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Resumo

Este artigo apresenta uma reflexão so bre edu ca ção e as pos si bi lidades de ampliação da cida da nia e da par ticipação, con si deran do especialmente as con dições em que está se construindo
um es paço pú blico no Brasil, assim como os alcances e limites
do proces so de consolidação de engenharias ins titucionais ino vadoras na gestão da coi sa pú bli ca.
Os dados foram colhidos em pesqui sa realizada em quatro
municípios paulistas São Pau lo, San to André, Itu e Bo tu ca tu
com a fina li da de de examinar em que medida e de que forma se
dá a participação na gestão da educação. Os resultados per mitem ava li ar as possibilidades e impossibilidades de viabilização
de di nâmicas inovadoras na relação gestão local/população
usuária. Dada a diversidade de for mas de ação, foi possível ana lisar o pa pel dos di versos ato res intervenientes, num contexto
em que ainda con vivem for mas tradicionais de gestão e ex periên ci as inovadoras que come çam a se le gitimar aos olhos da
po pu la ção.
O ar gu men to que está no cen tro da re fle xão sus ten ta que a par ti ci pa ção en con tra-se em es tre i ta vin cu la ção com o pro ces so de
descentralização e pode ser um mecanismo essencial para a de mocratização do poder público, além de constituir um espaço
vital para o for ta le ci men to de uma ci da da nia ati va e para o pro ces so de de mocratização da ação do Esta do e das suas práticas
ins ti tu ci o na li za do ras.
O tema ar ticulador tem em vis ta a participação popu lar na ges tão pú blica e as transformações qualitativas na relação Estado/Sociedade Civil, consideradas como re ferência de um ponto
de in flexão e refor ço das políticas públicas centradas na ampliação da cidadania ativa.
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Education, expansion of citizenship and
participation
Pedro Roberto Jacobi
Uni ver si da de de São Pa u lo

Abstract

This article presents a reflection on education and the
possibilities of the ex pansion of citizenship and
participation, taking into account the conditions under which
a public space is be ing built in Brazil, the reach and limits of
the consolidation process of innovative ins titutional
engineering in public management.
The empirical data were drawn from a research conducted in
four cities in São Paulo State São Paulo, Santo André, Itu, and
Botucatu with the purpose of examining to what extent and in
which ways the participation in the management of education
occurs. The results allow assessing the possibilities and
impossibilities of implementing innovative dynamics in the
relationship between local management and community. Given
the diversity of forms of action, it was possible to analyze the
role of the different agents in a context where traditional forms
of management still coexist with innovative experiences that
begin to gain legitimacy under the eyes of the population.
The core argu ment of this reflection sustains that
participation is clo sely linked to the process of
decentralization, and it is an es sential mechanism to the
democratization of public authority. Besides, it constitutes a
vital space for the streng thening of an active citizenship and
the democratization process of the State acti on and its
institutionalizing prac tices.
The ar ticulating theme has in view the pu blic participation in
public management and the qua litative changes in the
State/Society re lationship, re garded as the reference of a
turning point and reinforcement of public po licies centered on
the expansion of acti ve ci tizenship.
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Este artigo apresenta uma reflexão sobre
os te mas da par ticipação e do controle so cial;
da cons trução do espaço públi co nas relações
entre poder públi co e Sociedade Ci vil; dos alcances e li mi tes no pro ces so de con so li da ção de
engenharias ins titucionais inovadoras na gestão da coi sa pública; e da cidadania.
A ques tão da participação e de suas múltiplas dimensões com particular ênfa se na participação citadina, na sua dimensão cotidiana e
em seu im pacto so cietal, é abordada segundo
as te orias con temporâneas de Sociedade Ci vil,
so bre tu do aque las que tra tam do tema da re definição das relações en tre Estado e Sociedade
Civil no Bra sil.
Ten do como re fe rên cia qua tro es tu dos de
caso, analisam-se os alcances e li mi tes da par ti cipação na gestão da educação. A análi se está
baseada nos resultados de pesqui sa so bre Descentralização, Participação e Democracia desenvolvida na Faculdade de Educação da
Universidade de São Paulo entre 1989 e 1994,
com o apo io do CNPq. Realizada em qua tro
municípios pa ulistas – São Pa ulo, San to André,
Itu e Botu ca tu –, procurou in vestigar os al cances e limites de ações descentralizadoras, e a
partir daí avaliar seu signi fi ca do e con jecturar
acerca das possibilidades e im possibilidades de
viabilização de dinâmicas inovadoras na re lação entre ges tão local e popu la ção usuária, assim como sobre o seu impacto jun to aos
distintos setores so ciais envolvidos durante o
pe río do 1989-1992. Sen do as sim, é pos sí vel es tabelecer elementos de comparação sobre o pa pel dos diferentes ato res inter ve ni en tes, num
contexto no qual ainda convi vem as formas
tradicionais de ges tão e as experiências ino vadoras que co meçam a se legitimar aos olhos da
população.
O princi pal argumento des ta reflexão
está cen trado na noção segundo a qual a par ticipação está em estreita vinculação com o proces so de descentralização e, por esta razão, é
compreendida como um mecanismo essencial
para a democratização do poder públi co, além
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de cri ar um es pa ço vi tal para o for ta le ci men to
de uma ci dadania ativa e para o proces so de
democratização da ação do Estado e das suas
prá ti cas ins titucionalizadoras. O tema ar ti culador tem em vista a participação popu lar na
gestão pública e as transformações qua li ta tivas na relação en tre Estado e Sociedade Ci vil,
consideradas como referência de um ponto de
inflexão e como re forço das polí ti cas pú blicas
cen tra das na ampliação da cida da nia ativa.
Esta esco lha de corre da necessidade de
aprofundar a re fle xão em torno de um tema
que, dada a sua atualidade, exige aná lises so bre os seus al can ces e limites, mas prin ci palmente so bre a potencialidade im plícita na
constituição de uma esfera pública não es tatal. Isto se con substancia por meio da criação
de ins ti tu i ções voltadas para a produ ção e
reprodução de políticas públicas não con troladas pelo Estado, mas com um caráter in duti vo, fisca li za dor e contro la dor so bre este.
O desafio, portanto, é o de ana lisar, de
um lado, os impac tos de práticas par ti ci pa tivas que apontam, a partir da manifestação do
coletivo, para uma nova qualidade de ci da dania, que ins titui o ci da dão como cri a dor de di reitos, o que permite abrir novos es paços de
par ti ci pa ção so ciopolítica; e de ou tro, os aspec tos que configuram as barre i ras que pre cisam ser superadas para multiplicar iniciativas
de ges tão que articulam eficazmente a complexidade com a democracia.
A aná li se das prá ti cas par ti ci pa ti vas traz
à tona, na ma i or parte das vezes, uma le itura
que osci la entre a apo logia e o voluntarismo
de um lado; e a in diferença e a su bestimação,
de ou tro; o que pouco con tribui para a problematização dos complexos e diversificados
processos em cur so.
Existe, portan to, uma crescente ne cessidade de entender as ambigüidades dos processos so ciais e os arranjos pos síveis, prin cipal men te os limites, tendo como referência
uma aná lise quali ta ti va das práti cas soci a is e
das atitudes dos diver sos atores en volvidos,
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tanto nas experiências que inovam na gestão
da coi sa pública, como nas que man têm inal teradas as prá ticas tradicionalmente de sen vol vidas.
Refletindo sobre participação e
democracia
As múltiplas dimensões da participação

Na América Latina a luta pela conquista
de es paços para aumentar a participação soci al
é sem dúvida um dos aspec tos mais de sa fi a dores para a análi se so bre os al can ces da de mocracia nas re lações en tre o nível local de go verno e a cida da nia.
Na década de 1990 a participação, nas
suas diversas dimensões, vem sendo am parada
e institucionalizada na Améri ca Latina dentro
dos marcos das democracias representativas. A
participação popu lar se trans forma no re fe rencial de ampliação das pos sibilidades de aces so
dos setores populares a espaços antes não
ocupados, den tro de uma pers pec ti va de de sen 1
volvimento da Sociedade Ci vil , e de for ta le cimento dos mecanismos democráticos. É também a garantia de que programas de com pensação social – no contexto das polí ti cas de
ajuste es tru tu ral e de li be ra li za ção da eco no mia
e de pri va ti za ção do pa tri mô nio do Esta do – se jam executados de forma eficaz. Entretanto, o
que se obser va é que no geral as propostas par ticipativas ain da per ma ne cem mais no pla no da
retórica do que da prática.
Poucas são, de fato, as experiências de
ges tão mu ni ci pal que as su mem uma ra di ca li da de de mocrática na gestão da co isa pú blica e
ampliam con cretamente o po tencial par ti ci pativo.
A análise dos processos existentes está
permeada pe los condicionantes da cultura política, tan to no Brasil como no resto dos pa íses
da Améri ca Latina, marcados por tradições estatistas, centralizadoras, pa trimonialistas e,
portanto, por padrões de relação cli entelistas e
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meritocráticas. Entretanto, estes con di ci onantes não têm sido necessariamente um fator impeditivo para a emer gência de uma
diversidade de formas de participação dos se tores populares, em bora en tre estas haja
aquelas que ainda se situ am no escopo das
práticas de contextos mais tradicionais e outras que as contradizem abertamente.
Ao identi fi car a participação citadina
como uma forma diferenciada da demo cra cia
representativa – a que passa pe los parti dos
políticos, eleições e in tegração formal dos go vernos –, sig nifica que a pensamos a par tir de
sua dimensão cotidiana e de seu im pacto societal. Assim sendo, a participação pode as sumir duas faces: a que coloca a sociedade em
contato com o Esta do, e a que re concentra a
participação em si mesma, buscan do seu fortalecimento e desenvolvimento autônomo. O
que está efetivamente em pa uta é o alcance
da de mocratização do apare lho es tatal, no tadamente quan to à sua publicização. Dito em
outros termos, trata-se de pensar sobre a par ticipação da popu la ção e a sua relação com o
fortalecimento de prá ti cas po lí ti cas e de cons tituição de direitos que transcendem os processos eleitorais e seus freqüentemente am bíguos e/ou contraditórios refle xos so bre a cidadania.
Esfera pública, direitos e cidadania:
os atores em processo

O tema dos direitos e da cidadania as sume dimensão relevante no contexto des te referencial ana lítico, na medida em que per mi te
aprofundar o signi fi ca do do impac to e das
trans for ma ções ocor ri das na re la ção en tre So ciedade Civil e Estado des de me a dos da dé cada de 1980.
1. Para Hegel “a sociedade civil representa o primeiro momento de
formação do Estado, o Estado jurídico-administrativo, cuja tarefa é
regular relações externas, enquanto o Estado propriamente dito
representa o momento ético-político, cuja tarefa é realizar a adesão
íntima do cidadão à totalidade de que faz parte, tanto que poderia ser
chamado de Estado interno ou interior” (Bobbio, 1987, p. 42).
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No limiar do sécu lo XXI, as contradições
em torno do uso dos conceitos se acentuaram,
pois há a continuidade do uso de uma análi se
“dos processos de trans formação so cial do fim
do sé culo XX com recurso a quadros conceptuais desenvolvidos no sé culo XIX e adequa dos
aos processos so ciais então em curso”, como
bem viu San tos (1996, p. 243-245). A nossa re flexão tam bém se apóia nos conceitos for mu lados por Arato e Cohen (1994), Avritzer (1993) e
Habermas (1990), que tomam como ponto de
partida analítico a revitalização da Sociedade
Civil as sociada à cri se do Estado keynesiano.
Avritzer (1993) desenvolve sua aná lise em torno desse ressurgimento e dos paradigmas em
pauta. Ele toma primeiramente a abordagem
habermasiana, centrada no tema da esfera públi ca como cai xa de ressonância dos pro blemas
a serem or ganizados pelo sis tema político. Para
Habermas, segundo Avritzer (1993, p. 214),
as sociedades mo dernas se estruturam através
de dois princípios societários distintos: a lógica
es tra té gi ca do sistema que organizaria o mer cado e o Esta do e a ló gi ca da ra ci o na li da de co mu nicativa que leva à organização da soli da ri e da de
e da identidade no interior do mun do da vida. A
dis pu ta do es pa ço so ci al nos pon tos de en con tro
entre sistema e mundo da vida constituiria, se gundo Habermas, a disputa po lítica fun da mental das sociedades contemporâneas.

A esfera pú blica é aponta da por Ha bermas como ponto de en contro e local de dis puta
entre os princípios divergentes de organização
da so ciabilidade e os movimentos so ciais, que,
por sua vez, se constituiriam nos atores que re agem à reificação e burocratização dos domínios
de ação estruturados comunicativamente, em
defesa da res ta u ra ção das for mas de so li da ri e dade postas em risco pela racionalização sistêmica
(Avritzer,1993).
A pos sibilidade de al terar a ins ti tu ci o nalidade pú blica está associada às demandas que
se estru tu ram na sociedade, e a esfera públi ca
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representa a construção da viabilidade ao
exercício da influência da sociedade nas de cisões públicas assim como co loca uma de manda de pu blicização no Esta do. O que está em
jogo é a necessidade de atualização dos
princípios ético-políticos da de mocracia e o
fortalecimento do tecido associacional, que
potencializa a con cretização da democracia
no res to das es fe ras da vida social. Segun do
Put nam (1994) as práti cas soci a is que constroem a ci dadania podem constituir-se num
espaço privilegiado para cul tivar a res pon sabi li da de pes soal, a obrigação mú tua e a co operação vo lun tá ria. As prá ti cas so ci a is que são
inerentes à ci da da nia re la ci o nam-se com a so lidariedade e com o equi lí brio de di re i tos e de veres. A ampliação da esfera públi ca coloca
uma demanda à so ciedade em termos tanto
de ob ter uma mai or in fluência so bre o Estado
como de conhecer/estabelecer sua limitação,
o que im plica que a autonomia so cial su põe
transcender as as simetrias na representação
so ci al, bem como mo di fi car as re la ções so ci a is
em fa vor de uma maior auto-organização
social.
Redefinição das relações entre Estado e
Sociedade Civil no Brasil

A redefinição das re lações en tre Estado
e Soci e da de Civil 2 no Brasil no final da década
de 1970 impli cou a constituição, com mui tos
percalços, de uma es fe ra so ci e tá ria au tô no ma.
O surgimento da Sociedade Ci vil brasileira
está in dissoluvelmente vin culado não ape nas
à emer gên cia de mo vimentos sociais, mas
também ao “pro cesso pelo qual atores so ciais
modernos e de mocráticos surgiram, ad qui riram uma nova iden tidade demo crá ti ca e passaram a pressionar o Estado e o sis te ma polí tico a se adaptarem a uma nova concep ção

2. Para Habermas a Sociedade Civil constitui uma dimensão do
mundo da vida assegurada institucionalmente por um conjunto de
direitos que a pressupõem, ao mesmo tempo que a diferenciam das
esferas da economia e do Estado (Arato e Cohen, 1994).
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acerca da mo derna ins titucionalidade de mocrática“ (Avritzer, 1994, p.290).
Os atores so ciais que emergem na So ci edade Ci vil após 1970, à re ve lia do Estado, cri aram no vos es pa ços e for mas de par ti ci pa ção em
face do poder público. Essas rela ções foram
construídas tan to pelos mo vimentos populares
como pelas diversas ins tituições da Soci e da de
Civil que ar ticulam de mandas e ali anças de resistência popular e lutas pela con quista de
direitos ci vis e so ciais. Os movi mentos não só
tiveram pa pel relevante no estabelecimento de
estruturas democráticas fun damentais propícias à participação popular, como também
exerceram um impacto substancial so bre as
formações nor mativas do ele itorado, e, por tanto, sobre a are na política formal. Ao gera rem
no vos ele men tos de co nhe ci men to e de cul tu ra,
muitos mo vimentos im primiram sua marca e
orientaram sua ação pela de fesa de prá ticas
pautadas pela sua au to no mia, pela ne ces si da de
de tornar visí vel a sua ca pacidade de auto-organizar-se e de desenvolver a de mocracia
direta, o que transfor mou as ca rências do seu
3
entorno em práticas reivindicatórias.
Outro as pecto que não pode ser posto de
lado refere-se ao fato de as instituições da Sociedade Ci vil não re presentarem um todo monolítico, dada a com plexidade da sociedade.
Isso traz à tona as dife ren ças en tre as sociações
da Sociedade Civil e os grupos de in teresse, o
que permite destacar a participação popular e a
conquista de direitos de ci dadania.
Deve-se en fatizar também os im pactos
que as transformações do proces so político
mais amplo provocam na feição dos mo vi mentos populares, na medida em que estes passam
a ser reconhecidos cada vez mais como in ter locutores válidos. No proces so de diálogo com
esses mo vi men tos, o dis cur so dos ór gãos pú bli cos se transforma, incor po ran do pa u la ti namen te as de man das da po pu la ção, por exem plo
às das comunidades de bair ro que reivindicam
acesso a ser vi ços ur ba nos básicos. O Esta do não
vê mais os movimentos somente como seus
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adversários, pois passa a le gitimar suas re i vindicações e as ins creve no cam po dos direitos.
Muitos mo vimentos apontam, a partir da reposição do coletivo, para uma participação
original na gestão da coisa pú blica, na qual a
representação não re sume todo o esforço de
organização, mas con figura a parte de um
processo por meio do qual a po pu la ção cria as
condições para influ en ci ar a dinâmica de fun cionamento de um ór gão do Esta do. Assim, os
movimentos tor nam manifesta uma iden ti dade que se concretiza a par tir da construção
coletiva de uma noção de dire i to, que, relacionada diretamente com a am pliação do
espaço de cidadania, dá lugar ao re co nhe cimento público das carências (Jaco bi, 1990).
Com as mudanças po lí ti co-ins ti tu ci onais que se dão a partir de 1983, os mo vi mentos pas sam a enfren tar a tensão em face de
sua institucionalização 4 , que acontece em razão da dúvida em participar ou não nos moldes da política ins titucional, que vai de
encontro à defesa de um as sociativismo in gênuo e in transigente; dúvida tam bém quanto
ao visí vel per fil corporativista que tais
movimentos acabam toman do, situação que
decorre da ausên cia de cri térios regulatórios
que cortem transversalmente os grupos de interesse, ga rantindo a participação das
diferenças.
3. Doimo (1995, p. 47-48) desenvolve uma excelente reflexão sobre
o perfil e o impacto dos movimentos e as polaridades interpretativas.
Segundo a autora três matrizes interpretativas prevaleceram desde os
anos 70. A primeira de inflexão estrutural-autonomista a partir de dois
postulados: as contradições urbanas e a capacidade de organização
autônoma da Sociedade Civil, com base na reflexão de Manuel Castells,
Jordi Borja e Jean Lojkine nos países centrais e de José A. Moisés no
Brasil. A segunda de inflexão cultural-autonomista, a partir de 1982,
enfatizando a “pluralidade de sujeitos” e uma “constelação de novos
significados” criados “a partir da própria experiência” através dos
ensaios de Lúcio Kowarick, Eder Sader, Maria Célia Paoli, VeraTelles
dentre os principais analistas. A terceira matriz mais conhecida como
“enfoque institucional” é representada dentre outros por Renato
Boschi, Ruth Cardoso e Carlos Nelson dos Santos.
4. Cardoso (apud Doimo, 1995, p. 55-56) afirma que o Estado cria a
potencialidade da reivindicação e a inevitabilidade da ação direta,
explicitando um potencial de conflitos que se manifesta mediante
condutas de interlocução direta com o sistema de decisões.
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O proces so de construção da cidadania é
perpassado por paradoxos, na medida em que
se explicitam três dinâmicas con comitantes: o
reconhecimento e a construção das iden ti da des
dos distintos su je i tos so ci a is en vol vi dos, o con texto da inclusão das necessidades expres sas
pelos distin tos suje i tos soci a is e a de finição de
novas agendas de gestão, notadamente quan to
à extensão dos bens a amplos seto res da po pula ção. Esta no ção de ci da da nia está es tru tu ra da
a partir de uma definição le gal dos direitos e
5
deveres que a constituem.
A re alidade social deste fim de século
apresenta um mosaico caótico, no qual também
se inscreve o Brasil. A di mensão da cidadania
está ancorada na “participação na esfera pú blica”. Isso inclui a participação ativa no processo
público (as responsabilidades da cidadania) e
nos aspectos simbólicos e éticos apoiados em
fatores subjetivos, que conferem um sentido de
identidade e de pertencimento, ou seja, um sen tido de comunidade. Além disso, da perspectiva
da ordem democrática em constituição, o complexo processo de construção de cidadania representa, de um lado, a articulação en tre os
requisitos da governabilidade e da re presentação; e, de outro, a participação e o controle pelos cidadãos da gestão governamental, como
dimensões não só suficientes, mas necessárias
para garantir a construção democrática.
As complexidades da extensão da
cidadania no Brasil

No Brasil, a reflexão em torno da ci da dania se atém aos obs táculos à sua expansão, de correntes da cultura polí ti ca tradicional e das
perspectivas da sua transformação.
A no ção de ci da da nia ati va, que se dis tin gue daquela de ci da da nia passiva – outor ga da
pelo Esta do com a idéia mo ral do fa vor e da tu tela –, está forta le ci da pela Consti tu i ção de
1988, implicando o re conhecimento da complementaridade en tre a representação política
tra di ci o nal e a parti ci pa ção popular di re ta mente exer cida (Benevides, 1991). Na dinâmica do

fortalecimento dos instrumentos jurídicos
que tor nam efe ti vos os di re i tos e de ve res, a ci da da nia exige ins tituições, me diações e comportamentos próprios, e se constitui à me di da
que es paços so ciais de lutas são cria dos e me diante a de finição de insti tu i ções per ma nentes para a expressão política, tomadas como
instrumentos para o aperfeiçoamento e for tale ci men to da democracia participativa. A
nova di mensão da cidadania inclui a constituição de cidadãos como su jeitos so ciais ativos e, para a sociedade como um todo, um
aprendizado de convivência com esses ci dadãos emer gentes que se re cusam a per ma necer nos lu gares que lhes foram de finido soci al
e culturalmente (Dagnino,1994).
No Brasil, o modelo de gestão pública
até o final da dé cada de 1970 estava es tru tura do com base na concentração do poder deci só rio e da execução no nível do governo
federal, de finindo atribuições e competências
residuais para o ní vel estadual e definindo
para os mu nicípios atri buições de inte res se
lo cal. Tal proces so se trans forma sig ni fi ca tiva men te a partir da crise do mo delo existente
e das mudanças no desenho po lí ti co- ins ti tuci o nal.
Na década de 1980, durante a crise econômica, muitos serviços que estavam na mão
da União passaram para os go ver nos sub na ci onais. E o que a experiência recente mostra é
que tem havido uma uti li za ção ine fi caz dos re cursos por parte dessas ins tâncias de poder.7
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5. Há dois eixos centrais do debate ideológico, teórico e político: a
natureza dos sujeitos e o conteúdo dos direitos. O primeiro refere-se à
visão liberal-individualista e o segundo à existência de direitos
universais e à relação entre direitos humanos, civis, políticos,
econômico-sociais e coletivos (Jelin, 1994, p. 43).
6. Para um aprofundamento da noção de cidadania, ver Maria V.
Benevides (1991). A autora aponta o caminho da democracia semidireta
como meio de recuperar a soberania popular: a associação da
democracia representativa com mecanismos de democracia direta.
7. Apesar do aumento das transferências de recursos, a ausência de
garantias e de critérios claros para os repasses de recursos vinculados
às políticas sociais de forma setorializada faz com que tanto os estados
como os municípios não assumam a responsabilidade pela resolução
de problemas historicamente não resolvidos.
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Isto acaba por constituir um conjunto frag mentado e inorgânico de programas e projetos governamentais, que configuram um padrão
altamente heterogêneo na implementação da
descentralização, oscilando entre ini ci a ti vas que
inovam na lógica da ges tão com par ti ci pa ção e as
que mantêm as fórmulas tradicionais de clientelismo e patrimonialismo. Nessa direção um dos
aspectos mais complexos e questionáveis está
relacionado com a postura institucional de es timular a participação como um fator de substituição, que procura envolver cada vez mais e de
forma mais direta os cidadãos na produção e/ou
no gerenciamento dos serviços públicos.
A noção de participação popular está associada des de os anos 1960 ao debate in ter nacional so bre o desenvolvimento (Wolfe, 1991).
Teve maior re percussão na déca da de 1970, na
ocasião em que se for ta le ce ram as pro pos tas al ternativas de de senvolvimento e se admi tiu a
incapacidade do Estado de controlá-lo e pla nificá-lo. O fato de o mesmo con ceito e as prá ticas propostas serem utilizados por diferentes
ideologias desper ta dúvi das e desconfianças
quan to aos re sul ta dos pos sí ve is. De acor do com
Wolfe, os diferentes ato res do cená rio de desenvolvimento conce be ram a participação de
diversas formas e promoveram distintas ini ci ativas participativas com perspectivas temporais
e expectativas diferentes ou se opu seram a elas.
Isto potencializa, segundo Cunill Grau (1991,
p. 87), “uma carga valorativa de caráter po si tivo que a converte em pla taforma de fácil uso
para constru ir ar tificialmente consensos e le gitimar de sigualdades”.
A parti ci pa ção dentro da pers pectiva de
um novo partilhar do proces so de cisório pode
ser vista como um encontro en tre ca tegorias
sociais, clas ses, gru pos de interesse, incluindo
uma ampla gama de interações.
No contexto da transição pós-democrática no Brasil, e em virtude das pressões de uma
So ci e da de Ci vil mais ati va e mais or ga ni za da, fo ram sen do cri a dos no vos es pa ços pú bli cos de in teração, sobretudo de negociação. Nesse con-
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tex to a par ti ci pa ção ci ta di na emer ge prin ci pal mente como referencial de rupturas e tensões,
e as prá ticas participativas associadas a uma
mudança qualitativa da gestão assumem vi sibilidade pública e repercutem na sociedade.
No Brasil, o tema das polí ti cas so ciais e
o das de si gual da des so ci a is de vem ser ana li sados como elementos constitutivos da ci da dania de sujeitos so ciais coletivos. As trans formações político-institucionais e a ampliação
de canais de representatividade dos seto res
organizados para atua rem junto aos órgãos
públicos, como conquista dos movi men tos
organizados da Sociedade Ci vil, mostram a
potencialidade de construção de sujeitos sociais identificados por obje ti vos comuns na
transformação da gestão da co isa públi ca, as sociada à cons trução de uma nova ins ti tu ci onalidade. Qu ando se fala de “parti ci pa ção dos
cidadãos“, de ve-se en fatizar que se tra ta de
uma for ma de in tervenção na vida públi ca
com uma motivação social con creta, que se
exer ce de for ma di re ta, ba se a da num cer to ní vel de institucionalização das re lações Estado/Sociedade (Jaco bi, 1990).
Isso abre a possibilidade de pen sar a ar ticulação entre a im plementação de prá ticas
descentralizadoras e uma engenharia ins ti tucional como o que conci lia participação com
he te ro ge ne i da de, for mas mais ati vas de re pre sentatividade que re forçam a re ciprocidade
em face da dimensão da or ga ni za ção mo le cular da soci e da de.
A formulação mais recorrente está es truturada em torno do aprofundamento do processo democrático e do seu impacto na ampliação da capacidade de influência sobre os
diversos processos decisórios em todos os
níveis da atividade social e das instituições so ciais. Nesse sentido, a participação social se
caracteriza como um importante instrumento
de fortalecimento da Sociedade Civil, no tadamente dos setores mais excluídos, na medida
em que a superação das carências acumuladas
depende basicamente da interação entre agen -
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tes públicos e privados no marco de arranjos
socioinstitucionais estratégicos. A participação
social se enquadra no processo de redefinição
entre o público e o pri va do, den tro da pers pec ti va de redistribuir o poder em favor dos sujeitos
sociais que geralmente não têm acesso a ele.
Trata-se de pensar o ordenamento das di ferenças tendo em vis ta o questionamento sobre o
papel do Estado como regulador da sociedade.
Por um lado, a participação é identificada
com os argumentos da democratização que têm
como referência o fortalecimento dos espaços
de socialização, de descentralização do poder e
de crescente autonomização das decisões, o que
acaba, portanto, por enfatizar um papel mais
autônomo dos sujeitos so ciais. Por outro lado, a
participação é vista a partir da criação de es paços e formas de articulação do Estado com os
sujeitos so ciais, que assim se configura em um
instrumento de socialização da política, re forçando o seu papel como meio para realizar in teresses e direitos so ciais que demandam uma
atuação pública (Cunill Grau, 1991).
O in centivo à parti ci pa ção no Brasil promovido por um núme ro crescente de ad mi nistrações muni ci pa is com per fil progressista tem
gerado reações por parte dos setores con ser vadores da so ciedade, que se mobi li zam para
neutralizar as possibilidades que se abrem para
uma efe tiva democratização nos pro ce di mentos de gestão dos assuntos públicos. A par ti cipação se tor na um meio fun damental de
institucionalizar relações mais diretas, flexí ve is
e transparentes, que reconheçam os direitos
dos cidadãos; bem como de reforçar laços de
solidariedade, num contexto de pressão social e
polarização política, que pro movam uma ci dada nia ati va, que disponha, por seu turno, dos
instrumentos para o questionamento per manente da or dem estabelecida.
A viabilização da participação deve possibilitar, apesar das limitações existentes, uma for ma mais direta e cotidiana de contato entre os
cidadãos e as instituições pú bli cas, para que es tas
considerem os interesses e concepções políti-
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co-sociais daqueles no processo decisório.
As práticas participativas representam
uma efetiva possibilidade de ampliação do espaço do público. A ampliação da esfera pú blica, reforçando a participação cidadã, potencializa a democratização da sociedade. Para
isso torna-se importante que ocorra o que
Bejarano (1994) denomina de soma-positiva
entre Estado e Sociedade Civil, considerando-se que estes operam diferenciadamente. A
fragilidade institucional que caracteriza o
Estado e a So ci e da de Ci vil na América La ti na se
explicita pela prevalência de uma dinâmica
marcada pela apropriação privada do público e
pela erosão da qualidade de cidadania.
Uma efeti va participação cidadã requer
o que Cunill Grau (1998) de nomina de prin cípios para o desenvolvimento da le gitimidade
democrática: a igualdade política, o plu ra lismo po lítico, a deliberação e a solidariedade.
Assim, pode se afirmar que, ape sar de al guns
avan ços, uma participação cidadã as sociada a
um pro je to de am pli a ção da es fe ra pú bli ca de pen de da capacidade de cada sociedade de
am pli ar a institucionalidade pública, as sim
como de for talecer a comunidade cívi ca (Put nam,1994).
Um dos principais be nefícios da par ticipa ção das co mu ni da des loca is no pla ne jamen to, mo ni to ra men to e ava li a ção das po líti cas so ci a is é a pos si bi li da de de ruptura gra du al, que pode gerar o con tro le so ci al do cha mado espa ço públi co (Navar ro, 1999) e,
quan do bem-sucedido, produzir-se-á nas estruturas de po der local.
Educação, descentralização e
participação: reflexões em torno
de quatro experiências
A política municipal e os alcances da
descentralização

Três das quatro experiências de gestão
municipal da educação, San to André, Itu e
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Botucatu, no período 1989-1992, mostram o
pequeno im pacto do Programa de Mu ni ci pa lização. Isso ocor re, porque a existência do convênio por si só não ga rante a obten ção de
recursos, pois re presenta apenas um repas se
burocrático que, ao não ser cum prido, im pede
que esses mu nicípios mantenham e ga rantam o
atendimento de cri anças em idade pré-escolar,
pelas qua is são respon sá ve is.
A falta de repasses de verbas es taduais e
federais é a prin ci pal ca usa das dificuldades de
atendimento das demandas, o que se con fi gu ra
como um alto grau de dependência do mu ni cípio em relação às transferências or çamentárias
das outras esferas de poder. Isso reduz sig ni fica ti va men te o al can ce da des cen tra li za ção que,
em vez de gerar o fortalecimento do poder
local, se transforma num proces so de pre fe i turização, que é, em suma, ape nas a des con centração dos serviços e atividades. Desse modo,
esse processo ten de a ca racterizar-se mais
como uma desconcentração administrativa do
que uma descentralização política que viria a
fortalecer o poder local.
Apesar de implementadas as Comissões
de Edu cação em Botu ca tu e Itu, como principais ins tru men tos de acom pa nha men to, ava li ação e reformulação das ações previstas nos
convênios, elas não conse guem exercer suas
funções, per dendo cre dibilidade junto à co munidade como instância articuladora, em vir tu de
da falta de repasse de re cursos da esfera es tadual. Tais Comis sões, portanto, têm um papel
mu i to li mi ta do, na medida em que suas de mandas não têm re percussão jun to à Se cretaria
Estadual, o que leva pou co a pouco a esvaziar
suas funções.
Não se ob serva, portanto, o avanço de
formas de cooperação en tre o Estado e es tes
municípios que pudessem representar uma am pliação do poder local na gestão da educação.
Assim a descentralização fica mui to mais no
plano da retó ri ca, tendo pou ca repercussão
como meio de transformação da lógica de
gestão.
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Na cidade de São Paulo o proces so é di ferente, na medida em que esse município é
responsável por 33,3% da oferta de Ensino
Fundamental e é o prin ci pal execu tor da edu cação pré-escolar. Por isso se estru tu ra di ferentemente de municípios me nores, mas,
mesmo as sim, se ressen te de uma con tra par tida do Go verno Estadual para que se via bi li ze
satisfatoriamente a municipalização.
O pro ces so de ne go ci a ção po lí ti ca se dá,
com ex ceção de São Pau lo, principalmente
fora do Legislativo, que não se constitui em
instância de formulação de polí ti cas. Mesmo
em Santo André, onde o Executivo as sume
uma cultura de gestão inovadora, a par ti ci pação do Legislativo é orientada para ações
pontuais. Já em São Paulo, o Le gislativo se
configurou como um espa ço de negociação
política, ca bendo-lhe um pa pel mais di nâ mico na formulação da le gislação so bre o tema
da educação, em bora as te máticas fos sem
geralmente restri tas a in teresses par ti cu la rizados.
Nos qua tro mu nicípios, o Exe cutivo
centraliza as iniciativas de formulação de polí ti cas e, no ta da men te em São Pa u lo, os te mas
abrangem a estrutura fun cional da Secre ta ria
e dis põem so bre diretrizes do ensi no mu ni cipal tendo por objetivo consolidar as ações em
educação.
A descentralização praticamente não
ocorre em Itu e Botucatu, pois, embora houvesse processos consultivos junto à população,
as decisões são tomadas pelo Executivo, pre valecendo um processo de gestão centrado no
peso do partido que administra. O prefeito es tabelece uma dinâmica de atendimento par ticular e pontual, privilegiando o clientelismo e
a resposta a demandas particularizadas.
Já em Santo André a des centralização
no plano local ocor re – tendo como pres suposto cri ar uma nova cultura política dos direitos – centrada na expansão do siste ma de
atendimento, no incremento percen tu al do
orçamento des tinado à educação e na de mo-
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cra ti za ção da ges tão. A ên fa se nes tes ei xos nor teadores explicita uma pos tura de enfrentar o
padrão clientelista pre dominante nas ges tões
anteriores, revertendo a expectativa da po pu lação, que na maioria das vezes espera res posta
às suas demandas particulares.
A experiência de São Paulo, particularmente, se caracteriza por um programa de
governo voltado para a participação da co munidade e para a descentralização, visando uma
estratégia de ampliação de sua base social e
política, a fim de consolidar uma forma de governar a cidade que reforce a cidadania ativa. A
democratização da gestão para reorganizar a
dinâmica de atuação do poder público está, por
sua vez, consubstanciada em três princípios
básicos: participação, descentralização e au tonomia. Com base nestes princípios foram
implementadas a democratização da gestão, a
democratização do aces so e uma nova qua li da de
do ensino com resultados diferentes em virtude
das resistências da própria máquina administrativa, e das dificuldades em estimular o
engajamento dos atores en volvidos. Existiu um
esforço significativo em viabilizar a re organização territorial/administrativa e decisória a partir
da implementação de uma engenharia institucional centrada na consolidação dos Núcleos de
Ação Educativa (NAEs) – que atuam como
unidades de apoio pedagógico numa pers pec tiva regionalizada e participativa – e no papel
aglutinador dos Conselhos de Escolas e os Conselhos Regionais de Conselhos de Escolas
(CRECES), no nível da unidade escolar, que
funcionam como unidades deliberativas. A
concepção dessa proposta fundamenta-se na
lógica de uma ação direcionada da base para
cima, reforçando os Conselhos de Escola como
instâncias de organização coletiva da escola e
como órgãos deliberativos, assegurando seu
poder de decisão sobre as questões estruturais e
pedagógicas.
Apesar de a Administração desenvolver
um enorme esforço para desmon tar a lógi ca
centralizadora da má qui na ad mi nis tra ti va, a re -
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sistência de alguns setores a uma par ti ci pa ção
mais abran gente da po pulação usuária di ficulta a im plementação ge neralizada dos Con se lhos de Esco la, observando-se variações
en tre regiões e escolas.
A participação e o controle público

Embora todos os mu ni cí pi os con templem, de al gu ma forma, em seus programas
de go verno a participação so ci al, as di fe renças en tre as ges tões são mu i to sig ni fi ca ti vas.
Em Itu e Botu ca tu o modelo da rela ção
Executivo-Sociedade está centrado na fi gura
do prefeito, que exer ce um pa pel in dutivo, ao
qual se associa a di nâmica da cultura política
tradicional baseada no atrelamento político
das li deranças comunitárias. A ine xistência de
canais insti tu ci o na is per manentes e de li be rativos de participação refle te uma postura tradi ci o nal des sas ad ministrações. O Executivo
se cons titui no espaço privilegiado das de cisões e exerce uma função cata li sa do ra pouco
inovadora. A re lação do pre feito com a po pula ção dos ba ir ros por meio de ca na is in for ma is
reduz, significativamente, tanto o papel das
vias institucionalizadas de parti ci pa ção di re ta
na gestão pública como a intensificação da
par ti ci pa ção en tendida como es pa ço pú blico
de exercício da cida da nia e de efetiva de mocratização da ges tão.
Os entraves ins titucionais geram imo bilis mo, in clusive da Sociedade Ci vil, que de ixa
de uti li zar as Co missões Mu nicipais, que são
um es paço constitucionalmente outorgado,
como fó rum e como lo cal de parti ci pa ção.
Isso re duz, portanto, a ca pacidade de acompanhamento da gestão e as possibilidades de
questionar a política im plementada pelo
prefeito.
Tan to em São Pa u lo como em San to
André, o ideá rio da ges tão dá mu i ta ên fase
ao com po nen te parti ci pa ti vo. Em San to
André, a Admi nis tra ção pri vi le gia o tra ba lho
com a comunidade, en tre tan to, os ca na is de
par ticipação não fo ram ple na men te im ple-
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men ta dos, e di ver sos Con se lhos de Esco la pari tá ri os ti ve ram um de sem pe nho bastan te
dis cre to porque os fun ci o ná ri os re sis ti ram a
uma relação mais aber ta com a co mu ni da de.
Ape sar de a Admi nis tra ção ser per meá vel às
de man das, po dem ser fe itas crí ti cas sob dois
fo cos: de um lado, exis te a fra gi li da de da popu la ção em organizar-se para ex pres sar suas
de man das e in te ra gir com a Admi nis tra ção; de
ou tro, há os se to res or ga ni za dos que ques ti onam a ti midez do pro ces so parti ci pa ti vo e suas
am bi güi da des em cer tos mo men tos do pro cesso de ci só rio.
Em São Paulo, na gestão Lu i za Erun dina,
embora não tivesse ha vido um proje to ple namente estruturado para viabilizar a par ti ci pação popular nos diversos as pectos da Admi nistração Mu nicipal, é inegável que exis tiu von tade polí ti ca para incorporar a par ticipação da
população nas diversas ins tâncias criadas para
a tomada de de cisões.8
O ponto de partida da ges tão era o programa de governo apresentado na campanha,
baseado numa proposta “democrática e po pular de governo”, cujo compromisso era o de
inverter pri oridades, re orientando os in ves timentos pú blicos de modo a atender pri o ri ta ri amente as necessidades e os direitos so ciais dos
setores mais carentes da população. Trata va-se
de governar uma cidade de mais de nove milhões de habitantes num contexto marca do: 1)
pelo desafio programático de concretizar uma
necessária rup tura com os ve lhos pa drões de se
fazer po lí ti ca; 2) pela ino va ção da di nâ mi ca po lítico-administrativa; e 3) pe las ten sões na de li mitação de es paço en tre a Administração e o
partido.
A inten ção inicial dessa ges tão foi a de
governar a partir de uma pro posta fortemente
ancorada no ideário político-partidário pre sente na campanha ele i to ral, cen tra do no es tí mu lo
e apoio às iniciativas da po pulação, com o obje ti vo de cri ar Con se lhos Po pu la res au tô no mos.
Tal proposta também resultou de uma con cepção predominante nos seto res populares mais
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organizados, no tadamente os da área de sa úde. Entretan to, a argumentação con fusa em
torno do re lacionamento en tre a Admi nis tração Municipal e os Conselhos Po pulares deu
espaço para a emer gên cia de posi ções mar cadas por forte viés con servador, criando um
clima de hos tilidade en tre diversas forças sociais e o Executivo nos prime i ros me ses de
gestão. No primeiro ano de gestão surge ainda como fator complicador a pri orização da
cam pa nha de Lula à pre si dên cia da Re pú bli ca,
o que provocou um foco de tensão en tre a
Administração e o partido, já que o sucesso
das administrações petistas era fundamental
para as estratégias eleitorais do partido. As
tensões surgi ram porque, enquan to o partido
tentava in terferir na gestão para que ela mostras se re sul ta dos po si ti vos devido ao con tex to
eleitoral, a pre feitura estava mais preocupada
em acertar o passo no plano financeiro e administrativo, que be iravam o caos, por cau sa
da perver sa herança recebida da gestão Jâ nio
Quadros.
Em São Paulo, a participação da so ci edade foi um componente prioritário na de mocratização da ges tão educacional, es ti mu lando a co mu ni da de a atu ar como inter lo cu to ra
privilegiada na gestão da po lítica tan to no ní vel local como municipal, bus cando reduzir,
na medida do possível, os aspec tos fi si o ló gicos e paternalistas fre qüentemente im plícitos
em pro je tos par ti ci pa ti vos. A di na mi za ção das
instâncias par ti ci pa ti vas, ape sar da re sis tên cia
do fun cionalismo, pos sibilitou um avanço
efetivo na autonomia ad ministrativa, fi nanceira e pedagógica das escolas, o que se pôde
verificar pe las dife ren ças de de cisões nas diversas regiões da cidade. O alcance da par ti cipação, ape sar do estímulo da Administração,
estava diretamente relacionado ao ní vel de
mo bi li za ção, or ga ni za ção e pressão exis ten tes

8. Segundo Couto (1995) a opção preferencial do PT era a
instauração de formas de participação popular que lograssem
substituir-se à barganha parlamentar.
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nos ba irros. Os Conselhos de Escola foram incentivados pela Administração, e seus re sul tados foram di versificados, principalmente pela
inexistência de um ethos efetivamente par ti cipacionista na popu la ção.
O desafio que es tava pos to era o de romper com as relações de poder existentes, va lo rizar e res ga tar a no ção de es co la, aco mo dan do a
demanda e es timulando me canismos de
co-responsabilização da popu la ção na di nâ mica da gestão, na medida em que es ta va em jogo
o protagonismo, principalmente dos se tores
mais excluídos. Nesse sentido as ações dos Núcleos de Ação Educativa (NAEs) – vol tados para
a ampliação do nível de autonomia regional, a
fim de possibilitar uma re lação mais direta com
a população – fo ram criticadas e ques tionadas,
por causa das características de seu en vol vimen to com a comunidade educacional, que
também resiste bastante à participação dos
usuários numa lógica de plane ja men to compartilhada. Além dis so o fato de a rede ser
baseada numa lógica hierarquizada ge rou di ficuldades no ní vel or ganizacional. As resistências se centravam sobretudo por cau sa de
velhos pre conceitos, expressados por meio de
questionamentos do corpo dire ti vo e docente
sobre o ca ráter deliberativo do Conselho e sobre a des centralização do poder, o que demonstrava clara resistência da parte desses
atores em abrir mão de seu poder. Mu itos di reto res e professores viam a pro posta da Se cre taria como uma invasão de es pa ço.
Mu i tas equipes res ponsáveis pelos NAEs
estimularam práticas mais abrangentes dos
Conselhos, a fim de ampli ar o nível de mo ti vação e para possibilitar aos pais que colocassem
suas idéi as autonomamente. Entretanto, apenas os gru pos mais or ga ni za dos (que eram pou cos) participaram mais ativamente, o que
deixava algumas NAEs mais suscetíveis à ma nipulação, es pecialmente aque las ain da presas às
práticas mais ver ti ca li za das do pro ces so de ci sório. Nas re giões nas qua is ha via ma i or mo bi li za ção os resultados em termos de integração da
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pro pos ta de gestão participativa foram melhores. Porém, cabe ressal tar que, no ge ral, a
par ti ci pa ção estava mu i to vinculada à no ção
de uti lidade/objetividade da quilo que era dis cu ti do e proposto, o que refle tia as di fi cul dades em romper com a cultura política
predominante, ape sar do es forço da ges tão
em in troduzir uma nova qualidade do tra balho na educação.
Criaram-se condi ções para que as re lações com a cli entela da escola se tor nas sem
mais res ponsáveis, e demonstrou-se a vi a bi lidade, ape sar das grandes resistências, de
construção de um es paço públi co onde o
aprendizado da cidadania ati va as sume papel
cen tral. Embo ra uma estru tu ra participativa
tenha sido im plementada no âmbito local,
foram grandes as dificuldades para se ins ti tuci o na li zar a proposta. Vinculam-se as re sistências corporativas à implementação de
prá ti cas participativas, sempre que vêm à
tona ques tões como controle, fiscalização e
deliberação por parte da co munidade.
Os resultados heterogêneos no con junto da cidade refletem as di ficuldades de se
modificar uma cultura bu rocrática e cen tra liza do ra mui to con solidada, que coloca en traves à democratização dos serviços e aos
mecanismos de fiscalização e controle soci al
da ad ministração pública. Bus cou-se ga rantir
a capacidade de crí ti ca e de in ter ven ção, prin cipalmente dos setores mais carentes e cul tural men te excluídos mediante um processo
pedagógico e informativo de base re lacional,
e vi abilizar a capacidade de mul tiplicação e
aproveitamento do poten ci al crí tico e in tervencionista no processo decisório dentro de
uma ló gica não cooptativa.
As dificuldades de ins titucionalizar as
propostas nas áreas de educação e saúde e o
seu baixo en raizamento junto à população
usuá ria facilitaram o esvaziamento, pela administração Paulo Maluf, das ações de go verno im plementadas pela gestão do PT –
centradas, como vimos, na de mocratização
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das po lí ti cas pú bli cas de cor te so ci al, com o fito
de viabilizar a descentralização e levar à de mocratização ao aproximar o governo da po pu lação. Isso reve la que a dimensão voluntarista é
superada pela realidade dos fa tos, sin toma da
complexidade em se mo dificar uma cultura burocrática, cli entelista e cen tralizadora ba seada
na cooptação. A falta de re gulamentação de
uma en ge nha ria ins ti tu ci o nal des centralizada e
participativa, pela gestão Erun dina, na qual as
forças progressistas tinham poder de de cidir na
Câmara Mu nicipal, abriu um flanco fa vorável à
retomada das práticas tradicionais pela ges tão
Paulo Maluf, que teve tam bém maioria na Câmara, o que lhe permi tiu desarticular as formas
de parti ci pa ção inovadoras, que ainda não haviam se consolidado.
Participação e controle social na
política pública de Educação

A iniciativa de abrir canais de par ti ci pação cria espa ço para um impor tan te ques ti o namento da relação en tre Estado e Sociedade. Em
primeiro lugar, es timula a comunidade, por intermédio de suas for mas or ganizativas e re presentativas, a enfren tar as propos tas de par ti cipação im plementadas pela Administração, de
acordo com a perspectiva de de mocratização e
inovação da gestão pú bli ca. As dinâmicas de
participação implementadas possibilitam um
aumento do grau de informação sobre o fun ci onamento dos serviços e da Administração. Isso
reforça a importância des sas comunidades
como instân ci as com ba ses setoriais e territoriais, de concretização de um exer cício de controle mais permanente e con sistente da co isa
pública pe los usuários, e repre sen ta uma re ferência de inova ção e de construção de novas
identidades dos ato res so ciais en volvidos.
Na gestão Lu i za Erun dina, a experiência
participativa não se deu sem contradições e
ambigüidades. Freqüentemente, dian te da imprecisão exis ten te quan to ao pa pel dos di ver sos
atores in ter ve ni en tes nas ins tân ci as par ti ci pa ti-
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vas, ocorreu uma re du ção da efi cá cia da par ti cipação dos grupos menos con testadores. A
institucionalização da par ticipação é perme ada de dificuldades decorrentes da he te ro geneidade dos grupos comunitários e as so ci a tivos, tor nando mais complexos os proble mas
de representação, além de gerar tensões quan to aos critérios de escolha, acirrar a con corrência e trazendo à tona a pressão dos grupos organizados, o que vem a refor çar práticas
neocorporativas.
A análise do caso de São Paulo mos tra o
de sa fio que se co lo ca para se ga ran ti rem a efi cácia e a con ti nu i da de de po lí ti cas pú bli cas de
caráter progressista. Mais do que isso, reve la
as di ficuldades em reforçar os mei os que
visam envolver e manter o in teresse da po pula ção e di men si o nar ade qua da men te os ar ran jos institucionais. Tal descontinuidade re força o argumento de que gestão demo crá ti ca e
participação popular requerem uma forma
combinada de fortalecimento das formas de
organização da So ciedade Ci vil, uma mu dança na correlação de forças, uma trans for mação qualitativa dos padrões de gestão, en fim,
um processo real de democratização do Estado e de sua gestão. Essa trans for ma ção re quer
a existência de uma Sociedade Civil or ga ni zada, diferenciada e ade quadamente de fen di da,
capaz de influ en ci ar o Estado e que tenha
condições de garantir a manutenção de di re itos essenciais e de monitorar e influ en ci ar os
processos que se regulam pela ló gica sis tê mica (Ara to e Co hen, 1994). Mas tam bém mos tra
que os processos são lentos e não ne ces sa ri amente unidirecionais.
O complexo proces so de cons trução da
cidadania no Brasil, num contexto de agu dização das desigualdades, é perpassado por
um con junto de questões que ne ces sa ri a mente impli cam a su peração das bases cons ti tu tivas das formas de dominação e de uma
cultura política baseada na tu tela, no cli en telis mo e no pa tri mo ni a lis mo po lí ti co. O de sa fio
da construção de uma cidadania ati va se con-
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figura como elemen to determinante para a
consolidação de su jeitos-cidadãos. Estes, portadores de direitos e de veres, de vem defen der
com convicção a abertura de no vos es paços de
participação, que é um componente essencial
de ruptura con tra as estruturas que os mantêm
excluídos uma vez que os man têm de pen den tes
de fórmulas tradicionais da vida política bra sile i ra.
A efe tiva participação da população nos
processos de cisórios, como é o caso do Orça9
men to Participativo, que vem se constituindo
como um mecanismo ampliado de enga ja mento da so ciedade na gestão das políticas pú blicas, requer um esforço crescente de ins ti tu ci onalização da possi bi li da de de atendimento das
demandas em ba ses ne gociadas. Trata-se de
processar de mandas e pressões e de im ple mentar mecanismos for mais que contemplem tan to
os seto res organizados e mobilizados – es ti mulan do sua ade qua ção à ins ti tu ci o na li da de e res peitando sua au tonomia e a auto-organização
– como os setores desorganizados. O ingresso
da ci da da nia or ga ni za da na má qui na do Esta do
possibilita conhecer seu fun cionamento e seus
li mi tes e estimula a construção de uma relação
de co-responsabilização e de disputa, vi sando
pro du zir con sen sos cada vez mais qualificados.
A notória experiência do Orçamento Participativo em Porto Alegre está diretamente
vinculada à capacidade de a Admi nistração local criar ca nais legítimos de parti ci pa ção e
combinar elementos da de mocracia re pre sen tativa e da democracia participativa. Trata-se de
uma experiência que tem se multiplicado, tornado-se re fe rên cia na ado ção de pro ces sos par ticipativos ba seados no conceito de es fe ra
10
pú bli ca não-es ta tal. Nesse con tex to, a par ti ci pação ad quire uma nova linguagem e uma
prática de ruptura em relação ao cor po ra ti vismo territorialmente de terminado, com ên fase
numa ló gi ca pre si di da por uma abor da gem uni versal da cidade, 11 provocando a re dução das
práticas cli entelistas. Mas, apesar da sua re percussão positiva, também devem ser mostrados
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os seus li mites, e es tes residem, segundo os
analistas, nas contra di ções as sociadas às di ficul da des em am pli ar a par ti ci pa ção e a de pen dên cia em rela ção às au toridades mu nicipais
para es truturar a dinâmica de funcionamento
(Navarro, 1999).
As transformações polí ti co-ins ti tu ci ona is aqui apre sen ta das abrem um es ti mu lan te
espaço para a construção de uma nova ins titucionalidade, que tem na parti ci pa ção um
componente impor tan te para o for ta le ci mento da ofer ta ci ta di na na gestão da coisa pú blica. As di mensões diferenciadas de par ti ci pação mos tram a ne cessidade de su perar ou
con vi ver com certos con dicionantes soci o políticos e cul tu ra is, vis to que o salto qua li ta ti vo
co me ça a ocorrer a partir de dife ren tes en genharias ins titucionais que “têm uma pro gressi va penetração de formas públicas de negociação dentro da lógica da ad ministração
pública, renovando os po tenciais do exer cício
da democracia” (Avritzer e Aze vedo, 1994, p.
12). Isto também reforça a impor tân cia de
pensar a parti ci pa ção como um método de
go ver no (Bor ja,1988) que pres su põe a re a li za ção de cer tas pré-condições necessárias à sua
vi a bi li za ção, da das as ca rac te rís ti cas da cul tura po lítica brasi le i ra.

9. O Orçamento Participativo foi criado no primeiro ano de governo
e desde o início existiu uma preocupação da Administração em
articular e compensar tanto os objetivos-carências como os aspectos
marcados pela subjetividade que é inerente a um processo
participativo. O regulamento é uma peça central porque inibe as
práticas clientelistas. A implantação foi muito difícil, notadamente
pela falta de recursos para investimento. A partir de 1989/90 com
base numa profunda reforma tributária concomitante a outras
medidas de saneamento financeiro verifica-se um fortalecimento do
processo. Atualmente o processo está legitimado e consta da agenda
pública como mola propulsora do processo decisório da ação
governamental (Jacobi e Teixeira, 1996, p. 3-6).
10. O governo é um ator relevante no processo, entretanto opera
segundo regras que a comunidade define e que ele aceita por meio de
um pacto político (Utzig, 1996, p. 215).
11. A distribuição das obras emerge de uma relação contratual
previamente estabelecida por meio de um regulamento que determina as
regras básicas de negociaçào interna de cada região da cidade e entre
regiões, dificultando o clientelismo ( Jacobi e Teixeira, 1996, p. 24).
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Os com ple xos e de si gua is avan ços re ve lam
que estas engenharias institucionais, baseadas
na cria ção de condições efe tivas para mul ti plicar experiências de ges tão participativa que
reforçam o significado da publicização das
formas de decisão e de con so li da ção de es pa ços
públicos democráticos, ocor rem me di an te a su peração das as simetrias de informação e por
meio da afirmação de uma nova cul tura de direitos. Essas experiências que de nominamos
inovadoras fortalecem a capacidade de crítica e
de interveniência dos setores de baixa renda
mediante um proces so pedagógico e in for ma tivo de base relacional e da ca pacidade de mul tiplicação e apro veitamento do poten ci al dos
cidadãos no processo deci só rio dentro de uma
lógica não co optativa. Isso mostra que existem
condições fa voráveis para cidadanizar a polí tica, deslocando seu eixo do âmbito estatal para
o cidadão (Cu nill Grau, 1998).
Entretanto, essas experiências, que inovam a relação en tre Estado e Sociedade Ci vil,
ainda estão lon ge de re pre sen tar um pa ra dig ma
de significativa repercussão no atu al quadro
brasileiro, principalmente em vir tude da falta
de vontade polí ti ca dos governantes e da fra gilidade do tecido asso ci a ti vo. Os grupos or ga nizados que in te ra gem e pres si o nam re pre sen tam
iniciativas fragmentárias que não atingem o
cer ne de uma so ci e da de re fra tá ria a prá ti cas co letivas.1 2 A re alidade brasi le i ra é marcada por
uma baixa institucionalização e pela inex pressiva mobilização da maioria da população, que
não se dispõe a utili zar os ins trumentos da democracia participativa nem mesmo a romper
com o autoritarismo social que prevalece. Além
disso, o fato de a mai o ria das organizações sociais serem ou re lativamente fráge is ou ex tremamente es pecializadas, acaba por le vá-las a
estabelecer relações particularizadas e diretas
com a administração públi ca local.
Os desafios para ampliar a participação
estão intrinsecamente vinculados à predis po sição dos governos locais em criar espaços pú blicos e plurais de articulação e participação, nos
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quais os conflitos se tornam visíveis e as di ferenças se confrontam, criando-se assim uma
base constitutiva da legitimidade dos diversos
interesses em jogo. Isso nos remete à ne cessidade de termos, como referência, uma en genharia institucional legítima aos olhos da
população, que garanta espaços participativos
transparentes e pluralistas, numa perspectiva
de busca de equidade e justiça social con figurada pela articulação entre complexidade administrativa e democracia.
Os estu dos de caso aqui apresentados,
nas suas es pe ci fi ci da des, tra zem à tona as am bigüidades e as possibilidades que se co lo cam
para uma atuação cada vez mais democrática
de um Esta do pre o cu pa do tan to com a ga rantia da qualidade de vida quanto com a am pliação dos direitos de ci dadania. A questão que
se coloca é sobre o papel do Estado como
agente de controle ou de participação, no tadamente quan to à cria ção de um am biente
propício à par ticipação e ca paz de mobi li zar
energias e recursos da sociedade, es ti mu lan do
diversos tipos de parcerias en tre poder pú blico e instân ci as priva das e de ga rantir im plementação de polí ti cas que privilegiem um
estreito relacio namento entre eqüidade e par ticipação (Wol fe e Stief fe, 1994). O pres suposto desta abordagem é a pos sibilidade de
pensar a So ci e da de Ci vil na busca de su pe ração de uma parti ci pa ção residual, as sumindo
uma nova dimensão con figurada, como querem Avritzer e Aze ve do (1994, p. 14), “na pos sibilidade de se transfor mar aquilo que é uma
indissociável ten são numa re la ção pro du ti va”.
Entretanto a parti ci pa ção tem limites e
isto signi fi ca que não exis te panacéia par ti cipativa, por meio da qual todos os proble mas
dos cidadãos excluídos do acesso aos servi ços
públicos seriam resolvidos. To davia, é uma

12. Santos (1993) desenvolve uma provocante reflexão
(notadamente no capítulo III, “Fronteiras do Estado Mínimo”) sobre as
mazelas da cultura política brasileira e as barreiras a uma participação
mais ativa.
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possibilidade con creta mediante a qual podem
ser cri adas con dições para atingir uma eqüa nimi da de na sua distribuição (Jacobi, 1990). As
experiências apresentadas ex pli ci tam a exis tên cia de um po tencial de ruptura em torno da dis tância quase sempre presen te en tre o poder
centralizado e as re alidades so ciais mutan tes e
heterogêneas.
Isso põe em evidência os limi tes dos
mecanismos exis tentes – for mais, verticais,
corporativos e cli entelistas –, construídos para
dificultar a participação dos cidadãos nos assuntos públicos. Esses li mites foram su pe ra dos,
ao menos em parte, por aque las ad mi nis tra ções
municipais que assumiram o ris co de abrir canais de inte ra ção com os mo vimentos so ciais
organizados e com os novos atores políticos.
Setores estes da soci e da de que questionam
práticas tute la das e bus cam con solidar de forma parti lha da novas formas de representação,
organização e cooperação. Nes se sentido, e por
causa da extrema urgên cia em atender as múltiplas demandas soci a is dos se tores mais ex cluí dos, a participação se fortalece por intermédio
do estímulo às práticas dialógicas per ma nentes, ba se a das em regras de reciprocidade e de
transformação so ciocultural que vão de en contro à dinâ mi ca assimétrica que caracteriza as
relações en tre Estado e Sociedade no Brasil.
Trata-se de criar as condi ções para a rup tura com a cul tura política dominante e para
uma nova pro pos ta de so ci a bi li da de ba se a da na
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edu ca ção para a participação. Esta se con creti za ria principalmente pela pre sença cres cente de uma pluralidade de atores que, por meio
da ati vação do seu potencial de parti ci pa ção,
te rão cada vez mais con di ções de in ter vir con sistentemente e sem tute la nos processos deci só ri os de interesse público, le gitimando e
consolidando propos tas de gestão ba seadas
na garantia do acesso à informação, e na conso li da ção de ca na is aber tos para a par ti ci pa ção
que, por sua vez, são pré-condições básicas
para institucionalizar o controle so cial.
Mas o mo men to atu al exi ge sem pre lem brar que a luta por cidadania, um processo ain da inacabado no Brasil, corre sérios riscos de
fragilizar-se num contexto marcado pela desordem provocada pela globalização. Assim, a
ne ces si da de de for ta le cer a par ti ci pa ção ci da dã
se confronta com uma realidade dada pela
existência de ci da da ni as cada vez mais res tri tas
e diferenciadas, principalmente pela não re solução das graves desigualdades so ciais que caracterizam a séculos a nossa sociedade.
A consolidação de práti cas par ti ci pa tivas que po tencializam con quistas materiais
para os de si gua is dentre os desi gua is mostra
os al cances que a criação de um espa ço pú blico não-estatal pode promover quan do se
transforma em arena democrática de ne go ci ação entre o Esta do e Sociedade, como prin cipal pres suposto para a governabilidade e
legitimidade.
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