio da educação, em sentido amplo, uma vez 
que esta desenvolve habilidades importantes nos indivíduos como a: percepção dos problemas e de seu 
contexto, atitude crítica perante os fatos da realidade, distinção entre causas e efeitos, tolerância e manejo de 
conflitos, organização grupal, dentre outras. Tal aprendizado pode ser estimulado em instituições formais, 
mas ele  só ocorre realmente por meio da vivência coletiva, da práxis, observando-se novos métodos – 
participativos. Daí a expressão: “participar se aprende participando.”  

 

3.4.4. CRÍTICAS ÀS PRÁTICAS PARTICIPAT IVAS 

Percorrendo a literatura recente sobre práticas participativas, Côrtes (2005) apresenta uma importante 
análise a respeito das críticas à participação e verifica a existência de dois grandes grupos teóricos: o grupo 
dos céticos e o grupo dos otimistas, sendo que este se subdivide em duas vertentes. 

Os membros121 do grupo dos céticos não acreditam que os fóruns participativos podem favorecer a 
democratização da gestão pública ou aprimorar a implantação de políticas, tornando-as mais eficientes. 
Entendem que: há pouca legitimidade dos participantes; os processos políticos são pouco democráticos; o 
desenho institucional destes espaços não garante acesso universal à participação, ao contrário, o restringe; e o 
processo tem sido dominado por grupos políticos com mais recursos. A principal contribuição deste grupo é 
que ele alerta para o fato de que a existência de tais espaços não representa, inevitavelmente, uma 
democratização das relações entre o governo e a sociedade civil. (CÔRTES, 2005) 

Os integrantes122 do grupo dos otimistas , por sua vez, dão crédito às práticas participativas e 
entendem que elas contribuem para a democratização da gestão pública e para a inclusão de interesses 
tradicionalmente excluídos das discussões e decisões. Este grupo se subdivide em duas vertentes. Para a 
primeira vertente, os canais participativos fazem parte do espaço público  e propiciam a expressão de 
interesses gerais apresentados pelos movimentos sociais e pelas entidades da sociedade civil; estes canais 
podem aperfeiçoar as formas de participação política em democracias representativas, nas quais os grupos 
corporativos, defensores de interesses particulares, controlam os “recursos comunicativos disponíveis” 
(CÔRTES, 2005), e podem permitir maior articulação entre sociedade e Estado.  

A segunda vertente, por sua vez, concorda com o diagnóstico elaborado pelos “céticos”, de que a 
participação não produz necessariamente relações mais democráticas e de que existem “participantes 
preferenciais”; entretanto, interpreta tal diagnóstico sob outra perspectiva. Entende que os fóruns 

                                                 

121 Todavia existem poucos trabalhos desenvolvidos neste grupo; são autores exemplares desta corrente: FIORINA, Morris. “A dark 
side in the civic engagement. In: T. Skocpol & M. P. Fiorina (orgs.) Civic engagement in American democracy. Washington: 
Brookings/Sage, 1999; PINTO, Celi R. J. “Espaços deliberativos e a questão da representação”. Revista Brasileira de Ciências 
Sociais, vol 19, n 54, p. 97-112, 2004; SKOCPOL, Theda. “Advocates without members: the recent transformation of American civic 
life”. In: T. Skocpol & M. P. Fiorina (orgs.) Civic engagement in American democracy. Washington: Brookings/Sage, 1999.  
122 Este grupo é mais numeroso e possui uma produção maior que o anterior. São representativos desta corrente os seguintes 
estudiosos (e obras): AZEVEDO, Sérgio e ABRANCHES, Mônica. “Conselhos setoriais: o caso da Região Metrop olitana de Belo 
Horizonte”. Cadernos Metrópole, n.7, p.41-71, 2002; EVANS, Peter, “Além da ‘monocultura institucional’: instituições, capacidades 
e o desenvolvimento deliberativo”, Sociologias, n.9, p.20-63, Jan/2003; FUNG, Archon e WRIGHT, Erik O. “Deepening democracy: 
innovations in empowered participatory governance”. Politics & Society, vol 29, n.1, p.5-41, Mar/2001; COSTA, 1997; JACOBI, 
2002; SANTOS, 2001; SANTOS; AVRITZER, 2002. 
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participativos são neocorporativos e que incorporam e representam as demandas de trabalhadores ou 
“clientes” e não interesses gerais como defendem os estudiosos da primeira vertente; neste sentido, há um 
limite à participação, principalmente dos grupos mais pobres, mas isto não retira o valor destes fóruns. 

 

Uma visão crítica123 sobre a crescente onda de adesão à participação está presente na obra 
“Participation: the new tyranny?” (COOKE; KOTHARI, 2001), cuja  idéia central é que, mesmo quando a 
participação é buscada de forma séria e comprometida, ainda assim envolve formas de poder com potenciais 
efeitos de dominação. Nela, é ressaltado que a idéia de participação passou a exercer uma opressão sobre o 
pensamento e a ação, levando as investigações ou intervenções, que não a adotam, a serem taxadas de 
inválidas ou antiéticas.  

São identificados três conjuntos de tirania  da participação: a tirania do método; a tirania da tomada 
de decisões e controle ; e a tirania do grupo.  

No que se refere à tirania das técnicas e do método, argumenta-se que a atuação entusiasmada e o 
uso de determinadas técnicas, muitas vezes, acabam obscurecendo o “conhecimento local” , um dos 
elementos que se pretende valorizar. De acordo com Kesby (2003), este fato é particularmente verdadeiro 
quando a participação é abordada de forma tecnocrática e vista como uma ferramenta neutra de investigação 
e ação. A condução dos processos participativos, por seu turno, pode resultar em outra tirania  – a da tomada 
de decisões e controle - quando os moderadores ou facilitadores, que se consideram isentos, conduzem os 
processos de discussão e de tomada de decisões, influenciando-os por meio de seu discurso e ação. Além 
disto, muitas vezes, os agentes externos à comunidade buscam obter um consenso desta sem reconhecer que 
existem diferentes posições e saberes em seu interior. Esta atitude pode contribuir para consolidar alguns  
elementos presentes no discurso dominante, resultando na chamada tirania do grupo. 

Contudo, de acordo com Kesby (2003), este conjunto de críticas é limitado porque apresenta um tom 
extremamente pessimista, não considera qualquer potencialidade das práticas participativas nem concebe que 
os facilitadores e mediadores podem aprender a lidar com o conhecimento local de forma mais positiva. 

 

As diferentes abordagens e matrizes conceituais , abordadas neste capítulo, nos permitem definir 
alguns pressupostos gerais sobre os mecanismos de descentralização e de participação, os quais têm dado 
“vida nova” ao espaço público e ao processo de diálogo e negociação sobre questões que envolvem a 
coletividade.  

                                                 

123 Embora não tenham sido as primeiras críticas sobre a participação, nesta obra, pode-se encontrar críticas bem provocativas e 
oportunas. Seu diferencial é que trouxe à luz certos temas que causaram um desconforto naqueles que são favoráveis à participação, 
tais como: a incorporação do discurso da participação por uma grande variedade de agendas políticas; a consideração das 
comunidades locais como entidades socialmente homogêneas, ignorando suas divisões internas; a valorização das ações na escala 
local sem conectá-las com o processo mais amplo e com outras instituições; a visão da participação como panacéia, desconsiderando 
suas próprias tensões - práticas e teóricas (KESBY, 2003). 
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Não se verifica uma única forma de abordar tais mecanismos e as visões contrastam entre si: 
enquanto para alguns, tratam-se de simples instrumentos, elementos neutros, para se atingir certos objetivos, 
para outros, tratam-se de fins em si mesmos, isto é, elementos com profundo conteúdo político, capazes de 
alterar as relações presentes na sociedade e entre esta e o Estado. Nosso entendimento é de que sempre há 
um componente político expresso – ou contido – nestes mecanismos, o qual direciona os resultados práticos.  

Existem diferentes personagens envolvidos - protagonistas, coadjuvantes, figurantes - e, também 
aqueles que optam por não atuar nos espaços estabelecidos ou que dele são excluídos, os quais podem 
permanecer enquanto platéia (público). A este respeito, é preciso considerar que a fraca presença, ou mesmo 
a ausência, de determinados grupos sociais nos espaços públicos não é uma decorrência, apenas, de 
manobras do Estado, mas também do fato de que alguns destes grupos ainda não se deram conta que uns 
direitos complementam outros, como no caso do meio ambiente e da gestão das águas, e de que por meio da 
descentralização e da participação podem se articular a órgãos representativos e organizações sociais no 
âmbito dos conselhos. Cabe ressaltar também que algumas experiências recentes vêm mostrando que a 
participação cidadã também pode beneficia r o corporativismo e alguns sujeitos sociais já inseridos na 
estrutura socioeconômica. (CUNILL GRAU, 1999) 

Neste sentido, segundo Olvera (2003, p.23), a  

“participação cidadã” implica tanto a presença de atores sociais [...] como de instituições apropriadas para 
seu desenvolvimento. Na maioria dos casos se propõem medidas de engenharia social que assumem que 
desenhando instâncias de contato entre o governo e a sociedade (comitês consultivos, conselhos cidadãos, 
etc.), se garante a ansiada participação e o bom governo. Perde-se de vista que as formas não podem 
substituir o conteúdo. Com efeito, as instâncias formais de participação não serão autênticas enquanto não 

existam atores sociais reais que as usem construtivamente. [...]. Se bem é certo que as instituições 
importam, já que facilitam ou promovem novos processos de aprendizagem coletiva, elas não garantem 
por si mesmas a autenticidade dos participantes. 

Deve-se, portanto, colocar especial atenção no aspecto social, antes que no desenho institucional e 
enfrentar o desafio de, como aponta Raichelis (2005, p. 66), “qualificar as ações coletivas e os novos sujeitos 
que, ao longo de suas lutas sociais, explicitam de distintas formas os conflitos presentes na sociedade.” 

No próximo capítulo, considerando que são os grupos sociais que podem, ou não, utilizar 
construtivamente os canais participativos, vamos nos debruçar sobre os diferentes “personagens” que 
compõem esta história .  


