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O Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes) inaugura, com este livro, uma série de pu-
blicações voltadas à atualização da agenda da reforma sanitária brasileira. O trabalho é 

resultado do seminário realizado no Rio de Janeiro em junho de 2008, Saúde e democracia: partici-

pação política e institucionalidade democrática, o primeiro de uma série de eventos que fazem parte 
do projeto Reforma sanitária em debate: atualização da agenda, desafios à renovação dos conhecimentos 

e práticas.  O projeto visa a retomar o debate da reforma sanitária a partir de eixos temáticos 
estruturais do processo de transformação social iniciado com a transição democrática e que to-
mou forma legal na Constituição de 1988 e na Lei Orgânica da Saúde, base do Sistema Único de 
Saúde (SUS). Com o projeto, o Cebes tem o objetivo de retomar a crítica necessária ao processo 
da reforma sanitária, tendo sempre como pontos de partida a produção do conhecimento, a 
elaboração de estratégias políticas e técnicas, e a construção de alianças. Participação social foi 
o primeiro eixo temático sobre o qual o Cebes se debruçou.

O Cebes e a agenda da reforma sanitária
A reforma sanitária pode ser entendida como o processo de mudanças na estrutura de poder, 

no aparato institucional, no acesso e nas práticas de saúde. Em sua constituição e consolidação, 
a reforma sanitária teve caráter nitidamente contra-hegemônico e, como tal, esteve relacionada 
a um contexto político relativamente homogêneo quanto à construção de alianças, que pode ser 
identificado por: (1) recuperação da democracia pós-regime ditatorial, (2) oposição a estruturas 
tradicionais e arcaicas de organização e gestão da saúde, (3) atendimento a demandas sociais 
decorrentes da exclusão de setores significativos da população dos benefícios do crescimento 
econômico, expresso na saúde pela falta de acesso à atenção à saúde. 

A construção de um projeto alternativo baseou-se na agregação de forças em torno de pro-
postas relativamente plausíveis dentro daquele contexto, e que tinham três pontos básicos: (1) 
a democratização do poder político e do estado, (2) a universalização do acesso à saúde como 
direito e como responsabilidade estatal, (3) a construção de um aparato institucional e organiza-
cional democrático, descentralizado e com autoridade única, responsável pela consolidação dos 
preceitos anteriores. O processo de implantação dessa proposta contou com enormes desafios, 
frutos das tensões decorrentes tanto do enfrentamento da estrutura tradicional do Estado e do 
próprio setor saúde, como pelo embate com projetos políticos posteriores, de caráter conser-
vador, que tinham como base a transformação do Estado e da saúde, mas em sentido distinto 
daquele da reforma sanitária, ou seja, no sentido da mercantilização da saúde, com atuação do 
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setor público no apoio à expansão do setor privado e na oferta de sistema público para as ações 
coletivas tradicionais e assistência médica dirigida apenas aos mais pobres. Dessas tensões re-
sultou a prevalência à garantia da universalidade através da construção do SUS, materialidade 
mais visível e concreta da reforma. 

A literatura e os atores políticos da saúde, em geral, reconhecem o processo de implan-
tação do SUS como parte da reforma sanitária e atribuem às tensões em sua trajetória a não 
completude de seus preceitos, tomando por base a legislação constitucional e complementar. 
Nesse sentido, considera-se a reforma um ‘processo em curso’, reconhecendo corretamente 
os visíveis avanços históricos do setor saúde.  Embora seja um processo longo, interessa saber 
em que direção ele caminha. Nesse sentido, o Cebes questiona se a perspectiva incremental 
pode alterar condições contrárias à reforma sanitária que já se encontram em razoável grau de 
consolidação, como: (1) a dinâmica de transferência de recursos públicos ao setor privado, (2) 
a ausência de projeto estratégico que reposicione o Estado na oferta e produção dos insumos 
necessários à sua indispensável centralidade na prestação e regulação da saúde, (3) a carência 
crônica de financiamento, (4) as dificuldades de inserção do setor como prioridade dos su-
cessivos governos e atores estratégicos, (5) um provável limite à construção de inovações na 
gestão da assistência, diante da falta de recursos e restrição dos governos locais à prestação 
de atenção básica, oferta de ações coletivas tradicionais e resolução dos problemas de assis-
tência restritos à demanda sem garantia de estruturação de um novo modelo de atenção, (6) o 
crescimento da oferta e da demanda social por planos e seguros, (7) a manutenção, no interior 
do SUS, de um modelo de assistência produtivista, focado na demanda e medicalizado, (8) 
o estrangulamento da rede assistencial com restrições graves ao acesso, (9) uma profusão de 
mecanismos próprios de gestão local de serviços, com ampla interação e dependência ao setor 
privado de prestação direta de serviços e gerenciamento de recursos, (10) estrangulamen-
to e ausência de política efetiva de recursos humanos, (11) ‘guetização’ dos mecanismos de 
controle social e participação (apropriação pelos mecanismos tradicionais de intermediação 
política, baixa eficácia na execução dos objetivos propostos e baixíssima capacidade de inter-
venção na política). 

Do ponto de vista da reforma sanitária, esses fatores estariam restringindo as proposições 
básicas de (1) universalização e responsabilidade estatal como mecanismos de vínculo societário 
e, portanto, demanda concreta dos setores sociais organizados, (2) saúde pública como instru-
mento de desenvolvimento social e construção de cidadania igualitária, para além do direito 
individual, (3) saúde como elemento de aprofundamento da democracia, através da ampliação 
do caráter público do Estado e da expansão da participação direta dos cidadãos nos assuntos 
públicos, (4) saúde como construção de bem-estar coletivo e, portanto, integrada a um conjunto 
de políticas de seguridade social e garantia de bens básicos de vida. 

Seriam esses elementos da reforma ainda atuais ou deveriam ser revistos frente às condições 
de sua implantação? Se sim, em que direção deveriam ser revistos? E, sendo ainda atuais, como 
construir alternativas de recuperá-los diante das condições sobre as quais está estruturada a 
política do setor? 
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Reforma sanitária e participação social
A inclusão da participação social como eixo central da proposta da reforma sanitária 

se relacionava à sua compreensão para além da expansão do direito e da reforma setorial, 
mas como estratégia de democratização social, a saúde vista como potente conteúdo trans-
formador. De fato, a associação entre democracia e questão social foi o mote da transição 
democrática brasileira. A ausência de democracia seria responsável pela grave situação de 
desigualdade, indicando que a democracia seria o canal de construção da justiça social. 
A Constituição de 1988 é a engenharia que deu o tom dessa premissa pela criação de um 
aparato legal que relaciona a construção de um estado democrático com amplos direitos 
sociais, a partir da inclusão de um conjunto de mecanismos inovadores que garantissem a 
participação direta e indireta dos cidadãos. O resultado é que se avançou na democratização 
e na questão social, mas pouco em relação ao arranjo previsto. As instituições democráti-
cas tradicionais estão consolidadas, como partidos políticos e instituições da democracia 
representativa. O país cresceu, também, em relação à representação plural, com um rol 
significativo de organizações associativas de defesa de direitos, de representação de interes-
ses específicos, organizações sindicais, não-governamentais, entre outros. Também somos 
referência na construção de mecanismos consultivos e deliberativos de políticas, como os 
conselhos e os orçamentos participativos. 

Foi na saúde que os mecanismos previstos de participação mais avançaram, porque com-
puseram uma proposta concreta associada às propostas de mudanças legais, técnicas e organi-
zacionais, e sua implantação caminhou pari passu àquelas mudanças, servindo de importante 
suporte político para sua concretização. Os conselhos e conferências foram adotados por di-
versas áreas sociais e estão, hoje, consolidados como mecanismos de democracia participativa. 
Apesar disso, a estrutura participativa na saúde, com seis Conferências desde a Constituição de 
1988 e conselhos em todo o país, apresenta entraves. Para o Cebes, deve-se questionar o modelo 
em curso e refletir sobre modos de avançar para uma democracia mais radical e que inclua os 
setores hoje excluídos, questione efetivamente as estruturas tradicionais de poder político e crie 
possibilidades de superá-la. 

Para isso, alguns eixos de análise são necessários. Em primeiro lugar, cabe questionar os 
limites próprios da participação nos marcos da sociedade burguesa e do capitalismo. Se a re-
forma sanitária é um processo de transformação, transformação em que direção? Que projeto 
de sociedade deve a reforma defender? E que implicações tem isso para a análise da situação 
atual da participação na saúde e para a conformação de estratégias futuras? Para tanto, cabe 
conhecer o padrão atual dos movimentos sociais e operários, quais projetos sociais prevale-
cem e que estratégias de transformação são adotadas. A reforma sanitária pode e deve propor 
alternativas radicais de transformação, mas tais estratégias devem ser condizentes com o nível 
de atuação e proposições dos atores políticos que podem torná-la substancial. Nesse caso, 
vale atualizar o conhecimento dos movimentos sociais na América Latina, que tiveram impor-
tância crucial na constituição de governos não-hegemônicos recentes da região. As bandeiras, 
formas de luta e estratégias desses movimentos são bastante diversas daquelas orientadas 
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pelos tradicionais partidos de esquerda e influenciam a condução da organização política e 
das alternativas de poder atuais, como os casos da Argentina, Equador, Bolívia, Venezuela e 
mesmo do Brasil. 

Em segundo lugar, cabe reconhecer que os problemas da participação não são exclusivos 
do caso brasileiro. Vários países têm implantado mecanismos de democracia deliberativa, 
muitos deles voltados em especial para a produção de políticas. E a literatura demonstra que 
existem problemas não muito diferentes dos que aqui vivemos e que podem estar relaciona-
dos à configuração e aos dilemas da representação e participação política nas democracias 
contemporâneas. Nesse sentido é necessário conhecer e discutir esses dilemas e até onde 
se manifestam no caso brasileiro. Aqui, sabe-se, temos um histórico de exclusão de direitos 
políticos e baixíssima tradição associativa. Por outro lado, os problemas do setor saúde são 
hoje identificados em todas as políticas nas quais mecanismos participativos foram criados, 
o que permite supor uma complexa engenharia onde os elementos tradicionais conseguem 
se reproduzir nos mecanismos inovadores. Além disso, a democracia brasileira não teria al-
cançado ainda equilíbrio razoável entre a inserção via distribuição e participação, mantendo 
partes significativas da população excluídas da vida pública e da riqueza social, o que permite 
a adoção, por parte dos grupos incluídos, de práticas pouco republicanas que acabam por res-
tringir a inclusão. Nesse sentido, cabe discutir quais são e como se conformam os modelos de 
democracia representativa e deliberativa hoje, seu impacto no associativismo, no aprofunda-
mento da democracia e no processo de decisão de políticas públicas. A cidadania, por sua vez, 
foi a bandeira estratégica crucial de inclusão na democratização brasileira e a base para todas 
as políticas sociais e para a maioria dos movimentos sociais. Contudo, cabe discutir se ela não 
se tem restringido à igualdade jurídica e formal, não tendo alcançado o caráter transformador 
proposto pela reforma sanitária. 

Em terceiro lugar, cabe discutir os mecanismos próprios de participação na saúde. A par dos 
avanços das Conferências e conselhos, os estudos apontam entraves importantes, em especial 
para os Conselhos, com mais estudos conclusivos. Entre eles, destacam-se: (1) baixa representa-
tividade; (2) baixa renovação de conselheiros; (3) amplitude de competências; (4) concorrência 
de competências com os poderes constituídos e eleitos, em especial as deliberativas; (5) falta 
de recursos para o cumprimento das atribuições; (6) corporativismo e (7) falta de compromisso 
político com os interesses coletivos. 

Por outro lado, a relação com o aparato estatal agrava esses problemas, dada a prática de co-
optação ou seletividade por parte dos governos e gestores, que tendem a desprezar as decisões 
dos conselhos e conferências, assim como não apoiar seu exercício. 

A literatura tem apontado que o alcance de real da intervenção social nas decisões do 
Estado não é garantida pela existência ou não de mecanismos de participação, mas depende 
do grau de organização dos interesses representados e da legitimidade e abrangência dessa 
representação. No caso brasileiro, será que poderíamos dizer que os mecanismos existentes 
caminham para uma maior densidade e qualidade da representação? O fato de serem adota-
dos procedimentos democráticos de construção dos mecanismos e de condução da relação 
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com o Estado é suficiente para que seus objetivos sejam alcançados e para o adensamento 
da democracia?

São já tradicionais os estudos que apontam para a possibilidade e mesmo necessidade de 
participação do Estado na construção de mecanismos de participação, tanto como forma de 
melhorar a gestão quanto como forma de criação de capacidade associativa. No caso brasileiro, 
os mecanismos de participação criados não foram rejeitados e, em muitos casos, são mesmo es-
timulados, mas os diferentes níveis de governo têm sido relativamente bem-sucedidos em evitar 
a intervenção e parceria dos conselhos. E isso não só pela prevalência de formas tradicionais de 
intermediação de interesses, mas também pela sobrecarga que as reivindicações aportam. Os 
mecanismos de consulta e deliberação não têm sido capazes de superar as formas tradicionais 
de intermediação de interesses, assim como tanto governos quanto sociedade organizada não 
têm sido capazes de criar mecanismos para superar os entraves à condução conjunta de nego-
ciação e resolução de problemas, principalmente aqueles restritos ao nível local, em princípio 
de mais fácil intervenção. Até onde esse problema se relaciona com a regulamentação própria 
desses mecanismos, que oscilam entre consulta e deliberação? Até onde diz respeito à restritivi-
dade de sua atuação ao poder executivo, sem intersecção com os poderes judiciário e legislativo? 
É possível a efetividade de instâncias de consulta e negociação restritas a áreas específicas e ao 
poder executivo? Se não, que outro modelo favoreceria a construção de instâncias favoráveis 
tanto a governos quanto à sociedade?

No que diz respeito à prevalência de formas tradicionais de intermediação de interesses, em 
especial o clientelismo, sabe-se que ela aporta uma racionalidade própria que, mesmo em con-
dições de desigualdade, garante ganhos mútuos. Os mecanismos de participação e a democracia 
construída até aqui não prescindiram e nem romperam com essa forma de intermediação. Essa 
permanência está, provavelmente, relacionada ao fato de que os ganhos através de outros me-
canismos são incertos e muito custosos, em especial para os mais pobres. O caminho da orga-
nização coletiva é de alto risco, alto investimento e retorno muito incerto. Cabe questionar sob 
que condições seria possível prescindir da relação de trocas desiguais para outra intermediada 
por mecanismos democráticos. O que leva a outro ponto, o do papel e perspectivas das lideran-
ças da sociedade civil. Diante da restritividade do poder público em relação à participação dos 
conselhos e das dificuldades de atendimento às reivindicações, o que os mantém vivos e em 
funcionamento? Que reconhecimento têm eles na sociedade e para as próprias lideranças que 
deles participam? A presença nesses mecanismos de participação é hoje um fim em si? É hoje 
um instrumento importante de mobilidade social? Que conseqüências tem isso para o futuro 
desses mecanismos? 

Os capítulos que seguem procuram tratar dessas questões. O livro está dividido em quatro 
partes, de acordo com as áreas temática tratadas pelos capítulos. A primeira parte, Democracia, 

Socialismo e Capitalismo, introduz o tema do socialismo e traz os textos de César Benjamin e 
Sonia Fleury. César nos instiga a retomar o socialismo como tema urgente e necessário. Sonia 
Fleury atualiza a questão democrática, abordando um dos temas mais controversos das teorias 
socialistas, que é o lugar do sujeito. Na segunda parte, Sociedade civil, participação social e democra-
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cia na América Latina, Franklin Ramirez nos brinda com uma excelente discussão teórica acerca 
da participação nas chamadas ‘novas democracias latinoamericanas’. Fernando Calderón apre-
senta apurada análise da política no contexto social contemporâneo. 

Na terceira parte, Democracia e institucionalidade, Soraya Côrtes, Marcello Baquero e Leonardo 
Avritzer, três renomados estudiosos da participação, tomando pesquisas recentes, apresentam 
análises críticas e inovadoras da institucionalização da participação social e política. Na quarta 
e última parte, A experiência brasileira de participação social, Eliana Labra, Luciano Fedozzi, Sarah 
Escorel, Marcelo Rasga Moreira, José Antonio Moroni e Eymard Mourão Vasconcelos discutem 
e analisam iniciativas de participação social no Brasil. São textos cruciais para o entendimento 
do processo de participação social no Brasil e na saúde em particular, e que revelam temas ur-
gentes para a agenda da reforma sanitária. 

Com este livro, o Cebes pretende contribuir para a retomada do debate crítico e compro-
missado com a construção de sociedades solidárias, democráticas e igualitárias. E recolocar na 
agenda política brasileira o princípio fundador da reforma sanitária: a saúde como, de fato, um 
direito de cidadania.

Boa leitura,

Lenaura de Vasconcelos Costa Lobato
Rio de Janeiro, março de 2009
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Nossa geração vive um paradoxo bastante angustiante. De um lado, o Socialismo nunca foi 
tão necessário. Não preciso me estender sobre isso: os sinais de barbárie se multiplicam na 

esfera material, com o processo de exclusão social no Brasil e no mundo, e nas esferas cultural e 
espiritual, com a crescente perda de sentido da existência humana. Resumidamente, podemos 
dizer que no mundo contemporâneo o processo de acumulação de capital precisa cada vez me-
nos das pessoas. Isso significa que a criação de riqueza abstrata, que é o objetivo do capitalismo, 
descolou radicalmente das necessidades humanas. Por isso, para defender a humanidade, preci-
samos superar essa forma de organização social centrada na multiplicação de riquezas abstratas. 
O socialismo nunca foi tão necessário.

Pelo outro lado, e de forma paradoxal, tem sido difícil pensar, visualizar ou mesmo descrever 
um processo de transição a outra forma de organização social. Essa angustiante combinação de 
urgência e falta de clareza não é de hoje; tem aspectos em comum com situações vividas em 
outros momentos por gerações que nos antecederam.

* * *
Sabe-se que Marx alterou profundamente o modo de abordar a questão do socialismo em 

comparação aos pensadores que o antecederam. Ele não se preocupou em descrever uma so-
ciedade ideal, mas dirigiu seu esforço intelectual à compreensão da gênese e da dinâmica da 

Democracia, economia e socialismo
César Benjamin



15

Democracia, economia e socialismo

sociedade de sua época, e demonstrou que havia contradições sinalizadoras da necessidade 
de que fosse superada e da possibilidade de sua superação. Conferiu ao movimento socialista, 
dessa forma, uma teoria mais poderosa e um novo arsenal de conceitos, colocando-o na história. 
Talvez essa tenha sido a sua maior contribuição. Mas a sua obra deixou poucas indicações – e 
muito genéricas – sobre o processo de transição e o modo de organização da sociedade futura. 
Em um primeiro momento, isso não parecia especialmente angustiante, pois os socialistas con-
sideravam que, no momento certo, a própria história ofereceria condições para que se preen-
chesse essa lacuna. A idéia de que à humanidade não se colocam questões que não possam ser 
resolvidas conduzia à expectativa de que, quando a questão da edificação da ordem socialista 
surgisse de fato, como um problema prático, as condições da sua solução também estariam 
presentes de jeito ou de outro. Por isso, a questão não angustiou a primeira geração de revolu-
cionários marxistas. 

O problema se tornou agudo – e dramático – na Rússia da década de 1920. Com a tomada 
de poder em 1917 e o fim da guerra civil em 1921, o desafio de impulsionar a transição ao so-
cialismo deixou de ser abstrato e adiável; pelo contrário, tornou-se o problema central da ação 
política. Houve um debate em torno do tema que mobilizou os teóricos bolcheviques e outros 
revolucionários da época. A forma como esse problema foi pensado e resolvido naquelas cir-
cunstâncias acabou por marcar profundamente a história do socialismo no século 20.

Quais foram as bases teóricas da solução então encontrada? De maneira muito simplificada, 
podemos dizer que, para modelar o processo de transição, os bolcheviques foram buscar dois 
elementos presentes na obra de Marx. O primeiro diz respeito à substituição do trabalho com-
plexo pelo trabalho simples na produção moderna, especialmente a industrial. Ao descrever a 
evolução do capitalismo, Marx mostrou como o capital expropriava o saber dos trabalhadores 
e o transferia para as máquinas. Após a industrialização, cada vez mais era a máquina que 
conduzia o processo produtivo, sob o controle de um trabalhador crescentemente desqualifi-
cado. Marx ainda tinha diante de si um mundo em vias de destruir o trabalho artesanal, que 
exigia grande qualificação do trabalhador. No artesanato e na manufatura, o saber residia no 
trabalhador, em sua mente, em seu corpo, em sua experiência de vida, ou seja, em seu longo 
aprendizado prévio. Com a constituição das grandes indústrias, para citar uma imagem que o 
próprio Marx utilizou, crianças passavam a executar a supervisão de máquinas, que, por sua 
vez, realizavam o trabalho. 

A vanguarda das forças produtivas era a grande indústria, operante com uma força de tra-
balho crescentemente homogênea. Ficara para trás o mundo heterogêneo das corporações de 
ofício, dos mestres e dos aprendizes. A sociedade moderna, filha do capitalismo, tinha como 
marca registrada a existência de grandes massas humanas sem qualificação e cada vez mais 
concentradas, homogêneas.

O segundo elemento da obra de Marx, enfatizado e destacado pelos teóricos bolcheviques 
ao debaterem a transição, é o processo de concentração e centralização do capital. Ainda no 
capitalismo, grandes empresas monopolistas ou oligopolistas tenderiam a controlar todos os 
mercados, de modo que as economias modernas cada vez mais passariam a girar em torno de 
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um número relativamente pequeno de conglomerados. Isso também se torna uma enorme mu-
tação, quando visto do ponto de vista histórico.

Combinados e levados às últimas conseqüências, esses processos (a desqualificação do tra-
balho e a concentração do capital) produziriam uma simplificação na estrutura social e no siste-
ma econômico, provocando uma destruição em massa das classes intermediárias e das empresas 
de pequeno e médio porte, sobreviventes do passado. Na visão dos bolcheviques da década de 
1920, isso criava condições para a adoção de um planejamento capaz de abranger tudo. Uma 
economia simplificada pelo predomínio de poucas grandes empresas, de um lado; de outro, uma 
humanidade também “simplificada” pelo amplo predomínio de massas trabalhadoras homogê-
neas e concentradas.

Daí a centralidade do conceito de planejamento na construção da nova sociedade. O papel 
histórico do capitalismo seria o de criar as forças produtivas que aprofundariam irreversivel-
mente o caráter social do trabalho, criariam grandes organizações produtivas, aumentariam a 
produtividade e assim por diante. O limite histórico do capitalismo seria o seu elemento anár-
quico, gerador de irracionalidades e crises.

 O socialismo herdaria as condições típicas de uma economia industrial moderna. Concen-
trando a propriedade no Estado e adotando o princípio do planejamento, superaria a anarquia, 
constituindo-se assim uma forma superior de organização social, já que mais racional e eficien-
te; a economia funcionaria como uma única empresa, de porte gigantesco. Lênin citava como 
exemplo a empresa alemã de Correios, com sua minuciosa divisão de tarefas e racionalidade 
administrativa, para ilustrar como funcionaria a economia socialista, em contraposição à anar-
quia do capitalismo. 

Bukharin chegou a antever que a consolidação, a extensão e o aperfeiçoamento do plane-
jamento permitiriam que a economia soviética funcionasse praticamente sem moeda em um 
prazo de mais ou menos 30 anos, pois um sistema constituído por trocas tornaria desnecessária 
a moeda, que passaria a ser um instrumento típico de uma economia mercantilista. No debate 
econômico de então, prevalecia a idéia do socialismo como sinônimo de planejamento e é aí 
que reside a diferença fundamental em relação ao capitalismo anárquico. Em 1928, na seqüência 
desse debate, a União Soviética iniciou os seus planos qüinqüenais.

* * *
Os liberais, evidentemente, reagiram. Intensificou-se uma controvérsia que se projetou lon-

ge. Falemos dos elementos importantes que ela traz para a nossa discussão.
A principal crítica dos liberais ao planejamento dizia respeito à eficácia na alocação de re-

cursos em sociedades complexas. Em um texto muito bem escrito, ainda na década de 1920, 
Ludwig von Mises definiu o sistema de preços relativos como a única medida socialmente dis-
ponível para aferir a escassez relativa de cada recurso. Na ausência de um sistema de preços 
integrado a uma livre economia de mercado, torna-se impossível aferir essa escassez e calcular 
custos; sem tais informações, é impossível tomar decisões racionais de investimento. Para von 
Mises, uma economia planificada, baseada em relações administrativas entre os agentes, estaria 
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condenada por definição à irracionalidade macroeconômica. Por sua capacidade de comandar 
recursos de forma centralizada, a economia planificada poderia obter êxitos em setores conside-
rados politicamente prioritários, e nada além. Segundo o autor, mesmo nesses casos, os êxitos 
envolveriam muito desperdício e alocação desastrosa de recursos.

Esclareçamos bem este ponto. Na economia que se erguia na União Soviética, dizia von 
Mises, autênticas operações de compra e venda só se realizavam na esfera dos bens de consumo 
que, em qualquer sociedade moderna, envolvem uma minoria de unidades produtivas. Antes 
de se transformar em bem de consumo, cada material passa por transformações sucessivas e 
que envolvem ‘n’ transações. Se elas não foram regidas por relações econômicas, não se poderá 
calcular a eficácia e o desperdício presentes no sistema, nem premiar uns e punir outros de acor-
do com a produtividade obtida. Se não há dinheiro nem trocas mercantis – ou, ainda, se uns e 
outros não percorrem toda a extensão do sistema – os agentes não contam com uma medida ob-
jetivamente reconhecível de valor capaz de sustentar o cálculo e propiciar decisões racionais.

Friedrich Hayek também afirmava que uma economia centralmente planejada não funcio-
naria. O sistema de equações que exprimiria o equilíbrio geral dessa economia seria tão grande 
e complexo que se tornaria operacionalmente inviável implantá-lo. O tempo requerido para 
recolher, organizar e processar as informações – chegando a resultados a serem devolvidos à 
ponta do sistema – inviabilizaria a eficácia de um projeto desse tipo, visto que as sociedades 
complexas são muito dinâmicas.

A crítica de von Mises é mais fundamental que a de Hayek, pois diz respeito à consistência 
lógica do planejamento, e não às suas dificuldades operacionais. Hayek diz que um planejamen-
to eficaz é tão difícil que, na prática, não pode existir. Mises afirma que um planejamento eficaz 
é impossível, pois ao ser implantado elimina o sistema de medida necessário ao cálculo econô-
mico. É um argumento forte, mas, curiosamente, pode voltar-se contra a idéia de eficiência das 
economias de mercado, já que o cálculo econômico empresarial, tal como defendido por von 
Mises, só poderia ser feito com pleno rigor se os empresários conhecessem o custo de oportuni-
dade de todos os investimentos possíveis. Isso pressupõe um conhecimento completo da parte 
de cada empresário a respeito de todas as alternativas existentes em dado momento, além de 
mobilidade plena dentro do sistema. Esses empresários eficazes seriam muito parecidos com os 
demônios de Laplace, para citar um exemplo da história das ciências, o que, evidentemente, é 
impossível (aliás, a hipótese de Laplace já foi logicamente refutada pela matemática moderna). 
Assim, o cálculo empresarial não pode realizar-se com exatidão, de modo que a posição de von 
Mises nos conduz, no máximo, à hipótese de que nem o planejamento nem o mercado garan-
tem grande eficiência econômica. Essa seria uma espécie de linha do horizonte para ambos os 
sistemas. É uma hipótese cheia de significados. Um deles é o seguinte: talvez a otimização da 
economia seja, apenas, uma bandeira ideológica usada por empresários privados ou tecnocratas 
do Estado como justificativa de seu poder.

Até onde se sabe essa linha de argumentação jamais foi usada. As críticas liberais tiveram 
duas respostas clássicas no campo marxista. Oskar Lange se mostrou sensível aos problemas 
indicados por elas e nunca escondeu sua admiração pelo arcabouço matemático do sistema de 
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equilíbrio geral de tipo walrasiano, o principal fundamento teórico dos liberais. Mesmo assim, 
procurou resolver os problemas de otimização dentro do socialismo. Se os preços são índices 
de escassez, dizia, eles podem ser estabelecidos racionalmente fora de relações econômicas de 
troca. Basta mimetizar o mercado, combinando em um só sistema de mão dupla, um órgão 
central e unidades produtivas públicas, mas dotadas de grande autonomia. Modelos economé-
tricos reproduziriam o mecanismo de cálculo que teria lugar em um mercado perfeitamente 
concorrencial, que não existe no capitalismo. O sistema imaginado por Lange, um excelente 
matemático, teria as vantagens do mercado sem as desvantagens deste. Lange aceitava a proble-
mática fundamental de von Mises (o cálculo econômico é um aspecto essencial do problema e 
nenhum mecanismo substitui completamente o mercado), mas tentava solucioná-la no âmbito 
de um sistema baseado na propriedade pública dos meios de produção. 

Maurice Dobb, no entanto, foi mais radical. Contestou que o próprio problema colocado por 
Mises tivesse grande importância em uma economia socialista. Com efeito, Mises trata do uso 
mais eficiente de recursos dados, ao passo que o planejamento é um mecanismo essencialmente 
direcionado a mudar a configuração de uma economia e aumentar os recursos mobilizáveis por 
ela. Se buscarmos câmbios estruturais rápidos, dizia Dobb, o mercado não é só ineficaz, mas 
também contraproducente, pois a demanda que ele revela e atende não é idêntica às necessida-
des sociais em geral, mas a essas necessidades nos marcos da distribuição de renda e de capital 
preexistentes. Só quem já detém renda e capital é reconhecido pelo mercado como gerador de 
demanda, e só esses acionam sua capacidade alocativa de recursos. Nesse sentido, ele é um 
mecanismo econômica e socialmente conservador.

Além disso, segundo Dobb, o mercado coordena os investimentos a posteriori por meio de 
movimentos já dados de preços relativos, e depende de decisões atomizadas, quase sempre pre-
sas a horizontes de curto prazo. O planejamento, em contrapartida, coordena os investimentos 
a priori, por meio de decisões políticas. Muitos investimentos perfeitamente justificados, tendo 
em vista as necessidades de conjunto do sistema e/ou de sua passagem para outro patamar de 
acumulação, não são percebidos pelo mercado, que é míope, não encherga longe. Assim, nos pa-
íses onde o desenvolvimento é o problema central e as necessidades básicas não estão supridas, 
o planejamento é mais eficaz. Dobb considera que o problema central para a teoria econômica 
do socialismo é o da aceleração do desenvolvimento em um contexto de mutação em curso, e 
não o do cálculo em configuração econômica já dada. Por essa via, afirma-se a supremacia do 
plano mais eficaz para impulsionar forças produtivas de grandes dimensões.

A meu ver, a História confirmou parcialmente a tese de Dobb, mas mostrou que ela era in-
suficiente. As objeções de von Mises e Hayek, por sua vez, mostraram-se relevantes na crítica 
a sistemas de tipo soviético. Mesmo assim, eles não tocam no problema, que não é especifica-
mente econômico, a fundo. A utopia (ou antiutopia, de acordo com o ponto de vista) de uma 
sociedade completamente planejada é uma tentativa de transformar o futuro em um mero pro-
longamento do presente, eliminando o componente intrinsecamente novo, radicalmente cria-
dor, de um verdadeiro futuro. Seria importante debater se isso é desejável e viável. Retornemos, 
porém, aos bolcheviques.
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* * *
Do ponto de vista da política e da organização do poder, os bolcheviques construíram uma 

visão da transição coerente com a imagem aqui apresentada de uma sociedade que tendia à 
simplificação. A idéia central, também nesse caso, inspira-se nos clássicos. Sociedades de classes 
necessitam de instituições políticas muito complexas, porque nelas é preciso gerenciar um po-
der exercido sobre e contra os homens. A dominação de alguns sobre as maiorias exige grandes 
aparatos burocráticos, policial-militares e ideológicos; nessas sociedades, em última análise, a 
política seria a gerência desses aparatos e relações de poder. Daí a necessidade de um Estado. 

Na construção do socialismo, superada a fase inicial revolucionária, e a sociedade caminhan-
do em direção à abolição das classes, a administração dos homens – ou seja, a política no sentido 
tradicional – seria cada vez menos necessária. O aparato social regulatório estaria voltado, cada 
vez mais, à administração (racional) das relações entre os homens e as coisas. Vem daí a idéia 
de que a transição seria caracterizada também por uma rápida simplificação da política, aspecto 
complementar do processo de simplificação da economia.

Na teoria bolchevique, inspirada diretamente em Lenin, a separação entre partido e classe 
trabalhadora, típica da fase pré-revolucionária, seria superada no momento da revolução pela 
fusão dos dois pólos: do partido revolucionário com a classe, que levaria à criação da classe 
revolucionária. Essa fusão resultaria na construção de um Estado-comuna cuja simplicidade e 
transparência ajudariam a estreitar a ligação – e definitivamente – do dia-a-dia dos cidadãos com 
a administração da vida social. Desapareceria, portanto, a separação entre Estado e sociedade. 
Surge, então, o pequeno interesse dos bolcheviques em debater com mais profundidade a ques-
tão da arquitetura institucional do novo poder. Não era preciso construir uma teoria sofisticada 
sobre o funcionamento do Estado, pois este estaria em processo de extinção.

Nesse contexto, a solução para a problemática da transição ao socialismo resultou em um 
binômio fundamental: planejamento econômico e superposição de partido, classe e Estado. 
Criou-se assim um modelo, uma matriz de pensamento, que marcou profundamente a história 
do socialismo no século 20. Aplicado primeiro em um país atrasado e depois em outros igual-
mente atrasados, tal modelo obteve êxito no período que se seguiu. A administração centrali-
zada e o planejamento aceleraram brutalmente a acumulação primitiva de capital industrial, 
ajudando a concentrar os recursos escassos, antes dispersos, e a colocá-los a serviço de objetivos 
bem definidos. Isso possibilitou investimentos em grande escala e uma rápida multiplicação da 
produção em massa de insumos e bens padronizados.

Nas fases iniciais da industrialização, as alternativas eram poucas e as decisões a tomar, 
relativamente simples até porque as necessidades a serem satisfeitas eram elementares e padro-
nizadas: aumentar a oferta de insumos básicos (como aço, combustíveis, eletricidade), realizar 
obras de infra-estrutura, construir habitações e transportes de massa, produzir vestuário básico, 
generalizar o acesso à educação, entre outros. Nesse contextos, são dois os problemas centrais 
da administração econômica: reunir os escassos recursos disponíveis, de forma a se obter escala, 
e implantar um plano coerente de investimento nos setores-chave. Combinando centraliza-
ção econômica (planejamento) e centralização política (autoritarismo), o modelo soviético criou 
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condições para isso e, em alguns casos, recuperou com grande rapidez o atraso econômico nas 
sociedades onde foi implantado.

Compreende-se agora o que se disse aqui a respeito de que a tese de Dobb foi parcialmente 
confirmada pela História. Enfatiza-se o advérbio ‘parcialmente’, pois nada disso resolveu o pro-
blema da transição ao socialismo. Na verdade, acabou por gerar uma grande confusão: a capaci-
dade de recuperar atrasos do passado foi confundida com a construção da sociedade do futuro. 
No fim do século 20 não assistimos ao término da possibilidade do socialismo, mas ao esgota-
mento de um modelo de transição pensado na década de 1920 em uma sociedade atrasada.

* * *
Isso nos remete à necessidade de se reabrir a questão, observando, à luz do mundo atual, os 

fundamentos teóricos das decisões tomadas naquela época. Só assim a crítica pode ser radical, 
sem ser preconceituosa, negativista e sectária. Revisitemos rapidamente esses fundamentos. 
A sociedade moderna era caracterizada pela simplificação e homogeneização do mundo do 
trabalho a partir da generalização do trabalho simples. No mundo contemporâneo, no entanto, 
assistimos à recriação do trabalho complexo. Aquelas massas humanas homogeneizadas e não-
qualificadas, que aidna existem e se reproduzem em larga escala, não estão mais sendo coloca-
das dentro do mundo da produção pelo capital; são remetidas para fora dele, ocupam cada vez 
menos o coração do sistema capitalista e, por isso, perdem força política.

Na tradição clássica marxista, o proletariado ocupa uma posição especial por dois motivos 
principais. O primeiro: com ele, o capitalismo estava formando uma ‘classe universal’ cuja do-
minação não obedecia mais a lógicas particulares – locais ou nacionais, de caráter religioso ou 
étnico, baseadas em tradições, e assim por diante –, mas a uma lógica geral, que logo incorpora-
ria toda a humanidade; e a pobreza dessa classe não era mais resultado de ‘leis naturais’ ou de 
uma baixa produtividade do trabalho: era uma pobreza artificialmente produzida em uma socie-
dade preparada para aumentar rapidamente a produtividade do trabalho. Como disse Marx em 
Introdução à Crítica à Filosofia do Direito de Hegel, essa classe sujeita a “cadeias radicais”, esse grupo 
social que era a dissolução de todos os grupos anteriores, não reivindicaria um direito particular, 
pois não estava sujeito a uma opressão particular. Só poderia emancipar-se se emancipasse toda 
a sociedade.

Além disso, o proletariado era uma classe profundamente integrada ao sistema capitalista, 
no sentido de que era essencial ao processo de produção e, ao mesmo tempo, excluído desse 
sistema, pois não tinha nenhum controle sobre o processo que ele mesmo impulsionava com 
seu trabalho. Foi essa dupla especificidade que transformou o proletariado em um grupo tão 
especial para o marxismo. Uma classe social completamente excluída tem pouca força política, 
da mesma forma que uma classe social completamente integrada não tem potencial transforma-
dor. A classe social revolucionária precisa ter esse duplo perfil (integrada e excluída, excluída e 
integrada) para ser forte e interessar-se na mudança.

Ora, quando olhamos o mundo contemporâneo e refletimos sobre a transição ao socialismo, 
em comparação àquela situação do início do século 20, percebe-se um problema político rea-
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berto: o problema do agente fundamental (ou grupo de agentes fundamentais) dessa transição, 
pois a posição do proletariado industrial não é mais a mesma. Mais do que isso: a economia do 
futuro não pode ser pensada como a recriação e a radicalização do modelo fabril do século 19.

Quanto à centralização e concentração de capitais (outro alicerce teórico da política bolche-
vique da década de 1920), trata-se de um processo que permanece em curso (aliás, de modo 
bastante acelerado e visível), mas também é preciso fazer algumas considerações acerca dele. 
Assim como o trabalho complexo é permanentemente destruído pela expansão capitalista, mas 
também recriado pela mesma, as classes médias e empresas de pequeno e médio porte são per-
manentemente destruídas e recriadas. Como resultado, a ela associadas tem-se uma economia 
e uma estrutura de classe, que não tendem à simplificação; pelo menos não da forma como foi 
imaginada pelos bolcheviques. Desaparecem setores inteiros de atividades, mas outros surgem. 
Em torno de cada megaempresa gravitam centenas de outras de menor porte; desenvolvem-se 
atividades não padronizáveis, nas quais não há economias de escala, especialmente no setor de 
serviços, cuja importância é crescente.

É interessante notar que a construção teórica de O capital contempla perfeitamente essa dinâ-
mica. Ao contrário do que muitos dizem – por, na verdade, nunca terem ido às fontes – o Marx 
da maturidade, o Marx que fez a crítica da economia política (ao contrário do Marx do Manifes-

to) não imaginou que o desenvolvimento capitalista devesse conduzir a uma sociedade simpli-
ficada com um enorme proletariado homogêneo e miserável. Ele foi um crítico ácido da “lei de 
bronze dos salários”, defendida por Lassalle, que sustentava a “teoria do empobrecimento” do 
proletariado; sempre divergiu de Bakunin, que associava a pobreza à revolução; e formulou com 
grande consistência teórica a possibilidade de caminhos alternativos para o desenvolvimento 
capitalista, baseados na expansão da mais-valia relativa (que introduz a possibilidade de um 
conflito de classes de soma positiva, para usar uma expressão da moderna teoria dos jogos).

Essa discussão nos levaria longe demais. Refiro-me a ela, de passagem, para dizer que nunca 
foi tão necessário retornar a Marx. Um dos elementos de nossa crise teórica é o fato de que 
Marx continua sendo muito citado, mas é cada vez menos lido tanto pelos que o atacam quanto 
pelos que pensam segui-lo. Esse autor desenvolve raciocínios complexos, longos e muito rigo-
rosos que exigem disciplina, paciência e gosto pela profundidade, em um mundo cada vez mais 
dominado pela imagem, pela fugacidade, pela rapidez e pela superficialidade. As pessoas não 
têm mais vontade de ou tempo para ler um filósofo do nível de Marx.

* * *
Também no que diz respeito à forma política da transição, é preciso ter um olhar crítico sobre 

a matriz bolchevique da década de 1920. O processo histórico real mostrou que a fusão entre o 
partido e as massas, típica do período revolucionário, não evoluiu na União Soviética para níveis 
crescentes de transparência da política, nem dentro das próprias instituições e muito menos em 
relação à vida do cidadão comum. No período pós-revolucionário, ocorreu uma visível ‘desfu-
são’, que não havia sido prevista e que acabou por transformar o marxismo-leninismo, tal como 
usado nas décadas que se sucederam, numa teoria legitimadora do autoritarismo. Essa ‘desfusão’ 
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não foi acidental. Ela ocorrerá sempre que a sociedade não contar com um aparato institucional 
sofisticado e complexo, que valorize a política – o que implica na valorização da participação e 
representação, da rotatividade entre outros. A idéia de um Estado de direito com equilíbrio de 
poderes, de uma sociedade regida pela lei na qual o cidadão se sinta forte e defendido em relação 
ao próprio Estado, é uma conquista civilizatória da qual não podemos abrir mão.

Ao contrário do que se diz, o problema da transição ao socialismo está dramaticamente 
reaberto. O Marx economista enfatizou a crítica à exploração do trabalho, que hoje muitos 
discutem, mas é preciso não esquecer que o Marx filósofo (o mais importante deles) enfatizou a 
perda de controle da humanidade sobre sua própria capacidade criadora graças a um perigosís-
simo processo de alienação de sua liberdade essencial. Nunca estivemos tão imersos nisso, em 
um mundo no qual tudo é mercadoria, no qual se produz loucamente para se consumir ainda 
mais loucamente, e vice-versa. Produz-se por dinheiro, especula-se por dinheiro, mata-se por 
dinheiro, corrompe-se por dinheiro, organiza-se toda a vida social em torno do dinheiro, só se 
pensa em dinheiro, cultua-se o dinheiro, este verdadeiro deus da nossa época – e um deus in-
diferente aos homens, inimigo da arte, da cultura, da solidariedade, da ética, do amor; um deus 
que se tornou imensamente destrutivo e muito perigoso: a acumulação de riqueza abstrata é, 
por definição, um processo sem limites.

Entretanto, o problema da transição não pode ser solucionado pela retomada das formula-
ções realizadas em uma sociedade atrasada em 80 anos. Na esfera da economia, o socialismo 
soviético foi pensado como uma continuidade da matriz produtiva capitalista que existia até en-
tão, matriz que o próprio capitalismo alterou. Repensar o socialismo no século 21 é repensar um 
modo de produção que possa romper profundamente com a lógica associada a essas matrizes. 

O socialismo não deve ter a meta de fazer melhor do que o capitalismo as coisas que o capi-
talismo faz. Não cabe ao socialismo ser mais eficiente que o capitalismo, pois não há eficiência 
abstrata. Cabe ao socialismo, antes de tudo, reorganizar a sociedade ao mesmo tempo em que 
preserva e valoriza todas as conquistas civilizatórias que lhe antecederam e recoloca o ser hu-
mano ao centro. Tem de haver uma diferença de qualidade entre os dois tipos de organização 
social. Uma sociedade regida pela lógica da acumulação de riqueza abstrata, que não tem nada a 
ver com as necessidades humanas, e outra sociedade, possivelmente menos eficaz na produção 
de mercadorias, mas que restabeleça outro tipo de relação entre os homens e seja mais ‘eficaz’ 
(desculpem-me o termo horroroso ), por exemplo, na produção de cultura, em todas as suas di-
mensões. O socialismo não pode pretender ser um capitalismo que se libertou das suas próprias 
crises, o que, definitiamente, é impossível; tem de ser pensando como uma outra sociedade, 
com outros valores, outros fins e outra dinâmica.

No campo da política é necessária uma formulação sofisticada sobre a questão do poder 
político e do Estado, pois precisaremos deles por muito tempo. Os problemas da atividade 
pública, da estruturação e regulação dos mecanismos de poder, da representação, do equilí-
brio, da rotatividade, do não-esmagamento da sociedade pelo Estado, do combate à lógica 
da burocracia nos impõem o desafio teórico de construir uma teoria positiva do Estado e da 
política no socialismo.
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Acho que estão aí os dois grandes desafios teóricos colocados para a nossa geração: ima-
ginar qual é a nova qualidade de um novo modo de produção, rompendo com a idéia de que 
esse modo de produção é um capitalismo mais eficiente e sem crises, e construir uma teoria 
da democracia socialista. Se enfrentarmos esses desafios teóricos, poderemos contribuir para a 
superação da profunda crise que a humanidade experimenta nesse início de século.
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Neste artigo nos propomos a refletir sobre as relações entre democracia e socialismo a partir 
da indagação sobre o que representa, hoje, radicalizar a democracia. Nossa resposta é que, 

para tanto, é necessário levar em conta que a radicalização se dará pela ruptura na condição 
de subordinação por meio da constituição de um sujeito político que questiona as relações de 
opressão e, assim, as transforma em antagonismos que movem sua ação política. 

Neste sentido, o imaginário igualitário da cidadania e sua mediação entre os indivíduos e 
o Estado, constitui-se em um espaço estratégico de luta pela articulação dos conflitos que, na 
atualidade, apresentam-se de forma fragmentada, diversificada e plural. 

Torna-se necessária a compreensão da dinâmica da sociedade atual como produtora de me-
canismos de estabilização da dominação que operam uma fratura sociopolítica entre os cida-
dãos incluídos na comunidade de sentidos e de direitos e aqueles que são por ela excluídos. 
Compreender a economia política e a micro política da exclusão é um passo importante para 
desconstruir a lógica do menosprezo e elucidar as possibilidades de resistência. 

No entanto, ainda fica uma interrogação acerca da capacidade de transformação desses pro-
cessos moleculares em relação a um processo emancipatório comum, posto que a própria frag-
mentação identitária elude a sua subordinação à dinâmica da acumulação capitalista. 

Democracia e socialismo:  
o lugar do sujeito

Sonia Fleury 
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 Estado, dominação e ruptura
 A concepção do marxismo contemporâneo sobre o Estado tem início com a ruptura que 

a obra de Gramsci introduz na concepção hegeliana, que diferencia Estado de sociedade civil, 
adotada também, embora de forma invertida, por Marx. Para Grasmci 

o Estado é todo o conjunto de atividades teóricas e práticas com as quais a classe dirigente justifica e 

não apenas mantém sua dominação, como consegue o consenso ativo dos governados. (1971, p. 43).

O Estado, além de suas funções repressivas de tutela de uma sociedade de classes, exerce 
um papel fundamental em sua função pedagógica de construção, consolidação e reprodução 
da direção cultural da classe hegemônica, sendo a função de homogeneização exercida pelo 
Direito exatamente o que permite a criação de um conformismo social. O Estado ético, ou civi-
lizatório, corresponderia à elevação das massas por meio de políticas públicas, ao nível cultural 
correspondente ao desenvolvimento das forças produtivas. Portanto, o Estado cumpre um papel 
fundamental na consolidação dos avanços do processo civilizatório. 

Do ponto de vista da hegemonia (Gramsci) ou da ideologia (Althusser), os aparatos esta-
tais não se diferenciam como públicos ou privados, constituindo-se no Estado Ampliado, pois 
ambos cumprem a função de reprodução da dominação, tanto por meio da geração de con-
senso quanto por meio do exercício da coerção; regra geral por meio de ambos. No entanto, a 
dissolução dos limites entre Estado e sociedade, público e privado, não ajuda a compreender a 
especificidade do aparelho estatal. 

Já a contribuição de Gramsci sobre o predomínio do Estado nas sociedades Orientais e 
aquele de uma sociedade civil adensada nas sociedades Ocidentais, levou-o a vincular a ques-
tão do Estado com a estratégia de transição, estabelecendo que a guerra de movimento, ou 
enfrentamento frontal, só teria êxito em sociedades nas quais o Estado predominasse sobre 
a sociedade. Ao contrário, a guerra de posição ou de esgotamento seria indicada para as so-
ciedades civis mais complexas nas quais, seria necessário conquistar a hegemonia antes da 
tomada do poder. 

O resgate do Estado como um campo estratégico de lutas é enfatizado por Poulantzas (1980), 
ao afirmar que as lutas políticas não são exteriores ao Estado enquanto ossatura institucional, 
mas, ao contrário, inscrevem-se nesse aparato permitindo que ele venha a ter um papel orgânico 
na luta política como unificador da dominação. Nessa concepção do Estado, é possível percebê-
lo, para além de um conjunto de aparelhos e instituições, como campo e processos estratégicos 
nos quais se entrecruzam núcleos e redes de poder que, ao mesmo tempo, articulam-se e apre-
sentam contradições e decalagens uns em relação aos outros. Vem daí a idéia de que a fragmen-
tação constitutiva do Estado capitalista não pode ser tomada como inverso da unidade política, 
mas como sua condição de possibilidade, o que assegura sua autonomia relativa. O Estado, sua 
política, suas formas, suas estruturas traduzem, portanto, os interesses da classe dominante não 
de modo mecânico, mas através de uma relação de forças que faz dele uma expressão conden-
sada da luta de classes em desenvolvimento.
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O conceito de Offe (1984, p. 145) de seletividade estrutural do Estado explica a maneira 
como as demandas populares, mesmo quando adentram o aparelho administrativo, são destitu-
ídas de seu conteúdo político nos meandros da burocracia estatal, preservando, dessa forma, os 
limites do sistema de acumulação, ainda que seja necessário contemplar também os requisitos 
da legitimação do poder. 

Em sua última obra, Poulantzas (1980) discute as relações entre o Estado, o poder e o so-
cialismo a partir da necessidade de se compreender a via democrática para o socialismo e a 
construção de um socialismo democrático a partir de uma transformação radical do Estado, que 
articularia a ampliação e o aprofundamento das instituições da democracia representativa e das 
liberdades (conquista das massas populares) ao desenvolvimento das formas de democracia 
direta na base e à proliferação de focos autogestores (p. 293).

Essa afirmação é feita com base em uma crítica contundente da visão leninista e trotskista 
que identificava os soviets como a única representação autêntica das massas trabalhadoras, 
postulando uma estratégia de transição ao socialismo através de um duplo poder externo ao 
Estado, frontal e não processual. Mas, também é uma crítica a Gramsci por ter afirmado que 
a estratégia de transição ao socialismo pela conquista da hegemonia e de espaços na socieda-
de só se aplicaria às sociedades desenvolvidas, relegando as demais à organização do duplo 
poder, para o enfrentamento frontal de um Estado restrito, já que sua sociedade é amorfa e 
desorganizada. 

O problema que se coloca é: como desenvolver uma via democrática para um socialismo 
democrático, cujas lutas são travadas tanto fora como dentro do campo estratégico do Estado, 
evitando os riscos de um mero transformismo, ou seja, da contínua e progressiva transformação 
estatal que termina preservando  as condições atualizadas da dominação?

Na medida em que se considera que a luta estratégica pelo poder atravessa o Estado, será 
necessário realizá-la nesse espaço sempre com a necessidade de diferenciá-la da ocupação de 
posições nas cúpulas governamentais e também do reformismo progressivo, o que não passa de 
transformação estatal. O que identificará a luta pelo socialismo, mesmo no interior do Estado, 
será sua capacidade de realizar rupturas reais nas relações de poder, tencionando-as em direção 
às massas populares, o que requer sua permanente articulação com as lutas de um amplo movi-
mento social pela transformação da democracia representativa. 

A efetivação desta via e dos próprios objetivos que ela comporta, a articulação desses dois 

movimentos que visa a evitar o estatismo e o impasse da social-democracia, supõem o suporte 

decisivo e contínuo de um movimento de massa baseado em amplas alianças populares. Se esse 

movimento desenvolvido e ativo – opondo-se à revolução passiva – não existe, se a esquerda não 

consegue incitá-lo, nada poderá impedir a social – democratização desta experiência: os diversos 

programas, por mais radicais que sejam, não modificam quase nada o problema. Esse amplo 

movimento popular constitui uma garantia diante da reação do adversário, mesmo que não seja 

suficiente e deva sempre estar aliado a transformações radicais do Estado. (Poulantzas, 1980, 

p. 299).
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No entanto, esse caminho de articulação da dupla via de lutas, dentro e fora do Estado, não 
é fácil, pois deve encontrar a capacidade de fortalecer, desenvolver e coordenar os centros de re-
sistência difusa seja dentro ou fora do aparato institucional do Estado. Laclau e Mouffe (2001) se 
indagam sobre a existência de variadas formas de resistência e em que casos elas assumiriam um 
caráter político. A partir da crítica ao componente Jacobino do marxismo, “o qual postula um 
elemento fundacional de ruptura e um espaço único no qual o político é constituído” (p. 151), 
os autores afirmam sua rejeição a um ponto privilegiado de ruptura e admitem a pluralidade e 
indeterminação do social. A política não pode ser localizada a um dado nível do social, pois sua 
questão é a própria articulação das relações de antagonismo.

Resta entender quais são as formas de resistência que se tornam lutas que visam a por fim às 
relações de subordinação. Nesse sentido, os autores afirmam o papel dos movimentos sociais 
de rearticular, por meio do imaginário democrático, as relações de subordinação como relações 
de opressão, evitando sua estabilização como subordinação e, também, por denunciar a subor-
dinação ocorrida quando os direitos adquiridos são negados na prática. 

A pergunta que permanece diz respeito à natureza desse sujeito capaz de portar um projeto 
emancipatório. A tensão entre modernização e subjetividade é um desafio a ser enfrentado por to-
das as sociedades modernas (LeChener, 2000) que buscam suas complementaridades, seja na pres-
suposição liberal de uma complementaridade espontânea entre modernização e subjetividade, 
seja na resposta socialdemocrata de construção desta complementaridade por meio do Estado.

Aspectos da modernização, como a divisão social do trabalho, a crescente especialização 
funcional, o aprofundamento da democracia que permite a construção de novas identidades, a 
polarização de novos conflitos, o poder dos meios de comunicação massiva, incidem profun-
damente nos processos de subjetivação, acarretando a substituição do sujeito classista unitário 
por uma fragmentação das subjetividades em um espaço político inevitavelmente mais plural e 
indeterminado. 

A radicalização da democracia só pode ser levada a cabo a partir da perspectiva de consti-
tuição de novos sujeitos políticos que subvertam sua posição subordinada. A ruptura é, pois, a 
própria subjetivação, desde que seja capaz de tematizar a opressão. Esse processo fundado na 
dinâmica da vida social não pode prescindir do Estado como um campo estratégico de lutas. 
No entanto, não se propõe que a mediação socialdemocrata da cidadania seja capaz de abrir 
o caminho de um processo emancipatório. Ou seja, nem se pode construir subjetividades de 
forma administrativa, nem desconhecer o fato de que as lutas populares possam chegar a ocu-
par certas posições no Estado, o que não implica um rompimento da seletividade estrutural 
das políticas públicas. 

A cidadania, como imaginário jurídico - político igualitário inaugura um campo de lutas pela 
atualização dos direitos sociais e permite a disputa por um conteúdo que vai desde a normaliza-
ção burocrática até a construção de identidades emancipatórias.

A instigante afirmativa de Arendt (1993B) sobre a importância dos milagres na história da 
humanidade, considera o homem como um ser extraordinariamente dotado para fazer milagres, 
já que, com sua ação sobre a realidade, pode irromper processos inexplicáveis dentro de uma ló-
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gica causal dos acontecimentos previsíveis. Para a autora, cada homem ao nascer é considerado 
um novo início e, através do seu dom de agir, ele pode transformar a realidade.

A constituição do sujeito deve ser vista dentro dessa perspectiva de uma ação que afirma sua 
liberdade e consciência, dentro de um enquadramento que não foi por ele escolhido. É no interior 
dessa tensão entre determinação social e afirmação da liberdade individual e grupal que buscamos 
encontrar o lugar da constituição dos sujeitos. Para tratar da temática dos sujeitos políticos é ne-
cessário recorrer e buscar articulações entre distintas disciplinas, isto é, encontrar um elo que liga 
desde a psicologia da aprendizagem e as análises antropológicas sobre os processos sociais de indi-
vidualização até a política, onde a sociologia do ator e a teoria da cidadania buscam compreender 
as dimensões que articulam o sujeito à esfera pública, ao Estado, à nação, ao território.

A arquitetura da modernidade baseou-se no individualismo como substrato da ordem eco-
nômica e fundamento da legitimação do exercício do poder político, mantendo a tensão perma-
nente entre subjetividade individual, a construção do Estado e de outras organizações coletivas,  
buscando no princípio da cidadania o mecanismo de regulação dessa tensão. 

Se o alargamento da cidadania abriu horizontes para o desenvolvimento da subjetividade, 
esse processo também gerou condições disciplinares de normalização e negação das diferenças, 
retirando, assim, o potencial emancipatório da luta pela ampliação da esfera pública.

A crise do capitalismo organizado e as conseqüências do processo de globalização, gerado-
res de novas formas de uma crescente fragmentação e exclusão social, restringiram o campo de 
possibilidades da incorporação cidadã, mas abriram a possibilidade de retomada da centralidade 
do sujeito e dos processos de subjetivação na construção de novos mapas políticos e cognitivos 
(santos, 1994).

Por um lado, predominou o retorno do individualismo liberal que opõe o indivíduo ao Esta-
do, reduzindo a política à simples busca pelos interesses individuais. Nesse sentido, o indivíduo 
e sua centralidade na política esvaziam as dimensões pública, coletiva e solidária da cidadania e 
a subordinam aos mercados econômicos e políticos. Por outro lado, encontramos desde uma vi-
são libertária, que afirma a necessidade de conquista da emancipação pelos indivíduos por meio 
das resistências e libertação das pulsões reprimidas, anulando também a sociabilidade e a esfera 
pública, até a existência de inúmeras experiências inovadoras que, ainda que de forma isolada, 
mostram a possibilidade de compatibilização da construção de sujeitos políticos com processos 
de forte caráter emancipatório. Esses casos, implicam na existência de possibilidades de resgate 
e adensamento da cidadania por meio de uma sociabilidade baseada na ética do reconhecimen-
to e de uma arquitetura política fundada nos princípios da deliberação e da redistribuição. 

Essas formas inovadoras de ação requerem uma nova gramática política que se plasma em 
instituições e práticas renovadas tanto no âmbito da sociedade quanto do Estado, e aparecem 
como uma estratégia original de inclusão social.

Compreender a lógica desses processos, as transformações que provocam há sociabilida-
de, as mudanças requeridas no aparato estatal, bem como suas limitações e possibilidades, é 
imprescindível para pensarmos na revitalização da política e nas estratégias de ampliação da 
esfera pública. 
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Do individualismo à subjetivação
Os estudos de Dumond (1983, p. 46) apontam, na gênese do individualismo, a passagem do 

individualismo subordinado ao organicismo da vida social e comunitária (individualisme-hors-du-

monde) ao individualismo ocidental moderno (individualisme-dans-le-monde), no qual o indivíduo 
passa a ser a unidade de uma formação social, o que requer a construção social desta nova 
noção, envolvendo dimensões filosóficas, jurídicas, políticas, sociais, econômicas e religiosas. 
A modernidade capitalista toma o indivíduo como unidade social e tal construção ideológica 
permite a conformação dos ideais do igualitarismo e da liberdade. 

Na concepção tradicional do indivíduo ele é visto como pessoa que se incorpora a uma 
hierarquia de relações sociais e encontra sua identidade na ocupação de uma posição social, ou 
seja, na complementaridade de cada um a esta totalidade estando, pois, o indivíduo contido na 
sociedade. No individualismo moderno da tradição ocidental, ao contrário, é o indivíduo que se 
torna o repositório da sociedade, sendo a igualdade e a liberdade inerentes à sua condição. (Da 
Matta, 1983, p. 172). 

A modernidade coloca o indivíduo como um ser moral, independente e autônomo e dessa 
forma, essencialmente não-social, como assinala Castel (1995). No entanto, enquanto o indi-
vidualismo de massa logrou promover o indivíduo dentro de coletivos protetores, a situação 
atual, designada por muitos como pós-modernidade, daria lugar a um individualismo negati-
vo que, na classificação de Castel (1995, p. 753), é obtido  pela subtração ao enquadramento 
dos coletivos.

 A combinação do individualismo com o exercício da autoridade pelo poder político, ou seja, 
a existência simultânea do princípio da igualdade convivendo com a existência das diferenças 
foi, segundo Dumond (1983, p. 103) um dos problemas comuns enfrentado pelos filósofos con-
tratualistas Hobbes, Locke e Rousseau. A adequação dessa construção ideológica às necessida-
des de expansão da sociedade de mercado pode ser entendida, para Mcphearson (1979), a partir 
do conceito de individualismo possessivo, atribuindo-se aos indivíduos igualados no mercado 
os atributos necessários à sua interação no sistema de trocas. 

As suposições compreendidas pelo individualismo possessivo podem ser resumidas na afir-
mação da liberdade como atributo dos seres humanos, na autonomia dos sujeitos para partici-
par das relações que lhes interessam e na concepção da sociedade humana como uma série de 
relações de mercado entre proprietários, cuja liberdade só pode ser limitada pela garantia da 
liberdade dos demais. 

A sociedade política é um artifício humano para a proteção da propriedade individual da própria 

pessoa e dos próprios bens, e (portanto), para a manutenção das relações ordeiras de trocas entre os 

indivíduos, considerados como proprietários de si mesmos. (MCphearson, 1979, p. 238).

Nessa perspectiva liberal, a liberdade subsume a igualdade, sendo os indivíduos iguais em 
sua condição de proprietários livres para tomarem as decisões racionais e utilitárias que os 
beneficiem na maximização dos seus interesses, sem prejuízo de garantir condições iguais de 
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decisão aos demais. Ao atribuir as características e lógica do mercado à natureza humana, a 
sociedade, em um jogo de espelhos, passa a ser a resultante de uma construção social à ima-
gem dos indivíduos possessivos. Em outros termos, os indivíduos, com todos os seus atribu-
tos, são anteriores à sociedade, que deles é deduzida. A postulação de um estado da natureza 
anterior à ordem política demonstra a identificação do indivíduo como ontologicamente an-
terior à construção histórica.

Diferentemente da noção do indivíduo possessivo, a noção de sujeito remete, necessaria-
mente, a uma construção histórica. A palavra latina sujeito (subjectu) designa, paradoxalmente, 
tanto aquele que se sujeita a um poder mais forte como, ao contrário, na filosofia, o ser que co-
nhece e, no direito, o titular capaz de exercer um direito. Nesse sentido, traz implícita as idéias 
de autonomia e de sujeição ao social, a tensão na díade sujeito-sociedade.

Em uma análise bio-lógica do indivíduo, Morin (2004) identifica a autonomia e a auto-
organização como as características essenciais dos seres vivos. Mas, ao assumir que toda 
dimensão biológica necessita uma dimensão cognitiva que permita ao indivíduo agir dentro 
do universo, o autor encontra um processo cíclico que vai da produção da sociedade pela in-
teração dos indivíduos à retroação, na qual se dá a produção de indivíduos sociais dotados de 
uma cultura (Morin, 2004, p. 118). Para ele, o primeiro princípio de individualização é o côm-
puto, ato pelo qual o sujeito se posiciona de forma egocêntrica no mundo, situando-se nele e 
buscando a sua preservação, proteção, defesa. Para Morin, o primeiro movimento do sujeito 
seria o ato de ocupação do espaço pelo ‘eu’, o que coincide com a visão de Badiou (1994, p. 44) 
para quem um sujeito não é outra coisa senão um ponto de verdade ou a dimensão puramente 
‘local’ do processo de uma verdade. 

O segundo princípio seria o da permanência da auto-referência, que permite ao ‘eu’ conti-
nuar a ser o mesmo a despeito de suas modificações internas. O indivíduo se modifica cons-
tantemente, mas o sujeito continua o mesmo. O terceiro e quarto princípios são antagônicos 
e complementares: a exclusão e a inclusão. A exclusão refere-se ao fato de que o ‘eu’ é único e 
ninguém pode dizê-lo em meu lugar, enquanto a inclusão refere-se à possibilidade de colocar 
minha subjetividade em um ‘nós’. Esse princípio supõe a possibilidade de comunicação entre 
os sujeitos de uma mesma espécie, de uma mesma cultura, de uma mesma sociedade (Morin, 
2004, p. 122). Ao afirmar “eu sou eu” evidencia-se a dualidade implícita na ocupação dessa dupla 
posição. A dimensão existencial se manifesta na associação entre o eu e o indivíduo limitado 
pela sua finitude e insegurança, o que conduz ao quinto princípio: a incerteza. 

A transformação do indivíduo em sujeito se dá quando o homem faz de si um construto 
de si mesmo, segundo a leitura que Ron-Pedrique (1997) faz da filosofia de Arendt, para afir-
mar que “não há sujeito sem história e nem história sem sujeito” (p. 85). O ponto de partida 
deixa de ser o indivíduo isolado com suas características, biológicas ou não, que antecedem a 
sociabilidade, para ser um conjunto de individualidades que se tornam sujeito por ter um va-
lor histórico, isto é, representar o homem em um momento de sua existência. Nesse sentido, 
o sujeito sempre transcende sua individualidade posto, que se faz sujeito por ter um sentido 
preciso de representar o homem em um momento histórico de sua existência. Portanto, esse 
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processo de subjetivação se caracteriza como um projeto histórico, que envolve muitas indi-
vidualidades. 

A noção de sujeito remete à obra de Kant, para o qual um sujeito se constitui como tal 
quando assume o ‘imperativo categórico’ de se atrever a pensar por si mesmo e usar em público 
a razão; ou, nos termos da leitura Foucaultina, fazer um uso político da razão. Mas, teria sido 
Hegel quem melhor elaboraria a questão do sujeito (ron-peDrique, 1997; honneth, 2003). 

Até aqui vimos que as dimensões de autonomia, individualização e ocupação de um lugar, 
preservação e interação vão sendo identificadas como constitutivas desse processo de cons-
trução do sujeito, que usa sua razão e sua sensibilidade para por de manifesto uma forma de 
conceber a si mesmo e ao mundo e, desta forma, poder agir sobre ele.

Ao homem ativo e produtivo se opõe a noção de alienação ou alheamento, processo através 
do qual o homem deixa de ter controle sobre os objetos e a natureza, vivenciando o mundo de 
forma passiva (FroM, 1975). Esse conceito marxista de homem, fruto da modernidade e da no-
ção hegeliana do homem como ser ativo, identifica ação como produtividade e alienação como 
negação da produtividade. 

No entanto, a contribuição de Hegel para explicar as articulações dessas diferentes dimensões 
é mais bem atribuída a sua afirmação sobre a particularidade do desejo do homem, como sendo 
‘o desejo de ser desejado’. Essa temática foi posteriormente retomada por Lacan, apontando 
que o primeiro objeto de desejo é o de ser reconhecido pelo outro: “O desejo de ser desejado 
demanda o reconhecimento pelo outro, relação na qual se produz a aquisição de identidades” 
(apud LanDi, 1981, p. 182).

A individualização se faz por um processo de identificação, ou seja, os sujeitos só aprendem 
a se conceber na interação, inicialmente de forma especular sendo que posteriormente esse pro-
cesso é mediado pela simbologia da linguagem. Assim, a reprodução da vida social se efetuaria 
sob o imperativo de um reconhecimento recíproco, requerendo o processo de individuação no 
plano da história, uma ampliação simultânea das relações de reconhecimento mútuo, conforme 
formulado na leitura de Honneth (2003) que aproxima Mead a Hegel. 

Indo mais além, ele propõe que uma teoria do sujeito tem que estar fundada na ação coletiva: 

A hipótese evolutiva assim traçada, porém, só pode se tornar a pedra angular de uma teoria da 

sociedade na medida em que ela é remetida de maneira sistemática a processos no interior da 

práxis da vida social: são as lutas moralmente motivadas de grupos sociais, sua tentativa coletiva 

de estabelecer institucionalmente e culturalmente formas ampliadas de reconhecimento recíproco, 

aquilo por meio do qual vem a se realizar a transformação normativamente gerida das sociedades. 

(honneth, 2003, p. 156).

Cidadania, democracia e atores políticos
A idéia do sujeito pleno como aquele que reclama o controle sobre sua vida não subsume 

a autonomia ao individualismo, pois a transcendência do sujeito se baseia em suas caracte-



32

Participação, Democracia e Saúde

rísticas de universalidade e diversidade, além de dignidade e capacidade. Nesse sentido, a 
construção da subjetividade se dá dentro das normas vigentes que definem parâmetros sociais 
de dignidade e se aplicam à vida individual e coletiva. O sujeito é, pois, parte de um mundo 
social baseado em regras de conduta morais e legais que organizam as relações de poder.

Guendel (2007) chama atenção para o fato de que o sujeito é parte de um entorno político e, 
portanto, pode participar do exercício, produção e legitimação de suas regras. Mas, mais impor-
tante ainda, as regras só são legitimadas com o acordo social, o que pressupõe a existência dos 
sujeitos. No entanto, a existência de diferenças e conflitos sociais em uma comunidade política de 
cidadãos onde a norma estabelece as condições de igualdade e inclusão, dá lugar às disputas pela 
boa ordem.

Entendendo a divisão do trabalho e a configuração do poder político como repartições pré-
simbólicas, Landi (1981) chama atenção para a disputa de regimes de verdades que se dá em 
torno de enunciados e significados, um conflito por diferentes propostas de boa ordem. É no 
interior dessas disputas que o indivíduo se constitui como sujeito, construindo sua identidade 
social e política por meio da apropriação de significantes, através de suas relações colaterais com 
outros significantes, já que os significados não pré-existem às disputas por hegemonia. 

A noção de sujeitos como cidadãos, ou portadores de direitos implicaria, na concepção he-
geliana, no reconhecimento de uma singularidade individualizada em um universal ou ‘outro 
generalizado’, reproduzindo nesta perspectiva normativa a relação entre reconhecimento da 
individualidade como parte do reconhecimento de outros membros da coletividade na mesma 
condição de portadores de direitos. Nas palavras de Honneth (2003, p. 182), “obedecendo à 
mesma lei, os sujeitos de direito se reconhecem reciprocamente como pessoas capazes de deci-
dir com autonomia individual sobre normas morais”.

A tensionalidade entre a regulação normativa necessária à igualação jurídica na condição 
de cidadania e o respeito à diferença é inerente à democracia moderna. Em outras palavras, a 
democracia deve combinar a garantia da igualdade de direito dos cidadãos com o respeito à 
diferença dos indivíduos. 

Tourraine (1996, p. 23) designa “por sujeito a construção do indivíduo (ou grupo) como 
ator, através da associação de sua liberdade afirmada com sua experiência de vida assumida e 
reinterpretada”. Para a teoria do ator, o sujeito que resiste “afirma-se ao mesmo tempo por seu 
particularismo e seu desejo de liberdade, isto é, pela criação de si mesmo como ator, capaz de 
transformar seu meio ambiente.” (Tourraine, 1996, p. 24).

Uma cultura democrática combinaria unidade e diversidade, liberdade e integração. En-
quanto a cidadania implica a unidade generalizante e a integração na totalidade, a construção 
do sujeito é uma afirmação da diversidade e da sua liberdade de criação. A cidadania implica 
a filiação a uma cultura, o compartilhamento de valores e normas, assim como a legitimação 
e subordinação ao poder estatal que afiança o universalismo dos direitos. 

Portanto, a teoria do ator proposta por Tourraine, a democracia deve combinar um princípio 
de individualidade (liberdade) com um princípio de particularismo (cultura) e com um princípio 
universalista (razão). 
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Os conflitos inerentes às tensões entre esses três princípios, que haviam sido acomodados por 
meio da expansão da cidadania com seus instrumentos de representação (sistema eleitoral e par-
tidário) e de distribuição (Welfare State), no ciclo virtuoso do capitalismo organizado por meio de 
políticas públicas, voltaram a mostrar seu vigor e antagonismos nos anos mais recentes.

Por um lado, a individualização se vê ameaçada pelos poderes normalizador e moralizador 
exercidos pelo Estado, ampliados pelo crescente papel da mídia; por outro lado o crescimento 
dos particularismos culturais na definição das identidades impede tanto a generalização dos 
direitos quanto a liberdade de escolha entre identidades competitivas. Por fim, a exacerbação do 
individualismo como um padrão de consumo impede a transcendência necessária à constituição 
de sujeitos e restringe a ação universalizadora das políticas.

A questão da identidade dos indivíduos passa a ser central na discussão atual da teoria so-
cial face à hegemonia da concepção liberal que reduz a dimensão libertária ao individualismo 
e, também, pela força da corrente comunitarista, que atribui a uma característica ou tradição 
grupal o poder de definição de identidades. 

Muitos autores e militantes têm defendido a liberdade do sujeito de construção de sua iden-
tidade, frente à força das tradições comunitárias (sen, 2005; tourraine, 1996; Young, 2000). Mas,  
também alertam para a fragmentação inerente à valorização dos particularismos e a formação 
de poderes comunitários que ameacem a unidade nacional.

Em relação à questão da relação entre identidade e grupos sociais, Young (2000) é enfática na 
crítica àqueles que, com uma visão essencialista, reduzem as diferenças de grupos a identidades, 
desconsiderando as diferenças que persistem no interior dos grupos, bem como suas determina-
ções estruturais. Em termos relacionais, a autora propõe que um grupo seja visto menos como 
constituído por uma série de atributos que seus membros partilham do que pelas relações que 
eles estabelecem com os outros e com o mundo. Ou seja, em uma concepção mais estrutural 
que cultural:

[...] um grupo social é a coleção de pessoas que está similarmente posicionada em relações interativas e 

institucionais que condicionam suas oportunidades e perspectivas de vida. (Young, 2000, p. 97).

A construção de identidades é um processo que depende dessas posições, pois os indiví-
duos as constroem em condições que permitem, ou constrangem, suas possibilidades de ação. 
Mas, tais constrangimentos funcionam como um marco, não determinando integralmente as 
identidades individuais, pois, se os sujeitos são condicionados por sua posição na estrutura das 
relações sociais, eles também são agentes de seu próprio devir, enfrentando-se com essas possi-
bilidades e condicionalidades para traçar o seu curso de ação. 

Amartya Sen (2005) inclui a liberdade cultural na lista de capacidades dos seres humanos e 
defende que seja apenas uma das muitas identidades, não sendo mesmo nem única nem ho-
mogênea. A identidade não é um objeto de descoberta, mas de escolha, ainda que em alguns 
casos os constrangimentos limitem muito o campo desta escolha. Mesmo assim, uma sociedade 
democrática deve resistir à imposição de identidades. 
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A tensa combinação entre igualdade e diferenças na democracia é assinalada por Tourraine 
(1996, p. 26) ao defender que a igualdade, para ser democrática, deve assegurar o direito de cada 
um de escolher e governar sua própria existência, o direito à individuação contra todas as pres-
sões em favor da ‘moralização’ e da normalização. 

A combinação das liberdades dos indivíduos e coletividades com a unidade da atividade 
econômica e das regras jurídicas é o desafio institucional e cultural da democracia. A gestão 
das diferenças constitui-se no centro da vida política: “toda atividade democrática consiste 
em delimitar o campo do que deve ser igual e o que pode seguir sendo desigual” (Fitoussi; 
rosavaLLon, 2003, p. 213).

A cidadania como concepção igualitária e de normalização dos indivíduos tem na dimensão 
jurídica um ponto central que se sobrepõe às demais dimensões como a subjetivação, civismo e 
a comunidade de cidadãos. A hipertrofia da normalização e igualação na cidadania encontra no 
direito sua expressão mais positiva, já que ela borra as diferenças e se sobrepõe aos conflitos. O 
Estado tende a criar e manter certo tipo de civilização e de cidadão, fazendo desaparecer certas 
atitudes e costumes e difundindo outras. Isso, para Gramsci (1971, p. 160), atribui ao Estado o 
papel de educador, instrumento de racionalização da vida social e de punição das transgressões. 
No entanto, ressalta que a hegemonia se constrói na base dos consensos e na redução do uso 
punitivo das normas legais, no papel educador de difusão de cultura e modos de vida.

A igualdade garantida pelo direito como parte da construção da cidadania requer a existência 
de mecanismos miúdos, micro poderes assimétricos e inigualitários, cotidianos e físicos, que 
Foucault (1977, p. 195) denominou como disciplinas: “as disciplinas reais e corporais constituí-
ram-se como o subsolo das liberdades formais e jurídicas... aparentemente um infradireito”. No 
entanto, ele prefere qualificá-las como um contradireito, já que se situam na esfera do privado, 
fora das relações contratuais que definem a modernidade. Foucault (1977) vai além ao afirmar 
que o indivíduo é uma realidade fabricada pelo tipo específico de tecnologia do poder, que ele 
chamou disciplina. 

Para Boaventura Santos (1994) a tensão permanente entre a subjetividade dos agentes sociais 
e o poder regulador do Estado mesmo sendo constante, varia em sua dinâmica, caracterizando 
diferentes fases da modernidade capitalista. Essa tensão é mediada pela cidadania que, de um 
lado reduz o poder do Estado e, de outro, universaliza e iguala os indivíduos, permitindo um 
maior controle social. Ao mesmo tempo em que a igualdade da cidadania enriqueceu a subjeti-
vidade, ela tendeu a fortalecer o poder nomalizador do Estado do Bem-Estar, em detrimento do 
reconhecimento e aceitação das singularidades. Mais ainda, a igualdade proposta pela cidadania 
para a esfera pública não se transmitiu às esferas da produção e da reprodução, da empresa e da 
família, considerados universos privados e, intrinsecamente, desiguais. 

A hipertrofia do mercado nos dias atuais leva a uma subjetivação sem cidadania, sobrepon-
do os interesses narcísicos, individuais e de consumo às demanda e necessidades coletivas. 
Mas, para Boaventura Santos (1994), tiveram o papel de resgatar o caráter emancipatório 
da cidadania como afirmação de subjetividades e lutas contra a opressão. O surgimento de 
novos atores políticos, que tomam o espaço que a classe operária ocupara na luta contra as 
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desigualdades, dá lugar a uma esfera política plural e descentrada com movimentos sociais 
que constroem novas subjetividades com base nas singularidades e reivindicam direitos de 
reconhecimento e cidadania.

Para Tourraine, (1996, p. 39) o deslocamento atual do lugar central antes atribuído à 
racionalização para a liberação da capacidade criativa implicaria na crise estrutural da le-
gitimação política nas sociedades atuais, onde o princípio da racionalização encontra-se 
restringido à esfera da produção, enquanto outros princípios competem pela organização 
da vida social.

A equalização político-jurídica alcançada com a aquisição do status da cidadania confere um 
fundamento legítimo ao exercício do poder ao mesmo tempo em que nega as clivagens sociais e 
os atores coletivos, absolutizando o indivíduo como o portador material dos direitos e deveres 
da cidadania (FLeurY, 1994).

A construção de uma identidade comum, sobrepujando as diferenças, não está isenta de sua 
diferenciação em relação a outros grupos sociais, gerando um sistema de privilégios para aque-
les que foram incluídos em tal comunidade politicamente construída. 

Exclusão, desrespeito, emancipação
Comecemos por concordar com Bauman (1998, p. 27) quando afirma que todas as socieda-

des produzem seus estranhos, ao definir suas fronteiras e desenhar seus mapas cognitivos, esté-
ticos e morais através dos quais constroem os fundamentos da vida ordeira e repudiam aqueles 
que não se encaixam em tais mapas. Para o autor, a produção do ‘refugo humano’ é um produto 
inevitável da modernização e da modernidade, um efeito colateral da construção da ordem e 
do progresso econômico, ambos gerando pessoas e processos indesejados, desvalorizados e 
degradados (bauMan, 2005, p. 12).

Mais do que isto, Castel (1995) chama atenção para a novidade da questão social atual 
que remete à existência de ‘inúteis do mundo’, o que se caracteriza pela precarização das 
relações sociais e pela incerteza quanto ao futuro, gerando uma sociedade que se cons-
trói em torno da noção de vulnerabilidade e do “individualismo negativo”. Tal conjuntura 
ameaça a própria sobrevivência social, na medida em que nega a possibilidade de coesão e 
tende a uma fragmentação na qual alguns poucos têm sua independência e posição social 
asseguradas enquanto os demais “carregam sua individualidade como uma cruz porque ela 
significa falta de vínculos e ausência de proteções” (p. 752). No limite, essa sociedade tende 
à ingovernabilidade.

Mais do que a agudização do processo de fragmentação e da exclusão social, nos interessa 
entender o que Dejours (1999) definiu como a banalização do mal, ou seja, o processo que 
desdramatiza o mal e mobiliza um número crescente de pessoas a serviço de sua execução. Em 
outras palavras, nos interessa desvendar as formas pelas quais a exclusão se banaliza e se na-
turaliza ao mesmo tempo em que nos voltamos à captação daquelas manifestações de ruptura 
das estruturas e relações de dominação, através do milagre da constituição de sujeitos políticos 
e de sua emancipação. 
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A exclusão se refere à não-incorporação de uma parte significativa da população à comuni-
dade social e política, negando sistematicamente seus direitos de cidadania – destituindo-a de 
direitos e/ou envolvendo a desigualdade de tratamento perante a lei e as instituições públicas – e 
impedindo seu acesso à riqueza produzida no país (FLeurY, 1998).

De uma forma mais profunda, a exclusão implica na construção de uma normatividade que 
separa os indivíduos, impedindo sua participação na esfera pública. Trata-se de um processo re-
lacional e cultural que regula a diferença como condição de não-inclusão, apresentando também 
uma manifestação territorial, seja como gueto ou favela. Portanto, trata-se de um processo de 
definição de uma normalidade com base em códigos morais, estéticos e geográficos, que funcio-
na como um critério de constituição do outro, aquele que é excluído.

Essa fratura sociopolítica que se manifesta na convivência em sociedade de uma dupla ins-
titucionalidade – uma democrática e outra excludente – impede a constituição das dimensões 
nacional, republicana e democrática, retirando legitimidade ao exercício do poder e restringindo 
a esfera pública (FLeurY, 2002).

Grande parte dos estudos econômicos e políticos têm se dedicado à questão da pobreza, 
tratando-a como uma questão de desigualdade, sem distingui-la analiticamente da exclusão. No 
entanto, Boaventura de Souza Santos sublinha a diferença entre desigualdade e exclusão:

Se a desigualdade é um fenômeno socio-econômico [sic], a exclusão é, sobretudo, um fenômeno 

cultural e social, um fenômeno de civilização. Trata-se de um processo histórico através do qual uma 

cultura, por via de um discurso de verdade, cria a interdição e a rechaça.

O sistema da desigualdade se assenta, paradoxicamente, no caráter essencial da igualdade; o 

sistema da exclusão se assenta no caráter essencial da diferença... o grau extremo da exclusão é o 

extermínio; o grau extremo da desigualdade é a escravidão. (1995).

Ao contrário, a solidariedade requerida pela cidadania está ligada ao pressuposto das rela-
ções de estima simétrica ou confiança entre sujeitos individualizados, autônomos e anônimos. 
O entrelaçamento do individualismo ao reconhecimento gera as condições de liberdade, aceita-
ção social e tolerância necessárias à construção dessa comunidade política de cidadãos. 

Para se compreender como portadores de direitos, é necessário um processo de auto-afirma-
ção, no qual o singular seja reconhecido como parte de um universal, sendo que a obediência de 
normas jurídicas só pode ser esperada de uma relação que se dá entre indivíduos livres e iguais, 
que podem compartilhar essa norma e ser reconhecidos como tal. 

Para Honneth (2003, p. 157), as formas de reconhecimento dizem respeito às relações primá-
rias de amor, às relações jurídicas de reconhecimento de direitos e às relações sociais de estima. 
A elas correspondem, respectivamente, o desenvolvimento da autoconfiança, do auto-respeito 
e da auto-estima. Contrariamente, o autor encontra no reconhecimento denegado e nas formas 
de desrespeito, que podem ser vividas por alguns atores sociais, a qualidade de um equivalente 
negativo das correspondentes relações de reconhecimento. As formas de desrespeito podem ser 
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distinguidas a partir do nível de auto-relação intersubjetivamente adquirida que elas lesam ou 
chegam a destruir em uma pessoa.

Ou seja, assim como o reconhecimento, o desrespeito também se colocaria nas mesmas 
relações primárias, jurídicas e comunitárias, correspondendo, respectivamente a ameaças à inte-
gridade física, à integridade social e à honra e dignidade. Suas formas são: a violação, a privação 
dos direitos e a degradação. Se os maus-tratos corporais destroem a autoconfiança da pessoa, a 
negação dos direitos é uma experiência de rebaixamento que afeta seu auto-respeito moral e a 
negação da estima social ou honra afeta sua dignidade, porque lhe é negada a imputabilidade 
moral que é assegurada aos demais membros da sociedade.

Por isso, a particularidade nas formas de desrespeito, como as existentes na privação de direitos 

ou na exclusão social, não representa somente a limitação violenta da autonomia pessoal, mas 

também sua associação com o sentimento de não possuir o status de um parceiro da interação 

com igual valor, moralmente em pé de igualdade; para o indivíduo, a denegação de pretensões 

jurídicas socialmente vigentes significa ser lesado na expectativa intersubjetiva de ser reconhecido 

como sujeito capaz de formar juízo moral; nesse sentido, de maneira típica, vai de par com a ex-

periência da privação de direitos uma perda de auto-respeito, ou seja, uma perda da capacidade 

de ser referir a si mesmo como parceiro em pé de igualdade na interação com todos os próximos. 

(honneth, 2003, p. 216-217). 

Um dos primeiros estudiosos dos processos sociais de ‘apartação’ foi certamente Fannon 
(1979), com seus trabalhos sobre a ordem e as identidades sociais que caracterizam o mundo 
colonial, nos quais introduz a questão central para a compreensão da exclusão identificando-a 
como um processo que despoja aos indivíduos de sua dimensão humana, impedindo-lhes que 
se tornem sujeitos de seu processo social. Para Arendt (1993A, p. 31-34) os fundamentos da con-
dição humana encontram-se na relação entre o discurso e a ação, pois aí encontramos o lugar do 
sujeito. Por conseguinte, se a apropriação discursiva é o fundamento da condição humana, é a 
proibição do discurso o que despoja aos indivíduos de sua condição de atores, da possibilidade 
de inclusão em uma ordem simbólica relacional constituída por uma trama de atos e palavras. 
A constituição de sujeitos de ação e sua possibilidade de inserção passam necessariamente pelo 
resgate de sua possibilidade discursiva.

Em resumo, a exclusão é um processo cultural que implica no estabelecimento de uma nor-
ma que proíbe a inclusão de indivíduos, grupos ou populações em uma comunidade sociopolíti-
ca. Rejeitando tratar a cultura como saber enciclopédico, Gramsci identifica-o à noção de civilitá, 
ou seja, como conjunto de modos de vida, comportamentos e valores ideológicos originários da 
organização do trabalho e das relações de produção e do papel adaptativo-educativo do Estado, 
na busca da adequação entre o aparelho produtivo e a moralidade das massas populares. (buCi-
gLuCksMan, 1980, p. 115 e 128).

Para pensar a exclusão como expressão do processo civilizatório, entendemos que os grupos 
excluídos estão, em geral, impossibilitados de participar das relações econômicas predominan-
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tes – no mercado, como produtores e/ou consumidores – e das relações políticas vigentes, os 
direitos de cidadania. No entanto, a coexistência em um mesmo grupo populacional de situ-
ações de pobreza, ausência de direitos sociais, ou condições de exercê-los, e sua exclusão da 
comunidade sociopolítica, não deve nos reduzir a pensar que se trata de um fenômeno simples 
subordinado à dimensão econômica, o que implicaria em uma estratégia exclusivamente técni-
co-redistributiva de enfrentamento dessa complexa condição. 

É preciso ter em conta a dimensão da exclusão como um conjunto de modalidades de 
desrespeito, negação da condição de pertencimento à comunidade de cidadãos, para além 
de suas condições materiais. Em países como os latino-americanos onde a exclusão tem 
um forte conteúdo econômico, não é possível combater a exclusão sem a redistribuição da 
riqueza. No entanto, o combate à exclusão não se reduz à dimensão econômica, já que esta, 
apesar de ser a dimensão fundamental, não existe isoladamente do contexto sociocultural 
que a legitima e reproduz. 

Em outros termos, a concentração da riqueza é um fenômeno político que, sancionado cul-
turalmente, impede a constituição de sujeitos políticos capazes de reivindicar sua inserção na 
esfera pública. Nesse sentido, a exclusão deve ser explicada e desconstruída a partir do enten-
dimento de suas formas de reprodução e preservação, nas quais as instituições que exercem o 
papel pedagógico de socialização e difusão de normas – a escola, a família, a mídia e o Estado –  
ganham relevância crescente. 

Se a cultura de massa e as práticas pedagógicas estatais produzem indivíduos normalizados 
e as modalidades de exclusão cotidianamente degradam a auto-estima dos indivíduos, como 
pensar na possibilidade de resistências que permitam a construção de novas subjetividades en-
tre os excluídos?

Seria possível a própria experiência do desrespeito transformar-se em motivação para a resis-
tência política (como propõem Honneth, Marcuse, Foucault, Gatarri e Rolnick).

A proposta de Fanon (1979) acerca da violência que se expande entre os colonizados como 
parte do domínio do colonizador, e que deveria ser canalizada contra este, é nos dias atuais 
amplamente criticada. No entanto, não há como negar a associação entre exclusão e violência, 
tema amplamente omitido no debate atual, mesmo sendo a violência a manifestação mais evi-
dente da questão social relativa à exclusão. É indissociável a relação entre exclusão e violência, 
seja como parte das formas de desrespeito, seja como manifestação de resistências. No entanto, 
embora a violência seja uma expressão dos dois pólos envolvidos nos processos de exclusão, ela 
não indica necessariamente a constituição de sujeitos políticos. Da mesma forma, se a resistên-
cia à exclusão pode passar por atos de violência material ou simbólica este não é nem o único 
nem o mais importante caminho no processo de subjetivação política. 

Se para Foucault, onde há poder há resistência, as formas de resistência podem ser muito 
variadas e, só em alguns casos elas assumem um caráter político e se tornam lutas dirigidas a 
por um fim às relações de subordinação. Para Laclau e Mouffe (2001), nesse último caso se dá 
um tipo de ação cujo objetivo é a transformação de uma relação social que constrói um sujeito 
como dominado na relação de subordinação. Nesse sentido, o problema central é identificar as 



39

Democracia e socialismo: o lugar do sujeito

condições discursivas para a emergência da ação coletiva, dirigida a lutar contra iniqüidades, 
desafiando relações de subordinação. Nos termos propostos por esses autores, trata-se de iden-
tificar as condições nas quais a relação de subordinação torna-se uma relação de opressão e, por 
conseguinte, constitui o lugar de um antagonismo. 

Para esses autores, a relação de subordinação é aquela na qual um agente é submetido às 
decisões de outro. Por relações de opressão entendem aquelas  relações de subordinação que 
se transformaram em lugares de antagonismo. Já relações de dominação compreendem o con-
junto de relações de subordinação consideradas ilegítimas da perspectiva ou pelo julgamento 
de um agente externo a elas, as quais, como conseqüência, podem ou não ser coincidentes 
com as relações de opressão atualmente existentes em uma determinada formação social (La-
CLau; MouFFe, 2001, p. 153). 

O antagonismo é, portanto, a parteira do sujeito, pois só pode emergir pela subversão da 
posição subordinada do sujeito. A interrupção do discurso de subordinação se dá pela presen-
ça de um discurso exterior a essa relação de opressão. Assim, na existência de discursos demo-
cráticos, como o dos direitos humanos, ou mesmo outros discursos que circulam por escolas, 
igrejas e outras agências, e que permitem o rompimento da subordinação a partir do estabele-
cimento de antagonismos, encontramos a raiz da resistência transformadora do sujeito.

Se bem é certo que esta análise se encaminha à rejeição de um ponto privilegiado de 
ruptura, aceitando a pluralidade e indeterminação do social e a confluência das lutas em um 
espaço político, requer, no entanto, a existência de um discurso externo que deslegitimize a 
subordinação e a configure como opressão. Mais do que desvelar a constituição de sujeitos, 
acaba re-subordinando esse processo a uma entidade teleológica identificada como a cultura 
democrática, ou seja, àquela que permitiria tratar as diferentes formas de iniqüidades como 
ilegítimas e anti-naturais. A questão pendente é relativa às condições que permitem a apro-
priação discursiva desses valores democráticos abstratos em termos de uma proposição de 
radicalização da democracia.

Marion Young, para entender a dialética entre determinação e resistência, usa o conceito de 
Sartre de ‘serialidade’: aquilo que condiciona seu posicionamento estrutural sem constituir sua 
identidade. Por serialidade entende-se um conjunto de condicionantes estruturais que definem 
a posição dos indivíduos na estrutura social, como classe, gênero, raça e idade. Os indivíduos 
constroem suas próprias identidades, mas não sob condições que eles escolheram, pois as po-
sições na estrutura social condicionam, permitem, ou constrangem suas possibilidades de ação, 
incluindo nelas as relações de superioridade e diferença entre as pessoas. Mas, Young afirma que 
nada disso, no entanto, determina identidades individuais, encontrando no componente liberal 
da autonomia a possibilidade da resistência. 

Os sujeitos não são condicionados somente por sua posição na estrutura de relações sociais; os 

sujeitos são também agentes. Ser agente significa que você pode tomar as restrições e possibili-

dades que condicionam sua vida e fazer alguma coisa deles de sua própria maneira. (Young, 
2000, p. 101). 
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Ou seja, voltamos sempre ao ponto inicial no qual as possibilidades existentes devem se 
transformar em capacidades efetivas para desencadear a ruptura de um padrão de subordinação 
e exclusão. Essa é a questão central que a teoria social deveria responder.

 Guatarri opõe ao que chama a máquina de produção de subjetividades, representada pela 
cultura de massa e pelas relações de produção econômica, a possibilidade do desenvolvimento 
de modos de subjetivação singulares, ou processos de singularização:

A subjetividade está em circulação nos conjuntos sociais de diferentes tamanhos: ela é essencialmen-

te social, e assumida e vivida por indivíduos em suas existências particulares. O modo pelo qual os 

indivíduos vivem essa subjetividade oscila entre dois extremos: uma relação de alienação e opressão, 

na qual o indivíduo se submete à subjetividade tal como a recebe, ou uma relação de expressão e 

de criação, na qual o indivíduo se reapropriaria dos componentes da subjetividade, produzindo um 

processo de singularização. (2005, p. 42).

Esses processos de desvio e reapropriação não se restringem ao plano de luta da econô-
mica política, mas dizem respeito também ao campo da micro política, passando ao campo 
da economia subjetiva. A opressão opera tanto no campo da repressão direta e material, 
quanto na produção da subjetividade através dos processos de culpabilização, segregação e 
infantilização. 

Para Guatarri, o atrevimento de singularizar é uma experiência de automodelação de um 
grupo ou sujeito social, que capta os elementos da situação e constrói seus próprios tipos de 
referências práticas e teóricas (sua semiotização, sua cartografia, suas alianças), sem ficar na de-
pendência dos poderes instituídos e das relações de prestígio e segregações que são difundidas. 
Trata-se de um processo de criação coletiva que permite preservar a autonomia do sujeito ou 
grupo social. 

Para o autor, a revolução molecular diz respeito sincronicamente a todos os níveis de re-
lações – infrapessoais, pessoais e interpessoais, sendo a singularização identificada com o ato 
da criação que, por sua vez, é, por essência, sempre dissidente, transindividual e transcultural 
(guatarri, 2005, p. 46). 

Nesse sentido, as lutas dos movimentos sociais pelo reconhecimento são portadoras de um 
devir que vai além da identidade do grupo, propondo uma nova teia de relações sociais. Para ele, 
por exemplo, lutas como o feminismo são portadoras de um devir feminino que envolve todas 
as relações sociais, todas as engrenagens da sociedade, sendo processos transversais de devires 
subjetivos de sujeitos e grupos.

Por isso, a esses agenciamentos a normalização reage com formas sistemáticas que buscam 
ignorá-los ou então, tentam resgatá-los e integrá-los. A resistência só será uma revolução mole-
cular na medida em que for capaz de articular tais agenciamentos em redes, considerando que 
não será possível unificá-los, mas articulá-los em estruturas reticulares.

Portanto, voltamos à proposta da construção de uma contra-hegemonia que desde o nível 
micropolítico possa desfazer as estratégias de subordinação e articulá-las em nível meso e macro 
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políticos, com outros discursos que permitam a ampliação da esfera pública por meio da inclu-
são social. Esse processo é, mais que qualquer outra coisa, uma criação coletiva de novas formas 
de sociabilidade, produção material e cultural.

A compreensão da resistência como criação nos leva a pensar o papel da dimensão estéti-
ca na construção de subjetividades. Marcuse (1968) já apontava a maturação da contradição 
entre libertação potencial e repressão, identificada na racionalização do progresso e na irracio-
nalidade de sua organização e direção. Com a racionalização do mecanismo produtivo, toda 
dominação assume forma de administração. Por isso, ele identificava na arte a possibilidade 
do desafio do princípio da razão dominante, pois ela invoca a lógica da gratificação contra a da 
repressão (MarCuse, 1968, p. 165), gerando condições de uma liberdade na realidade. 

O potencial da arte nos processos de subjetivação, resistência e ruptura existe porque ela 
representa a possibilidade de uma interpelação que, ao fugir da lógica racional que justifica a 
dominação e ao inserir o indivíduo na universalidade da cultura, permite a construção de novas 
subjetividades baseadas na reconstrução da auto-estima e na recolocação do lugar do sujeito no 
mundo como portador de um projeto novo de singularização, um ponto de verdade.

A razão para isso é encontrada por Badiou (1990, p. 15) em sua afirmação de que apenas 
quatro procedimentos genéricos são susceptíveis à produção de verdades: a verdade científica, a 
artística, a política ou a amorosa. Nesse sentido, qualquer uma delas fundamentaria a constitui-
ção de novas subjetividades, dos novos discursos de verdade. 

Said (2006) cita Gramsci nos Cadernos de Cárcere, onde este afirma que o ponto de partida 
de qualquer elaboração crítica é a tomada de consciência de si mesmo, como o produto de um 
processo histórico concreto. Essa consciência crítica de si é o que permite que o sujeito se cons-
titua como autônomo à medida que se liberta da designação que lhe é atribuída no interior das 
relações de dominação, estabelecendo-se como um lugar próprio e singular, o qual pode falar 
de si e do mundo.

Se os pontos de inflexão que geram a ruptura e permitem a subjetivação podem ser variados, 
para Tourraine (1988, p. 39), com as mudanças atuais, a idéia do sujeito muda para a capacidade 
criativa que toma o lugar do princípio de unidade da vida social. A complexificação dos proces-
sos de inclusão e exclusão sociais na sociedade contemporânea decorre também da fragilidade 
do vínculo entre inclusão simbólica e material, aumentando a brecha entre a negação da inclu-
são material e as possibilidades abertas de acesso aos bens simbólicos. 

Calderón (2006) vê nessa discrepância o aumento das possibilidades de se alcançar mais 
inclusão a partir do campo simbólico que do econômico. A dinâmica entre inclusão e exclusão 
sociais, para o autor também vem sendo afetada pela diferenciação dos sujeitos de tal forma que 
as demandas por inclusão acabam por se cruzar a demandas por reconhecimento e promoção 
da diversidade. 

Além disso, chama a atenção para a importância do fenômeno das migrações que intensi-
ficam a exclusão social, pois debilitam os laços de inclusão social e expõem de forma aberta 
diferenças, desigualdades e discriminações. Portanto, trata-se de um processo que gera novas 
tensões na polarização entre inclusão e exclusão social. 
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Boaventura Santos adverte para as possibilidades e limitações do que ele denominou a poli-
tização do social, do cultural e mesmo do pessoal: 

[...] abre um campo imenso para o exercício da cidadania e revela, no mesmo passo, as limitações 

da cidadania de extração liberal, inclusive da cidadania social, circunscrita ao marco do Estado 

e do político por ele constituído. ... novas formas de cidadania – coletivas e não meramente in-

dividuais; assentes em formas político-jurídicas que, ao contrário dos direitos gerais e abstratos, 

incentivam a autonomia e combatam a dependência burocrática, personalizem e localizem as 

competências interpessoais e coletivas em vez de as sujeitar a padrões abstratos; atentas às novas 

formas de exclusão social baseadas no sexo, raça, na perda de qualidade de vida, no consumo, 

na guerra, que ora ocultam ou legitimam ora complementam e aprofundam a exclusão baseada 

na classe social. (1994, p. 227).

Esse efeito de ocultamento que realiza a cidadania com a inclusão de novos grupos e sujei-
tos em uma esfera pública revitalizada, requer a crítica ao argumento principal deste trabalho: 
o reconhecimento, assumido como categoria central para a análise da construção dos sujeitos. 
Temos que admitir que se o reconhecimento é essencial porque altera as relações simbólicas 
de poder, incluindo na esfera pública aqueles que estavam excluídos, também é certo que 
ele não esgota a questão da luta contra a dominação que, mais que simbólica, encontra suas 
raízes na produção e redistribuição. Ao postular os dilemas de compatibilização do reconhe-
cimento com a redistribuição, Frazer (2001, p. 246) se propõe a desenvolver uma teoria crítica 
do reconhecimento que defenda e combine uma política cultural da diferença com uma polí-
tica social da igualdade.

A defesa de sociedades multiculturais (haberMas, 1998; kYMLiCka; norMan, 2000) que as-
segurem, ao mesmo tempo, a oportunidade de cada cidadão partilhar da sua herança cultural 
sem sofrer discriminação e de poder ser incluído em uma comunidade política que respeite 
as diferenças, isto é, que reconheça o requisito de identidade do outro, é vista como maxi-
mizadora dos valores cívicos democráticos e das possibilidades de aumentar o conhecimento 
disponível para a cidadania. Segundo Young (2000), além de a inclusão de grupos diferencia-
dos ser um importante meio de demonstração de respeito igual e para assegurar que todos os 
interesses legítimos recebam expressão na política, a inclusão tem duas funções adicionais. 
Primeiro, motiva o participante no debate político a transformar suas demandas de meras 
expressões de interesse em apelos de justiça. Segundo, maximiza o conhecimento social dis-
ponível para um público democrático de forma que os cidadãos são mais passíveis de tomar 
decisões justas e ajuizadas (Young, 2000, p. 115). 

Em situação contrária, nossa tese é que a dissociação entre reconhecimento e redistribuição 
pode ter efeitos perversos na sociabilidade. Por um lado, o reconhecimento sem redistribuição 
gera novos sujeitos, mas não uma nova sociedade, pois as relações de subordinação material 
ficam inalteradas. Nesse caso, o reconhecimento tende a ser apenas tolerância, o que está 
aquém das exigências materiais de uma inclusão autônoma. Por outro lado, a redistribuição 
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sem reconhecimento tende a ser uma nova forma de tutela política, reproduzindo relações de 
dominação como o clientelismo e populismo por meio de políticas focalizadas e de distribui-
ção condicionada. Nesse caso, a inclusão tutelada é antagônica à cidadania entendida como 
processo de subjetivação.

Em ambos os casos, a disjuntiva entre redistribuição e reconhecimento implica na preser-
vação de uma esfera pública restringida, sem garantia de uma expansão com inclusão social, 
preservando a estrutura de distribuição do poder e/ou da riqueza na sociedade. 

Em nosso modo de entender a expansão da esfera pública por meio da transformação das 
estruturas políticas, sociais e econômicas está envolvido um processo que inclui um triplo mo-
vimento de subjetivação, institucionalização e constitucionalização (FLeurY, 2007).

A ‘subjetivação’ diz respeito à constituição de sujeitos políticos, implicando na construção 
de identidades individuais e de grupo que rompem as identidades subordinadas e alienadas 
por meio de um processo de singularização e construção de uma estratégia de transformação 
social e ruptura com as relações percebidas como de opressão. Trata-se do resgate da palavra, 
do discurso, do lugar do sujeito na teia de relações sociais e no mundo. Desse novo lugar o 
indivíduo, ou grupo, fala de si e do mundo desde a perspectiva de sua singularidade e esta-
belece relações e alianças que lhe permitem assegurar os recursos necessários para alcançar 
seus projetos. A ruptura se dá na própria constituição dos sujeitos porque ela põe em causa as 
estruturas da dominação.

A ‘constitucionalização’ engloba as normas procedimentais e legais que asseguram o reco-
nhecimento social dos novos sujeitos como incluídos na esfera pública, garantido-lhes a reci-
procidade com os demais membros da comunidade de cidadãos e o gozo dos direitos e deveres 
relacionados a este status. Esse reconhecimento, além de implicar em direitos de cidadania, re-
quer a existência de um patamar civilizatório de bem-estar que é assegurado a todos que se qua-
lificam como cidadãos. Nesse sentido, os direitos mencionados implicam também na existência 
de mecanismos e políticas de redistribuição que assegurem a plena inserção na comunidade de 
cidadãos. A ênfase na dimensão legal da inclusão se respalda na visão da exclusão como um ato 
de suspensão legal, no sentido proposto por Bauman (2005, p. 43), no qual “a lei limita sua preo-
cupação com o marginalizado/excluído para mantê-los fora do domínio governado pela norma 
que ela mesma circunscreveu”. Portanto, a constitucionalização é imprescindível para ampliar a 
esfera pública e assegurar a inclusão social. 

Se a subjetivação e a constitucionalização refletem e, ao mesmo tempo, alteram a correlação 
de forças e a distribuição social, torna-se necessária uma mudança compatível na instituciona-
lidade estatal que assegure o exercício dos direitos em uma condição de esfera pública amplia-
da. A ‘institucionalização’, por conseguinte, diz respeito aos processos de transformação das 
estruturas e dinâmicas institucionais, mormente as estatais, nas quais se plasmam essas novas 
relações de poder. Se a transformação do Estado restrito em Estado Ampliado, na terminologia 
Gramsciana representou a passagem do predomínio da coerção para o da hegemonia com a 
entrada das classes populares na democracia de massas, o mesmo se espera em termos de trans-
formação em relação ao adensamento da esfera pública de forma mais inclusiva. Trata-se de 
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inovar e inventar processos, metodologias, dinâmicas e estruturas que permitam e consolidem 
a expansão da cidadania e a inclusão social.

No entanto, a postulada convergência necessária entre os três processos para gerar uma es-
fera pública ampliada e, assim, radicalizar a democracia, não quer dizer que, em uma sociedade 
concreta, eles ocorram na mesma velocidade. Ao contrário, trata-se de uma situação de perma-
nentes tensões e descompassos, cujas contradições cobram novas transformações e impõem 
outros ritmos. Mas, há também a possibilidade de a ausência prolongada de sincronia gerar 
hipertrofias que comprometam o processo de transformação democrática. 

Se a hipertrofia da subjetivação pode representar uma tendência à individualização anômica 
ou mesmo à redução das práticas democráticas ao coletivismo das bases, a hipertrofia da cons-
titucionalização tem como conseqüência a judicialização da política enquanto a hipertrofia da 
institucionalização implica na burocratização dos processos sociais.

Logo, a nossa questão social – a exclusão – requer o posicionamento de diferentes atores da so-
ciedade, inaugura novas formas de sociabilidade, define o campo estratégico de lutas, constrói no-
vos sujeitos e novas subjetividades, demanda o desenvolvimento de novos saberes e tecnologias 
disciplinares, produz novas estratégias de reconstrução da ordem política e de enquadramento das 
demandas sociais e aponta para processos de transformação das estruturas institucionais estatais.

Se bem a constitucionalização e a institucionalização representam as possibilidades concre-
tas de plasmar uma nova correlação de forças na materialidade do Estado, não se pode olvidar a 
primazia do processo de subjetivação sobre os demais, sem o qual o reformismo social tende a 
limitar-se à produção dos ajustes necessários à preservação das condições de dominação. 

Só a constituição de sujeitos políticos que irrompam na política como uma subversão das 
condições de dominação poderão ser portadores de projetos emancipatórios que radicalizem a 
democracia. No entanto, ao falarmos de sujeitos e projetos, e não mais do “Sujeito” e do “Pro-
jeto” que caracterizaram a discussão sobre o socialismo até então, fica pendente a discussão 
sobre como construir um processo emancipatório comum a partir das diferentes subjetividades 
e como as revoluções moleculares se consubstanciam em uma transformação geral capaz de 
desconstruir o metabolismo social do capital (Mészáros, 2006).

Nesse sentido, são pertinentes as críticas de Wood (2003) ao que ela chama de novo culto da 
sociedade civil, entendida como esfera da diferença e da diversidade, desconhecendo a função 
de coerção pública por parte do Estado cujo sentido é apoiar o poder privado na sociedade civil. 
Denunciando esse revisionismo em voga, ela adverte que o efeito de reduzir o capitalismo a um 
conjunto de instituições e relações faz desaparecer o próprio conceito de capitalismo ao desa-
gregar a sociedade em fragmentos. E afirma:

Para negar a lógica totalizante do capitalismo, não basta apenas indicar a pluralidade de identidades 

e relações sociais. A relação de classe que constitui o capitalismo não é, afinal, apenas uma identidade 

pessoal, nem mesmo um princípio de estratificação ou de desigualdade. Não se trata apenas de um 

sistema específico de relações de poder, mas também da relação constitutiva de um processo social 

distinto, a dinâmica da acumulação e da auto-expansão do capital. (WooD, 2003, p. 211).
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No entanto, a constatação da associação contraditória entre capitalismo e democracia, que 
implica em avanços e recuos constantes, nos permite confirmar que a radicalização da demo-
cracia é o caminho necessário, mas provavelmente insuficiente, para a transição ao socialismo, 
já que isto implica em superação da acumulação capitalista como princípio organizador das 
relações econômicas e sociais.
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La reorientación política que experimenta América Latina a inicios del siglo 21, – y concre-

tamente un amplio número de países sudamericanos – en el contexto del acceso de fuerzas 

progresistas al poder estatal, no podría comprenderse a cabalidad sin examinar lo que ha sucedi-

do con las organizaciones de la sociedad civil (OSC), los movimientos sociales y la participación 

social desde mediados de los años ochenta y, sobre todo, durante la década de 1990.  

La sociedad civil entendida como una esfera social distinta del Estado y del mercado, en la 

que ciudadanos, asociaciones y movimientos sociales problematizan nuevas cuestiones, dispu-

tan sus derechos, buscan ampliar la participación y la incidencia públicas en el proceso político, 

desafiando así los límites de la política institucional (ArDiti, 2004; Cohen; Arato, 2000; OFFe, 

1992) – había emergido en la región, no obstante, ya a inicios de la década de 1980, en el mar-

co de la disputa por la reconstrucción democrática en diversos países del continente (Avritzer, 

2002). Se trata, en cualquier caso, de una construcción relativamente reciente. 

En efecto, en gran parte de la región, y sobre todo en el cono sur, los indicios de una sociedad 

civil ‘activa’ remiten a la contestación a las dictaduras de los años 1970-1980 y a la denuncia de 

las violaciones a los derechos humanos por esos regímenes. En Centroamérica, las organizacio-

nes sociales fueron muy dinámicas en los procesos de paz que arrancaron a fines de 1980. El 

discurso de los derechos humanos ha sido también muy extendido en las organizaciones socia-

les de países como Colombia (desde los años 1980) y Perú (sobre todo en 1990) en los cuales, ya 
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en contextos de regímenes civiles, han proliferado acciones represivas contra la población civil 
por parte del Estado y otras fuerzas paramilitares. También en los años 1980, la sociedad civil 
mexicana adquiere relevancia a la luz de la catástrofe humanitaria que supuso el terremoto de 
1986, y en la que las redes familiares, comunitarias y barriales fueron protagonistas de las labo-
res de rescate y reconstrucción del hábitat devastado. En estos mismos años, empezaron a tener 
notoriedad, además, dinámicas de auto-ayuda en poblaciones de extrema pobreza urbana, así 
como otras iniciativas organizativas populares de mujeres y campesinos (CunniL Grau, 1999). 
Sus estrechos vínculos con partidos de izquierda y organizaciones clasistas les restaban muchas 
veces, sin embargo, capacidad de acción autónoma. El ciclo desarrollista (1950-1970) fue, en 
efecto, propicio para el auge de los sindicatos y otras organizaciones representativas de intereses 
de clase que se extendieron de modo paralelo y subordinado, a la ampliación del Estado social 
(Portantiero, 1999). El nuevo orden neoliberal debilitaría al máximo a tales organizaciones.

Ya en los años 1990, y en medio de las enormes restricciones organizativas que supuso la 
ofensiva ‘desregulacionista’ para el movimiento obrero- un conjunto de nuevos movimientos y 
organizaciones sociales aparecieron con fuerza en la escena política de la región. Dichas dinámi-
cas de acción colectiva se colocaron a la vanguardia de los procesos de resistencia a los avances 
de las políticas liberales. Con diferente intensidad según cada país, condenaron los despropor-
cionados recortes del gasto social, el repliegue de la acción afirmativa del Estado, la política 
indiscriminada y poco transparente de privatizaciones, y la corrupción en las elites económicas 
y estatales involucradas en ellos. Las organizaciones indígenas, campesinas, así como las de 
mujeres y de derechos humanos, aparecieron entonces por delante de los tradicionales movi-
mientos clasistas, sindicatos y partidos de izquierdas en la reactivación de la protesta1. A ellos 
se sumaron, paulatinamente, sectores medios, desempleados, jubilados, pequeños ahorristas e 
informales con menor experiencia organizativa (SvaMpa, 2006). En Bolivia, Ecuador, Argentina, 
Brasil y, en menor medida, Venezuela y México, se asistió así a la consolidación de una potente 
red de asociaciones y movimientos sociales con alto sentido de autonomía organizativa, vo-
luntad de participación e incidencia en el proceso político, y un nítido discurso de defensa de 
los derechos sociales (ALvarez, Dagnino, EsCobar, 1998; Da SiLva TeLLa, 1999; Dagnino et al., 
2005). A la vez, algunos vectores de la protesta se extendieron, progresivamente, en contra del 
sistema y de la clase política en su conjunto, al punto de desafiar abiertamente la legitimidad 
de las instituciones centrales de la democracia representativa2. La implicación de estos actores 
en los Foros Sociales Mundiales y en las diversas iniciativas “altermundialistas” han convertido, 
además, al ‘campo de los movimientos sociales’ – en que también participan ONGs, universida-

1 La pluralidad de identidades políticas y reivindicaciones sociales y la innovación de los repertorios de movilización colectiva han supuesto un enorme desafío para 

las tradicionales formas de representación y organización de los movimientos de clase y de los partidos de izquierdas. Muchos de ellos no han sabido siempre dar el 

lugar adecuado a las demandas étnicas (sobre todo en los países andinos) o a las dinámicas organizativas de los desempleados y los informales (Argentina).
2 La progresiva extensión y contagio del ‘grito de guerra’ de los ciudadanos movilizados contra el gobierno de F. de la Rúa, en Argentina, en el 2001, ‘que se 

vayan todos, que no quede ni uno sólo’, hacia otros contextos sociales y dinámicas de protesta (en el curso del derrocamiento del Presidente Lucio Gutiérrez en 

Ecuador en el 2005 se escuchó en las calles la misma consigna) ilustran no sólo el carácter estructural de la crisis de la democracia representativa en la región 

sino, además, el radical distanciamiento (desafección) entre los ciudadanos y las formas instituidas de hacer política. Además del caso de Argentina y Ecuador, 

en países como Bolivia, Perú, Brasil y Paraguay, las movilizaciones sociales contribuyeron al derrocamiento de varios presidentes. Ver al respecto Taddei y Seaone 

(2001) y Ramírez Gallegos (2005b).
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des, intelectuales y medios de comunicación alternativos- en una compleja red translocal donde 
se intercambian ideas, experiencias y recursos que han permitido ciertas convergencias en sus 
marcos ideológicos y en sus prácticas políticas. 

De modo paralelo, la década de 1990 vio la emergencia y la consolidación de distintas 
experiencias participativas, a nivel de los gobiernos locales conducidos por partidos, movi-
mientos y coaliciones de izquierda. Desde ahí, tales actores impulsaron innovadores procesos 
de gestión local con énfasis en la participación popular, la creación de nuevos espacios de 
deliberación pública y la inclusión social. Los municipios alternativos funcionaron, a la vez, 
como un espacio de experimentación política e institucional para reimpulsar una agenda de-
mocrática y progresista en medio de la nítida hegemonía neoconservadora, y como una carta 
de presentación de la capacidad de gestión democrática de las nuevas camadas de militantes 
y dirigentes de izquierda. Fue así que la escala local se constituyó en una suerte de trampolín 
político hacia lo nacional para diversos partidos y figuras de izquierda. Al muy conocido caso 
del ‘Orçamento Participativo’ (Presupuesto Participativo) de Porto Alegre impulsado por el PT 
desde 1991 (Avritzer, 2005) ahora replicado en cientos de ciudades latinoamericanas y expor-
tado hacia otras ciudades de la región y del resto del mundo – habría que agregar, al menos, el 
proceso de participación popular llevado a cabo por el Frente Amplio (FA-EP) en el municipio 
de Montevideo desde fines de los ochenta; el proceso de gestión participativa impulsado por 
las alcaldías conquistadas por el movimiento indígena en el Ecuador desde mediados de los 
años 1990; así como los experimentos participativos, con resultados más problemáticos, de la 
Causa R, en Caracas (entre 1992-1995), del Partido de la Revolución Democrática, en México 
D.F (que ganó las elecciones locales en 1997 y en 2000), (Chávez, GoLDFrank, 2004; RaMírez 
GaLLegos, 2005A), y de otros partidos y coaliciones de la tendencia en ciudades intermedias 
y pequeñas. Particular interés merece, así mismo, la reconstitución de la izquierda democrá-
tica colombiana, a partir de los triunfos electorales de algunas de sus principales figuras en 
la ciudad de Bogotá y en la Gobernación del Valle, en los primeros años del nuevo siglo3. La 
centralidad de la participación popular en el discurso y en los modelos de gestión pública de 
las izquierdas muestra que, en lugar de negar la importancia de las instituciones democráticas, 
– como solían hacerlo en el pasado – tales sectores buscaban repensar la democracia por me-
dio de su ‘profundización’ o ‘radicalización’, a través de la presencia ciudadana en la gestión 
de lo público (RaMírez GaLLegos, 2006).

La emergencia de un nuevo canon participativo en la agenda política del campo progresista, y 
la emergencia de dinámicos movimientos sociales orientados hacia la escena política, entonces, 
se cuentan entre las dimensiones más relevantes a la hora de entender la renovación del discurso 
político de las fuerzas progresistas ahora gobernantes. Estos procesos permiten comprender la 
específica productividad política de tales formaciones a lo largo de los últimos quince años y 
permiten ir más allá de variables contextuales – como la frustración de expectativas provocada 

3 Es así como, en las elecciones presidenciales del 2006 el candidato del Polo Democrático, Carlos Gaviria, obtuvo una votación sin precedentes -cercana al 

25%- para la izquierda local. Para un análisis del proceso político en la ciudad de Bogotá y de la historia de la nueva izquierda colombiana, ver Rodríguez 

Garavito, Barret y Chávez (2005).
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4 Dagnino et. al. aluden a la misma cuestión a través de la siguiente definición: “La noción de heterogeneidad de la sociedad civil describe la diferenciación interna 

existente en ésta en términos de actores sociales, formas de acción colectiva, teleología de la acción, construcción identitaria y proyectos políticos…al interior de la 

sociedad civil coexisten los más diversos actores, múltiples tipos de prácticas y proyectos y variadas formas de relación con el Estado” (2006, p. 31). 

por el modelo neoliberal, la pérdida de legitimidad de la clase política o los bajos rendimientos 

de la democracia representativa – para entender su actual protagonismo político.

No obstante, a finales del siglo 20, una vez que los partidos de izquierda o centroizquierda 

comenzaron a ganar las elecciones nacionales, se especuló con que los nuevos gobiernos trasla-

darían los esfuerzos de democracia participativa realizados en el orden local al ámbito nacional. 

Las campañas presidenciales de Lula da Silva, Hugo Chávez y Tabaré Vázquez estimularon esas 

expectativas que, sin embargo, parecen no haberse cumplido. 

Aunque la práctica del presupuesto participativo se ha diseminado por toda la región (e incluso más 

allá), ha perdido su contenido ideológico original. Hoy, las organizaciones que promueven su desa-

rrollo y los partidos políticos de casi todo el espectro ideológico han aprovechado estas experiencias 

de «buen gobierno local» y las han hecho suyas (GoLDFrank, 2007, p. 54).

La extensión del discurso y la práctica participativa más allá del espectro ideológico de la 

izquierda, y las mismas complicaciones a la hora de extenderlas por fuera de la escala local, 

revelarían más que falta de voluntad política, las complejas transformaciones de las dinámicas 

organizativas de la sociedad civil – y de las mismas tendencias e impulsos participativos de los 

ciudadanos – en el curso de los últimos años, y los ambivalentes sentidos que la participación 

social ha adquirido en el marco de específicos contextos políticos e institucionales. Los aparta-

dos siguientes están dedicados al análisis de estos dos problemas.

Los nuevos rostros de la sociedad civil
Sobrestimar la convergencia y homogeneidad de la sociedad civil y los movimientos sociales 

en América Latina, a lo largo de las últimas décadas, sería tan complicado como dar por sen-

tado que las protestas y levantamientos sociales constituyeron una única ola que se extendió 

inexorablemente de un país a otro. Las especificidades de la sociedad civil y de los movimientos 

sociales a nivel nacional han dibujado, al contrario, diversas trayectorias, formas y posibilidades 

de influencia social en los procesos políticos.

Existen, sin embargo, algunas tendencias sociológicas generales que permiten visualizar los 

cambios que han experimentado las dinámicas de la sociedad civil en un contexto regional 

caracterizado por la (aunque frágil) consolidación de los regímenes democráticos y por las trans-

formaciones estructurales en los patrones de desarrollo. Dichas mudanzas sociales revelan la 

heterogeneidad que la sociedad civil4 encarna hoy día y explicarían, en parte, la existencia de 

una variedad de formas, esquemas y dispositivos con que organizaciones sociales y ciudadanos 

tratan hoy de participar e incidir en los asuntos públicos.

En el quiebre de las formas homogeneizadoras de acción colectiva se sitúa, en primer lugar, 

uno de los principales cambios de la sociedad civil en nuestros días. El modelo organizativo cen-
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5 La industrialización y el crecimiento de las ciudades, a lo largo del siglo XX, generó una matriz de inclusión social ligada a un conjunto de políticas derivadas del 

Estado social que enfatizaban en la idea del seguro social, los pactos entre sindicatos, empresas y Estado, políticas activas de empleo, protección social y oferta 

social universal en educación, salud, y otros derechos sociales. La agenda neoliberal de los años 90 pone fin a este conjunto de políticas, cuya crisis se venía 

consumando desde años atrás, y da luz a una ‘nueva cuestión social’ en que el enfoque de la equidad, (dar más a los que menos tienen) y no ya el de la igualdad, 

(dar a todos por igual) está en el centro de una agenda social que renuncia así al universalismo y plantea respuestas focalizadas, emergentes y puntuales para 

los problemas de carácter estructural, como el desempleo permanente y la exclusión social (Minteguiaga, Ramírez, 2007).
6 Se trata de nuevos mecanismos de responsabilidad social y rendición de cuentas en los que los gobernados verifican y fiscalizan la acción de los gobernantes. 

El concepto de accountability social, empleado por Smulovitz y Peruzzotti (2000), hace referencia a un mecanismo de control vertical, no electoral, de las 

autoridades políticas basado en las acciones de un amplio espectro de asociaciones y movimientos ciudadanos, así como también en acciones mediáticas. Dicha 

rendición de cuentas tiene entonces un ca´racter u un orginen social y puede canalizarse tanto por vías institucionales como no institucionales. A  diferencia 

de los mecanismos electorales la accountability social puede ejercerse entre elecciones y no depende de calendarios fijos. Se activa ‘a pedido’ y puede dirigirse 

hacia el control de temas, políticas o funcionarios particulares. Tales mecanismos sociales pueden supervisar la legalidad de los procedimientos seguidos por 

políticos, instituciones y funcionarios públicos.

trado en la clase obrera (sindicatos) vinculada a fuertes partidos políticos, y/o corporativizada 
por el Estado, y con una agenda de inclusión de los sectores populares excluidos de los benefi-
cios estatales, no es ya dominante (Avritzer, 1999). El ocaso del modelo desarrollista clásico su-
puso el declive de las organizaciones sindicales – en la medida en que se basó, grosso modo, en 
la privatización de las empresas públicas, la flexibilización laboral y la reconversión industrial –  
y dio paso a una mayor fragmentación, dispersión y heterogeneidad en las organizaciones y 
agendas públicas de la sociedad civil. Aunque algunos sectores sindicales han preservado im-
portantes márgenes de incidencia política (los sindicatos cocaleros y campesinos en Bolivia) o 
se han reconvertido y adecuado a los nuevos tiempos (sobre todo en Colombia y Argentina), 
(PanFiChi, 2002), parecería más adecuado ahora hablar de un ‘pluralismo asociativo’ en que una 
multiplicidad de intereses, identidades, y valores son levantados y politizados en el espacio 
público (Dagnino, 2002).

La eclosión de la matriz estatal-desarrollista (nacional popular) – que, a pesar de su carácter 
jerárquico y muchas veces autoritario, generó una dinámica de amplia integración social (Por-
tantiero, 1999) – fragmentó el tejido social y desplazó a un amplio segmento del asociativismo 
civil de la disputa por la ampliación del proyecto de inclusión social, a la asistencia y la (co)ges-
tión de los problemas que abrió la ‘nueva cuestión social’5 (marginalidad, pobreza estructural, 
desempleo permanente). La proliferación y centralidad de las ONGs, en el marco del avance 
antiestatista de la agenda neoliberal y del predominio de enfoques gerenciales de acción pública, 
revelan otro de los trazos claves en la reconfiguración de la sociedad civil en América Latina. 

En el mismo marco de reforma y repliegue de la acción estatal, las invocatorias a la denomi-
nada ‘participación popular’, que ponían el acento en la incorporación de las clases subalternas al 
proceso político y a la gestión del desarrollo social, daban paso a una retórica en que los sujetos de 
la participación eran ‘los ciudadanos’, por simple oposición a ‘los políticos’, y los nuevos ámbitos 
de su desarrollo, el monitoreo de la acción estatal y la defensa legal de los derechos individuales.

Se abría así, un campo de participación muy vinculado al auge de las visiones liberales de la 
política, lo que enfatizaba en el control social de los organismos estatales y gubernamentales 
(vigilancia de la corrupción, observación de elecciones, monitoreo de la política pública, trans-
parencia estatal, etc.), en el marco de la creciente ilegitimidad de las instituciones democráticas 
y del poder discrecional de la clase política. Se consolida así una nueva sensibilidad sobre temas 
relativos a la social accountability6 de la democracia y sobre las herramientas provenientes del 
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advocacy (abocarse a una causa), que enfatiza en acciones legales por medio del denominado 
‘derecho de interés público’ (De Piero, 2005). 

Las críticas al Estado-nación provenían también de otros flancos. Los años 1990 vieron la 
contundente emergencia de demandas colectivas por reconocimiento identitario para los pue-
blos indios y negros (países andinos, México y Centroamérica) que ancestralmente han habitado 
diversos territorios de la región. Comunidades, pueblos, organizaciones y movimientos étnicos 
politizaron así, por vez primera en la historia republicana de múltiples naciones, el novedoso 
y complicado tema del ‘derecho a la diferencia’ y la necesidad de una nueva organización del 
poder estatal que de cabida a las formas tradicionales de gestión del poder colectivo (la ‘de-
mocracia comunitaria’) y reconozca espacios de ‘auto-gobierno’ a las colectividades indígenas 
(circunscripciones territoriales).

De estos sectores ha surgido, precisamente, uno de los más innovadores rasgos de la socie-
dad civil en la región: la construcción de formas de organización colectiva que aseguren la ‘auto-
representación’ política de específicos sectores sociales. Los movimientos indígenas de Ecuador 
y Bolivia se han dotado, en efecto, de sus propios instrumentos de participación y acción polí-
tica – a los cuales sus miembros prefieren denominar ‘movimientos políticos’ a fin de diferen-
ciarse de los tradicionales partidos y a pesar de que cumplen, en el sistema político, las mismas 
funciones que aquellos volviendo muy compleja la distinción entre los ámbitos propiamente 
societales y estatales de su acción pública. Las figuras de la ‘autogestión política’ y la ‘represen-
tación directa’ de determinados colectivos también ha resonado en las agendas de zapatistas 
(México), piqueteros y movimiento de fábricas recuperadas (Argentina), y en la Coordinadora 
del Agua en Cochabamba (Bolivia).

Por otro lado, la sociedad civil habría abandonado las agendas de acción colectiva ‘priorita-
riamente’ centradas en la confrontación ‘con y hacia’ el Estado. Se trata de un proceso en que 
las organizaciones sociales tienden a ser más cooperativas, conciliadoras y pragmáticas en su 
relación con las distintas agencias estatales. El avance de los paradigmas de la democracia y/o la 
gestión pública participativas y de la gobernanza participativa se asienta, en parte, en este cam-
bio en las ‘estrategias societales de influencia política’. Algunos autores plantean que ello obe-
dece a cambios en la cultura política de las sociedades latinoamericanas ahora más propensas a 
la colaboración pública ‘con’, y a la participación social ‘en’, el Estado (Lazarte, 2002; Avritzer, 
2002). Para otros se trata más bien de un momento de des-radicalización de los movimientos 
sociales que ahora buscarían – incluso si recurren a repertorios de protesta – cambios localizados 
y específicos de la agenda pública (Ibarra; De La Peña, 2004). El progresivo aprendizaje social –  
en contextos democráticos – del real funcionamiento de las políticas públicas inyectaría, en 
cualquier caso, mayores niveles de realismo político a las OSC y explicaría el declive de sus dis-
cursos totalizadores sobre la política. No se sostiene entonces el supuesto de que, durante este 
ciclo, la participación reivindicativa o ‘extra-institucional’ habría predominado sobre las formas 
regulares, cooperativas y más o menos institucionalizadas de interacción estado-sociedad. 

En el marco de un mayor pragmatismo de las organizaciones sociales, otra novedad en la 
configuración de la sociedad civil apunta a la progresiva profesionalización de sus activistas y 
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militantes. Las actividades organizativas no están ya radicalmente separadas de la reproducción 
económica de sus miembros como en años anteriores. El rol del financiamiento de las Ongs y la 
cooperación internacional ha sido clave en este nivel. Las asociaciones se tornan, así, más com-
plejas y diferenciadas en términos funcionales y administrativos. Al mismo tiempo, ello facilita 
el desarrollo de específicas destrezas políticas (negociación, lobby, deliberación, publicidad, etc.) 
y técnicas que les permite interactuar con agentes gubernamentales y privados en una amplia 
variedad de temas. Empieza a desafiarse así, con mayor consistencia, la definición ‘top-down’ 
de las decisiones públicas, donde burócratas y técnicos tienen el monopolio intelectual del dis-
curso y de las competencias para la gestión pública, y a crearse una suerte de ‘contra-experticia 
civil’ – ‘saberes ciudadanos o saberes profanos’ – en que las experiencias y los conocimientos de 
militantes, usuarios y ciudadanos disputan la construcción y definición de la agenda pública.

Otro de los cambios importantes de la sociedad civil en la región concierne a una cierta 
incorporación de un discurso de responsabilidad social en las elites económicas y sociales. De 
ahí proviene una cierta modernización de la filantropía y el declive relativo de los tradicionales 
mecanismos de beneficencia y caridad social. En las últimas décadas se observa, en efecto, un 
crecimiento y diversificación de las actividades filantrópicas, “lo que aumenta significativamente 
el volumen de contribuciones a distintas organizaciones de la sociedad civil” (PanFiChi, 2002, p. 
29). La modernización de las prácticas filantrópicas obedecería tanto a las presiones redistribu-
tivas sobre las elites – habida cuenta de la gran concentración de riqueza en la región como al 
discurso de fundaciones y empresas privadas trasnacionales que insisten en la ‘responsabilidad 
social’ del empresario como parte de su compromiso cívico con la sociedad donde desarrolla 
sus actividades. Conviven aquí, no obstante, prácticas asistencialistas de desarrollo social con 
esquemas de intervención gerenciales, más ocupadas con conquistar la legitimidad pública de 
los donantes, que en desplegar efectivas estrategias de protección social y de empoderamiento 
de los más débiles. La expansión de la filantropía empresarial ha convivido, así, con la consoli-
dación del proyecto neoliberal y, muchas veces, se ha decantado como una suerte de 

respuesta preventiva a las demandas de los movimientos sociales y organizaciones no guberna-

mentales de carácter internacional y también de la mayor relevancia y visibilidad de prácticas de 

voluntariado al interior de la sociedad civil (Dagnino et. al, 2006, p. 35). 

En cualquier caso se trata de una tendencia que revelaría una cierta renovación política y cul-
tural en algunos segmentos de las elites conservadoras de la región. Incluso, hoy día no es raro 
constatar que han abrazado un discurso de apertura a la participación social. 

De todo lo anterior, resalta la necesidad de no pensar a la sociedad civil como una constela-
ción homogénea y unidimensional. Tampoco cabe atribuirle un potencial esencialmente virtuo-
so y democratizador. En su seno coexisten actores, redes y tendencias asociativas de distinto 
signo, diversos propósitos políticos y diferenciados mecanismos organizativos y formas de inci-
dir en la vida pública. Su evolución, sin embargo, está muy marcada por los diferentes contextos 
históricos y políticos y, antes que nada, por los modos en que se configura su interacción con las 
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agencias estatales. La paradójica convergencia entre desestatización y auge participativo, produ-
cida en lo fundamental en el curso de los años 1990, merece entonces una reflexión particular.

Neoliberalismo y ascenso del canon participativo 
Si bien la invocatoria a la participación social antecede a la hegemonía de las políticas del 

Consenso de Washington en la región – en países como Colombia y México, los procesos de 
descentralización estatal, a mediados de 1980, ya contenían componentes participativos – es en 
el curso de la reforma y reducción del Estado que aquella cobra nítida relevancia y se extiende 
más allá de sus tradicionales promotores: los movimientos populares y las fuerzas de izquierdas. 
La desestatización de la economía y la sociedad supuso, en efecto, políticas de adelgazamiento 
burocrático, desconcentración administrativa, descentralización política, privatización de em-
presas públicas y terciarización de servicios públicos que, de un modo u otro, apelaban a un 
mayor protagonismo de las organizaciones sociales. 

Lo que se ha dado por llamar reformas de ‘segunda generación’, han insistido en la necesidad 
de cambiar las instituciones estatales e innovar la gestión pública a partir de criterios de flexibi-
lidad, transparencia, descentralización y control social. La calidad de las instituciones públicas 
pasa a estar en el centro del debate sobre los principales obstáculos del desarrollo de las socie-
dades latinoamericanas. El ‘Consenso de Santiago’ (1999), muy influenciado por los postulados 
de la economía neo-institucional promulga, así, la continuidad de la agenda liberalizadora con 
un mayor énfasis en la transformación de los esquemas institucionales de intervención guberna-
mental (PanFiChi, 2002). Estas reformas insisten en que una sociedad civil fuerte y proactiva es 
compatible con la promoción de una reducida intervención estatal bajo una arquitectura institu-
cional flexible, transparente y apta para ‘rendir cuentas’ y ser controlada por la ciudadanía. Bajo 
tal perspectiva se sucedieron una serie de programas de reforma del Estado, de modernización 
institucional de la gestión pública, de ingeniería electoral, de apoyo al fortalecimiento de los par-
tidos, de gestión participativa, etc., amparados y financiados por la cooperación internacional 
y conducidos por muy blindados equipos de tecnócratas nacionales, con amplios márgenes de 
autonomía en el procesamiento de las reformas.

Se marcó así el contexto para una paradójica convergencia entre la renovada actividad pública 
de diversos movimientos sociales, otros segmentos de la sociedad civil y el llamamiento a la par-
ticipación ciudadana en el marco de un proceso de reforma estatal de signo neoconservador. Tal 
confluencia ha sido interpretada de formas en extremo opuestas por la literatura especializada.  

Cunnil Grau (1999) habla de una suerte de ‘convergencia afortunada’ entre estrategias co-
munes, del Estado y la sociedad, que aportaría a la construcción de la esfera pública y la demo-
cratización de las sociedades de la región. Dagnino (2002), en una visión por completo opuesta, 
plantea el problema como una ‘perversa confluencia’ entre el proyecto democrático de recons-
trucción de la participación social y la versión instrumentalizada, despolitizante e individualista 
que ofrece el proyecto neoliberal a la participación social, cuando la sitúa como parte de la pri-
vatización y la descentralización del Estado. Genro (1999) plantea, por su parte, que en el caso 
brasileño, los procesos de participación popular constituyen una suerte de ‘muro de contención’ 
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a los imperativos privatizadores y des-estatizantes de la política contemporánea en la medida 
que relegitiman la acción política, y buscan otros nexos con la acción afirmativa del Estado 
(1999). En el mismo sentido, Pont (2000) e Sintomer y Grun (2002) sugieren que precisamente, 
es en el debilitamiento del Estado que se han abierto los espacios políticos necesarios para que 
las organizaciones sociales ejerzan sus derechos de participación política y busquen mayor pro-
tagonismo dentro de las arenas estatales.

El debate desatado en Bolivia, en respecto a los sentidos y efectos de la LPP expedida en 1994 
por el Gobierno conservador de Gonzalo Sánchez de Lozada,  ilustra a cabalidad estas tensiones 
y permite plantear respuestas quizás menos dicotómicas con respecto a los sentidos y efectos 
de la participación social en el ciclo neoliberal (Cuadro 1).

La particularidad del caso boliviano reside en que, desde 1993, el contundente paquete 
de reformas estructurales se complementó con leyes destinadas a modificar también las 
bases sociales de la democracia y la gestión gubernamental por medio de la invocación a la 
participación social. 

Tres líneas de reforma enmarcan, en efecto, el impulso de la política participativa en 
Bolivia. a) El Decreto supremo 21.060, así como de la Ley de Capitalización, procuraron la 
apertura del sistema económico al capital internacional y un particular modelo de privatiza-
ciones. b) Un conjunto de normas relativas a la consolidación institucional de los principales 
poderes del Estado (reforma judicial, reforma electoral, etc.). c) Las reformas de carácter 
‘social’ entre las que se destacan la LPP y la Reforma Educativa. 

El Gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada así, fue el primero en delinear una es-
trategia global de afianzamiento de la política neoliberal en Bolivia. No se trataba, úni-
camente, de avanzar en la agenda de desregulación, privatización y liberalización de la 
economía, sino de crear el adecuado contexto político y social que las hiciera posibles 
y sostenibles en el tiempo. Se trataba de un conglomerado de reformas más o menos 
armónicas, en que se vinculaban deliberadamente cambios económicos con medidas de 
corte social (Ayo, 1999).

La LPP nació, en este marco, como una política gubernamental con escaso apoyo societal 
(democratización desde arriba), y sostenida sobre todo por los tecnócratas gubernamentales 
y segmentos importantes de la cooperación internacional. A medida que el proceso avanzó, 
no obstante, fue ganando en legitimidad y conquistando el interés de múltiples sectores so-
ciales. En el nivel de la gestión estatal, eran los antiguos militantes de partidos de izquierda 
y miembros y simpatizantes de los partidos y movimientos indígenas los que conducían 
su evolución. Ello no era de ningún modo extraño: el contenido ‘social’ que se atribuyó a 
la LPP dentro del más amplio paquete de reformas neoliberales explicaba e incentivaba la 
presencia (y la proveniencia) de tales funcionarios (Barrios Suvelza, 2005). 

Cuadro 1 - La ley de participación popular en Bolivia (LPP)

Continua en la próxima página
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7 La ley 1.551 regula la transferencia de recursos financieros del Estado central al nivel local; la distribución se produce de acuerdo al número de habitantes de 

cada municipio. Es la primera vez en la historia republicana de Bolivia que las administraciones comunales tienen un presupuesto propio y, además, la facultad 

de captar impuestos comunales.  

El carácter ‘social’ de la LPP se reflejaba en sus dos objetivos fundamentales. Por un lado, 
se buscaba dar reconocimiento jurídico y derechos de participación local a las organizacio-
nes sociales; y, por otro, se pretendía crear y dotar de una relativa autonomía de gestión a 
los municipios urbanos y rurales del país. Se trataba de una estrategia para institucionali-
zar al Estado-nación en el nivel local – donde nunca había llegado – mientras se incluía a 
sectores históricamente excluidos, en las regiones rurales del país, en el funcionamiento de 
nuevos circuitos del Estado. La LPP se concretaba, entonces, por la vía de un proceso de 
desconcentración administrativa hacia el nivel departamental (el nivel intermedio entre lo 
municipal y lo estatal) y de creación de 311 gobiernos municipales, con nuevas funciones 
normativas, ejecutivas y administrativas dentro de jurisdicciones territoriales que, casi to-
das, eran creaciones recientes (énfasis en lo rural).

En esta perspectiva, el Estado central transfería una serie de competencias y recursos7 a 
311 municipios rurales, designados como ‘gobiernos locales autónomos’. Tal nivel de au-
tonomía político-administrativa se concretaba en cuatro nuevas regulaciones para los go-
biernos municipales: a) son fruto de elecciones generales y libres; b) poseen el derecho a 
recaudar y manejar algunos impuestos y cuotas tributarias; c) tienen la obligación de planear 
y ejecutar trabajos administrativos y de infraestructura; y d) deben intervenir en la gestión 
y ejecución de proyectos comunales. Los dos últimos puntos deben desarrollarse con la in-
clusión de las organizaciones sociales de base (Planificación Municipal Participativa). La LPP 
combina, entonces, componentes directamente ligados a los procesos de descentralización 
político-administrativa, presentes en toda la región a lo largo de 1990, con reformas del 
proceso político por la vía de la participación social. Ambos niveles confluyen en el nivel 
municipal, eje de la reforma participativa boliviana.

Los canales abiertos para la participación en el nivel municipal fueron dos: el reco-
nocimiento jurídico a las Organizaciones Territoriales de Base (OTB), como facultadas 
para “proponer, solicitar, controlar y supervisar la ejecución de obras públicas y la en-
trega de servicios públicos de acuerdo con las necesidades de la comunidad en asuntos 
de educación, salud, deportes, saneamiento básico, riego, caminos vecinales y desarrollo 
urbano y rural” (LPP 1994, artículo 7º), y para “identificar, priorizar, participar y cooperar 
en la ejecución y administración de obras para el bienestar colectivo…” (Artículo 8º.); y la 
creación de los Comités de Vigilancia (CV) como instancias legalmente reconocidas para 
servir de enlace entre el gobierno municipal y las OTB, en tareas concernientes al control 
y seguimiento de los recursos del gobierno municipal y del nivel de cumplimiento de los 
Planes de Desarrollo Municipal (PDM) aprobados por el Concejo Municipal (Blackburn, 
2003; Strobele-Gregor, 1999).

Continuación

Continua en la próxima página
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8 La LPP también tuvo como blanco manifiesto –y como uno de sus principales críticos- a las organizaciones cívicas departamentales que propugnaban, en su 

lugar, un tipo de descentralización sostenida en el nivel intermedio de la organización estatal: los departamentos.

El carácter municipalista y el énfasis en la dimensión territorial del proceso supuso, des-
de un inicio, un abierto distanciamiento de la izquierda, de los sectores cercanos al corpo-
rativismo sindical (centrado en la Central Obrera Boliviana) e indígena con respecto a la 
LPP. Ante sus ojos, la LPP aparecía como un mecanismo para bloquear la acción de las or-
ganizaciones ‘funcionales’ y centrar las vías de participación en organizaciones territoriales 
que debían, además, ajustarse a las iniciativas de los partidos políticos –únicos habilitados 
para competir por el poder municipal y a la nueva geografía administrativa diseñada por el 
Estado, para dar viabilidad a la Ley (Gutiérrez, GarCía, et. Al., 2001, p. 16-17). Se insistía, 
además, en los efectos desmovilizadores que la LPP había tenido sobre las estructuras cam-
pesinas y en los nuevos modos de control de las políticas comunales ancestrales: una suerte 
de ‘etnofagia estatal’, en los términos de Patzi (2000), en que las dinámicas indígenas eran 
subsumidas por los modos occidentales de acción política8. 

Los autores citados, Álvaro García Linera y Félix Patzi, son, respectivamente, el ac-
tual Vicepresidente y el primer indígena que Evo Morales nombró como Ministro de 
Educación. Sus críticas a la LPP condensan el estado de ánimo dominante en gran parte 
de la izquierda y del movimiento social durante 1990: la LPP era vista, básicamente, 
como ‘un arma contra el movimiento popular’. Santos Ramírez, uno de los más impor-
tantes dirigentes del Movimiento al Socialismo (MAS) y alto funcionario gubernamen-
tal, señala al respecto: 

Continua en la próxima página
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Gráfico 1 - Esqueme de la articulación de las OTB mediante el CV
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Lo que ha hecho la LPP es que los indígenas de nuestro municipios obligadamente teníamos que ir 

a algún partido de la derecha para poder acceder al gobierno de un municipio. Pero hay algo más 

grave – y yo estoy con la ley aquí en la mano [la muestra] –, dicha ley desconoce la organización 

sindical, desconoce la organización indígena campesina. La ley dice expresamente: “Te voy a 

reconocer siempre y cuando seas una Organización Territorial de Base.” Entonces, el objetivo 

político de la Ley de participación popular era liquidar al movimiento sindical en Bolivia y al 

movimiento indígena. Después, hubo un gran conflicto, la confederación de campesinos reaccionó 

y logró que reconocieran a los sindicatos, a las autoridades originarias, sean campesinas o indíge-

nas, pero eso fue posterior a la ley (HarneCker, Fuentes, 2008, p. 66. Subrayado nuestro).

Con el avance del proceso, sin embargo, más actores sociales – sobre todo las organi-
zaciones indígenas y campesinas, así como las juntas vecinales – buscaron implicarse en la 
política municipal: sólo hasta finales de 1995, dos tercios de 20.000 organizaciones de base 
en el país habían solicitado su reconocimiento como OTB. La implicación en el proceso era 
más nítida en el oriente boliviano que en la región donde predominan las organizaciones 
quichuas y aymaras, normalmente más politizadas e ideológicas. Otros militantes del MAS 
y de otras organizaciones populares reconocen esta evolución:

Si bien es cierto que en los hechos no se reconoce a las organizaciones con nombre y apellido, 

se habla de las OTBs. Pero también hay un proceso de adecuación de las organizaciones a 

las OTBs, en algunos casos. En otros, se da la situación de que dirigentes de organizaciones 

indígenas o campesinas se lanzan a ser candidatos y copan municipios. Esos municipios ya no 

estaban a la orden de las oligarquías, sino a disposición del movimiento popular. Y eso ayuda, 

acelera la consolidación de organizaciones campesinas, organizaciones indígenas y otro tipo de 

organizaciones. Siempre digo: “El instrumento es simplemente un instrumento y el resultado 

que se obtenga con él depende de con qué mano se le maneje”... La Ley de participación po-

pular fue un instrumento del neoliberalismo, era parte de las imposiciones del Banco Mundial 

y del Fondo Monetario, y terminó favoreciendo al movimiento popular. (CoLanzi, apud Har-
neCker, Fuentes, 2008, p. 70). 

Cuando yo estuve de Secretaria General en la Central Obrera Boliviana, en esos años 

sacaron el nombre ese de Organización Territorial de Base. Sin embargo ¿qué pasó? Eso 

contradecía a las organizaciones, a las comunidades, por eso las comunidades decían: “No 

queremos Organización Territorial de Base, sino que tienen que ser comunidades.” Y como 
para operar necesitaban sacar personalidad jurídica, esas comunidades la sacan con el 
nombre de Organización Territorial de Base. Pero luego, gracias a la lucha de las comu-

nidades, se ha logrado cambiar la ley. Ahí no debe decirse Organizaciones Territoriales de 

Continuación

Continua en la próxima página
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Base, sino comunidades campesinas (Ortega, apud HarneCker, Fuentes, 2008, p. 70. 
Subrayado nuestro).

La LPP se inscribía entonces en el marco de un proceso de descentralización que, 
aunque procuraba debilitar al Estado central y al aparato productivo manejado por él, 
terminó por fortalecer los gobiernos locales y por generar incentivos para que las dinámi-
cas asociativas, ancestrales y modernas – tal vez sin mucha convicción, pero con nítido 
pragmatismo político – se impliquen en la disputa del poder local y accedan, así, a un 
conjunto de recursos públicos que, posteriormente, incidirían en el fortalecimiento del 
movimiento popular. 

Y de pocos municipios que había, sin límites territorial porque se circunscribían a ciertas ur-

bes de capital de departamento o capital de provincia, Sánchez de Lozada, a partir de su 

operador, Carlos Hugo Molina – que venía del Partido Socialista y que estaba enfrentado a 

las oligarquías cruceñas en ese entonces, y había sido declarado traidor y enemigo de Santa 

Cruz - toma el concepto de participación popular, de una democracia de abajo hacia arriba, 

de democracia horizontal, que ya el movimiento popular y la izquierda en América Latina 

comenzaba a emplear en los años 1980. Y de cuarenta y piquito de municipios que había más 

o menos en Bolivia, se pasa a 327, y muchos de ellos rurales. (CoLanzi, apud HarneCker, 
Fuentes, 2008, p. 70).

Hoy posiblemente el escenario está cambiando, porque de 327 municipios, tenemos unas 50 ó 

60 alcaldías en este momento como MAS, como instrumento político. Pero lo que abre esas 

puertas no es la Ley de participación popular, sino el que tengamos ahora el instrumento polí-

tico (Santos RaMírez, apud HarneCker, Fuentes, 2008, p. 70).

Al margen de la polémica sobre los específicos efectos de la LPP en el tejido asociativo y 
en los movimientos sociales bolivianos – ¿desmovilización o expansión? – parece claro que 
las organizaciones comunales se implicaron en el proceso de gestión local, se extendieron 
los márgenes de democratización del poder local y que, aún en un contexto restrictivo para 
el movimiento popular, ello posibilitó una cierta acumulación de recursos políticos e institu-
cionales que favorecerían la consolidación organizativa de campesinos e indígenas. 

Aún si las intenciones de las elites neoconservadoras bolivianas en 1994 hubiesen sido 
las de contener la acción sindical y comunitaria popular, los efectos concretos de la LPP pare-
cen haber sido, además, otros. En términos teóricos, ello implica que la apertura de espacios 
de participación social – cuando involucran una mínima redistribución de recursos y de real 
interacción estado/sociedad – es ‘un proceso fundamentalmente contingente e incierto que 
ningún agente puede controlar a cabalidad y manipular de forma unidimensional según 
intereses predefinidos’. 

Continuación
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Figuras y tendencias de la participación social en escenarios posneoliberales
Existe un cierto consenso interpretativo a la hora de ubicar a la crisis de la agenda del 

Consenso de Washington como una de las causas centrales del arribo al poder de gobiernos 
de izquierdas en América del Sur (Saint-UpérY, 2007; RoDríguez Garavito, Barret, Chávez, 
2005). Existe mayor discusión, no obstante, a la hora de definir qué tipo de agenda públi-
ca han puesto en juego dichos nuevos gobiernos. Siguiendo exploraciones previas (RaMírez 
GaLLegos, 2006, 2007), sostengo que la búsqueda y puesta en marcha de una constelación 
de ‘políticas posneoliberales’ se sitúa en el corazón de los programas políticos, los dilemas 
estratégicos y los conflictos internos que los gobiernos progresistas han tenido una vez en el 
poder (ver Anexo 1).

La crítica de los movimientos sociales (y de los partidos más a la izquierda del arco político 
brasileño) al poderoso gobierno brasileño de Lula da Silva, en vista del muy moderado giro de su 
agenda de política económica – aún a pesar de lo cual, en su gran mayoría, apoyaron al candidato 
del Partido de los Trabalhadores (PT) en el segundo turno de las elecciones presidenciales de octu-
bre 2006 – evidencia no sólo las fuertes contradicciones que marcan el accionar gubernamental de 
las fuerzas que aún se reconocen como parte de la tendencia, sino además las sólidas herencias y 
anclajes, institucionales y políticos, con que cuenta el campo neoconservador. Como en el Brasil, 
la capacidad de generación de respuestas alternativas de las izquierdas se ha abierto, en efecto, en 
los más o menos estrechos márgenes que deja el imperativo de lealtad a los equilibrios fiscales.

Entonces, es evidente que tal cosa como el ‘posneoliberalismo’, como lo indica la misma 
composición de tal neologismo, contendrá por algún tiempo más, y con intensidad diversa se-
gún los países, elementos del modelo neoliberal que se verá adaptado/transformado por líneas 
heterodoxas de desarrollo socio-económico. El grado de distanciamiento con la agenda neolibe-
ral estará, así, atravesado por el nivel y el tipo de presencia estatal en la regulación económica 
y en la (prioridad a la) redistribución de la riqueza social, y por el lugar en que se asigne a la 
participación política de las diversas organizaciones de la sociedad civil en tales procesos. 

En cualquier caso, abrazar el horizonte posneoliberal implica para las izquierdas en el poder 
no sólo la búsqueda de articulación democrática entre las políticas gubernamentales y la extensa 
(aunque difusa) voluntad social de ir más allá de la agenda del Consenso de Washington – desde fi-
nes de 1998, las encuestas de opinión registran un marcado descenso de la confianza ciudadana en 
el mercado y una caída de la visión positiva de las privatizaciones en toda la región9–, sino, sobre 
todo, alterar las bases económicas e institucionales que permitieron, en 1990, la preponderancia 
de los mercados financieros sobre el sector productivo y, con ello, revertir las tendencias de las 
políticas neoliberales a la concentración de la riqueza, la desigualdad social y la exclusión social.

Si el proceso de cambio político al que asiste buena parte de la región está signado por la 
puesta en marcha de un heterogéneo conjunto de políticas posneoliberales, en el marco de un 
activo retorno de la acción estatal al primer plano de la política pública, cabe preguntarse por el 
lugar que tendrían las diversas dinámicas de participación social en la reorientación del proceso 

9 Ver los datos del Latinobarómetro (1998) y de Paramio (2006).
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político y por los nuevos nexos que podría entablar con el Estado. Si, como se ha documentado en 
páginas anteriores, el ciclo neoliberal contribuyó a la fragmentación y desmovilización del campo 
de las organizaciones sociales y empleó mecanismos de participación social que se inscribieron 
de modo marginal y periférico en el proceso político, ¿qué peso puede adquirir (ha adquirido) la 
participación política de las diversas organizaciones de la sociedad civil en el nuevo ciclo político 
que parece vivir la región?, ¿qué organizaciones sociales y esquemas participativos primarán en el 
marco de la constelación ‘posneoliberal’? Tales cuestiones se analizan en las siguientes páginas.

A fin de ensayar una lectura sobre las tendencias participativas de las organizaciones sociales 
en el contexto de reconstitución del Estado, y de acceso al poder de gobiernos progresistas, es 
pertinente trazar: en primer lugar, una clasificación que las sitúe, prioritariamente, en función de 
los nexos y modos de concebir su relación con el Estado. Con estos ‘esquemas de participación 
social’ en mente, será posible proyectar hacia futuro el lugar que las diversas modalidades parti-
cipativas ocuparían según, cómo, en cada país, se resuelve el nuevo rol y las nuevas modalidades 
estatales en la regulación económica y la coordinación de lo social. Las nuevas competencias 
estatales serán pensadas a partir de modelos político-económicos que se (re)construyen en rela-
ción a los márgenes de innovación y distancia ‘con’ el, aún vigente, modelo neoliberal.

Esquemas de participación social
La revisión de la bibliografía reciente permite plantear una clasificación en extremo simple 

sobre el tipo de organizaciones sociales y el tipo de vínculos que establecen, en términos gene-
rales, con el Estado.

Se trata de distinguir las organizaciones sociales según las disposiciones y mecanismos con 
que prefiguran su relación con los Estados nacionales. Siguiendo un continuo de opciones que 
van desde la ‘pura confrontación’ a la ‘abierta colaboración’ de la sociedad con el Estado, y de la 
‘diferenciación funcional’, entre una y otro, a la ‘integración estratégica’ (las interfases socio-es-
tatales) entre ambos niveles, es posible sugerir la existencia de cuatro esquemas de organización 
y participación social presentes, en diversos grados, en los distintos países de la región.

Tipo 1 - Organizaciones de la sociedad civil versus Estado
Se trata, sobre todo, de la acción de los movimientos sociales de carácter prioritariamente 

reivindicativo, con mucha experiencia en el empleo e innovación de repertorios de protesta y 
crítica a la acción estatal y alta preocupación por su autonomía organizativa. El zapatismo mexi-
cano y los movimientos indígenas de los países andinos aparecen como casos ilustrativos de tal 
tendencia A ellos pueden sumarse algunos colectivos piqueteros argentinos y los nuevos movi-
mientos neo-anarquistas por “otra globalización” donde militan miles de jóvenes. Entre unos y 
otros existe, no obstante, una importante diferencia: mientras que los movimientos indígenas 
reclamaban contra el repliegue del Estado y por una efectiva inclusión en los beneficios de la 
modernidad que aquel podía procurarles, los segundos están directamente implicados con una 
‘moral militante anti-estatal’ que les asegure amplios márgenes de autonomía organizativa y 
capacidades de autogestión. En cualquier caso, sus agendas de lucha se centran en la defensa de 
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los derechos de los más desfavorecidos, y en temas de medio ambiente, identidad y soberanía. 
En este segmento se puede encontrar, además, un extendido discurso anti-capitalista. Suelen 
recurrir a una activa ‘política de foros públicos’ – canalizados cada vez más frecuentemente por 
Internet – en que tratan de presentar sus agendas ante la opinión pública. Se puede ubicar en 
este nivel, por otro lado, a algunas experiencias de auto-ayuda, economía solidaria y de gestión 
comunitaria de proyectos sociales. Se localizan tanto a nivel nacional como en lo regional y 
local. Se observa una alta politización y un intenso trabajo ideológico.

Tipo 2 - Organizaciones de la sociedad civil y Estado
Se hace referencia a aquellas organizaciones que, sin entrar en directa confrontación con 

el Estado, postulan un tipo de acción ciudadana que traza claros límites con su intervención y 
que desconfían altamente de las virtudes estatales. Tales organizaciones crecieron significativa-
mente en toda la región y, de modo particular, en los países que más redujeron el rol del Estado 
(Chile, Argentina, Perú, El Salvador). La impregnación del discurso (neo) liberal, que diferencia 
claramente las actividades estatales de las tareas de la sociedad civil, es clara: el estado debe 
auto-limitarse de manera creciente y abrir el juego a un mayor grado de intervención de los 
ciudadanos y organizaciones cívicas. Cada uno conserva su rol básico para la adecuada repro-
ducción del sistema político. Dicho discurso exaltó con fuerza el papel fundamental de las Ongs 
en el nuevo modelo de desarrollo. Existe, así, una creciente visión mercantilista y gerencialista, 
que se sintoniza con el proceso de reducción estatal sobre el desarrollo social, la acción pública y 
la misma dinámica de funcionamiento de la sociedad civil. Destacan, entonces, las ‘instituciones 
filantrópicas’, las ‘Ongs centradas en la gestión de proyectos y servicios públicos’ privatizados/
desconcentrados. Algunas iniciativas de ‘auto-ayuda’ (comedores populares) para resolver pro-
blemas urgentes (desastres naturales) también pueden colocarse en este nivel, aunque suelen 
entablar nexos más duraderos, e incluso clientelares, con los gobiernos. Por otro lado, se ubican 
las nuevas ‘fundaciones políticas y campañas ciudadanas’ (advocacy) en defensa de las libertades 
civiles y la vigencia del Estado de Derecho. Estas organizaciones distinguen claramente las fron-
teras entre sociedad política y sociedad civil, a la que asignan funciones de control y limitación 
de aquella. En general, su autonomía organizativa tiende a ser alta. Privilegian acciones volun-
tarias y directas (en temas relativos a la pobreza), campañas públicas de solidaridad o denuncia, 
cooperación cívica bajo el amparo de los marcos legales vigentes (aunque en algunos casos 
recurren a la protesta directa) así como estrategias de lobby y negociación (mercado). Su agenda 
es en extremo amplia y se pueden mover tanto a nivel nacional como local. La resolución de la 
‘nueva cuestión social’ no pasa por transformaciones sociales y políticas de más largo alcance, 
sino por una gestión eficiente del problema. Baja politización. 

Tipo 3 - Organizaciones sociales con Estado 
Se trata de procesos organizativos y mecanismos de participación que, con más o menos in-

tensidad, entran en articulación con el Estado. En algunos casos (‘proyectos de cogestión’), esta 
relación es débil y puntual y remite a acuerdos estratégicos para la administración de programas 
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y recursos. En los otros (‘promoción del desarrollo, dispositivos participativos, redes públicas’), 
la conexión con el Estado cobra particular relevancia para, tal es su agenda, mejorar las condicio-
nes de vida de los excluidos, incidir en la toma de decisiones políticas, democratizar la política 
y/o ‘empoderar’ a los más débiles. Tales iniciativas están presentes en toda la región, aunque 
destacan los procesos del Brasil, de los países andinos y de Argentina en los años posteriores 
a la crisis (2001). Su visibilidad es menor en Centroamérica. Buscan democratizar la acción 
afirmativa de los Estados por medio de un mayor protagonismo de las OSC. La participación 
social es vista, entonces, como un fin en sí mismo y se procura que atraviese todo el ciclo de 
las políticas públicas. La cooperación con el Estado no implica siempre, sin embargo, el fin de 
dinámicas conflictivas ni la supresión del ideal de autonomía de la sociedad civil. Al contrario, 
la autonomía organizativa – aunque en la práctica es muy problemática, dada la necesidad de 
recursos externos para sostener las diversas iniciativas – está en el centro de las preocupaciones 
de líderes y activistas sociales. 

En esta medida, se observa una búsqueda por regular e institucionalizar la participación pú-
blica, – siguiendo el modelo del Presupuesto Participativo de Porto Alegre – de modo a evitar 
la cooptación y clientelización ‘desde arriba’ y asegurar la sostenibilidad y la independencia de 
tales procesos. Ni siempre se logra tal objetivo, y muchas veces el clientelismo y la cooptación de 
sus dirigentes debilitan sus iniciativas organizativas. Aún así, en la actualidad se conoce que, por 
ejemplo, en la región existen más o menos 1.200 municipios – de los 16.000 existentes – que han 
puesto en marcha presupuestos participativos. En el año 2000, solo se registraban 200 experiencias 
(Cabannes, 2006). Se han extendido también los procesos de planificación local participativa, las 
asambleas y concejos ciudadanos, los cabildos abiertos, y los foros y diálogos sectoriales (en temas 
como salud, educación, cultura, ambiente) como parte del nuevo lugar que buscan consolidar las 
OSC en la vida política de la región. Se registra, en este nivel, una importante presencia de meca-
nismos indígenas de gestión política como asambleas, cabildos, organismos de decisión comuni-
taria articulados a los gobiernos locales (ver Cuadro 2), (RaMírez GaLLegos, 2001, 2005). 

Desde mediados de los noventa, arrancan en el Ecuador algunas experiencias de innova-
ción democrática para activar procesos de desarrollo local. Se trata de una corriente de muni-
cipios innovadores, resultante y paralela al fortalecimiento de diversos movimientos sociales, 
que trata de constituir lo local como espacio para ampliar la institucionalidad política partici-
pativa y recomponer la maltrecha calidad de vida de amplísimas capas de la población.

Dicha corriente ha dado lugar a experiencias innovadoras de democratización de los go-
biernos locales en múltiples cantones de la región andina (Saquisilí, Cotacachi, Cayambe, 
Guamote, entre otros), compuestos mayoritariamente por población indígena. La estructura 
de poder en dichas municipalidades ha sido modificada por la irrupción del movimiento indio 
en su control. En efecto, por vez primera desde la fundación de la República (1830), ciertos 

Cuadro 2 - La democracia local indígena en el Ecuador

Continua en la próxima página
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10 Tal noción hace referencia al modo de administración de la población indígena que se expresa en mecanismos de poder que atraviesan lo público y lo privado. 

Sus vértices de poder eran “...los hacendados y propietarios agrarios, responsables implícitos de la explotación económica de ‘sus indios’; la iglesia, que además 

de seguir recaudando diezmos y primicias, se convirtió en un aparato de intermediarios…que presidía el dominio cultural-ritual de las parcialidades”... “y, la 

gente blanca del pueblo, que usufructúa de los vínculos de reciprocidad desigual. El patrón, el cura y el teniente político conformaban la trilogía de un poder 

que perduró como natural durante casi un siglo (Guerrero, 1991, p. 96-98).

Continuación

espacios de decisión pública en el nivel nacional (diputaciones) y local (municipios) son con-
ducidos directamente por indígenas, sujetos históricamente excluidos del sistema político. 

La emergencia del movimiento indígena está ligada al impacto del desarrollismo esta-
tal de los años 1960 y 1970 en el agro ecuatoriano. La expedición de las leyes de reforma 
agraria, la parcelación de las haciendas de la curia y del estado, la extensión de la educación 
básica, y específicos programas estatales de desarrollo rural contribuyeron a resquebrajar 
las bases de la ‘administración étnica’10. La mayor presencia del estado central produjo, así, 
una desprivatización de los conflictos agrarios – confinados hasta entonces en los límites del 
poder hacendatario local – y la apertura de oportunidades para la construcción de nuevas 
relaciones sociales y organizativas desde el mundo indígena. Por otro lado, la presencia de 
militantes de izquierda y, posteriormente, de la iglesia católica progresista permitió una mo-
vilización de recursos organizativos y educativos sin precedentes. Son los primeros pasos de 
la construcción del movimiento indígena contemporáneo.

La des-constitución de la matriz desarrollista y el tránsito a una lógica liberal –lo que co-
incide además con el declive del movimiento obrero – desde inicios de 1980, tuvo un fuerte 
impacto en las economías campesinas indígenas. El proceso implicó un evidente deterioro en 
las condiciones de vida de tales sectores. Su dinámica organizativa se extiende en tal escenario 
y se consolida en un conjunto intercalado de procesos que habían madurado desde décadas 
pasadas: a) la ampliación de los marcos de relación social del mundo indio por efecto del incre-
mento de la movilidad poblacional (migración); b) el acceso de dirigentes indígenas a espacios 
de educación formal y no formal; c) el copamiento indígena en lo local provocado por la crisis 
de la administración étnica; d) la apertura de nuevos espacios de participación social dentro 
del naciente régimen democrático (reinstaurado en 1979). Tales factores propulsaron una olea-
da organizativa entre 1960 y 1980 que condujeron hacia la fundación de la Confederación de 
Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), en 1986. 

La Conaie irrumpe en la política nacional en 1990 con el primer levantamiento indí-
gena. Desde entonces tuvieron lugar sucesivos levantamientos e innumerables acciones 
contenciosas que evidenciaban la existencia de un denso tejido organizativo compuesto 
por organizaciones de base (nivel comunitario), organizaciones de segundo grado (con-
junto de comunidades), organizaciones provinciales y regionales articuladas desde la Co-
naie. Desde 1996, además, el movimiento indio participa en el sistema de representación 
electoral a través del Pachakutik (brazo electoral del movimiento) que ha alcanzado a 
controlar, en promedio, 10% de la representación legislativa nacional y 10% de las muni-
cipalidades del país. 

Continua en la próxima página
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11 Este apartado del texto ha sido desarrollado en Ramírez Gallegos 2005ª.

Si bien desde sus inicios, el programa político indígena apuntaba hacia la re-configura-
ción de las políticas estatales para el agro – profundización de la reforma agraria, crédito 
campesino, etc. – es a partir de inicios de 1990 que pone énfasis en el problema del em-
pobrecimiento continuo, la desigualdad de oportunidades, la inequidad, y la rígida estra-
tificación social, – la población indígena es el estrato más desfavorecido – agravados por 
la política neoliberal. Se levanta, así, una articulación entre etnicidad y clase, en que la 
diferenciación y jerarquización étnicas son reforzadas por la subordinación económica y la 
exclusión social de los pobres.

La disputa por el control de los gobiernos locales fue desde siempre un punto estratégico 
en el proyecto político del MIE. El vacío dejado por otros actores en grandes extensiones 
del campo y el progresivo fortalecimiento de las organizaciones locales, en asocio con las 
ONGs y las iglesias (teología de la liberación), convirtió a las organizaciones indígenas en 
actores protagónicos a nivel local. Con la constitución de Pachakutik las organizaciones 
indígenas plantearon “la construcción del poder local, la democracia local y los gobiernos 
locales alternativos como uno de los pilares de la estrategia del movimiento” (CoorDinaDo-
ra Gobiernos LoCaLes ALternativos, 2002). 

Así, desde 1996, diversas autoridades indígenas electas han impulsado la creación de 
instrumentos políticos participativos con miras a generar procesos de gestión política y 
desarrollo local concertados. La ‘democracia participativa’ pasaba, así, a formar una parte 
central de la agenda política del MIE y de Pachacutik, haciéndolos pioneros de tales expe-
riencias en el Ecuador. Las asambleas cantonales, los planes participativos de desarrollo, y el 
establecimiento de mecanismos de control social son incorporadas como innovaciones a la 
gestión política de los territorios. 

El dispositivo participativo de los municipios indígenas11

En el marco del conflicto agrario y en los sucesivos levantamientos de 1990 se fortale-
cieron un sinnúmero de organizaciones provinciales y regionales que han sido el soporte 
fundamental de los procesos participativos abiertos en distintos cantones. A la complejidad 
de la estrategia conflictiva, el movimiento indio agregó la necesidad de reformar la institu-
cionalidad local para captar y penetrar progresivamente al estado. 

Así, en la nueva estructura de poder local de los cantones conducidos por el movimiento 
indio “… se busca una nueva lógica de gestión en la que el gobierno municipal pasa de ser 
representante del estado central... a constituirse en representante de la sociedad civil frente 
al estado nacional” (CoorDinaDora Gobiernos LoCaLes ALternativos, 2002). Los objetivos 
generales de tal proceso han sido: a) constituir un gobierno local que promueve y planifica 
el desarrollo sustentable de la localidad (y ya no una administración municipal encargada 

Continuación

Continua en la próxima página
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únicamente de la provisión de servicios); b) promover nuevas instancias de participación y 
control social de la gestión de las autoridades electas; c) ampliar las líneas de la representa-
ción política; y d) modernizar la gestión municipal. Los municipios indígenas procuraban, 
así, conquistar la doble legitimidad que les exigía, por un lado, su condición de gobiernos 
democráticos y, por otro, el reconocimiento de la sociedad local-mestiza que siempre puso 
en duda la capacidad de gestión de los representantes del movimiento indio. 

El nuevo poder local se sustenta en las instancias de organización social provenientes de 
la dinámica asociativa de las comunidades y barrios de cada cantón, y ha configurado un es-
pecífico ‘dispositivo participativo’ que modificó las relaciones municipio-sociedad local. Se 
han constituido así, de modo progresivo y auto-regulado, tres nuevas instancias que, según 
los casos, se conectan de diversas maneras con el poder municipal:

Las ‘Asambleas Ciudadanas o Parlamentos Cantonales’ aparecen como los máximos 1. 
órganos democráticos de poder local; están constituidos por representantes elegidos 
en forma directa desde sus comunidades, barrios, asociaciones y otras formas or-
ganizadas de la sociedad civil. Tales instancias cumplen el rol de legislar, mediante 
consensos en respecto a los asuntos de interés local, de resolver las grandes orienta-
ciones para el desarrollo local, de producir el Plan Participativo de Desarrollo Local 
(PPDL, eje del proceso), y de ejercer un control social sobre todas las autoridades de 
elección popular y funcionarios de la jurisdicción.
Los ‘Comités de Desarrollo (o de Gestión) Local’2.  formados para ejecutar y dar segui-
miento a los PPDL. Se trata de una instancia de carácter más permanente en la que 
participan delegados de las organizaciones sociales de segundo grado, las ONGs que 
trabajan en la zona, las instancias descentralizadas del gobierno central (delegados 
ministeriales, subsecretarias regionales), y las autoridades locales (el alcalde y/o sus 
delegados).
Las ‘Mesas (comités) de Trabajo’ encargados de las específicas áreas de interés seña-3. 
ladas en el PPDL (educación, salud, ambiente, etc.) tienen un carácter técnico y se 
constituyen con las organizaciones involucradas en cada tema y con la pluralidad de 
actores territoriales existentes. 

Tales nuevos espacios públicos buscan articular de forma intercalada los diversos cana-
les de organización política del mundo andino, desde las comunidades – que son la base 
del Parlamento – hasta las organizaciones de segundo grado – base de los Comités de 
desarrollo –, y con ello, enfrentan las lógicas de faccionalismo político y alta conflictivi-
dad étnica, territorial y simbólica de las relaciones inter-comunitarias indígenas y de éstas 
con los actores urbanos. Se trata de un complejo mecanismo de toma de decisiones que 
establece un equilibrio de poderes entre el Parlamento Indígena, el Comité de Desarrollo 
Local y del Municipio. 

Continua en la próxima página
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La configuración de esta tríada de espacios públicos no estatales es común a las experien-
cias participativas de los municipios indígenas. Cada uno de ellos ha estructurado una diversa 
relación entre aquellos y el gobierno municipal. En algunos casos, éste se encuentra directa-
mente involucrado en las Asambleas o Parlamentos Cantonales – ya sea desde su convocatoria 
o como parte de su comité directivo – mientras en otros, mantiene un perfil de soporte técnico 
de las definiciones del Plan de Desarrollo desde los Comités de gestión. La relación entre tales 
instancias públicas y el nivel parlamentario local (los concejos municipales) se encuentra aún 
indeterminada y la participación de los concejales (vereadores) en los procesos participativos 
difiere en cada caso. Es un esquema que favorece el vínculo entre las instancias organizadas de 
la sociedad – sobre todo las organizaciones indígenas – y el ejecutivo municipal.  

Sobresale, por otro lado, la capacidad de estos dispositivos participativos para experi-
mentar otros canales de representación política. Los diversos procedimientos instituidos 
(cuotas de representación social, étnicas, zonificaciones) han posibilitado una amplia in-
clusión de actores locales diferenciados por sus condiciones étnicas, de género, generacio-
nales, territoriales, gremiales, sectoriales. El establecimiento de nuevos procedimientos de 
alternancia en las funciones públicas de los concejales, así como la instauración de mecanis-
mos de rendición de cuentas para todos los funcionarios de los dispositivos participativos, 
refuerza este proceso de articulación entre lo participativo y lo representativo. Subsisten 
problemas de interlocución con los actores mestizos que, no obstante, no han derivado en 
un bloqueo de la gestión indígena. 

Los municipios y prefecturas en los que gobierna Pachakutik están, sin embargo, entre 
los más pobres del país. Casi hay una correspondencia entre el mapa de pobreza y el mapa 
de influencia política. Esta situación establece límites en las oportunidades de realizar ges-
tiones exitosas. Los recursos recaudados localmente son ínfimos y la dependencia de recur-
sos externos (Ongs, cooperación internacional) es aún muy grande. Si a ello se agrega la 
fragilidad de los procesos de descentralización en el Ecuador y la excesiva dependencia de 
los financiamientos estatales en el presupuesto local, tenemos que los procesos participati-
vos se asientan en municipios técnicamente frágiles, en contraste con una inflación de las 
expectativas en las organizaciones locales.

Aún así, uno de los efectos centrales de los nuevos dispositivos deliberativos se per-
cibe en la tendencia a la producción de sujetos con anclaje local: se trata del surgimiento 
de actores políticos ‘territorializados’, es decir, agentes que movilizan sus estrategias de 
acción y sus prácticas en la perspectiva y en torno de los límites que su específico ‘lugar’ 
les confiere. La construcción participativa de tales estrategias, como los Planes de desa-
rrollo cantonal, las convierte en marcos referenciales para la acción colectiva. Para Gon-
zález Meyer, precisamente, “la naturaleza local de un proceso de desarrollo económico 
no se refiere a la localización física de las instalaciones empresariales, sino sobre todo a 
la localización de los procesos de toma de decisiones que definen la dinámica económica 

Continuación

Continua en la próxima página
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La operación de ‘redes públicas mixtas’ – donde colaboran entidades estatales y sociales, pú-
blicas y privadas – se perfila, por otro lado, como una modalidad de creciente importancia en la 
región. Las redes pueden asegurar mejores logros en la (auto) protección social y en la incidencia 
en la agenda pública, una vez que estimula partenariados entre múltiples tipos de actores (la 
gobernanza participativa). El trabajo de networking en las OSC ha cobrado así especial relevan-
cia. No se descartan estrategias de lobby y negociación con las agencias estatales. El pluralismo 
político, la redistribución del poder y de la riqueza social aparecen en el centro de sus agendas 
políticas. Alto protagonismo en los niveles locales (gestión local participativa, desarrollo local, 
economía solidaria) y escaso impacto en el nivel nacional. 

Tipo 4 - Organizaciones sociales en el Estado
Se trata de procesos de inclusión de determinados actores sociales en el proceso político en 

su calidad de representantes de determinados grupos de interés organizados. Asociaciones y 
organizaciones comparten, así, espacios decisionales con agentes estatales y logran instituciona-
lizar formas de concertación estables en específicas instancias de gestión pública. Los grupos de 
interés no solo articulan y transmiten demandas, sino tienen una participación institucionaliza-
da que mayoritariamente les permite definir y ejecutar políticas públicas en los sectores sociales, 
económicos o culturales de su incumbencia. Para teóricos clásicos del corporativismo, como Ph. 
Schmiter, ello implica que, al margen de la composición y el peso de los actores representados, el 
rasgo fundamental del (neo)corporativismo es el de permitir la representación, únicamente, de 
sus “unidades constitutivas” (cuerpos colectivos, asociaciones, grupos de interés, gremios, etc.) 
y limitar la participación de la representatividad individual en vista de que solo las corporacio-
nes son reconocidas por el Estado como instancias de intermediación. La dimensión corporativa 
de las modernas democracias en diversos puntos del globo ha sido vista, de modos contradicto-
rios, ya sea como un elemento de democratización y participación social que integra la sociedad 
civil al sistema decisional, o como una distorsión del proceso político en que las demandas de 
los ciudadanos (individuos) son suplantadas por las de las agrupaciones organizadas, es decir, 
que la apertura del Estado a las corporaciones genera un sub-sistema de representación que da 
primacía a los intereses particulares de los grupos organizados. 

de una localidad determinada” (1995, p. 27). El dispositivo deliberativo examinado ha 
permitido, precisamente, la afirmación de tales procedimientos locales en la toma de 
decisiones colectivas.

La continuidad de estos procesos en el tiempo permitirá establecer si la innovación parti-
cipativa contribuye al apuntalamiento de formas alternativas de economía solidaria o comu-
nitaria que, en tal sentido, puedan realizarse en segmentos específicos del mercado nacional 
y global. Se trata de un gran desafío de las autoridades indígenas en miras a confrontar los 
altos niveles de pobreza y desigualdad económica en que se desenvuelven las localidades 
que ellos gobiernan.

Continuación
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La fuerza del corporativismo clásico (Estado-capital-trabajo) fue la de complementar el fun-
cionamiento ‘individualista’ y ‘formal’ de la democracia representativa por medio de mecanis-
mos que permitían a los individuos participar en las decisiones políticas por la vía de los grupos 
sociales a los cuales pertenecían. Al así hacerlo, se ampliaba la gama de cuestiones, temas y 
actores que ingresaban a la agenda pública. Estos mecanismos presuponían, sin embargo, el 
carácter estable y homogéneo de la identidad de los actores sociales. Este modelo corporativo 
entró en crisis y se fue agotando mientras se transformaba y decaía la legitimidad del Estado de 
Bienestar y la misma centralidad de las relaciones capital-trabajo sobre la que aquel se constru-
yó. Progresivamente, y en diversos puntos del globo, emergieron nuevas formas corporativas en 
las que se incluían a sectores sociales mayormente marginados en el funcionamiento ‘normal’ 
de la democracia representativa y que, por tanto, parecían merecer algún tipo de representa-
ción política en la acción gubernativa de los Estados. Emerge, así, un ‘neo-corporativismo’ de 
segunda generación, que extiende la representación por sectores sociales y más allá del campo 
económico (capital/trabajo), y que trata de tomar en cuenta la representación de ciertos grupos 
minoritarios o dominados (SintoMer, 2006). Puede provenir de intentos de regulación estatal 
de las relaciones sociales (corporativismo estatal) o puede ser el efecto de las mismas presiones 
sociales que amplían la agenda y la institucionalidad estatal (corporativismo societal).

En el contexto de la liberalización de las economías y de la flexibilización de los mercados de 
trabajo a nivel global, se observa entonces que el neo-corporativismo se caracteriza, a la vez, por 
una pérdida de centralidad de las organizaciones ligadas al mundo obrero, por el protagonismo 
del empresariado y por la multiplicación de instancias con participación de nuevos sectores so-
ciales (mujeres, ambientalistas, minorías étnicas, usuarios de servicios públicos, ONGs, etc.). En 
este último caso, pueden tomar la forma de Consejos gestores de políticas públicas en el nivel 
nacional o local. La corporativización entraña muchas veces el riesgo de una baja autonomía 
organizativa, un desacoplamiento entre dirigencia y bases, (y entre la organización social y el 
conjunto de la sociedad) y puede conducir a la captura de ciertos segmentos del proceso político. 
Todo ello depende, en todo caso, de los niveles de democratización interna de las organizacio-
nes sociales. Se registra una politización intensa y cierto trabajo ideológico. Tienen presencia, 
sobre todo, en el nivel nacional (Tabla 1).

Una vez descrito este conjunto de modelos de organización y participación social, es posible 
proyectar, hacia futuro, el lugar que cada uno de estos esquemas participativos podría ocupar en 
diversos escenarios ‘pos’ y ‘neo’ liberales en Latino América.

Participación social y rutas posneoliberales
La pluralidad de actores y mecanismos participativos de las organizaciones sociales ‘redefi-

nen a y son redefinidos por’ el espacio de la política y la acción estatal. La evolución particular 
de estos nexos dependerá de los modelos político-económicos (cuánto Estado/mercado y qué 
formas de intervención/regulación) y de la misma dinámica democrática – ‘elitismo tecnocráti-
co’ o ‘gobernanza participativa’ (Fung y OLin Wright, 2003) – en cada uno de los países en que 
se desarrollan.
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12 El libro analiza los casos de Brasil, Venezuela, Argentina, México, Bolivia, Ecuador, Colombia y Uruguay. Sintomáticamente, no toca el caso chileno.
13 Ver Munck, R. Neoliberalism, necessitarianism, and Alternatives in Latin America. There is no Alternative (TINA)? Third World Quaterly, v. 24, n. 3, p. 495-511, 2003.

Si las hipótesis sobre el cambio de la agenda pública esbozadas en el anterior apartado del 
texto son más o menos pertinentes, la región tendería a una progresiva, y muy lenta, salida del 
núcleo duro de la agenda del CW – que, de todos modos, persiste con fuerza en algunos países 
de la región (sobre todo desde Panamá hacia el norte) – hacia esquemas de desarrollo en plena 
construcción. El ‘posneoliberalismo’, como ya se advirtió, contendrá, con intensidad diversa, 
elementos del modelo neoliberal que se verá adaptado/transformado por agendas económicas 
y políticas alternativas. El grado de distanciamiento con la agenda neoliberal estará atravesado 
por el nivel y el tipo de presencia estatal en la planificación y la regulación económica y en la 
redistribución de la riqueza social, y por el lugar que se asigne a las diversas modalidades de 
participación de las OSC en tales procesos (Cuadro 3). 

Cuadro 3 - Una constelación de políticas ‘posneoliberales’

Continua en la próxima página

Admitir que (aún) no existe una ruta homogénea y/o un modelo comprehensivo alterna-
tivo al postulado por el Consenso de Washington, vuelve pertinente la sugerencia analítica 
de los editores de ‘La Nueva Izquierda en América Latina’ (2005)12 – Rodríguez, Barret y 
Chavez (2005) – acerca de la pregunta por la ‘orientación’ general de las políticas progresis-
tas antes que por el ‘destino’ al que conducirían. Tal interrogación extiende la mirada hacia 
un conjunto de políticas, programas y experimentos – ellos sí en pleno despliegue a nivel de 
los gobiernos locales y nacionales, gobernados por las izquierdas – que abrirían el camino 
hacia algo diverso del neoliberalismo y que parecen convergir con los valores que reconocen 
como suyos las fuerzas progresistas.

De entre tal plataforma de propuestas, es posible reconocer al menos cinco elementos, 
con niveles de estructuración y congruencia diferenciados según cada país, que bien podrían 
a futuro confluir y combinarse efectivamente en un nuevo esquema de desarrollo social. Las 
teorías y modelos económicos no se cristalizan de un día para otro: el mismo neoliberalismo 
tomó más de tres décadas hasta tomar la forma de una agenda comprehensiva hacia media-
dos de los años setenta13. 

En primer lugar, asistimos al ‘arranque de una etapa de difuso y progresivo retorno 
neo-desarrollista de la acción estatal’. La recuperación de la inversión estatal en la infraes-
tructura material y financiera de sectores estratégicos para el crecimiento se articula con 
el intento de reestablecer las capacidades de redistribución, regulación y planificación del 
Estado. Ello supone una ruptura cognitiva y política con los defensores del CW y ha relan-
zado al debate algunas tesis de las escuelas locales del pensamiento económico vigentes 
en el período desarrollista. Más allá del nuevo protagonismo estatal, sin embargo, estarán 
en juego las modalidades de acción pública y la innovación de los dispositivos para su 
gestión política.
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Continuación

14 Según el Instituto de Pesquisa Económica Aplicada, Brasil registra hoy el menor índice de desigualdad social de los últimos 30 años. Entre 2001 y 2004, las 

diferencias de renta cayeron 4%, es decir, la renta de la población pobre creció más rápidamente que la de los estratos más favorecidos. Ello se debería, básica-

mente, al fortalecimiento de la red de protección social –con los programas Bolsa Familia y Prevenção e Eliminação da Exploração do Trabalho Infantil –, a la 

expansión educacional y a la reducción de las diferencias salariales entre el interior y la capital de los estados (Saint Upéry, 2007).

Un segundo nivel alude al énfasis de ‘lo social’ en las políticas estatales. Por los criterios 
de no condicionalidad de los derechos, de coherencia en la arquitectura de las intervencio-
nes, de eficacia administrativa y de cobertura geográfica, los programas puestos en marcha 
por el gobierno de Brasil, aparecen como los más promisiorios14. Destacan, además, el én-
fasis de los gobiernos de Venezuela, Ecuador y Bolivia en colocar los temas de la salud y la 
educación como problemas que requieren respuestas universales, y dar prioridad absoluta 
a la reorientación del gasto social hacia los sectores más pobres de sus países. La decisión 
inicial del Presidente Kirchner de anteponer la agenda social al pago de la deuda a los acree-
dores internacionales, y el eficiente esfuerzo del gobierno chileno por combatir la pobreza 
y reducir las desigualdades en su país, son también señales del ‘retorno de lo social al pri-
mer plano’. Aunque muchos críticos ven a este conjunto de programas como una forma de 
‘clientelismo de izquierda’ que no alcanza a revertir la gravedad de los problemas sociales, 
no cabe olvidar que se trata de un complejo proceso de reinversión de prioridades públicas y 
de reconstitución de unas competencias estatales que habían sido des-constituidas en 1990, 
bajo la creencia que la política redistributiva, afectaba a la inversión y al ahorro.

Un tercer elemento tiene que ver con ‘la búsqueda de una inserción regional sobera-
na en el contexto global’. Cabe mencionar, al respecto, al menos cuatro elementos. Los 
nuevos gobiernos de izquierda, bajo el zigzagueante liderazgo de Brasil, a) han avanzado 
iniciativas políticas en abierta contradicción con las influyentes instituciones financieras 
multilaterales y específicas empresas transnacionales (Bolivia, Argentina, Venezuela); b) 
han conducido una política exterior dinámica y multilateral que les ha permitido marcar 
distancia con algunas de las directrices hegemónicas de la política norteamericana en la 
región; c) han elevado la prioridad de los procesos de integración regional e institucional 
(MerCosur, Unasur, Comunidad Sudamericana de Naciones, ALba) con una agenda geopo-
lítica que busca superar el carácter estrictamente comercial de los acuerdos previos –de 
ahí, por ejemplo, la decisión de lanzar un Banco del Sur para el financiamiento autónomo 
de iniciativas de desarrollo regional; y d) han emprendido importantes proyectos de inver-
sión conjunta en sectores económicos de alto impacto regional y nacional (gaseoductos, 
refinería, nuevas energías).

Un cuarto elemento a resaltar alude al fomento de una serie de experimentos de coope-
ración económica entre el sector público y el sector asociativo (movimientos sociales, orga-
nizaciones locales) en procura de nuevas formas de control de las unidades productivas. Un 
ejemplo ilustrativo es el de las empresas ‘recuperadas’ por los trabajadores y movimientos 
‘piqueteros’ tras la masiva recesión argentina del 2001. Se menciona a menudo también el 

Continua en la próxima página
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Con el acceso del eje Clinton-Blair al gobierno de dos de los países más poderosos del mun-
do, se empezó a hablar del advenimiento del ‘social-liberalismo (la tercera vía)’ qué, si bien, 
tomaba cierta distancia con los postulados duros del neoliberalismo que habían empujado sus 
predecesores, sobre todo en relación al desmantelamiento de las instituciones del Welfare-state, 
no recuperaba tampoco las versiones social-demócratas más convencionales y convencidas de 
un papel fuerte del Estado central. El advenimiento de las izquierdas al poder en América Latina 
ha supuesto un debate más o menos comparable acerca del nuevo rol del Estado y de sus especí-
ficas formas de intervención e interlocución con la ciudadanía. El mayor peso del Estado chileno 
en el combate a la pobreza y en la regulación de los mercados financieros, aún en medio de una 
gran apertura y liberalización económica, lo acerca a la idea social-liberal de un Estado pequeño 
y eficiente, pero con ciertas competencias para corregir la asignación de recursos puramente 
mediada por el mercado. Por otro lado, el fuerte peso del Estado venezolano en la regulación 
y en la activación de múltiples sectores económicos, así como en una decisiva redistribución 
de la riqueza social, lo acerca más a los ‘modelos desarrollistas’ (de cierta inspiración social-
demócrata) que tuvo la región en los años 1950-1970. En ambos casos, no obstante, el rol de la 
sociedad civil es secundario o complementario al del Estado: elites políticas, burócratas y exper-
tos toman decisiones en escasa consulta con las OSC y/o, si acaso, las incluyen en el momento 
de la planificación, la gestión o la evaluación de las políticas a nivel local. Desde diversas lecturas 
se considera, en este sentido, la emergencia de un tercer tipo de escenario ‘posneoliberal’: el 
del ‘nuevo socialismo’ o de los ‘gobiernos participativos con poder de decisión’15, en los que el 
poder público tiene un rol muy activo en la economía y en la sociedad pero, a diferencia del mo-
delo neo-desarrollista, incorpora con nitidez la dimensión de la organización y la participación 
social en la construcción e implementación de la agenda pública. 

15 Se traduce así la noción de ‘empowered participatory governance’ desarrollada por A. Fung y E. Olin Wright (2003). M.H Bacqué, H. Rey e Y. Sintomer 

(2005) usan, en el mismo sentido, la noción de ‘gobernanza participativa’.

caso de la Coordinadora por el Agua en Cochabamba y su experiencia de gestión comuni-
taria del agua. Aunque en la mayoría de casos los recursos bajo su control son muy exiguos 
y no parece que puedan tener un impacto económico relevante, ellos anticipan un régimen 
de propiedad y de gestión mixto/cooperativo cuyo estímulo ya ha sido previsto en la cons-
titución y en los planes económicos venezolanos (Lander, 2005).

Finalmente, ‘la innovación y la ampliación de los mecanismos de democracia participati-
va’ apuntan a una efectiva inclusión de la voz pública en los procesos de toma de decisión, 
gestión pública y control social de los diversos planos de la institucionalidad pública y del 
mismo sistema representativo. La paradigmática experiencia del Presupuesto Participativo 
de Porto Alegre, Brasil ha influido largamente en la progresiva extensión de tal dispositivo 
político a otras localidades y países de la región, así como en la experimentación con otras 
formas de articular la participación política directa y la deliberación pública a las más clási-
cas instituciones de la democracia representativa. 

Continuación
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A la luz de cada uno de los posibles modelos político-económicos ‘posneoliberales’ breve-

mente descritos líneas arriba, en lo que sigue se bosqueja el lugar que ocuparían en ellos las 

diversas modalidades de participación y acción de ciudadanos y organizaciones sociales. Se 

privilegia el análisis de cinco modalidades de participación y organización de la sociedad civil16 – 

de las diez descritas en la Tabla 1: proyectos sociales, cogestión de proyectos y programas, 

procesos de desarrollo popular, dispositivos participativos, redes públicas, participación neo-

corporativa. Todas ellas inciden directamente, y con algún tipo de conexión con el Estado, en la 

gestión de problemas sociales, provisión de servicios o construcción de agendas públicas. 

a) El escenario neoliberal: en este escenario, la tendencia dominante es la globalización neoli-

beral que puede articularse con mayores dosis de autoritarismo. El desmantelamiento del 

Estado agudiza las desigualdades y el desempleo, así como eleva la probabilidad de re-

fuerzo del aparato represivo. La legitimidad del sistema proviene de un cierto crecimiento 

económico, la defensa de valores tradicionales (la nación) y la ‘segurización’ de la agenda 

pública. A nivel global, la política norteamericana de los últimos ocho años ha retoma-

do elementos del Cuadro 1. En el nivel regional, el caso colombiano tiene una cercanía 

evidente en el marco del Plan Colombia, la reelección del Presidente neoconservador A. 

Uribe y la prioridad de la política de seguridad democrática. Las organizaciones sociales 

concernidas en la gerencia de proyectos sociales para paliar los problemas de pobreza, y 

en ciertos acuerdos estratégicos de cogestión de programas públicos con el Estado, pue-

den tener un amplio margen de maniobra en este escenario. De igual modo, se pueden 

estimular los mecanismos de auto-ayuda, filantropía y ciertos procesos de desarrollo y 

promoción popular en zonas desfavorecidas y peligrosas donde a los pobres se les conce-

derá ‘el derecho a auto-gestionar su miseria’. Los dispositivos participativos locales y las 

redes públicas serán en extremo marginales. Se refuerza el peso del neo-corporativismo 

empresarial como forma hegemónica de influencia societal en el Estado. El caso de los pa-

íses centro-americanos (a excepción de Costa Rica y, aunque las evidencias son escasas, 

talvez, ahora, Nicaragua), el de México, y el del Perú también se acercan a esta constela-

ción neoliberal.

b) El escenario social-liberal: en Cuadro 3 el modelo neoliberal sigue dominando la escena po-

lítica, pero se combina con una fuerte modernización institucional del Estado, de la polí-

tica y de la producción científica y tecnológica. El combate a las desigualdades, por medio 

de una acción más afirmativa del Estado, es más fuerte que en el escenario neoliberal. 

La legitimidad política del sistema se construye desde la vigencia de la institucionalidad 

democrática y la afirmación de ciertos valores modernos (igualdad de género, libertad 

sexual, autonomía individual, descentralización, eficiencia). En el plano de la política ex-

terior hay un apego al multilateralismo y a la integración regional, así como al gobierno 

por redes. El eje ‘Clinton-Blair’ es ilustrativo de tal cuadro. Múltiples organismos interna-

cionales han empujado tal agenda en el hemisferio sur, así como en los países de Europa 

16 Para el efecto se hace un uso libre de la tipología de modelos políticos presentada en el capítulo conclusivo de M.H Bacqué, H. Rey e Y. Sintomer  (2005).
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del Este, sobre todo luego del declive del CW. El caso chileno o costarricense podría ser 
ilustrativo de esta vía. Muchos situarían aquí también a Brasil y Uruguay (¿Perú?). 

 En este escenario, se estimulan sobre todo los dispositivos participativos locales o temá-
ticos, y la gobernanza en red en algunos ejes de la agenda pública en procura de mayor 
eficiencia y transparencia de las instituciones estatales y un mayor compromiso cívico de 
los ciudadanos. Los proyectos de cogestión de servicios, y los proyectos gerencialistas 
pueden ser también de uso extenso en escalas territoriales micro-locales. Los procesos de 
desarrollo popular y los dispositivos participativos más concernidos con la toma compar-
tida de decisiones no serán, por el contrario, mayormente promovidos, pues dificultan la 
modernización administrativa. Las ‘grandes’ decisiones e instituciones políticas permane-
cen lejos de las organizaciones de la sociedad civil.

c) El escenario (neo) desarrollista: en este marco, el Estado se relanzado al primer plano en la 
regulación económica, la planificación del desarrollo nacional y la redistribución social. En 
algunos casos, se contesta abiertamente la lógica del mercado en ciertos sectores econó-
micos (la vía de las nacionalizaciones ha sido abierta en Venezuela, Bolivia), y en otros, se 
procura volver más competitivo al sector público, y no privatizar las agencias estatales (Bra-
sil, Ecuador, Argentina, Uruguay). Aún en los casos de mayor desconfianza en el mercado, 
no obstante, se trata sobre todo de ganar márgenes de maniobra y control estatal sobre los 
dictados de las instituciones multilaterales, el capital financiero y los expertos económicos 
ortodoxos, y de propiciar una más justa redistribución de las ganancias entre lo público y 
lo privado. Se registran, entonces, tendencias ambiguas a la modernización del Estado, así 
como al aumento de inversión en la infraestructura pública (puertos, carreteras), y la pro-
moción productiva y financiera de sectores estratégicos. La legitimidad de tales sistemas 
reposa en la recuperación de un ‘discurso soberanista’ (patriota y anti-estadounidense), en 
la defensa de la igualdad social y política de todos los ciudadanos (en especial, de los secto-
res subalternos) y, en el plano internacional, en la afirmación de la voluntad de integración 
regional y de un nítido multilateralismo. Los desafíos de incorporar la agenda ambiental en 
el marco de políticas desarrollistas aparecen, de modo nítido, en el corazón de las contra-
dicciones que se abren en este escenario. Los conflictos socio-ambientales pueden erosionar 
la legitimidad social, a nivel de específicos territorios locales, de esta agenda. 

 La implicación directa de militantes y activistas sociales en el aparato gubernativo o en 
los procesos de gobernanza de la cuestión social (Argentina, Bolivia, Ecuador, Nicaragua, 
Brasil, Uruguay) tiende a ser estimulada. Ello iría en detrimento de la autonomía de las 
OSC. Aunque los procesos de desarrollo popular, la economía solidaria, los dispositivos 
participativos y las redes públicas son invocados recurrentemente en el proceso político, 
ellos corren el riesgo de ser cooptados por una conducción estatal paternalista donde el 
liderazgo político procura una conexión directa y sin mediaciones con la ciudadanía. La 
debilidad de las instituciones democráticas contribuye a tal situación. El caso venezolano 
ilustra bien esta tendencia (RoDríguez, Lerner, 2007). Una visión más moderna del Estado 
(Brasil) daría más margen de acción a los procesos participativos, sobre todo en el nivel 
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local, donde ya tienen una larga experiencia, a fin de ganar en eficacia administrativa 
y legitimidad política. Diversos arreglos neo-corporativos (social y empresarial) pueden 
ocupar importantes espacios de acción pública en este escenario. El peso del Estado y su 
lenta modernización, no obstante, constituyen un dique difícil de sobrepasar para una 
participación ciudadana efectiva. Existe también un margen de acción para proyectos de 
cogestión de servicios o programas sociales.

d) El escenario de la gobernanza participativa o nuevo socialismo: se trata de un escenario que 
empieza a emerger en el nivel local pero que puede ganar en importancia por la misma 
presencia de gobiernos progresistas sintonizados con el paradigma político de la parti-
cipación. Implica, al igual que en el escenario anterior, una fuerte retorno estatal pero 
con una efectiva inserción de la participación ciudadana en el proceso político. Dicha 
participación abre el camino para un intenso protagonismo de los sectores más desfavo-
recidos y prefigura un proyecto de transformación social radical (SintoMer, 2005; Souza 
Santos, Avritzer, 2002; Avritzer, 2002; Fung, OLin Wright 2003; OLin Wright, 2006). La 
gobernanza participativa entraña, a la vez, la presencia de fuertes movimientos sociales, 
tanto en cuestiones locales como en temas nacionales, y la institucionalización de los 
dispositivos participativos, a fin de que ganen en capacidad de influencia en las decisio-
nes políticas. En esta perspectiva, se trata de promover la construcción del poder social 
definido como la capacidad de auto-movilización ciudadana para realizar voluntaria y 
autónomamente acciones colectivas cooperativas de distinto tipo (OLin Wright 2006). 
El incremento de tal poder social colocaría a la sociedad civil como el eje que orienta el 
desenvolvimiento del Estado y el mercado. Ello diferencia este escenario de aquellos que 
pugnan por visiones estatistas (el socialismo real) o mercado-céntricas (el neoliberalismo) 
de organización social. 

El contrapeso al neoliberalismo global no es, entonces, un actor administrativo central (el Es-
tado), sino una gobernanza en red en que se implica la sociedad civil organizada y que se sopor-
ta en nuevos procedimientos, para un mayor equilibrio de poder en la toma de decisiones. Ello 
tiene, al mismo tiempo, efectivas consecuencias para una mayor justicia social. La vía de Porto 
Alegre ha sido durante años la que más se ha acercado a dicho modelo (SintoMer, Grun, 2003; 
Dagnino, 2002). Las redes públicas, y los procesos de desarrollo y promoción popular acompa-
ñan este escenario. Es en América Latina donde tales experiencias se han desarrollado con ma-
yor fuerza y complejidad. Los gobiernos participativos indígenas (Ecuador, México, Colombia, 
Bolivia), las instituciones de planificación local participativa (en casi todos los países), además 
de los presupuestos participativos (Brasil, Perú, y otros), incorporan a las capas más desfavore-
cidas de la población en la vida política y contribuyen a su progresivo empoderamiento. Puede 
haber espacio para tendencias y arreglos neocorporativos de base societal. La fragilidad de las 
instituciones representativas y la heterogeneidad estatal son el contexto propicio, en la región, 
para un elevado sentido de la innovación institucional y para la proyección de las organizacio-
nes sociales hacia una gestión pública dirigida de ‘abajo hacia arriba’. Las recientes innovaciones 
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constitucionales en los países andinos – que consolidan las bases de la democracia directa, reco-
nocen formas comunitarias de democracia, otorgan el estatuto de ‘sujetos de la participación’ a 
colectivos, organizaciones, y pueblos (nacionalidades indígenas) – más allá de la primacía liberal 
en la figura de los derechos individuales –, promueven mecanismos deliberativos de toma de 
decisiones, y amplían las formas de control popular e incidencia ciudadana en la política pública 
abren un mayor margen de probabilidad para la afirmación del poder social. 

El acantonamiento de tales procesos en el nivel local constituye, sin embargo, el principal 
límite para la evolución de tal escenario. Es así que, en Brasil, el partido (PT) que puso en marcha 
el proceso de presupuesto participativo mejor logrado en el planeta (Fung, OLin Wright, 2003), 
no fue capaz, una vez en el gobierno, de implantar procesos de gobernaza participativa en la 
escala nacional (Tabla 2). El Frente Amplio uruguayo tampoco habría otorgado mayor centrali-
dad a los procesos participativos que apuntaló en 1990 cuando era la fuerza gobernante a nivel 
municipal. Lo local no parece el radio de acción política adecuado como para contrabalancear 
los efectos excluyentes de la globalización neoliberal. 

El escenario menos propicio para el desarrollo de la sociedad civil articula, por último, sustanti-
vos niveles de autoritarismo político y social y endebles pautas de redistribución económica (Gua-
temala, Paraguay). La conjunción de tales variables abre la ocasión para un mercado capturado por 
intereses particulares (y muchas veces mafiosos), protegidos por la tutela de políticos altamente 
dispuestos a estabilizar su gobierno por la vía de la cooptación, el clientelismo, y la corrupción de 
una sociedad civil sin las garantías institucionales para protegerse y controlar a sus gobiernos, y 
sin los recursos mínimos para desarrollar dinámicas de organización autónoma. Una combinación 
diversa de los mismos factores (‘autoritarismos redistributivos’ o ‘democracias regresivas’) tampo-
co constituyen el escenario ideal para la actividad pública de las OSC: la falta de derechos civiles 
y políticos, o de recursos básicos para la subsistencia diaria, dificultan toda dinámica de acción 
colectiva y la vuelven altamente vulnerable y dependiente de los actores más poderosos. En tales 
escenarios queda, no obstante, el recurso a la protesta, la desobediencia civil y/o las emergentes 
estrategias de advocacy ante instituciones locales o trasnacionales. Las sociedades latinoamericanas 
ya han hecho prueba de su disponibilidad para el uso de tales recursos.

Tabla 2 - Preponderancia de cinco modelos participativos de las OSC en cuatro esce-
narios políticos*

Escenario 
neoliberal

Escenario 
social-liberal

Escenario
(neo) desarrollista

Escenario de 
gobernanza 
participativa

Proyectos sociales +++ +++ + +
Cogestión de programas +++ +++ ++ +
Procesos de desarrollo popular + ++ +++
Dispositivos participativos + ++ +++
Redes públicas + ++ + +++
Arreglos corporativos ++ +++ ++

* Un mayor número de cruces implica un lugar más importante de las diversas OSC en cada uno de los escenarios esbozados.
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En cualquier escenario, sin embargo, el reto de las organizaciones sociales y la sociedad civil 

está en lograr incidir de manera estable y transparente en las agendas de política pública de 

las diversas localidades, ciudades y países en las que se asientan, mientras buscan ampliar su 

influencia en la opinión pública y consolidar su misma base social (activistas/militantes). Su ne-

cesidad de mejor articulación social con otros agentes políticos (partidos y movimientos locales 

y trasnacionales) y estatales, así como de una mayor calificación en cuestiones organizaciones 

y técnicas, son ámbitos que requieren de mayor promoción y acompañamiento, a fin de que 

ganen en poder social y en capacidad de defender y disputar sus derechos.
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Introducción
El presente documento busca sintetizar y reflexionar sobre las tendencias sociohistóricas 

que ocurren en la región y que afectan de manera determinante los escenarios de gobernabi-
lidad democrática.

Después de un importante período de reformas estructurales y de transición democrática, 
América Latina, y particularmente los países estudiados por el proyecto regional Análisis Político 
y Escenarios de corto y mediano plazo para Fortalecer la Gobernabilidad Democrática en América 
Latina (papep), viven el comenzo de un nuevo ciclo histórico. La experiencia ha provocado un clima 
de malestar y desencanto, pero también de importantes expectativas de cambio y progreso en el 
marco de un régimen democrático que la sociedad sigue percibiendo como la forma más aceptable 
de gobierno. El malestar convive con la generación de una ciudadanía más autónoma y crítica, una 
ciudadanía vinculada a nuevos espacios públicos de participación, conflicto y diálogo. 

Inflexión histórica: la situación 
socioinstitucional en el cambio  

político de América Latina*

Fernando Calderón

* Este documento ha sido elaborado por Fernando Calderón y ha contado con la colaboración de Juan Enrique Vega y Caterina Colombo.
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La idea que organiza esta sinopsis argumenta que América Latina vive un momento de cri-
sis, inflexión y cambio político, en el que las relaciones entre institucionalidad y equidad son 
fundamentales para la gobernabilidad democrática futura. En gran medida, de cómo se avance 
en ambos planos – enmarcados en contextos económicos internacionales y nacionales especí-
ficos – dependerán las posibilidades de que el momento de inflexión se transforme en una ruta 
renovadora de la democracia y el desarrollo.

La argumentación, además, sostiene que la crisis y la inflexión son, sobre todo, socio-cul-
turales. La política y los actores políticos no estarían en condiciones de resolver los problemas 
políticos institucionales a menos que sean capaces de gestionar los problemas de la sociedad, 
particularmente aquellos referidos a la equidad y a la pobreza. 

Una pregunta fundamental es cómo construir opciones político-institucionales que resuelvan 
esos problemas. O, dicho de otra manera, cómo – en un contexto de acelerada globalización – la 
política y las instituciones de la democracia procesarán los cambios que vienen experimentando 
las sociedades en la región.

En esta sinopsis se presentan una serie de tendencias sociohistóricas y reflexiones que pre-
tenden ilustrar y desagregar los principales hallazgos de este trabajo. También se plantean pers-
pectivas de mediano plazo bajo la forma de escenarios básicos, proveer una propuesta para 
mejorar la gobernabilidad en América Latina que contiene algunas pautas básicas sobre las áreas 
en las que se debe hacer mayor hincapié y, finalmente, se señalan algunas conclusiones.

Problemas y desafíos socio-históricos
Entre la variedad de problemas y desafíos que viven los distintos países de la región, se 

han detectado temas que afectan la gobernabilidad democrática y que constituyen puntos de 
referencia para los escenarios políticos de corto y mediano plazo. Al respecto, las principales 
tendencias observadas son:

1. Las situaciones de crisis y los riesgos político-institucionales que han sido experimen-
tados por buena parte de los países latinoamericanos que problematizan la evolución 
democrática, están modificando el perfil político de la región y planteando nuevas formas 
de vinculación entre instituciones y sociedad.

 Más de 30% de las democracias latinoamericanas experimentaron crisis político-institu-
cionales agudas que afectaron las instituciones centrales de la democracia (presidencia 
y legislatura) durante el presente siglo1. En conjunto, estas situaciones de crisis agudas 
y situaciones de riesgo o de “casi crisis” ponen de manifiesto que la consolidación de 
las democracias latinoamericanas son un proceso problemático, y que su éxito no está 
asegurado. Asimismo, varios de los regímenes democráticos más consolidados están 

1 Desde el inicio del siglo, al menos seis países han vivido crisis de esta naturaleza: Paraguay (2000), Perú (2000), Argentina (2001), Venezuela (2003), Bolivia 

(2003 y 2005) y Ecuador (2000 y 2005). De las ocho situaciones de crisis agudas, seis concluyeron con la caída de los respectivos presidentes (Fujimori en Perú, 

De la Rúa en Argentina, Sánchez de Losada y Mesa en Bolivia y Mahuad y Gutiérrez en Ecuador), ya sea porque la legislatura los destituyó o porque renunciaron; 

una, con participación militar, culminó con la destitución de Cubas Grau como presidente de Paraguay e incluyó el asesinato de un vicepresidente, y la última 

fue un golpe de estado fracasado contra el presidente venezolano Chávez. Hubo otros casos de crisis políticas que se acercaron a situaciones extremas como las 

mencionadas, pero sin llegar a un ‘momento de ruptura’. Entre estas circunstancias ‘límite’ habría que incluir la de Nicaragua (fines de 2004 y principios 2005) 

y Honduras (principios 2006).
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atravesando procesos de inflexión sociopolítica “suave”2.
 Un empírico dato clave que incide en la relación entre instituciones y sociedad está dado 

por las expectativas insatisfechas de la población, que combinadas con instituciones pú-
blicas frágiles y situaciones económicas precarias, pueden desencadenar situaciones de 
ingobernabilidad3. Estas situaciones muestran las debilidades y los riesgos que enfren-
tan las democracias latinoamericanas y que probablemente seguirán enfrentando en el 
futuro. Entonces, para contribuir con la consolidación de la democracia en la región, es 
necesario conocer y entender mejor la naturaleza y las perspectivas de cambio político 
para buscar soluciones que avancen en el desarrollo democrático. 

2. Los problemas político-institucionales están asociados a los límites de los sistemas de 
representación y a una desconfianza institucional generalizada, particularmente hacia los 
partidos políticos y los sistemas de intermediación. El surgimiento de un ciudadano autó-
nomo, crítico y reflexivo, las demandas de participación local, de reconocimiento de los 
movimientos indígenas y de equidad de género son factores que pueden reconfigurar los 
mecanismos de representación.

 Los problemas institucionales se relacionan con la debilidad de las capacidades de acción 
política de los diferentes partidos políticos para representar institucionalmente a la socie-
dad. Esto se traduce en crisis de representación e intermediación política. La consigna en 
la Argentina “que se vayan todos”, la crisis de octubre del 2003 en Bolivia y las demandas 
de Los Forajidos en Ecuador son ejemplos que ilustran el desencanto generalizado con la 
política y los partidos políticos en la región. En el Informe Latinobarómetro 2006 se advierte 
que, aunque un 58% de los latinoamericanos considera que no puede existir democracia 
sin partidos políticos, sólo 22% confía en ellos4 (Gráfico 1).

 En algunos países, la crisis de representación se complejiza con las manifestaciones mul-
ticulturales, especialmente de los denominados “pueblos originarios”, dada la histórica 
incapacidad de los sistemas institucionales para representarlos. Las demandas de parti-
cipación y cambio por parte de los pueblos originarios recorren gran parte de América 
Latina y están modificando de forma significativa el sistema político, especialmente en 
Bolivia, Ecuador, Perú y Guatemala.

 También se verifica, en muchos de los países de la región, la persistencia de los límites 
institucionales de la participación femenina. La desigualdad de género es producto de un 
conjunto de desigualdades culturales y políticas que se refuerzan mutuamente. Estas condi-

2 Tal es el caso de Uruguay. Como afirma Moreira, Uruguay no se encuentra en una situación de crisis; sin embargo, “la llegada de la izquierda al gobierno marca 

un punto de inflexión que, al igual que las crisis, significa una excelente ventana de oportunidad para la búsqueda de un debate público que ponga en común 

nuestras distintas visiones y perspectivas sobre el país”. (moreira, 2006, p. 3), De la “Suiza de América” al “paisito”: escenarios y prospectivas del Uruguay en 

la tercera ola de la democracia. 
3 González presenta un análisis que demuestra empíricamente la relación entre las fragilidades institucionales (índice de efectividad judicial-legal) y las ex-

pectativas insatisfechas (crecimiento del PIB per capita 1975-2003) comprobando una asociación moderada pero significativa entre las dos variables. Los siete 

países que experimentaron crisis políticas agudas muestran registros negativos en ambas variables, mientras los tres países “consolidados” (Chile, Costa Rica, 

Uruguay) están en el extremo opuesto (gonzález, 2006).
4 Latinobarómetro, 2006.
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cionan el acceso de las mujeres a derechos de propiedad, riqueza y educación, limitando su 
ingreso a los mercados laborales y, en general, a las esferas de poder. A pesar de los avances 
registrados por las mujeres en materia de políticas públicas y participación política5, aún 
existen importantes límites de los actores político-institucionales para procesar los cambios 
y las demandas en función de la equidad de género. Esto afecta negativamente la calidad de 
la democracia y la gobernabilidad democrática.

 Por último, parece haber una profundización de las divisiones regionales subnacionales. 
Se están generando nuevos conflictos y oposiciones entre lo global, lo local y lo nacional. Hoy 
los territorios o regiones buscan formas propias de legitimad democrática, autonomía 
en lo nacional y conexión directa con la globalización, demandas y aspiraciones que se 
traducen en tensiones económicas con manifestaciones políticas y electorales y, en algu-
nos casos, fuertes crisis político-institucionales. Este fenómeno se observa claramente en 
Bolivia, – entre el Altiplano y las tierras bajas –, cuyas elites mencionan a los factores re-
gionales como uno de los componentes centrales de la crisis. Pero en muchos otros países 

5 La evidencia empírica refleja que la participación política de la mujer en los países sujetos a estudio se ha incrementado, aunque sigue siendo baja. Si bien en 

Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Honduras, México, Panamá y Perú se han establecido cuotas que determinan un nivel mínimo de representación –entre 20% 

y 40%– para las mujeres en las listas partidarias de elecciones legislativas, sólo en Argentina la participación relativa de la mujer en el Parlamento es superior 

a 30%. De hecho, en los demás países, este porcentaje oscila entre un 23% (México) y 6% (Honduras). Cepal, 2006A.
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Gráfico 1 – América Latina: confianza en las instituciones del Estado (1996, 2000 y 
2004) en porcentajes

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Latinobarómetro
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se observan fracturas regionales que se expresan políticamente (costa-sierra o norte-sur). 
En este plano, también hay tensiones por un nuevo orden institucional emergente.

3. De distinta manera y con diferente intensidad se ha instalado en el espacio político, por 
una parte, una demanda por mayor participación del Estado en la gestión del desarrollo 
y en la expansión de la institucionalidad democrática. Y, por otra, demandas de mayor 
control ciudadano sobre el poder público.

 Buena parte de la población aboga por una nueva relación entre el Estado y la economía, 
en la que el Estado genere integración social y equidad, pero a la vez potencie la econo-
mía en el marco de la globalización. De acuerdo con el Informe Latinobarómetro (2005), en 
promedio, sólo un 31% de los latinoamericanos entrevistados considera que las privati-
zaciones fueron provechosas. Por su parte, en el Informe Latinobarómetro (2006) se indagó 
sobre la responsabilidad de la producción de riqueza. Para tal efecto, se utilizó una escala 
de 1 a 10, en la que 1 = el Estado tiene que producir la riqueza y 10 = los privados tienen 
que producir la riqueza, y se advierte un grado de estatismo medianamente alto entre los 
latinoamericanos, ya que el índice promedio de la región fue 4.1. En Argentina, según en-
trevistas realizadas a las elites y encuestas de opinión pública, existe el deseo compartido 
de que se redefinan las relaciones entre las empresas y el Estado. En efecto, el 28.5% de 
los encuestados afirmó que el Estado debe intervenir para garantizar una justa distribuci-
ón de los beneficios del crecimiento económico; el 45.6% expresó el deseo de que las em-
presas de servicios públicos sean re-estatizadas y el 44.7%, de que sigan siendo privadas, 
pero con mayor control estatal (PNUD, 2005). De manera similar, más de un 70% de los 
bolivianos manifestó su deseo de que el Estado tenga mayor participación en el negocio 
del gas (PNUD, 2006). En general, todos los estudios nacionales realizados rescatan la 
idea de fortalecer la estatalidad para fortalecer la gobernabilidad democrática.

 También es probable que esta demanda por mayor intervención estatal se relacione, por 
una parte, con las demandas por mayor seguridad humana, lo que afecta crecientemente 
la vida cotidiana de los ciudadanos6, y por otra, con el aumento de acciones anómicas por 
parte de grupos sociales excluidos, especialmente de jóvenes, que reflejan los límites de la 
cohesión social y cierto grado de fractura social.

 Por otro lado, se han encontrado demandas de coordinación entre la ciudadanía y el 
Estado a favor de la incorporación de mecanismos para una mayor participación, así 
como una consolidación de las instituciones estatales, con un sentido público y de unidad 
estatal (estatalidad). Entre ambas las tendencias, se coloca la cuestión de la rendición de 
cuentas (accountability) referida a la transparencia, a la información y a los mecanismos 
de control ciudadano de las políticas públicas. Las demandas por un poder judicial trans-
parente, autónomo e institucional constituyen un punto de referencia muy importante 
para la población. El Índice de Percepción de la Corrupción – que elabora Transparency 

International – refleja claramente esta situación (Cuadro 1).

6 De acuerdo con datos de la OMS, la tasa de homicidios por cada 100 millión habitantes en 1991 era 16,7 mientras que en 2000 dicha tasa ascendía al 27,5.

http://www.who.int/violence_injury_prevention/violence/world_report/en/annex.pdf
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4. Los problemas de desigualdad y pobreza se ubican en el centro de las tendencias socioeco-
nómicas y constituyen un de los factores con mayor incidencia en la gestación de nuevas 
opciones políticas y en la gobernabilidad democrática de los países estudiados.

 Las políticas de reforma estructural que experimentaron los países de la región han genera-
do un conjunto de transformaciones socio-económicas que modificaron la conformación de 
las diferentes sociedades nacionales.

 Uno de los cambios más significativos ha sido la creciente complejización de los procesos 
de diferenciación social, que han afectado la calidad de las formas de reproducción social. 

 Si bien los procesos de diferenciación social se han expresado mediante un incremento de 
las brechas entre los países en desarrollo y los países industrializados –y América Latina 
sigue siendo una de las regiones más desiguales del mundo, donde incluso se vienen incre-
mentando las desigualdades y diferencias entre países– el principal rasgo de aquellos radica 
en que la mayoría de las brechas al interior de los países han persistido o han aumentado. 
En buena parte de los países creció la participación del 20% más rico de la población en 
los ingresos de las personas, mientras que la del 20% más pobre se mantuvo constante o 
disminuyó7. También se advierten profundas disparidades de género, territoriales, socioe-
conómicas y étnicas en diversos indicadores sociales (Cuadro 2).

 En materia de género, persisten importantes diferencias salariales – para la misma cantidad 
de años de estudios aprobados– entre varones y mujeres. En promedio, las mujeres ganan 
aproximadamente 80% del salario de los varones. Esta brecha salarial puede generar efec-
tos aún más negativos, producto del incremento de la cantidad de mujeres jefas de hogar 
(Cuadro 3).

7 Entre 1990 y 2005 en algunos países, disminuyó el coeficiente de Gini (Uruguay, México, Guatemala, Colombia, Honduras y Brasil), en otros países, se mantuvo 

invariable (Chile, Nicaragua y Panamá) y en otros, aumentó (Argentina, Bolivia y Ecuador). Más aún, en 2005 solamente Uruguay puede incluirse entre los países 

con baja desigualdad y gran parte de los países de la región posee niveles de desigualdad altos o muy altos (Brasil, la Argentina y Honduras). (Cepal, 2007).

Cuadro 1 — América Latina (países seleccionados): Índice de percepción de la corrup-
ción (IPC – 2005) en orden descendente
País Ranking IPC
Chile 21 7.3
Uruguay 32 5.9
Colombia 55 4.0
Brasil 62 3.7
México 65 3.5
Panamá 65 3.5
Perú 65 3.5
Argentina 97 2.8
Honduras 107 2.6
Nicaragua 107 2.6
Bolivia 117 2.5
Ecuador 117 2.5

Guatemala 117 2.5

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Transparency International
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*Criterio de selección: se tomaron los países que integran el PAPEP (Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, 
Perú y Uruguay) y otros que se consideraron pertinentes para referencia y comparación. 

+ Zonas urbanas; ++ Datos corresponden a 1990 y 2002; +++ Datos corresponden a 1997 y 2003.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Panorama Social de América Latina 2006, CEPAL (2007)

País
20% más pobre de la población 20% más rico de la población

1990 2005 Var 1990 2005 Var

Argentina+ 4.1 3.5 -0.6 54.9 57.2 2.3

Bolivia 1.3 1.5 0.2 61.2 64.4 3.2

Brasil 2.1 2.4 0.3 66.8 65.5 -1.3

Chile 3.5 3.7 0.2 60.6 60.4 -0.2

Colombia 3.7 2.9 -0.8 57.8 63.0 5.2

Ecuador+ 4.8 3.8 -1.0 51.9 56.3 4.4

Guatemala++ 2.7 3.7 1.0 62.7 59.3 -3.4

Honduras 2.4 2.4 0.0 65.7 62.4 -3.3

México 3.9 3.7 -0.2 58.7 57.6 -1.1

Nicaragua 2.1 2.5 0.4 61.3 61.7 0.4

Panamá 2.8 2.5 -0.3 60.0 58.2 -1.8

Perú+++ 3.0 3.8 0.8 57.9 55.2 -2.7

Uruguay+ 5.1 4.8 -0.3 51.9 50.7 -1.2

Cuadro 2 — América Latina (países seleccionados)*: Concentración del ingreso de las 
personas (1990 y 2005) en porcentajes

Cuadro 3 — América Latina (países seleccionados): Relación de salarios entre géneros, 
según años de estudios aprobados (cerca de 2004) en porcentajes
País Total 13 y más años de educación

Argentina 2004 86.6 76.6

Bolivia 2002 74.4 64.2

Brasil 2003 76.7 61.9

Chile 2003 81.7 69.0

Colombia 2002 89.2 80.0

Ecuador 2002 83.7 72.9

Guatemala 2002 82.4 87.0

Honduras 2002 82.8 68.7

México 2004 82.1 69.6

Nicaragua 2001 83.0 71.9

Panamá 2002 82.7 71.4

Perú 2003 77.4 70.8

Uruguay 2002 80.8 66.8
* Criterio de selección: se tomaron los países que integran el papep (Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú 
y Uruguay) y otros que se consideraron pertinentes para referencia y comparación.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos del Anuario Estadístico de América Latina y el Caribe 2005, Cepal (2006B)
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 La diferenciación social también se advierte por medio de las considerables discrepancias 
en la proporción de indigentes en los países, generando impactos significativos en materia 
de gobernabilidad: en Bolivia, Guatemala, Honduras y Nicaragua, afecta a más del 30% 
de la población total, mientras que en el otro extremo se ubican Chile, Costa Rica y Uru-
guay, cuyos niveles de indigencia son inferiores al 10%8.

 Sin embargo, no se trata de una pobreza homogénea, sino que ella misma está social y 
culturalmente diferenciada, lo que es fácil comprobar al observar las diferencias entre los 
pobres por zona geográfica, género y origen étnico. En 2005, 39.8% de los latinoameri-
canos se encontraba por debajo de la línea de pobreza, pero al considerar exclusivamente 
las zonas rurales, este porcentaje crecía hasta el 58.8% (Gráfico 2).

 Además – como señalan Buvinic y Roza (2004) – el género y el origen interactúan entre sí 
y generan un grado de exclusión social aún mayor. Como consecuencia, los niveles edu-
cativos de las mujeres indígenas son mucho menores que los de las mujeres no indígenas. 
Más del 50% de las niñas indígenas de Bolivia y Guatemala han abandonado el colegio 

8 Cepal, 2007.

Gráfico 2 — América Latina (países seleccionados)*: Proporción de personas pobres en 
zonas rurales y urbanas (2005) en porcentajes

* Criterio de selección: se tomaron los países que integran el papep (Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú 
y Uruguay) y otros que se consideraron pertinentes para referencia y comparación.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Panorama Social de América Latina 2006 (Cepal, 2007).
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a los 14 años (arias; DurYea, 2003). En Bolivia, Perú y Guatemala, las mujeres indígenas 
tienen mayores probabilidades de obtener empleos de baja remuneración y en el sector 
informal. (DurYea; genoni, 2004). A esta interacción negativa se agrega la zona geográfi-
ca, ya que los pueblos indígenas suelen habitar las zonas rurales que presentan niveles de 
pobreza superiores a las áreas urbanas.

La gobernabilidad y las políticas públicas relativas a la pobreza deben tomar en considera-
ción la complejidad y la heterogeneidad de la desigualdad – y de tal pobreza – para ser efectivas. 
La relación entre gobernabilidad y desigualdad social también esta asociada con la subjetividad 
de las personas, con la disposición social a cambiar la situación, con la frustración de expecta-
tivas por parte de una población más educada, con el comportamiento limitado de las elites y, 
muy especialmente, con la dinámica de los viejos y nuevos conflictos socioculturales. Enfrentar 
la cuestión de la pobreza y la inequidad significa sobre todo potenciar la acción de las socieda-
des y los Estados para generar políticas que fortalezcan las capacidades ciudadanas de los más 
pobres y excluidos. Los mismos pobres y/o discriminados estarían buscando transformar sus 
necesidades en demandas que se expresen en el sistema político y generen resultados. Lo que 
estaría en juego en la gestión de la gobernabilidad democrática es la capacidad de gestión del 
cambio que ya esta en curso.

Frustración de expectativas entre la población
Un factor crucial de la relación entre cambio político-institucional y cambio social es una 

creciente frustración de expectativas en la población. Tal frustración es el resultado de serios 
problemas de desigualdad y pobreza descritos, sumado al incremento de los niveles de edu-
cación y acceso a los medios de comunicación tradicionales y nuevos. El saldo son sociedades 
más expuestas al consumo cultural y con mayor educación, pero sin los medios para satisfacer 
las demandas que tal exposición provoca. Este proceso provoca una frustración de expectativas. 
Probablemente, tal frustración constituye una de las principales fuentes de conflicto y malestar 
que afectan a la gobernabilidad democrática (Cuadro 4).

En este contexto, la ciudadanía ya no se satisface con las ofertas políticas (percibidas como 
no cumplidas), ni con las opciones de una prometedora economía de mercado. Los ciudadanos 
tienden a ser más realistas, críticos e informados y a poseer una visión más clara, en términos de 
su autonomía y libertad de acción. 

Un elemento que coadyuva a las crisis institucionales se refiere a la debilidad de 
liderazgo nacional de las elites dirigentes

Pareciera que los cambios y las limitaciones estructurales de un liderazgo social y político, 
particularmente de los grupos de poder, inciden en el bajo perfil institucional de la mayoría de 
los países de la región. Por tal motivo, cabe preguntarse, qué capacidad poseen las elites para 
articular una visión y una práctica nacional para resolver los problemas socio-institucionales en 
los marcos de una gobernabilidad global. 
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Por otra parte, la percepción de las elites es de especial relevancia para explorar la evolución 

de la gobernabilidad democrática. En las entrevistas realizadas por el papep a 206 líderes empre-

sariales, políticos y sociales, existe un consenso generalizado que, tanto los problemas de pobre-

za, como los de institucionalidad constituyen los principales problemas de la democracia en la 

región. La información obtenida por el Observatorio Regional del papep, indica que: I) alrededor 

del 50% de las elites de Argentina, Brasil y México consideran que la pobreza y la inequidad 

son causas recurrentes de los problemas de la democracia en la región; II) la mayoría de las elites 

europeas cree que el principal problema de América Latina es la mala distribución del ingreso y 

la pobreza estructural y III) las elites de EE.UU. se encuentran divididas, ya que 47% cree que 

el principal desafío de América Latina son las falencias institucionales y 44%, la pobreza y la 

desigualdad (papep, 2006; 2007).

Así mismo, la opinión pública coincide con las elites, con respecto a que la pobreza y la 

desigualdad afectan el funcionamiento de la democracia en América Latina. De acuerdo con el 

Informe Latinobarómetro (2005), en una calificación según una escala de 1 (para los más pobres) a 

10 (para los más ricos), en promedio, los latinoamericanos se autocalifican con 3.66. En el Infor-

me Latinobarómetro (2006), se señala que más del 66% de los latinoamericanos considera que los 

países son gobernados por unos pocos grupos poderosos que sólo buscan su beneficio personal. 

Cuadro 4 — América Latina (países seleccionados)*: Indicadores de tecnología (1990 y 
2002) por cada 100 habitantes

País
Líneas telefónicas y 
teléfonos móviles

Computadoras 
personales

Usuarios de internet

1990 2004 1998 2004 1996 2004

Argentina 9.3 58.1 5.5 8.2 0.2 16.1

Bolivia 2.8 27.0 0.8 2.3 0.2 3.9

Brasil 6.5 59.8 3.0 10.7 0.5 12.2

Chile 6.7 83.6 6.3 13.9 0.7 27.9

Colombia 6.5 40.1 3.0 5.5 0.5 8.9

Ecuador 4.8 39.1 1.9 5.5 0.1 4.7

Guatemala 2.1 34.0 0.8 1.8 0.0 6.0

Honduras 1.7 15.7 0.8 1.6 0.0 3.2

México 6.6 53.9 3.7 10.7 0.2 13.4

Nicaragua 1.3 16.8 1.9 3.5 0.1 2.2

Panamá 9.3 38.8 2.7 4.1 0.2 9.5

Perú 2.6 22.1 3.0 9.7 0.3 11.6

Uruguay 13.4 49.4 9.1 13.3 1.9 21.0

América Latina 6.4 50.1 3.4 9.1 0.3 11.9
* Criterio de selección: se tomaron los países que integran el papep (Argentina, Bolivia, Ecuador, Honduras, Nicaragua, Panamá, Perú 
y Uruguay) y otros que se consideraron pertinentes para referencia y comparación.

Fuente: elaboración propia sobre la base de datos de Panorama Social de América Latina 2006, Cepal.
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Inclusive, en Ecuador, Nicaragua, Panamá y Guatemala, menos del 20% de sus habitantes cree 
que se gobierna para beneficiar a toda la población (LatinobaroMetro, 2006). Por su parte, en 
Argentina, las elites están parcialmente “sintonizadas” con la percepción de los ciudadanos, ya 
que la diferencia de estos muestra cierta renuencia a valorar la evolución de los años recientes y 
priorizar la lucha contra la pobreza9. En Honduras, el desprestigio de las elites afecta particular-
mente a los jueces (el 51% de los hondureños no confía en ellos) y a los diputados del Congreso 
Nacional (el 71% de la población desconfía de ellos) (PNUD, 2005). 

Pareciera que orientaciones culturales tradicionales de las elites –referidas a la falta de aus-
teridad y de solidaridad y a la escasa articulación entre fines y medios– persisten en la región 
y explicarían la distribución desigual del poder y las percepciones de la opinión pública. Sin 
embargo, también se ha descubierto cambios en el patrón de comportamiento de las elites o la 
emergencia de nuevas elites con orientaciones culturales diferentes. Un mayor conocimiento de 
las elites –los cambios en su composición, sus formas de socialización y orientaciones–, ayuda-
ría a una mejor construcción del mapa político, que constituye un factor clave para obtener un 
diagnóstico de las tendencias sobre la gobernabilidad democrática en la región.

En términos generales, aumentaron los conflictos sociales y su intensidad, pero también 
se fragmentaron. Se trata, en algunos casos, de conflictos de reacción y protesta, y en otros, 
de nuevas fuerzas socioculturales que configuran nuevas opciones políticas. Estos conflictos 
revelan las dificultades de las instituciones y del Estado para lograr integración, reconocimiento 
y progreso social. De alguna manera, se está gestando nuevos mapas políticos que no tienen 
un único referente de orientación, sino varios, intensos y limitados. Por eso se puede calificar a 
estas sociedades como policéntricas. 

Los ciudadanos buscaron otros canales de expresar sus demandas y su malestar con la polí-
tica, tanto a través de organizaciones alternativas con capacidad de cuestionamiento y protesta 
que debilitan al Estado, como de movilizaciones en las calles. Varias de estas movilizaciones 
confluyeron en proyectos políticos alternativos, como los del MAS en Bolivia, o en apoyo a fuer-
zas progresistas en varios países del continente. También se observan conductas “anómicas”, 
sobre todo por parte de los jóvenes contra un orden que no reconocen ni los integra.

En síntesis, los problemas de institucionalidad y los de inequidad y pobreza se refuerzan 
mutuamente, además de ser afectados por la situación social preexistente. Esto marcaría con 
fuerza los límites de la democracia en la región y perfilaría escenarios muy difíciles. De ahí, la 
importancia crucial de vincular la reforma social con la reforma político-institucional para mejo-
rar la gobernabilidad democrática.

Los espacios de comunicación, sean los tradicionales o las nuevas redes electrónicas, son 
cada vez más fundamentales para entender los espacios y las agendas de poder y cambio polí-
tico. El conjunto de los actores políticos y socio-culturales participa y toma decisiones en este 
ámbito. La gobernabilidad no puede ser entendida fuera de estos espacios de comunicación. 

9 Las mayores discrepancias se observan entre los empresarios, ya que sólo 17% de ellos considera que la pobreza es el principal problema del país, mientras que 

30.2% de los argentinos encuestados mencionó el desempleo y la pobreza como los dos aspectos que más deben mejorar en el país (PNUD, 2005).
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Un fenómeno de especial relevancia es la mediatización de la política por la televisión y, 
más recientemente, por los medios de comunicación horizontales: Internet, celulares, etc. La 
arena de expresión o representación de la política es cada día más mediática. Los medios de 
comunicación se caracterizan, principalmente, por ser los espacios donde se expresa el poder. En 
América Latina, de acuerdo con datos del Informe Latinobarómetro (2006), la televisión y la radio 
se encuentran entre las instituciones más confiables: 69% y 64% de los consultados, respectiva-
mente, afirma confiar en ellas. Además, la televisión es el medio de información más utilizado: 
en 2006, 83% de los latinoamericanos vieron las noticias en la televisión (LatinobaroMetro, 
2006). De hecho, en las rondas de consultas realizadas a 231 líderes de América Latina, un 65% 
de ellos identificó a los medios de comunicación como uno de los principales poderes fácticos 
de la región (PNUD, 2004). Por ejemplo, en Bolivia los medios de comunicación, en particular 
la televisión, también tienen un creciente impacto en el ejercicio de la política (PNUD, 2004). 
En Ecuador, durante  “La Rebelión de los Forajidos” (abril 2005), decenas de miles de familias, 
convocadas por correo electrónico y telefonía celular, ocuparon las calles de Quito llevando a 
la renuncia del Presidente Lucio Gutiérrez. Por lo general, este espacio mediático determina la 
dinámica de los sistemas de representación política, condiciona la legitimidad institucional en la 
región y plantea la cuestión del surgimiento de la democracia del público. Este es un tema que 
necesita de mayor investigación y discusión.

Escenarios básicos
Las perspectivas económicas de la economía mundial para los próximos dos años son favo-

rables, aunque se prevé un nivel de crecimiento menor a partir de 2007. En particular, para Amé-
rica Latina se prevé una tasa de crecimiento positiva – que en 2006 será de aproximadamente 
5% – y una leve desaceleración en 2007 (CepaL, 2006).

Esta desaceleración se explica por el menor ritmo de actividad económica mundial y por el 
posible aumento del precio del petróleo. La moderación del crecimiento será acompañada por 
una convergencia regional en torno a la tasa de crecimiento promedio de América Latina y el 
Caribe. En este sentido, es posible clasificar a los países en dos grupos: a) países con tasas de 
crecimiento excepcionalmente altas en 2004 (Argentina y Uruguay) que crecerán a un ritmo más 
cercano a la media y b) países con crecimiento inferior al promedio (Bolivia), cuyo crecimiento 
se acelerará.

La actividad de la economía de la región será impulsada, en gran parte, por la demanda exter-
na. Al respecto, se espera un incremento de 6.4% en los términos de intercambio para la región 
y aumentos aún mayores para los países exportadores de petróleo, gas y minerales metálicos 
(e.g. Chile, Venezuela, Perú y Bolivia). También se espera que los precios del café y del azúcar 
se mantengan en los altos niveles actuales, al igual que las remesas que efectúan los emigrantes 
a sus países de origen.

Las proyecciones de la economía son relativamente positivas para la región en el mediano 
plazo. Sin embargo, no se trata por lo general de un crecimiento con calidad que genere auto-
máticamente mayor equidad social o un crecimiento que pueda articularse adecuadamente con 
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la política y las instituciones. Entonces cabe preguntarse ¿Cómo afectará este crecimiento la 

dinámica socio-institucional y cómo promoverán las orientaciones del crecimiento económico 

dinámicas de equidad social y, cuál será el rol del Estado Nacional? 

Las diversas fuerzas políticas están planteando diversos modos de integración de las deman-

das sociales y de la presión popular. En este contexto, es posible visualizar  cuatro orientaciones 

políticas generales y tres tipos de escenarios. 

En relación a las orientaciones, se ha elaborado una tipología10 sobre las características polí-

ticas predominantes en la región: 

a. modernización conservadora: Modernización del sistema de partidos; retorno y refor-

zamiento de la autoridad; reforma institucional para vincular actores y sistemas; re-le-

gitimar la autoridad sobre la base de valores indiscutibles y compartidos; orden moral 

asociado a la expansión del mercado; asociación ideológica al EE.UU;

b. reformismo practico: renovación y recreación del sistema de partidos; orden laico; construye 

alianzas; Estado busca una gestión institucional que combine crecimiento económico con 

políticas de inclusión; sistema moderno de partidos; relación pragmática con EE.UU;

c. nacionalismo popular: busca hegemonía política; Estado central en la organización del 

desarrollo y la democracia; movilización de masas; liderazgo carismático legitimado por 

la democracia; prima la redistribución por sobre la producción; anti-imperialismo;

d. indigenismo neo-desarrollista: participación política ampliada y democracia delibera-

tiva; movimientos sociales e indígenas fuertes; Estado que negocia con las empresas 

transnacionales y busca inclusión; orden igualitario; anti-imperialismo moderado.

Por lo tanto, las preguntas más relevantes se refieren a cómo estas orientaciones plantean 

resolver las siguientes cuestiones: ¿Cómo gestiona las demandas de la sociedad y como se dis-

tribuye la riqueza? ¿Cómo se opera en condiciones de movilización social creciente, particular-

mente en los casos de países con importantes recursos naturales? ¿Cómo se logra un control po-

lítico democrático del conjunto del aparato de Estado? En suma ¿Cómo se combina crecimiento, 

transformación institucional y distribución del poder?

En relación con los escenarios de gobernabilidad, en la situación ideal se lograría un círculo 

virtuoso entre reformas sociales y transformaciones institucionales con una alta capacidad de 

anticipación y de gestión del conflicto. El resultado sería una gobernabilidad progresiva y un 

dinamismo económico sostenible. En un segundo escenario de carácter inercial, persistiría un 

divorcio entre lo social y lo institucional: se realizarían reformas políticas y sociales mínimas 

indispensables para mantener una gobernabilidad económica mínima; las capacidades de antici-

pación y gestión de conflictos serían irregulares. En un tercer escenario, se generarían explosio-

nes sociales, fragmentación de conflictos y quiebres institucionales que pueden llegar incluso a 

situaciones de caos social, crisis económica y regresiones democráticas. La capacidad de gestión 

del conflicto y de anticipación sería muy baja. 

10 Esta tipología de carácter cualitativo ha sido elaborada sobre la base de discursos de líderes políticos, programas partidarios y los resultados electorales.
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En realidad, los escenarios probables están condicionados por las capacidades políticas de 
los actores nacionales para articular los cambios internos con su participación en el cambio 
internacional. Probablemente, se situarán entre los tres parámetros mencionados, combinando 
de diferentes maneras institucionalidad, equidad-pobreza y capacidad de innovación por parte 
de los actores del sistema político. Posiblemente con distintos pesos en cada componente y con 
trayectorias políticas diversas. Algunos privilegiarán avances en institucionalidad y buscarán 
disminuir la pobreza, mientras que otros buscarán equidad con escasos avances institucionales. 
Quizás otros busquen combinaciones sui generis. En fin, se presentarán diversas combinaciones 
como resultado de las acciones y las orientaciones políticas prevalecientes en la región.

Los escenarios se desarrollan en un ámbito de cambio y  riesgo constantes. La forma en que 
los riesgos sean transformados en oportunidades y de cómo se pueda vivir la misma incertidum-
bre –inherente al cambio moderno– seguramente influirá en la conformación de trayectorias 
políticas que pueda asumir la sociedad en cuestión. Las bases institucionales previas y los avan-
ces registrados, en términos de equidad y de lucha contra la pobreza, constituyen otros impor-
tantes antecedentes de las trayectorias políticas. En el mismo sentido, la fuerza y la calidad de 
la participación ciudadana jugarán un rol central en la calidad del cambio. Donde se potencien a 
ciudadanos capaces de construir y optar por alternativas asumiendo riesgos, las chances de una 
evolución virtuosa serán mayores. En suma, la calidad de la matriz política lograda constituirá 
un factor decisivo.

Los escenarios de mediano plazo que se plantean en los diferentes estudios nacionales pre-
figuran las tendencias probables por las cuales atraviesan los países de la región incluidos en el 
proyecto papep11.

Pautas para una agenda de gobernabilidad democrática 
El momento de inflexión histórica que vive América Latina incluye nuevas chances para 

combinar la oportunidad económica que vive hoy la región con el fortalecimiento de la capa-
cidad de los actores políticos y socio-culturales para impulsar un nuevo ciclo de democracia y 
desarrollo en función de más y mejor equidad social. Las opciones políticas son variadas y el 
desafío consiste en comprender y actuar sobre los cambios que están ocurriendo, a partir de las 
nuevas tendencias que se dan en la sociedad, la economía y la política. En todos los países está 
surgiendo una nueva forma de ciudadanía y nuevas formas de vinculación entre sociedad y Es-
tado. Parece probable que suceda una redistribución social del poder. Algunos de los temas que 
pueden dar lugar para la elaboración de una agenda para la acción son:

1. recuperar y fortalecer la ética política en función de la equidad y el respeto a las institu-
ciones. Es necesario promover una cultura política que valore el bien público, pero aso-
ciada con rigurosas políticas de control de la actividad pública. Por lo tanto, es necesario 
reforzar el control ciudadano y el desarrollo de instituciones independientes con poderes 
específicos de investigación judicial, e incluso permitir la auditoria de organizaciones 
internacionales (e.g. Transparency International);

11 Para mayor detalle véase www.papep.org
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2. vincular la renovación de la política con los cambios experimentados por la sociedad 
(nueva estructura social, nuevos mecanismos de reproducción intercultural, nuevos 
patrones de socialización, desarrollo de la sociedad-red, importancia estratégica de la 
migración, etc.) y con los nuevos desafíos de la globalización. Esto supone reconstruir 
la capacidad de gestión política de la sociedad, fortalecer a los actores políticos y socio-
culturales, incrementar la capacidad de análisis autónomo e independiente en los países 
(universidades, centros académicos etc.) para elaborar propuestas de corto y mediano 
plazo, impulsar procesos de deliberación, construir opciones compartidas, establecer 
nuevas gramáticas del conflicto, y orientar la renovación en función de resultados que 
legitimen la propia acción política. Se trata, en definitiva, de agendas enfocadas en ges-
tionar la innovación de la política. Ningún partido político posee, individualmente, los 
recursos para dirigir los procesos de desarrollo. La nueva complejidad social requiere una 
coordinación policéntrica, una red de negociaciones y acuerdos y, avanzar, sin negar su 
valor intrínseco, más allá de las democracias puramente electorales. Los partidos políti-
cos no pueden renovarse sólo desde el interior del sistema de partidos, sino a partir de 
una nueva relación establecida entre Estado y Sociedad;

3. proponer nuevas formas de representación y participación para recuperar la confianza 
en el sistema de partidos y en las instituciones de la democracia. Esto significa incluir los 
temas de reconocimiento cultural en el juego institucional. Dicha inclusión supone el re-
conocimiento de formas históricas de autogobierno, sobre todo el reconocimiento de la 
interculturalidad en todos los ámbitos de la vida pública y la generación de mecanismos 
institucionales (como, por ejemplo, asambleas indígenas, regionales, etc.) con derechos 
específicos dentro de la estructura institucional del Estado. También implica asumir la 
representación y la deliberación pública como forma de autoorganización que promueva 
nuevos canales de participación, tanto temáticos como territoriales. Por otra parte, pare-
ce fundamental conectar la participación social y multicultural con los gobiernos locales 
y regionales de modo a fortalecer a la sociedad civil local y regional, y sobre esa base, 
reforzar la autonomía territorial, manteniendo el principio de subsidiariedad y la unidad 
del Estado. 

 Esto también involucra el uso de la comunicación electrónica para el libre acceso a la 
información pública como medio de consulta, interacción y debate, y para asegurar la 
igualdad de oportunidades, expandiendo el uso comunitario de los medios electrónicos 
y favoreciendo a la ciudadanía con la expansión de equipamientos públicos y fondos 
públicos para el ejercicio de la participación democrática. 

 Se trata, además, de buscar formas innovadoras de financiamiento público a las ins-
tituciones de la sociedad civil para fortalecer la participación y la ciudadanía. Resulta 
fundamental en esta perspectiva el trabajo coordinado entre sociedad civil y Estado, 
en función del bien común. Sin embargo, la sociedad civil no puede ser confundida 
con un partido o con una propuesta de poder; no puede tener una estrategia acabada 
de transformación social. Cualquier aspiración de copar el espacio público por un 
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actor social o cultural, o un proyecto político, implica negar el propio espacio de la 
diversidad y la libertad, imprescindible para que la sociedad civil misma pueda ex-
pandirse. Es esencial fortalecer las capacidades de autonomía de las personas y de la 
sociedad civil: son el mejor remedio contra cualquier tipo de hegemonismo o abso-
lutismo. El desafío, entonces, consiste en comprender y fomentar la articulación de 
los distintos actores, intereses y orientaciones en nuevos espacios de deliberación y 
participación que generen una nueva cultura cívica y política y promuevan opciones 
de democracia y desarrollo.

4. aumentar la capacidad de acción del Estado. El mercado y el Estado, en una concepción 
renovada del desarrollo, pueden actuar de forma concomitante en función de la sociedad 
y la provisión de bienes públicos. Esto es lo que actores y orientaciones renovadas de la 
política y el desarrollo han manifestado recientemente. La reorganización e innovación 
del Estado posee, al menos, tres aspectos:

•	 la	inserción	en	los	mercados	globales	se	rige	por	el	paradigma	de	competitividad	sisté-
mica; es decir, no por la competitividad de una u otra empresa, sino por las capacidades 
organizacionales y gerenciales de un país para articular factores económicos y no econó-
micos. La competitividad implica un rol coordinador del Estado en los distintos procesos 
de competitividad sistémica;

•	 el	peso	del	mercado,	y	sus	 tendencias	disgregadoras,	otorgan	un	rol	primordial	al	Es-
tado como instancia para asegurar la cohesión social. La reformulación del estado de 
bienestar y de las políticas de desarrollo representan un paso clave para la viabilidad del 
desarrollo;

•	 el	 estado	de	derecho	 comprende	 la	 acción	 ciudadana	autónoma;	 en	 suma,	un	estado	
democrático capaz de expresar y de cohesionar a la comunidad ciudadana. Es evidente 
la necesidad de incrementar la capacidad de acción de un Estado legítimo, capaz de par-
ticipar en la globalización en nombre de la sociedad y en relación constante con ella. La 
capacidad de cohesión social, que por hoy sólo puede ser ejercida por el Estado permiti-
rá, de acuerdo con los intereses de la nación, vincular crecimiento económico, políticas 
distributivas y políticas de desarrollo, a fin de mejorar la justicia social y reducir la po-
breza. Es fundamental la regeneración de las instituciones del Estado, lo que supone a la 
vez, el fortalecimiento de una sociedad autónoma del Estado, que sólo se puede definir 
en cada país según las situaciones históricas particulares.

 En síntesis parece esencial el fortalecimiento de la “estatalidad” – es decir, la capacidad 
y legitimidad del Estado para asumir y desempeñar efectivamente el rol de agente de 
desarrollo y de la democracia – puede concebirse desde diferentes ángulos que exceden 
la función de asistencia técnica: la integralidad de los programas nacionales, a partir de 
su visión agregada e intersectorial; la necesidad de coordinación, a través de áreas pro-
gramáticas específicas y de jurisdicciones institucionales; la “endogeneización” de meca-
nismos de transparencia en la gestión y de responsabilidad, no sólo por parte del poder 
político sino de los actores privados y organizaciones de la sociedad civil; la “internaliza-
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ción” de la articulación público-privada en el desarrollo e implementación de programas 
y proyectos; y la adaptación de políticas e instrumentos a las diferentes realidades a nivel 
nacional y a los retos de la articulación nación-municipios; 

5. los avances imprescindibles en el plano de la equidad deben estar asociados con el for-
talecimiento y la renovación de las instituciones de la democracia. Es imprescindible el 
círculo virtuoso entre equidad e institucionalidad, en función de valores y metas sociales 
compartidas. La equidad, sobre todo, supone el reconocimiento práctico de la igualdad 
entre todos y la eliminación definitiva de prácticas estamentales y clientelares, tan co-
munes en la vida política de nuestra región. Es importante promover una cultura política 
práctica asociada con mecanismos de sanción institucional, con respecto a la discrimi-
nación étnica, de género, de minorías migrantes y otros grupos minoritarios. La equi-
dad, no solamente se refiere a una distribución desigual, sino también a las demandas y 
disposiciones de los ciudadanos no sólo para reconocer, pero también para cambiar la 
situación de inequidad a la cual están sometidos variados grupos sociales. En este senti-
do, el problema estructural de la pobreza y la desigualdad en América Latina necesita ser 
entendido como un problema político, y por lo tanto, está asociado con una política que 
busque que los pobres y excluidos transformen sus necesidades en demandas que actúen 
en el sistema institucional;

6. el fortalecimiento de un ciudadano autónomo y activo. Es de gran importancia fortale-
cer y legitimar las prácticas de una ciudadanía más activa y autónoma por parte de los 
ciudadanos. Buscar que ellos sean más informados y arraiguen mejor su autonomía y 
libertad, fortalecer su capacidad de hablar y de ser escuchados. Los partidos políticos 
ya no pueden imponerse sin escuchar, gobernar sin convencer y deben responder cada 
vez más a exigencias de verdad, transparencia y respeto al ciudadano. Es fundamental la 
renovación de los sistemas de representación y actuación política, dado el surgimiento y 
establecimiento de esta ciudadanía autónoma y activa, y la apertura de espacios políti-
cos deliberativos;

7. los medios de comunicación y la configuración del espacio público. Las sociedades 
latinoamericanas están cada vez más interconectadas. Los ciudadanos se informan y 
conforman sus posiciones de interés público a partir de la deliberación que ocurre en 
espacios abiertos, especialmente en los medios de comunicación y en las nuevas tecno-
logías de información. Los ciudadanos escuchan y se hacen oír, además, mediante la opi-
nión pública y su vinculación con los medios de comunicación. Aunque las tendencias 
al control privado de la comunicación pública sean evidentes, parece fundamental que 
los ciudadanos desarrollen nuevas capacidades tecnológicas que les posibiliten nuevas 
formas de participación y comunicación mediante el uso de teléfonos celulares, blogs, 
Internet, etc. Las nuevas tecnologías de información son nuevas y poderosas fuerzas de 
un nuevo tipo de comunicación personal, participativa e interactiva. La comunicación 
electrónica, puede facilitar la deliberación entre distintos, la formación de opiniones y la 
difusión de ideas. Parece relevante la formulación de propuestas políticas donde se abran 
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nuevas formas de participación y de control ciudadano sobre la acción de las institucio-
nes públicas, nuevas propuestas que se sometan al debate público usando estos sistemas 
de comunicación que tienden a ser cada vez más pervasivos en la vida cotidiana de las 
personas. El futuro de la gobernabilidad democrática está vinculado a la transformación 
de esferas públicas tradicionales en sistemas de comunicación interactiva. Da la impre-
sión que la política del escándalo o la conspiración difícilmente puede tratarse limitando 
a los medios de comunicación, lo fundamental es fomentar la deliberación y limitar la 
corrupción. Resulta esencial aumentar y mejorar el acceso de los medios a las fuentes de 
información sobre la corrupción para incidir en su disuasión. Es fundamental un estatuto 
de protección del periodista, así como medidas compartidas con los medios para regular 
sus acciones.
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Este artigo apresenta uma análise sobre os principais mecanismos de participação institucio-
nalizados no Sistema Único de Saúde (SUS) – conselhos e conferências –, na busca de res-

postas a duas questões fundamentais: como neles se relacionam atores societais e estatais e qual 
é o papel desempenhado por tais mecanismos no SUS. Em primeiro lugar, propõem-se a analisar 
o modo como se estruturam as relações sociais nos conselhos e conferências de saúde, tratando 
tais relações como integrantes da rede de política configurada nas esferas estatal e social da área; 
e, em segundo lugar, examinar os tipos de decisões tomadas e ações realizadas por esses meca-
nismos, para compreender como eles se relacionam com os diversos espaços decisórios – sejam 
eles abertos ou fechados ao escrutínio público – na arena política da área. 

Ao tratar do modo como esses mecanismos afetam as relações entre Estado e sociedade no 
Brasil, este artigo adota a perspectiva de Urbinati (2006), segundo a qual a democracia repre-
sentativa é uma forma de governo original, que não é idêntica à democracia eleitoral. Baseada 
nos trabalhos Pitkin (1969) e Manin (1997), Urbinati (2006, p. 191) argumenta que “[...] a repre-
sentação política é um processo circular (suscetível ao atrito) entre as instituições estatais e as 
práticas sociais”. Para ela: 

[...] a teoria democrática precisa fazer retificações à concepção minimalista assim como à visão deli-

berativa habermasiana, de modo que se compreenda o mundo complexo da democracia representa-

Conselhos e conferências de saúde:  
papel institucional e mudança nas  
relações entre Estado e sociedade

Soraya Maria Vargas Côrtes
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tiva. Retificar a primeira, porque o foco na votação como resolução temporária do conflito político nos 

mostra a localização da “vontade” autorizada a legislar, mas não nos fornece um retrato completo 

do jogo democrático que põe aquela vontade em movimento e a forma. Retificar a última, porque 

o foco na “força integradora da comunicação” joga luz insuficiente sobre a refrega política, que a 

representatividade da representação traz à tona, uma característica que é sempre uma questão de 

grau e flutuação, e uma construção ideológica que está sempre aberta à revisão e à reavaliação. 

(Urbinati, 2006, p. 209).

Desse modo, perde sentido a polêmica sobre se fóruns participativos se constituiriam em 
instrumentos de democracia participativa ou deliberativa1 em contextos de democracia repre-
sentativa, definida em uma perspectiva teórica que a concebe como minimalista. A democracia 
representativa ‘real’ foi construída ao longo da história, nos mais diferentes países, não apenas 
por meio de processos eleitorais altamente regrados e formalizados, mas também por formas 
de participação direta ou de participação mediante representantes designados por grupos de 
cidadãos ou entidades societais em fóruns ou órgãos, com níveis diferenciados de instituciona-
lização na esfera estatal. 

Nas últimas décadas, em vários países, proliferaram novas formas participativas associadas 
às pressões por mais participação de organizações da sociedade civil que se mobilizam para 
inserir, na agenda pública, propostas e demandas relacionadas a temas variados, tais como ques-
tões ambientais, direitos humanos, direitos de grupos étnicos, de pessoas com diversas orienta-
ções sexuais e de pessoas com patologias. A peculiaridade para as democracias, e de modo mais 
acentuado no Brasil, é a disseminação dessas formas de participação nas mais variadas áreas de 
políticas públicas, nos diversos momentos do ‘ciclo da política’ – planejamento, gestão, execu-
ção, avaliação de políticas – e em todos os níveis gestão – federal, estadual, regional, municipal 
e local. Na área de saúde, tal disseminação ocorreu de forma precoce em relação às outras áreas, 
e o nível de envolvimento de atores estatais e sociais com o funcionamento dos mecanismos foi 
mais acentuado (Côrtes, 2003). 

A proliferação desses mecanismos no Brasil tornou o país um dos principais ‘laboratórios’ 
de experiências e de análise da participação social na gestão pública. Dentre as áreas de política 
pública, a de saúde foi a que mais intensa e precocemente incorporou mecanismos de participa-
ção. Em nível internacional, desde o final da década de 1970, agências internacionais de desen-
volvimento estimulavam a participação da comunidade ou popular. A Declaração dos Cuidados 
Primários de Saúde, de 1977, pode ser considerada como a contribuição mais significativa para 
a consolidação de políticas que promoviam a participação comunitária ou popular, em diversos 
países (StieFeL; Pearse, 1982; WoLFe, 1982; MiDgLeY, 1986).

No Brasil, no final dos anos de 1970, identificava-se a formação de uma comunidade de polí-
tica, que se autodenominava ‘movimento sanitário’, articulando atores estatais e sociais na defe-

1Polêmica que contrapõe as abordagens de trabalhos como os de Avritzer (1997), Costa (1997; 1999), Santos e Avritzer (2002) e Evans (2003) e os de Baker 

(2000), Bonfim e Fernandes (2004), Lavalle (2003) e Silva (2004) sobre até que ponto experiências e mecanismos de participação são instrumentos de demo-

cracia participativa ou deliberativa. Maiores detalhes sobre os argumentos desenvolvidos pelos autores podem ser encontrados em Côrtes (2005).
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sa da universalização do acesso a serviços, combinada com a democratização política do país e, 
mais especificamente, da área de saúde. A comunidade viria a ter papel decisivo não apenas na 
construção do SUS, mas também na definição do modo como a participação seria incorporada 
como elemento constituinte do desenho institucional do sistema. A criação dos mecanismos de 
participação institucionalizados aqui analisados insere-se em um processo geral (nacional e in-
ternacional), no qual a pressão de atores sociais por mais participação levou à gradativa abertura 
de órgãos e instituições estatais ao escrutínio público. Na área de saúde, além desse processo 
geral que impulsionou o governo federal brasileiro a criar mecanismos participativos, existiu 
também a ação deliberada de atores sociais e estatais, em grande parte articulados no ‘movi-
mento sanitário’, na defesa da democratização do acesso a serviços e da gestão do sistema. 

Idealizadores e participantes desses mecanismos bem como seus analistas, tinham a expec-
tativa de que tais inovações participativas iriam estimular a ruptura com um quadro de desi-
gualdade e dominação que, apesar das transformações estruturais pelas quais passou o Brasil 
ao longo do século 20, tendia a se reproduzir com relativa estabilidade. Assumia-se que a ar-
ticulação entre os gestores, as burocracias governamentais e as organizações de trabalhadores, 
de usuários e de beneficiários de políticas públicas afetava positivamente a responsiveness e a 
acountability dos governos. No entender dos analistas, passariam a ser considerados os interesses 
tradicionalmente excluídos do processo de decisão, e gestores de políticas públicas e burocracias 
governamentais seriam induzidos a tomar decisões levando em conta estes mesmos interesses. 
Embora houvesse discordância sobre a natureza dos interesses representados e do processo 
político que ocorria nesses fóruns, havia concordância sobre sua importância em países em 
desenvolvimento, como o Brasil, para promover a boa governança e reduzir as possibilidades 
de manutenção de padrões autoritários de decisão e de formas clientelistas de relação entre 
governos e atores sociais.

No entanto, recentemente, tanto as análises acadêmicas quanto as avaliações dos atores 
envolvidos (governamentais ou da sociedade civil) em tais experiências têm apontado uma série 
de obstáculos vivenciados no cotidiano dos fóruns participativos, no sentido de atingirem os 
objetivos inscritos no ideário normativo que fundamentou sua implantação. De modo mais 
ou menos explícito, ao avaliar a natureza da participação em conselhos de saúde ou em outros 
mecanismos participativos, tem sido comum a utilização, como parâmetro analítico, de regras 
legais que estabelecem que neles ‘devem’ ser tomadas as principais decisões políticas relativas 
à área social a que estão afetos. É possível indagar sobre a validade de utilizar, como referência 
para análise da natureza da participação, normas legais administrativas que estabelecem que 
eles são ‘os’ fóruns deliberativos. 

Dois problemas teórico-metodológicos podem ser identificados nesse tipo de abordagem. 
Em primeiro lugar, há o risco de se chegar sempre à conclusão de que tais mecanismos não são 
deliberativos; de que as deliberações ocorrem em outros espaços políticos ou, na melhor das 
hipóteses, de que maior ou menor proporção das decisões acontece fora dos espaços colegiados 
de decisão. As teorias do Estado podem considerar que o processo decisório ocorre de modo 
mais ou menos difuso, ou atribuir ao poder estatal maior ou menor autonomia frente aos inte-
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resses societais, mas não existe discordância em relação à impossibilidade, teórica e empírica, de 
conceber a deliberação sobre políticas ocorrendo em um único lócus (DunLeavY; O’LearY, 1987). 
Assim, a conclusão de que eles não são deliberativos – que se pode antecipar – não elucida o 
papel que os conselhos e as conferências estão, de fato, cumprindo na área de saúde do país. 
Também não favorece que se conheça a natureza dos processos sociais e políticos que neles 
ocorrem. Permite apenas que se verifique, novamente, o quanto estão enraizados padrões de 
comportamento tradicionais, clientelistas, autoritários ou mesmo patrimonialistas na cultura 
política das instituições públicas brasileiras. Não são passíveis de contestação as fortes evidên-
cias de pesquisa que demonstram a permanência de tais padrões de decisão sobre políticas 
públicas. Entretanto, esse tipo de abordagem obscurece a compreensão do que mecanismos de 
participação institucionalizados apresentam de novidade, de mudança, para os padrões estrutu-
rados de relação entre Estado e sociedade civil no país. 

Em segundo lugar, ao elevar diretrizes legais administrativas ao estatuto de parâmetro me-
todológico, entra-se em contradição com proposições teóricas e evidências empíricas. As nor-
mas estabelecidas em lei ou por meio de decisões administrativas nos níveis federal, estadual 
e municipal constituem-se em dispositivos normativos que podem criar regras – e, em geral, 
criam-nas – que se transformam em instituições que orientam a ação dos atores. Mas as regras 
ou instituições que, de fato, estruturam a maneira como se estabelecem as relações sociais e o 
processo de decisão sobre políticas públicas em sociedades contemporâneas são constituídas 
também por meio de um conjunto de outros condicionantes. Existem outras influências norma-
tivas, além da legal e da administrativa, tais como a permanência de regras tradicionais de ação 
e de relacionamento entre atores. Há ainda que se considerar que os atores envolvidos têm inte-
resses, idéias, defendem valores e refletem sobre oportunidades abertas ou caminhos fechados 
para a aceitação ou recusa de propostas pelos decisores políticos governamentais. 

Este artigo não adota os pressupostos de que conselhos e conferências podem ser deliberati-
vos, ou que as relações de poder em seu interior podem ser igualitárias. Esses parâmetros analí-
ticos têm levado, freqüentemente, à constatação de que os conselhos não são deliberativos, de 
que as decisões tomadas em conferências não são transformadas em ações pelos gestores e de 
que as relações de poder no interior desses fóruns são marcadamente assimétricas. Tais conclu-
sões pouco colaboram para alcançar os objetivos que orientaram a confecção deste artigo, quais 
sejam: elucidar o papel que conselhos e conferências cumprem no contexto da área de saúde e 
esclarecer qual é a estrutura de relações sociais configurada em seu interior. 

O artigo está organizado em quatro seções. Após esta ‘Introdução’, na segunda parte, é 
apresentado o instrumental teórico adotado, que permitiu responder às questões fundamentais 
que orientaram a análise. Nela, são definidos os agentes (atores e redes de atores) que refletem, 
constroem estratégias e agem na arena da política de saúde no país. As instituições constran-
gem a ação dos atores, mas são os atores, especialmente aqueles organizados em comunidades 
de política agindo por meio das fronteiras entre Estado e sociedade, que provocam mudanças 
nas políticas. Na terceira seção, os conselhos e conferências no Brasil são examinados, com o 
objetivo de compreender como se dá a participação dos atores em foco nesses fóruns, tendo em 
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vista a estrutura de relações sociais configurada na área, e qual o papel dos últimos no contexto 
da política de saúde. A análise dos conselhos de saúde está baseada principalmente em pesquisa 
empírica, realizada ao longo dos últimos cinco anos sobre o Conselho Nacional de Saúde (CNS), 
o Conselho Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul (CES-RS) e sobre os conselhos municipais 
de saúde da Região Metropolitana de Porto Alegre (RMPA)2, enquanto a análise das conferências 
se fundamenta nos poucos estudos publicados sobre tais fóruns até o momento. Ao final, são 
sintetizadas as principais conclusões do artigo. 

Atores e instituições: participação, tipos de atores e configurações sociais 
O instrumental teórico adotado no artigo é composto por um conjunto de conceitos articula-

dos sobre participação; atores que agem tanto em fóruns participativos como em outros espaços 
decisórios e relações entre Estado e sociedade, em sociedades contemporâneas. 

Em primeiro lugar, observe-se que a noção de participação não apresenta um significado 
único. Ao contrário, sua polissemia tem provocado um intenso debate na literatura especia-
lizada em ciência política, em movimentos sociais, em desenvolvimento e em política de 
saúde. Alguns autores tentaram classificar a natureza dos processos participativos por meio 
de tipologias que categorizam os tipos de envolvimento dos participantes no processo de 
decisão política (Lee; MiLLs, 1985), as diferentes atitudes ou propósitos das instituições ao 
promoverem processos participativos (HaM, 1980; PauL, 1987) e os diversos graus de envolvi-
mento dos participantes (Arnstein, 1969). As classificações admitem ser teoricamente possível 
a existência de um processo participativo que provoque repartição de poder. Esse é o caso das 
noções de colaboração, de negociação e de participação, na tipologia de Lee e Mills (1985). É 
igualmente o caso do conceito de negociação, de acordo com a definição de Ham (1980), dos 
projetos ou políticas que visem ao empoderamento, segundo Paul (1987), e dos três degraus 
finais da clássica ‘escada da participação’, construída por Arnstein (1969). Aqui, entretanto, 
utiliza-se o termo participação no mesmo sentido que Lee e Mills (1985) atribuem à noção 
de envolvimento: como conceito genérico que deve ser qualificado, para que se elucidem os 
diversos graus ou tipos de participação.  

Em segundo lugar, em contraste com a maioria dos trabalhos sobre o tema (Côrtes, 1995; 
VaLLa, 1998; RaiCheLis, 2000; Tatagiba, 2002), o artigo não focaliza sua análise nos participan-
tes ‘usuários’. Parte-se do pressuposto de que o conceito de usuário de serviços, assim como 
o de consumidor, é inadequado para analisar as relações sociais que se estabelecem por meio 
dos mecanismos examinados. A noção é derivada do campo da economia e refere-se a indiví-
duos que usam serviços – ou, no caso do consumidor, compram no mercado bens e serviços –  
que são oferecidos por diferentes vendedores e prestadores. O conceito de usuários pode ser 
útil para análises gerenciais e administrativas sobre a natureza ou as condições de oferta de 
determinados serviços, e para designar participantes em pesquisas sobre satisfação com ser-

2Pesquisa realizada com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e da Secretaria de Gestão Participativa do Minis-

tério da Saúde. Ao longo do texto, as referências à pesquisa são feitas por meio dos artigos que divulgam seus resultados: Côrtes, Michelotti, Goldini, et al. 

(2008); Côrtes, Silva, Réos, et al. (2008); Pereira, Côrtes e Barcelos (2008); Silva, Côrtes, Réos, et al. (2008). 
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viços e ouvidorias hospitalares. No entanto, não é um instrumento analítico adequado para a 
compreensão de processos políticos que envolvem atores coletivos. Também não favorece o 
entendimento das relações entre Estado e sociedade, nas quais tem se concentrado boa parte 
dos estudos sobre processos participativos (Dagnino, 2002; LavaLLe, 2003; Dagnino; OLivera; 
PanFiCh, 2006; SiLva, 2006). Por essas razões, o trabalho utiliza os conceitos de atores estatais 
e societais, ao se referir àqueles que agem, em geral, representando interesses de órgãos pú-
blicos ou de governo, no caso dos primeiros, ou representando interesses de coletividades ou 
particulares, no caso dos segundos. 

Em um nível de análise mais detalhado e próximo dos objetos empíricos examinados, na 
maior parte do tempo, os atores estatais foram tratados como governamentais. O conceito 
de atores estatais não abarca unicamente aqueles que ocupam cargos de direção em órgãos 
do Executivo ou em organizações governamentais. Eles podem estar vinculados a órgãos de 
outros poderes. Podem ainda, dependendo do conceito de Estado adotado, ser considerados 
como participantes ativos na construção de consensos que mantêm a hegemonia da classe do-
minante (GraMsCi, 2004) ou na ação formadora de disposições sociais duráveis, que impõem 
e inculcam os princípios de hierarquização social (BourDieu, 1994, p. 125). Nesse sentido, a 
ação estatal e, portanto, aqueles que dela participam ativamente, pode ocorrer fora do Estado 
formalmente constituído. Os atores estatais que este trabalho enfoca, preferencialmente, são 
estritamente governamentais. Eles podem ser tanto gestores de saúde de nível federal, estadu-
al ou municipal, quanto gestores públicos que não atuam diretamente na área de saúde. 

O conceito de atores societais também é muito amplo para expressar diferenças essenciais 
entre dois tipos atores: os sociais e os de mercado. Enquanto os primeiros estão associados ao 
conceito de ‘sociedade civil’, os segundos estão relacionados com a noção de economia de mer-
cado. Diversos autores têm enfatizado os limites teóricos do conceito de sociedade civil para 
análise das relações entre Estado e sociedade (Baker, 2000; BonFiM; FernanDes, 2004; EDWarD; 
FoLLeY, 1998; LavaLLe, 2003; SiLva, 2004; Pinto, 2004). Lavalle (2003), Silva (2004) e Pinto (2004) 
criticam tanto a positividade atribuída ao conceito de sociedade civil, vista como portadora de 
interesses gerais universais, quanto a negatividade conferida às instituições políticas, por agirem 
de acordo com interesses corporativos e particularistas. 

Sem assumir a carga normativa aferida ao conceito, este trabalho considera que a sociedade 
civil e seus atores seriam diferentes do Estado, do mercado e de seus atores. Os atores estatais e 
de mercado seriam compelidos a agir em ambientes regidos pelo poder e pelo dinheiro, enquan-
to o mesmo não aconteceria com os atores sociais (Cohen, 2004). Segundo Cohen (2004, p. 427), 
os atores sociais não visam tomar o poder do Estado ou organizar a produção, mas, sim, “[...] 
exercer influência por meio da participação em associações e movimentos democráticos”. Ato-
res de mercado buscam controlar e administrar a produção, maximizar seus lucros no ambiente 
de trocas mercantis. Os decisores econômicos, por mais que discutam problemas e questões, 
como os impactos sociais ou ambientais de ações empresariais ou decisões estatais, não podem 
se furtar dos imperativos da produtividade e do lucro. O sentido principal de suas ações políticas 
seria guiado por tais imperativos. 
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Tendo em vista os casos empíricos examinados e a literatura sobre grupos sociais mais in-
fluentes na área da saúde (MarMor, 1983; Lee; MiLLs, 1985; WaLt, 1994; Carapinheiro, 1998; 
FreiDson, 1998), os atores sociais foram classificados nas seguintes categorias: profissionais e 
trabalhadores de saúde; trabalhadores, não especificamente da área da saúde; associações comu-
nitárias, movimentos sociais e Ongs; entidades de portadores de patologias, deficiências, étnicas 
e de gênero. Levando-se em conta os mesmos aspectos – natureza dos casos empíricos pes-
quisados e literatura sobre política de saúde –, os atores de mercado foram classificados como 
prestadores privados de serviços, seguradoras de saúde e como empresários, com interesses não 
diretamente vinculados à área de saúde. 

No entanto, existem atores que agem em fóruns participativos, e seus posicionamentos no 
contexto da política não podem ser determinados em relação ao Estado, ao mercado ou à socie-
dade civil. Segundo Heclo (1978), seriam comunidades de políticas que agem em contextos de 
redes de políticas. As comunidades constituem-se a partir de suas relações com outros atores, no 
interior de redes existentes, em áreas específicas de políticas públicas. Elas se tornaram impor-
tantes, na medida em que as decisões políticas que acontecem no setor público dependem, cada 
vez mais, de um aparato estatal profissionalizado (DunLeavY, 1981), que formula políticas seto-
riais substantivas. O conceito de redes de políticas é um meio de designar a relação entre grupos 
de interesse, especialistas e o governo ou seções do governo (SMith, 1991). As redes envolvem 
uma grande variedade de atores movendo-se para dentro e para fora das arenas políticas, com 
visões diferentes sobre quais deveriam ser os resultados das políticas. Elas pressupõem a exis-
tência de uma grande variedade de centros de decisão política (SMith, 1991).

Em contraste, o conceito de comunidade de política se refere a um número limitado e rela-
tivamente estável de membros que dividem os mesmos valores e visão sobre quais deveriam 
ser os resultados da política setorial. As decisões são tomadas dentro dessas comunidades, em 
processos fechados para outras comunidades e para o público em geral (RoDes, 1986). Essas 
comunidades participam das redes de políticas, tentando afetar processos decisórios que se tor-
naram muito segmentados, na medida em que as políticas são elaboradas “[...] por uma miríade 
de organizações interconectadas e interpenetradas” (JorDan; RiCharDson, 1979, p. 53-74). 

Na área da saúde, comunidades e redes de políticas incluem indivíduos de várias institui-
ções, áreas de conhecimento ou profissões. Eles podem trabalhar na prestação de serviços, 
liderar organizações da sociedade civil, atuar como pesquisadores e acadêmicos ou como 
gestores. Redes de políticas são “[...] formadas pela confluência e superposição conflituosa 
de comunidades de políticas existentes dentro e fora do governo” (WaLt, 1994, p. 110-111). 
As redes de política, na área de saúde, em um dado período, são formadas pelas relações 
complexas que se estabelecem entre companhias farmacêuticas, profissionais, prestadores 
privados de serviços hospitalares, associações de portadores de patologias, dentre outros 
grupos de interesse, e comunidades de políticas, que têm membros dentro e fora do governo. 
As comunidades de políticas participam dessa rede tentando influenciar a formulação de 
políticas e seus resultados. Podem existir diferenças dentro da comunidade, especialmente 
relacionadas a ‘questões administrativas’ (DunLeavY, 1981, p. 9), as quais tendem a se trans-
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formar em clivagens partidárias ou entre facções de partidos. Esse processo é mais acentuado 
em sistemas políticos, como o brasileiro, no qual vários partidos competem sem a clara pre-
dominância de nenhum. No entanto, a unidade da comunidade mantém-se enquanto houver 
consenso político e ideológico em torno de uma determinada visão sobre a explicação para 
os principais problemas da área em que atua e, principalmente, sobre um conjunto básico e 
essencial de propostas.

As noções de comunidade e rede de política, tendo em vista o modo como foram origi-
nalmente desenvolvidas por Heclo (1978), Jordan e Richardson (1979) e Rodes (1986), foram 
redefinidas ou atualizadas por diversos autores que buscaram entender como se processavam 
as decisões nas diversas áreas de políticas públicas e nos centros decisórios gerais dos governos. 
Como afirmam True, Jones e Baumgartener (2007, p.158) elas podem ser denominadas “como 
triângulos de ferro, nichos temáticos, subsistemas políticos, redes temáticas”, mas 

[...] qualquer que seja a denominação adotada, ela se refere a uma comunidade de especialistas 

operando fora do processo político visível, em contextos nos quais a maior parte das questões de 

cada política setorial específica é tratada no interior de uma comunidade de experts. (True, Jones e 
BauMgartener, 2007, p. 158).

Na área de saúde, no Brasil, durante as três últimas décadas, podem ser identificadas duas 
comunidades de políticas exercendo forte influência sobre o processo de decisão política fe-
deral (PaiM, 1989, p. 22-3; Teixeira, 1989, p. 47-8). Nos anos de 1970, a comunidade de política 
mais influente era formada por dirigentes públicos – do Instituo Nacional de Previdência Social 
(INPS), depois do Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdênca Social (inaMps) e do 
Ministério da Saúde –, que tinham conexões com a indústria farmacêutica, com entidades de 
prestadores privados de serviços, empresas de medicina de grupo, e organizações de profissio-
nais de saúde, particularmente da área médica, por meio do Conselho Federal de Medicina, e 
de conselhos, associações e sindicatos médicos estaduais. Essa articulação política determinou a 
consolidação e expansão de um modelo de organização de serviços de saúde, cuja característica 
central era o fornecimento privado oferecido nos centros urbanos, financiado com recursos da 
Previdência Social, controlada por mecanismos frágeis de regulação. 

Durante os anos de 1980 e 1990, a predominância dessa comunidade de política foi desafiada 
por uma comunidade que propunha a reforma do modelo consolidado na década anterior. A 
comunidade era formada por acadêmicos, pesquisadores, sindicatos de profissionais e traba-
lhadores de saúde e ficou conhecida como ‘movimento sanitário’, que tinha como críticas a 
organização do sistema de saúde brasileiro até então vigente, e suas propostas eram inspira-
das nos princípios defendidos na Declaração dos Cuidados Primários de Saúde e nos modelos 
inglês e cubano de atenção à saúde. Além disso, sua crescente influência resultava, em parte, 
da democratização em curso no País. Ademais, o ‘movimento sanitário’ pode ser considerado 
como expressão da complexificação da sociedade brasileira que favorecia a formação de grupos 
de interesses e que podiam manifestar-se cada vez mais livremente, pressionando o governo 
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a atender suas demandas. A crescente influência dessa comunidade sobre o governo federal 
está relacionada também à crise econômica profunda que o país enfrentava, durante os anos 
de 1980, que limitava drasticamente a capacidade de gastos do governo, tornando bem vindas 
políticas racionalizadoras, como as que os reformadores propunham. 

Essa comunidade defendia a construção de um sistema de saúde único, que oferecesse acesso 
universal à atenção integral à saúde, organizado de forma descentralizada, hierarquizada, com 
participação de usuários, trabalhadores de saúde e prestadores de serviço. Como será visto, nos 
últimos anos, alterou-se a configuração das relações sociais que constituíam a rede de política 
da área de saúde. O ‘movimento sanitário’, comunidade reformista formada ao final dos anos 
de 1970 do século passado, sofreu um processo de diferenciação interna – ao menos em parte, 
produzido por mudanças no modo como o SUS passou a se organizar no país –, que deu origem 
a duas novas comunidades (SiLva; Côrtes; Réos et al., 2008). 

Intimamente ligado ao tipo de classificação de atores adotada, foi o emprego de uma abor-
dagem teórica que ressalta as relações de interdependência entre as instituições e atores estatais 
e os societais. Tal abordagem contrasta com àquela adotada por parte importante da literatura, 
sobre as relações entre Estado e sociedade civil, que busca nas características das instituições 
explicações para os resultados de políticas e para a modelagem de identidades, interesses e es-
tratégias dos grupos sociais (AMenta, 2005; HaLL; TaYLor, 2003; LoWnDes, 2002; SChMiDt, 2005). 
Denominados neo-institucionalistas, eles atribuem aos aspectos sistêmicos e estruturais do Es-
tado e ao desenho das organizações estatais a capacidade de moldar a ação de atores sociais e 
individuais (GooDWin, 2001; SteinMo, 1993). Porém, esse não é o caso do neo-institucionalismo 
histórico que, mesmo integrando esse conjunto (HaLL; TaYLor, 2003), desenvolve um tipo de ar-
gumentação que destaca o papel de atores estatais, os quais, dependendo de sua autonomia e de 
suas capacidades, podem determinar os resultados das políticas (Evans, 1985; SkoCpoL, 1985). O 
neo-institucionalismo histórico pode ser considerado como uma corrente peculiar, no conjunto 
formado pelo neo-institucionalismo, tendo em vista a ênfase que atribui ao papel dos atores 
estatais e às relações entre estes e os atores societais. 

Entretanto, excetuando-se a corrente histórica, as demais vertentes neo-institucionalistas são 
criticadas pela acentuada preocupação com as instituições, agindo, constrangendo, modelando 
ou induzindo a ação dos atores. Como afirmam Peters, Pierre e King (2005, p. 1278-1279), a 
ênfase sobre a dependência da trajetória tem sido muito frutífera para explicar a persistência de 
determinadas políticas e fenômenos sociais, mas para compreender mudanças políticas e traje-
tórias históricas institucionais de curto e de médio prazo é necessário mudar o foco do modelo 
analítico das estruturas para a ação, do estático para o dinâmico. Inovações institucionais, tais 
como conselhos e conferências de políticas públicas e orçamentos participativos, podem induzir 
a mudanças nas estratégias de organização e ação de atores sociais individuais e coletivos. Há, 
no entanto, potencialidades instituídas fora da esfera estatal, derivadas das relações sociais que 
esses atores travam na esfera societal, que também influenciam decisões estratégicas. Atores 
societais refletem sobre as condições institucionais, as possibilidades de ação e fazem escolhas 
sobre quais as decisões mais apropriadas para a defesa de seus interesses e valores. 
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Nesse sentido, agrega-se à idéia de dependência de trajetória o pressuposto de que os ato-
res, tanto estatais quanto societais, refletem e realizam escolhas movidos por interesses, mas 
também por idéias e crenças por eles compartilhadas (sabatier; Jenkins-SMith, 1993). Seria difícil 
conceber mudanças institucionais e políticas “[...] que não sejam impulsionadas por um conjun-
to de idéias sobre arranjos e resultados políticos desejáveis” (Peters; Pierre; King, 2005, p. 1296), 
compartilhados por atores que exercem agência dirigindo a mudança.  

Como Giddens (1989, p. 7-16) argumenta, os seres humanos são agentes reflexivos. Os ho-
mens são responsáveis por suas ações, embora não possam ser responsabilizados pelas circuns-
tâncias dentro das quais fazem suas escolhas. Quaisquer que sejam as circunstâncias, sempre há 
possibilidade de optar entre alternativas. Salienta-se, no entanto, que o conceito de ‘escolha’, do 
modo como é utilizado por Giddens, sugeriria que o ator tem liberdade de opção e que não esta-
ria escolhendo imerso nas relações e redes sociais que ele integra (Hogget, 2001, p. 52). Hoggett 
sustenta que atores societais e estatais se transformam em agentes e elaboram reflexões sobre 
as circunstâncias em que se encontram e sobre as melhores estratégias de ação a serem adota-
das, imersos em contextos institucionais e políticos que limitam as possibilidades de escolhas a 
serem feitas. Além disso, eles agem constrangidos e estimulados pelas relações e redes sociais 
que construíram ao longo de suas trajetórias políticas. Apesar das críticas que provocou (ArCher, 
1990; ArCher, 1996; Hoggett, 2001; McannuLa, 2002; WiLLiaMs, 1999), as análises que focaliza-
ram a ação humana, como a de Giddens, contrastam com as vertentes do neo-institucionalismo, 
que enfatizam, principalmente, estruturas e instituições como condicionantes da ação. A ênfase 
na noção de agência trouxe para o seio do institucionalismo a necessidade de desenvolver recur-
sos teóricos para explicar a mudança social (AMenta, 2005, p. 111-114).

A ‘teoria político-institucional’ (SkoCpoL, 1992; Weir; OrLoFF; SkoCpoL, 1988; Pierson, 1994) 
tem respondido aos desafios que a noção de agência e a necessidade de explicação da mudança 
têm apresentado. A teoria mantém o argumento institucionalista de que as instituições políticas 
estatais influenciam fundamentalmente a vida política, porém está atenta para a interação entre 
os atores (AMenta, 2005, p. 103). Esses atores (estatais ou societais) agem no contexto de cons-
trangimentos institucionais, tentando influenciar políticas estatais. As investigações inspiradas 
nessa perspectiva procuram demonstrar a formação ou a agregação de grupos em torno de po-
líticas, além de examinar a influência desses grupos na dinâmica política em torno delas e o seu 
curso (AMenta, 2005, p. 108-110).

O desafio de desenvolver recursos teóricos que incorporem as noções de agência e mudança 
é enfrentado também pelas perspectivas institucionalista-construcionista, de Hay (1996; 2002), 
e estratégico-relacional, de Jessop (1990; 2003). Os autores atribuem nítida primazia às estru-
turas, mas procuram oferecer uma resposta sobre como atores políticos se tornam agentes e 
empreendem mudanças. Eles consideram que os atores estatais e societais agem e se relacionam 
em contextos que colocam constrangimentos institucionais e que favorecem certas estratégias 
em detrimento de outras (McanuLLa, 2002, p. 280). Para Hay (2002, p. 14-15), a noção de agên-
cia aparece na mesma perspectiva do neo-institucionalismo histórico: atores estatais determi-
nando os resultados das políticas; atores estatais e societais articulando-se para determinar os 
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resultados das políticas; ação condicionada pela combinação de legados históricos e situações 
conjunturais. A novidade de sua abordagem é que, para explicar como agentes empreendem 
mudanças, a ênfase analítica principal recai nas orientações estratégicas desses agentes e no 
modo de se relacionarem entre si e com o contexto institucional em que se encontram. Jessop 
(2003, p. 15), de maneira similar, argumenta que os poderes e as capacidades estatais não podem 
ser compreendidos focalizando o Estado isoladamente. A análise deve considerar, também, o 
contexto estratégico relacional. Para ele, em função de sua seletividade estrutural e de suas capa-
cidades estratégicas específicas, o poder estatal é sempre condicional e relacional. A realização 
desse poder depende dos laços estruturais entre o Estado e o sistema político que o engloba, das 
ligações estratégicas entre administradores estatais e outras forças políticas e do emaranhado 
complexo de interdependências e redes sociais que ligam o Estado e o sistema político ao am-
biente societal mais amplo. 

Neste trabalho, a perspectiva neo-institucionalista é adotada no sentido de considerar que 
as condições institucionais constrangem a ação dos atores. As instituições são as regras que 
se constituíram na área de saúde do país, que definiram o lugar desses mecanismos no con-
texto da política. No entanto, são também regras implícitas que regulam o funcionamento 
dos fóruns participativos, que produzem os incentivos e constrangimentos à participação de 
atores societais e que estruturam as relações sociais no interior dos mesmos. Estas institui-
ções podem moldar os modos de ação e organização de atores societais individuais e cole-
tivos, mas são esses atores, em relação, que determinam os resultados de políticas, mesmo 
que suas ações sejam condicionadas por legados históricos institucionais e por configurações 
societais particulares. As relações entre atores estatais e societais podem ser conflitivas, mas 
podem também se configurar por meio de alianças entre aqueles que compartilham valores e 
concepções sobre quais devem ser os resultados de políticas. As articulações de atores, assim 
constituídas, têm como uma de suas características não serem limitadas pelas fronteiras entre 
Estado e sociedade. 

Nesse sentido, é o conjunto formado pelo neo-institucionalismo histórico e as vertentes 
analíticas político-institucional, construcionista e estratégico-relacional que oferece os recursos 
analíticos que permitem a este estudo focalizar não apenas as redes de relações entre atores 
societais, mas também entre estes e atores estatais. Atores estatais favorecem a agregação de 
grupos em torno de políticas, influenciando o processo político em torno deles e seus resulta-
dos. Atores estatais e societais defrontam-se com condições que constrangem e favorecem suas 
ações, construindo suas estratégias a partir de um número limitado de possibilidades. Eles cons-
troem identidades políticas na defesa de determinadas questões e interesses e fazem escolhas 
estratégicas na seleção de atores parceiros, que ofereçam suporte para formulação e implemen-
tação de políticas de interesse comum. 

As ações de atores estatais são decisivas na definição das condições de funcionamento de 
mecanismos participativos. Isto porque eles podem ser acionados para o fortalecimento políti-
co de atores societais selecionados e para reforçar relações entre estes e os atores estatais. Ao 
contrário, conforme as circunstâncias, a importância relativa dos fóruns aqui examinados no 
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processo decisório pode ser reduzida, por meio de restrições orçamentárias ou da interposição 
de obstáculos para o seu pleno funcionamento. Assim, é o processo contínuo de constituição 
e reconstituição de configurações de relações entre atores estatais e societais que define, em 
grande parte, quais as posições institucionais que esses fóruns podem ocupar, em um dado mo-
mento histórico, na área de saúde. 

A noção de configuração aqui empregada é definida como redes interdependentes de seres 
humanos, com relações de poder assimétricas estruturadas e mutantes (Van BentheM Van Den 
Bergh, 1971, p. 19). O conceito é relevante para o presente estudo porque, como Elias (1993) o 
propôs, ressalta a interdependência dos atores, sejam eles indivíduos ou grupos, ao invés de sa-
lientar os antagonismos entre indivíduo e sociedade e entre grupos e instituições, como é prática 
recorrente nas análises entre Estado e sociedade. 

O conceito é particularmente relevante pelo seu valor heurístico, para a ‘sociologia da 
emergência institucional’ (BranDtstäDter, 2000, p. 23). Os mecanismos de participação aqui 
examinados são novidades institucionais que, aos poucos, se consolidam como espaços nos 
quais se configuram e reconfiguram relações de poder existentes nas teias de interdependên-
cias sociais. Como afirma Brandtstädter (2000), a teoria de Elias ajuda a enxergar, no uso de 
uma abordagem diferente sobre as relações entre Estado e sociedade, a emergência de insti-
tuições, pois, para a abordagem processual, a sociedade está sempre ‘se fazendo’, mudando, 
ainda que de forma incremental. Não há, para ele, dicotomia entre Estado e sociedade; ambos 
estão implicados em uma configuração social de poder que é recriada e reformatada em con-
textos competitivos mutantes. 

Multipolaridade de tensões e relações de poder
As instituições são tratadas aqui como regras explícitas e, principalmente, implícitas, que re-

gulam o funcionamento de fóruns participativos ao produzirem incentivos e constrangimentos 
à participação de atores sociais. As instituições constrangem os modos de ação e organização 
de atores sociais, mas são as transformações nas configurações de relações entre atores esta-
tais e societais – por meio, por exemplo, da expansão de um complexo multipolar de tensões 
e relações de poder – que, por um lado, mantém e, por outro, redefinem as instituições. Isso 
ocorre mesmo considerando que os resultados de políticas e as capacidades de reflexão e de 
ação desses atores sejam condicionados por legados históricos institucionais e por configurações 
societais precedentes. É a articulação de atores e, principalmente, as comunidades de política 
que, atravessando as fronteiras entre Estado e sociedade, reúnem indivíduos e coletividades 
na defesa de concepções comuns sobre as diretrizes que devem fundamentar a formulação e 
implementação de políticas. Desse modo, fica potencializada a capacidade, antes restrita, que 
indivíduos e coletividades, separadamente, teriam para disputar posições e decisões favoráveis 
aos seus interesses e valores na competição com outros atores coletivos. 

A perspectiva teórica apresentada nesta seção oferece as bases para a construção e o exame 
dos objetos empíricos em foco, permite a análise dos conselhos e conferências de saúde, apre-
sentada a seguir. 
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Atores societais, estatais e comunidades de política: o poder nos e dos 
conselhos e conferências 

Nesta seção, são examinados os conselhos e conferências de saúde ao longo dos 15 anos 
que se seguiram a aprovação da lei nº 8.142 (BrasiL, 1990), que estabeleceu seu modo de fun-
cionamento, competências e composição. A análise apresentada abaixo focaliza dois aspectos 
fundamentais: o modo como se estruturaram as relações sociais nos conselhos e conferências 
de saúde e a maneira como os fóruns se relacionavam com os diversos espaços decisórios na 
arena política da área. 

Como se estruturam as relações sociais nos conselhos e conferências de saúde 
De certa forma, contrariando uma interpretação bastante usual a respeito de como se estru-

turam as relações de poder nos ‘conselhos de saúde’, constatou-se que conselheiros provenien-
tes de entidades sociais não apenas influenciavam as decisões ali tomadas como também, em 
alguns casos, ocupavam posições predominantes no interior dos fóruns. 

No caso do Conselho Nacional, observou-se que, entre 1990 e 2005, tanto em termos rela-
tivos como absolutos, cresceu o número de conselheiros provenientes de organizações sociais, 
principalmente das categorias de organizações de profissionais e trabalhadores de saúde, de 
entidades de portadores de patologias, étnicas e de gênero, e de associações comunitárias, mo-
vimentos sociais e Ongs, enquanto diminuiu a participação dos representantes governamentais 
e de mercado (SiLva; Côrtes; Réos et al., 2008). O aumento na proporção de conselheiros sociais 
entre 1990 e 2005 é uma indicação de que esses conselheiros aumentaram seu poder sobre o 
processo decisório no conselho, ao longo do período. 

Na análise da dinâmica de funcionamento do fórum, cuja investigação empírica concentrou-
se no ano de 2005 (SiLva; Côrtes; Réos et al., 2008), também foi observado o predomínio de con-
selheiros que representavam entidades sociais. Os conselheiros provenientes dessas entidades 
eram os mais assíduos às reuniões; eram aqueles que se manifestavam com maior freqüência 
durante as discussões e que coordenavam a maior parte dos pontos em pauta, além de serem 
também aqueles que mais vezes representaram o conselho em atividades externas. Havia uma 
preponderância relativa desses conselheiros na condução das discussões e deliberações, frente 
à menor participação de conselheiros governamentais e ao diminuto envolvimento de repre-
sentantes de organizações de mercado. Um ‘núcleo duro’, de seis conselheiros provenientes 
de entidades sociais, influenciava fortemente as discussões e as deliberações que ocorriam no 
fórum. O ‘núcleo’ era formado por quatro conselheiros pertencentes à categoria organizações 
de profissionais e trabalhadores de saúde e por dois integrantes da categoria entidades de porta-
dores de patologias e deficiências, étnicas e de gênero. 

O conselho constituía-se no principal espaço de articulação nacional de aliados e de difusão 
de idéias e propostas de uma nova comunidade de política da área de saúde, que se forma-
ra ao final dos anos de 1990. Essa comunidade, articulada em torno desse ‘núcleo’, disputava 
com a comunidade de política usualmente denominada de ‘movimento sanitário’ a condição 
de herdeira legítima do movimento reformista fundador do SUS. Enquanto seu centro organi-
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zativo societal era o Fórum de Entidades Nacionais de Trabalhadores da Área da Saúde (Fen-
tas), no conselho, os integrantes da nova comunidade demarcavam posições, disputavam com 
outros atores, marcadamente com o ‘movimento sanitário’, interpretações sobre problemas e 
a aceitação pelos decisores governamentais de propostas de soluções. O Fentas, que congrega 
profissionais de saúde não-médicos, constituía-se como o centro político – formulador de inter-
pretações, propostas e estratégias de ação – da nova comunidade de política, cuja estratégia, no 
conselho, era fortalecer os laços entre representantes de categorias profissionais integrantes do 
Fentas e outros líderes de entidades sociais. Ao mesmo tempo, buscava diminuir a influência de 
representantes de entidades de mercado, gestores e da categoria médica no processo decisório 
do fórum e da área. Paradoxalmente, como será visto adiante, a vitória relativa da estratégia e 
a ‘conquista do poder’ no conselho pode ter colaborado para que o poder do conselho sobre o 
processo decisório da área tenha diminuído. 

No caso do CES-RS, a análise de como se estruturavam as relações entre os atores no interior 
do fórum demonstrou a existência de similaridades com o Conselho Nacional (Pereira; Côrtes; 
BarCeLos, 2008). Também no fórum estadual havia a predominância de representantes de en-
tidades sociais. Em 2003, ano no qual se concentrou o exame da dinâmica de funcionamento 
do CES-RS, conselheiros provenientes dessas entidades coordenavam as atividades da mesa 
diretora, da comissão de fiscalização e do plenário. Eles eram também os mais assíduos às reu-
niões e os que mais se manifestavam dentre os demais tipos de conselheiros. Assim como no 
Conselho Nacional, os representantes de organizações de profissionais e trabalhadores de saúde 
destacavam-se, ao hegemonizar debates e coordenar diversas instâncias. 

No entanto, podem ser enumeradas quatro diferenças básicas entre esse conselho estadual 
e o nacional, no que tange à hierarquia que se estruturava nas relações sociais entre os atores. 
A primeira distinção é que tanto o presidente do CES-RS como os membros da mesa diretora 
eram eleitos pelo plenário dentre os conselheiros, enquanto, no Conselho Nacional, em 2005, 
era prerrogativa do Ministro da Saúde o exercício da presidência3. Desde a criação do CES-RS, 
em 1994, oito conselheiros presidiram o fórum. Destes, sete eram provenientes de entidades 
sociais. Observe-se que, em 2004, apenas 5 dos 27 conselhos estaduais existentes no país eram 
presididos por gestores de saúde (RaDis nº45, 2006). Ou seja, o caso gaúcho compunha, com 
outros quatro, o pequeno conjunto de conselhos estaduais que eram presididos por conselheiros 
oriundos de entidades sociais. 

A segunda distinção é que, além dos representantes de organizações de profissionais e traba-
lhadores de saúde, havia outra categoria de participantes, igualmente atuante, que era composta 
por trabalhadores, não especificamente da área da saúde e não por conselheiros da categoria 
entidades de portadores de patologias e deficiências, étnicas e de gênero como ocorria no Con-
selho Nacional. Esta categoria, muito organizada e ativa na área de saúde em nível nacional, 
também atuava no CES-RS, mas não com a mesma intensidade. 

3O Decreto Presidencial nº 5.839 de 11 de julho de 2006 tornou eletivo o cargo de presidente do Conselho Nacional de Saúde. Desde então, a presidência pode 

ser exercida por qualquer membro do Conselho, eleito por seus pares.
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Uma terceira diferença é a presença maior dos gestores estaduais na condução geral dos tra-
balhos do CES-RS. Enquanto, no fórum nacional, o plenário escolhia dentre seus membros os 
coordenadores da reunião para cada ponto de pauta em discussão, no CES-RS, a coordenação 
geral dos trabalhos do plenário e do fórum ficava a cargo da mesa diretora, na qual um repre-
sentante dos gestores estaduais tinha assento. A presença dos gestores estaduais na instância 
responsável pela elaboração da agenda e pela coordenação das reuniões plenárias potencializava 
a capacidade dos atores governamentais de influírem nas decisões ali tomadas. Além de dispo-
rem dos recursos de poder inerentes à condição de gestores, eles podiam agir diretamente sobre 
a definição da agenda política do fórum e na condução de suas atividades. 

A quarta distinção é que, embora no CES-RS assim como no Conselho Nacional, os represen-
tantes de ‘profissionais e trabalhadores de saúde’ fossem muito influentes, no fórum estadual, 
a articulação desses representantes com outros atores sociais era menos consistente. Enquanto 
no CES-RS não existia um espaço de articulação em torno de profissionais e trabalhadores de 
saúde, no Conselho Nacional, em contraste, havia um espaço institucionalizado de articulação 
(o fórum dos trabalhadores), como a articulação extravasava os limites do fórum por meio da 
ação do Fentas. No caso do CES-RS e na área de saúde do Estado, foi possível identificar uni-
camente a presença e a predominância de atores identificados com o ‘movimento sanitário’. 
Salienta-se ainda que os dirigentes da Secretaria Estadual de Saúde (SES), no período analisado, 
que atuavam no CES-RS em relativa consonância com os representantes de entidades sociais, 
eram membros-chave dessa comunidade de política em nível regional. 

Também nos conselhos municipais de saúde da RMPA, analisados no período 2000 a 2005, 
foi observada a expressiva presença de atores sociais e governamentais, não apenas na compo-
sição legal dos fóruns como também nas suas instâncias decisórias e no processo de formação 
de suas agendas (Côrtes; MiCheLotti; goLDini et al., 2008). Havia presença significativa de repre-
sentantes governamentais influindo sobre as condições de infra-estrutura para o funcionamento 
dos fóruns, na definição das pautas e no próprio encaminhamento dado às decisões neles toma-
das. Além disso, os conselheiros provenientes de entidades sociais tinham presença marcante 
nas discussões que ocorriam nas sessões plenárias, na ocupação da presidência dos fóruns e na 
definição das pautas e na composição das instâncias de direção dos mesmos. 

A ocupação da presidência é um indicador interessante para comparar a importância relativa 
de determinado tipo de ator na condução dos trabalhos e no processo decisório de conselhos. 
Isto porque, embora de alcance limitado, sobre esse indicador existem informações relativas à 
maior parte dos conselhos do país. No período 2004 a 2007, enquanto 55% dos conselhos da 
RMPA (17 em 31, sendo que para cinco não havia dados) eram presididos por conselheiros pro-
venientes de entidades sociais (ENSP-AS, 2008), no país, apenas 28% (1.143 em 4.065 conselhos 
examinados) eram presididos por conselheiros oriundos de entidades sociais (Moreira; EsCoreL; 
FernanDes et al., 2006). 

No entanto, esses conselhos se constituíram em contextos sociopolíticos peculiares, o que 
limita as possibilidades de generalização dos resultados para outros conselhos municipais de 
saúde do país e de outras regiões metropolitanas. É possível que a forte presença de conselheiros 
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oriundos de entidades sociais no processo decisório dos conselhos seja fruto do alto grau de as-
sociativismo e participação política verificados na RMPA (IBGE, 1996; BaierLe, 1992; SiLva, 2001) 
e da proliferação de mecanismos participativos municipais institucionalizados na região (Borba, 
2007). Desse modo, a capacidade organizativa sustentava um nível de participação consistente 
nos conselhos de saúde, ao mesmo tempo em que a tradição de participação em fóruns partici-
pativos estatais, consolidada nas duas últimas décadas, estimulava representantes da sociedade 
civil a participar. Como os dois fatores – nível de associativismo e abertura estatal à participação 
– são apontados pela literatura como fortemente relacionados à possibilidade de participação 
consistente em fóruns participativos. A inexistência dessas condições em outros lugares pode 
significar que, nesses casos, os representantes de entidades sociais sejam menos influentes nos 
conselhos. Assim, não é possível fazer generalizações sem levar em conta as especificidades da 
configuração da sociedade civil e da vida política e institucional da RMPA. 

Considerando que o nível de análise, no caso dos conselhos da RMPA, é regional, por um 
lado, não foi possível verificar se havia redes de atores ou comunidades de políticas atuando 
em cada conselho municipal. Por outro, não foi identificada a existência de uma articulação de 
atores estatais e societais que se assemelhasse a uma comunidade de política, reformista ou não, 
atuando no setor, no nível metropolitano. 

No que tange às ‘conferências de saúde’, pelo menos àquelas realizadas em nível nacional 
depois de 1990, há um relativo consenso da literatura de que a maior proporção de participantes 
era proveniente de entidades sociais (Côrtes, 2000; Costa, 2004; EsCoreL; BLoCh, 2005; Luz, 
1992). Apenas dois trabalhos sobre o perfil sociodemográfico dos delegados da 10ª e da 12ª 
Conferência atestam tal predominância (Côrtes, 2000; Costa, 2004). O que leva os demais es-
tudos a deduzirem que a maioria dos delegados era composta por representantes de entidades 
sociais é o fato de a lei nº 8.142 (BrasiL, 1990), os regulamentos de cada conferência, bem como 
as resoluções do CNS que se referem à composição de conselhos e conferências, assim o dis-
porem (EsCoreL; BLoCh, 2005). A existência de maioria de representantes da sociedade civil, no 
entanto, não significa que esses atores sejam os principais formadores da agenda de discussões 
das conferências, hegemonizem seu processo decisório ou ocupem posições hierarquicamente 
superiores na rede de relações sociais que se forma nas conferências.  

De fato, não há estudos que coloquem no centro de seu foco analítico a estrutura de relações 
sociais que é construída nas conferências. Com raras exceções (CarvaLho, 2004; MüLLer Neto; 
SChaDer; Pereira et al., 2006), a maior parte dos estudos é descritiva. Eles focalizam as regras 
de funcionamento (Luz, 1992; NasCiMento, 2004; EsCoreL; BLoCh, 2005) ou a composição do 
plenário (Côrtes, 1997; Costa, 2004), analisam determinados temas dos relatórios (MiLCa, 1996; 
GuizarDi; Pinheiro; Mattos et al., 2004; Kruger, 2005), sendo que os trabalhos mais analíticos 
são aqueles que relacionam certos contextos políticos com o formato ou os resultados das con-
ferências (Luz, 1992; Pinheiro, 2003; EsCoreL; BLoCh, 2005).

Mesmo assim, é possível, a partir da análise da literatura, construir algumas suposições sobre 
como as redes de relações e as estruturas de relações sociais se formam nas conferências. Em 
primeiro lugar, embora a lei nº 8.142 (BrasiL, 1990) tenha criado conselhos e conferências, e a 
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própria lei e resoluções administrativas complementares regulem o funcionamento dos dois 
tipos de fóruns, as regras complementares relativas à composição e à dinâmica de trabalho das 
conferências são refeitas por ocasião de cada evento (EsCoreL; BLoCh, 2005). O caráter eventual 
das conferências contrasta com a regularidade e a freqüência com que se realizam reuniões de 
conselhos de saúde (Moreira; EsCoreL; FernanDes et al., 2006). Mais que isso, as conferências são 
fóruns eventuais, complexos, que se constituem ao longo de meses, iniciando nos municípios –  
em 2007, houve conferências municipais em cerca de 80% dos municípios (4.430 em 5.564), 
dados de acordo com Brasil, Ministério da Saúde (2007) –, progredindo ao nível estadual e cul-
minando com uma conferência nacional. 

Por isso, é possível supor que o modo como os atores societais e estatais participam nesse 
‘processo conferencista’ depende das conjunturas local, estadual e nacional na área de saúde 
e, mais especificamente, depende da configuração das relações sociais da área, nesses níveis 
de gestão, e das posições relativas dos atores nessa configuração. Trabalhos como os de Luz 
(1992), Oliveira (1996), Pinheiro (2003), Guizardi, Pinheiro e Mattos et al. (2004), Kruger (2005) 
e Escorel e Bloch (2005) adotam de forma mais ou menos explícita esse pressuposto. Cada um 
desses estudos trata de aspectos diferentes do processo conferencista. Porém, todos supõem 
que variações nas regras de funcionamento das conferências e as diferenças encontradas na 
comparação entre seus relatórios finais, tanto em relação às resoluções como no que se refere 
ao instrumental conceitual – que informa interpretações sobre problemas, sobre a situação de 
saúde ou dos serviços de saúde –, resultam de mudanças gerais na política de saúde ou até mes-
mo na orientação ideológica dos governos. Estudos futuros poderão explorar tais pressupostos 
de outro modo, relacionando as estruturas de relações sociais que se configuram em cada ‘pro-
cesso conferencista’ com mudanças políticas conjunturais, especialmente aquelas que ocorrem 
em nível nacional, pois é a esfera federal de gestão que detém recursos de poder para induzir 
mudanças sistêmicas na área. 

Uma segunda suposição sobre como atores societais e estatais participaram em conferências 
está relacionada ao fator de que atores são decisivos na definição das resoluções administrativas 
complementares, estabelecendo as regras de funcionamento de cada ‘processo conferencista’. 
São os conselhos de saúde e, principalmente, o Conselho Nacional que produzem as resoluções 
que definem a dinâmica de trabalho de cada ‘processo’ (EsCoreL; BLoCh, 2005). A constatação de 
que existem relações empiricamente observáveis entre conselhos e conferências está expressa 
nos estudos de Nascimento (2004) e Müller Neto, Schader e Pereira et al. (2006). Por isso, seria 
interessante investigar possíveis associações entre o modo como se estruturam as relações so-
ciais no Conselho Nacional e a maneira como se constroem as regras que definem que posições 
os diversos atores ocupam na rede de relações construída durante o ‘processo conferencista’. 
Pode-se indagar, por exemplo, em que medida as dificuldades que cercaram a construção de um 
consenso sobre o teor do relatório final da 13ª Conferência Nacional de Saúde estavam associa-
das às disputas entre a nova comunidade de política da área, que passou a dominar a dinâmica 
de funcionamento e o processo decisório do Conselho, e o ‘movimento sanitário’, colocado em 
posição subordinada no conselho, mas firmemente posicionado em outros espaços da arena 
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decisória da área de saúde. Pesquisas futuras poderão concentrar seus recursos analíticos na 
compreensão das relações entre o modo como os atores se posicionam em diferentes fóruns e 
em posições de poder na arena decisória da área e as relações de poder que se constituem em 
cada ‘processo conferencista’, principalmente em nível nacional. 

Qual o papel dos conselhos e conferências na área de saúde? 
A resposta à segunda questão que orientou a elaboração do artigo – qual era o poder, a capaci-
dade de influir, o ‘papel’ dos fóruns no contexto da política de saúde – desdobrou-se em duas 
constatações fundamentais (SiLva; Côrtes; Réos et al., 2008). A primeira é que os fóruns exercem 
importante papel ao fiscalizarem a implementação de ações, ao apresentarem demandas e pro-
postas provenientes de entidades sociais e ao deliberarem sobre assuntos variados. Ao menos, 
nos casos do conselho e das Conferências Nacionais e do CES-RS funcionam também como es-
paços de congregação de atores individuais e coletivos na defesa dos princípios do SUS e como 
espaços de articulação de conselheiros. O CNS é ainda um dos lugares centrais de conexão entre 
participantes da rede da política de saúde e da nova comunidade de política que se formou ao 
final dos anos de 1990. A segunda constatação é que os mecanismos analisados não têm uma 
posição garantida ou estável no centro do processo decisório da área. 

Talvez mais do que nos outros tipos de ‘conselhos de saúde’ aqui examinados, no Conse-
lho Nacional, em 2005, era evidente o exercício dos ‘papéis’ acima enumerados (SiLva; Côrtes; 
Réos et al., 2008). Ele se constituía como uma instância de fiscalização da execução da política 
de saúde e desenvolvia uma atividade intensa de busca de informações sobre a atuação das 
instituições públicas e privadas, atuantes na área de saúde. Apresentava uma intensa atividade 
deliberativa, com a apreciação e o debate de propostas de políticas e programas na área da saúde 
e a tomada de posição sobre elas. Constituía-se ainda como o principal fórum nacional perma-
nente de articulação de atores, individuais e coletivos, comprometidos com a defesa do controle 
social na área de saúde e dos princípios fundamentais do SUS. Na defesa do controle social e, ao 
mesmo tempo, como estratégia de fortalecimento nacional da nova comunidade de política que 
se formara ao final dos anos de 1990, sob a liderança de seus membros mais atuantes, o conselho 
transformou-se em dos lugares centrais de conexão entre conselheiros estaduais e municipais. 

No entanto, por outro lado, também ficou claro, na análise, que o conselho ocupava um lugar 
relativamente secundário na construção de consensos ou explicitação de conflitos sobre temas 
candentes da área. Isso decorreu, em parte, da criação das comissões intergestores que, depois 
de 1993, passaram a ser os principais fóruns colegiados de decisão de âmbito federativo e de 
coordenação vertical e horizontal do SUS. Ao mesmo tempo, o processo de municipalização au-
mentou a importância política de gestores estaduais e, principalmente, municipais, os quais ele-
geram as comissões intergestores, como os fóruns nos quais deveriam concentrar sua atuação. 

No entanto, a constituição do conselho como espaço decisório secundário foi também cons-
truída graças à estratégia adotada pelos conselheiros provenientes de entidades sociais que he-
gemonizavam os trabalhos do fórum. A estratégia desses atores de concentrar as discussões no 
funcionamento do próprio conselho e no controle social e de restringir a influência dos represen-
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tantes de entidades de mercado, dos médicos e de gestores no conselho estimulou estes atores, 
que ocupavam posições centrais no processo decisório da área de saúde, a buscarem defender 
seus interesses e apresentar suas propostas em outros espaços políticos (SiLva; Côrtes; Réos et 

al., 2008). Eles apenas reduziram a sua influência no conselho e não no contexto da política. A 
capacidade de o conselho influir nos centros de decisão e execução da política continuou de-
pendendo, em grande medida, da forma como se estruturaram as relações dos conselheiros e do 
próprio fórum com os gestores, especialmente com os gestores federais. 

Assim como no Conselho Nacional, a posição dominante dos atores sociais, no interior do 
CES-RS, em 2003, não significava que o fórum ocupasse lugar central no processo decisório da 
área no Estado. A dominância no interior do conselho era o resultado de articulações entre re-
presentantes de organizações sociais, que atuavam nos conselhos estadual, regional e municipal 
de saúde, e dirigentes estaduais de saúde. No entanto, fora do âmbito do conselho, as relações 
de conselheiros de mercado – cuja posição no interior do conselho era subordinada – com ato-
res-chave nos Poderes Judiciário e Legislativo e com gestores municipais transformavam-se em 
poder de veto a propostas vitoriosas dentro do CES-RS (Pereira; Côrtes; BarCeLos, 2008). 

Apesar de terem sido instituídos como condição para o repasse de verbas do governo fede-
ral, de acordo com os entrevistados, isso não impediu que os conselhos municipais de saúde da 
RMPA exercessem funções deliberativas e de fiscalização. Porém, deliberação, nesse caso, signi-
ficava apenas: decisões tomadas mediante discussão e votação e não deliberar sobre o conjunto 
da política (Côrtes; MiCheLotti; goLDini et al., 2008). Já o papel fiscalizador dos conselhos estava 
associado às ações de fiscalização, não apenas do destino de verbas e do financiamento em saú-
de, mas também da qualidade do atendimento prestado e das ações do gestor público.

Ao se referir ao papel das ‘conferências de saúde’ no contexto da política de saúde e à sua ca-
pacidade de influir no processo decisório da área, a maior parte dos estudos concentra a análise 
no que as determinações legais e administrativas estabelecem (MiLCa, 1996; Pinheiro, 2003; Gui-
zarDi; Pinheiro; Mattos et al., 2004; Kruger, 2005; EsCoreL; BLoCh, 2005;). Escorel e Bloch (2005) 
examinaram os textos legais, as resoluções administrativas e os relatórios das próprias confe-
rências, para identificar quais foram os parâmetros normativos que eles estabeleceram sobre o 
papel das conferências ao longo da história. Este artigo não adota os parâmetros normativos 
expressos nos documentos legais e administrativos como referência para análise, mas o exame 
exaustivo realizado pelas autoras permite que se observe que o caráter eventual do ‘processo 
conferencista’ pode também, em alguma medida, implicar variações nesse papel, conforme a 
natureza de cada ‘processo’. 

A partir do estudo realizado pelas autoras, é possível observar que, a partir de 1990, o papel 
que cada ‘processo conferencista’ exerce na área depende, ao menos em parte, do tema central 
e da dinâmica de trabalho do ‘processo’, ambos previamente definidos. A definição de ambos 
envolve um complexo de negociações que ocorre principalmente no âmbito do CNS. Em de-
corrência, a estrutura das relações sociais configurada no conselho, a cada conjuntura em que se 
desenvolve o ‘processo’, contribui para a definição dos atores, que terão maiores possibilidades 
de fazer valer suas posições ao longo da negociação. Por isso, atores sociais, especialmente das 
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categorias cuja predominância no conselho cresceu nos últimos anos (organizações de profis-
sionais e trabalhadores de saúde e entidades de portadores de patologias e deficiências, étnicas 
e de gênero), e a nova comunidade de política em que eles participam, podem estar também 
afetando a definição do papel do ‘processo conferencista’ na área. Não se deve desconsiderar, no 
entanto, a capacidade de atores estatais – e dentre eles, especialmente, dos gestores de saúde –  
influirem nessa negociação, tendo em vista o nível de informação que detêm sobre área e suas 
capacidades políticas na formulação e na execução de ações. Estudos futuros poderão explorar 
as relações entre as redes de relações sociais construídas durante o ‘processo conferencista’, es-
pecialmente em sua etapa nacional – que é o ápice de decisão do ‘processo’ –, e a estrutura das 
relações sociais configurada na arena decisória da área, que pode resultar reconfigurada após o 
‘processo’. Nessa arena, não apenas o Conselho Nacional, mas as comissões intergestores e os 
órgãos governamentais, nos quais se localizam os canais diretos de acesso à decisão, são espaços 
decisórios com determinadas estruturas de relações entre atores. O papel que cada ‘processo 
conferencista’ pode ter na área de saúde é, em grande parte, definido pelos conflitos que se ex-
plicitam e pelas articulações que se realizam entre atores por meio dos limites administrativos 
que separam cada um desses espaços decisórios. 

Entretanto, os estudos têm apontado alguns papéis recorrentes dos ‘processos conferencis-
tas’. Escorel e Bloch (2005, p. 112) destacam que as conferências conferiram 

[...] a legitimidade necessária para as políticas de saúde, mas também, e principalmente, [colabo-

raram para] a constituição de uma arena democrática de debate com influência em outras áreas 

governamentais que também realizam conferências. 

Outros autores salientam o papel democratizante e também, indiretamente, de legitimidade 
que o ‘processo conferencista’ concede às decisões ali tomadas, sempre em defesa dos princípios 
do SUS (Luz, 1992; Pinheiro, 2003; NasCiMento, 2004; GuizarDi; Pinheiro; Mattos et al., 2004; 
Kruger, 2005; FLeurY, 2007). A identificação desse papel supostamente exercido pelas conferên-
cias de saúde não é, no entanto, resultado de pesquisa empírica específica a respeito da questão, 
mas, sim, de interpretações resultantes de observações não-sistemáticas sobre as dinâmicas de 
trabalho adotadas nos ‘processo conferencistas’, o perfil de seus participantes e as disposições 
legais e administrativas que estabelecem os parâmetros legais para o seu funcionamento.  

Dois trabalhos destacam-se como exceções dentre as investigações sobre conferências, ao 
incluírem entre seus objetivos centrais de análise a identificação de seu papel e de sua capacida-
de de afetar os resultados da política de saúde: os estudos de Carvalho (2004) e de Müller Neto, 
Schader; Pereira et al. (2006). A investigação de Carvalho (2004) sobre o impacto de cinco confe-
rências estaduais de saúde (realizadas entre 1991 e 2002), na definição do financiamento do SUS, 
no Paraná, concluiu, por um lado, que elas foram capazes de realizar um diagnóstico da situação 
de saúde e dos serviços de saúde naquele estado. Por outro, observa que as conferências não 
conseguiram fazer com que os gestores seguissem as prioridades por elas estabelecidas no que 
se refere à realização dos gastos estaduais em saúde, nem influenciar na definição das políticas 
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de financiamento da saúde no estado. A pesquisa de Müller Neto, Schader; Pereira et al. (2006), 
que analisa a relação entre conferências de saúde e formulação de políticas em 16 municípios do 
Mato Grosso, chega a resultados similares. As conclusões fundamentais do trabalho mostram 
que as conferências são 

[...] espaços importantes para a participação social, favorecem a explicitação das demandas sociais 

locais, mas demonstram pouca capacidade de influir na definição de prioridades das políticas. 

(MüLLer neto; sChaDer; pereira et al., 2006, p. 248).

A literatura, portanto, é unânime ao destacar o caráter democratizador das conferências. Já 
os dois estudos que analisaram o papel que elas exerceram na área concluem que, embora elas 
fossem mecanismos eficazes de canalização de demandas sociais e de avaliação da situação de 
saúde e dos serviços, nas etapas municipal e estadual analisadas, a capacidade delas influírem 
sobre o processo de decisão política foi limitada. Novos estudos que examinem as relações 
sociais entre diversos atores no espaço das conferências e, sobretudo, a ação desses atores em 
redes sociais que extrapolam o espaço e o evento de cada ‘processo conferencista’ poderão elu-
cidar qual o papel das conferências, tendo em vista o lugar que ocupam na arena decisória da 
área de saúde em determinado momento histórico. 

Considerações finais
O artigo focaliza as ações de atores estatais e societais e procura identificar suas posições e o 

nível de influência nos processos decisórios que ocorrem nos conselhos e conferências de saúde, 
bem como caracterizar como esses fóruns afetam o contexto da política de saúde. Consideran-
do os objetos empíricos examinados e as questões teóricas relacionadas às especificidades das 
esferas estatal, mercantil e da sociedade civil, os atores estatais foram tratados, freqüentemente, 
como governamentais, enquanto os atores societais foram divididos em dois grandes tipos: os 
de mercado e os sociais. Cada um desses tipos abarcava categorias de atores denominadas de 
acordo com os interesses organizados que representavam. Assim, os atores governamentais 
podiam tanto ser gestores públicos que não atuam na área de saúde quanto gestores de saúde 
(federais, estaduais e municipais), que eram dirigentes de órgãos ou instituições públicas ou que 
eram identificados com os interesses desses dirigentes. Os atores sociais foram classificados nas 
seguintes categorias: profissionais e trabalhadores de saúde; trabalhadores, não especificamente 
da área da saúde; associações comunitárias, movimentos sociais e ONGs; entidades de porta-
dores de patologias, deficiências, étnicas e de gênero; e igrejas. Os atores de mercado podiam 
ser tanto prestadores privados de serviços ou seguradoras de saúde quanto empresários, com 
interesses não-diretamente vinculados à área de saúde. 

Nos casos aqui analisados, constatou-se que conselheiros provenientes de entidades sociais 
não apenas influenciavam as decisões tomadas, como também, em alguns casos, ocupavam 
posições predominantes na estrutura de relações sociais configurada nos conselhos, nas con-
junturas em que foram examinados. Esse é o caso do Conselho Nacional, e pode-se supor que 
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o mesmo ocorra em relação às últimas CNS, dada a importância do conselho na definição da 
temática fundamental do evento e das regras que orientam o funcionamento de cada ‘processo 
conferencista’. Já os resultados da análise do CES-RS e dos conselhos municipais da RMPA que 
apontam também uma relativa predominância de atores sociais nos fóruns possivelmente não 
podem ser generalizados para fóruns similares no país. Tais resultados, provavelmente, estão 
relacionados às características peculiares do Estado, que apresenta altos níveis de associativismo 
e participação política, na comparação com outros estados da federação. 

Outros atores examinados ao longo do trabalho não têm representantes formalizados, nem 
suas posições são determinadas em relação ao Estado, ao mercado ou à sociedade civil. Esses 
participantes, fundamentais no processo decisório estatal, que atuam por meio da fronteiras 
entre o Estado, o mercado e a sociedade civil, são as comunidades de políticas que integram 
redes de políticas setoriais. A comunidade política refere-se a um número limitado e relativa-
mente estável de membros, que dividem os mesmos valores e visão sobre quais deveriam ser 
os resultados da política específica. Ela se constitui a partir de suas relações com outros atores, 
organizados em comunidades ou não, no contexto de redes existentes em áreas específicas de 
políticas públicas. São cada vez mais influentes em processos decisórios complexos, nos quais 
os especialistas articulados a cada comunidade constroem problemas, explicações e alternati-
vas de solução, que são apresentadas a decisores, em geral estatais. Suas análises e propostas 
competem com outras de diferentes comunidades que atuam na mesma rede de política, na 
tentativa de fazer com que os decisores acatem suas interpretações e soluções, transformando-
as em políticas. 

Na área de saúde, no Brasil, é possível identificar essas comunidades agindo em diversos fó-
runs e espaços decisórios, afetando as decisões de gestores e competindo pela incorporação, na 
política de saúde, de propostas e soluções por elas defendidas. No CNS, foi possível identificar 
a formação, em nível nacional, de nova comunidade de política que apresenta um forte núcleo 
corporativo profissional e menor ocupação de postos governamentais, em comparação com a 
comunidade reformista do ‘movimento sanitário’. Constatou-se ainda que, ao lado do arcabou-
ço institucional-legal, foi o processo de configuração de estruturas de relações sociais no fórum 
e na arena decisória da área, tendo em vista a posição de atores e espaços decisórios nesta arena, 
que definiu, em grande parte, os papéis que os fóruns participativos aqui examinados exerceram 
no contexto da política de saúde.  

Características do desenho institucional do SUS, particularmente as comissões intergesto-
res, podem auxiliar na compreensão do motivo pelo qual o CNS (e também, possivelmente, os 
conselhos estaduais) ocupa um lugar relativamente secundário na arena decisória da área. No 
entanto, as escolhas estratégicas e as ações da comunidade de política que hegemonizavam a 
dinâmica de funcionamento do conselho, ao privilegiar a articulação com conselheiros estadu-
ais e municipais e ao buscar a redução do poder de atores de mercado e governamentais e da 
categoria médica no fórum, também contribuíram para que o conselho fosse colocado nessa 
posição. Assim, por um lado, o desenho institucional afetou as preferências de atores da área de 
saúde, levando os gestores estaduais e municipais e atores de mercado a agirem nas comissões 
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intergestores ou buscar o acesso direto a decisores governamentais, e não privilegiar o conselho 

como espaço de atuação. Por outro, as reflexões e ações de atores-chave na estrutura de relações 

configurada no conselho, no caso, a nova comunidade de política, foram no sentido de assumir 

o controle do fórum e de articular-se a partir dele nacionalmente, por meio da cadeia de controle 

social do SUS. Isso implicou o enfraquecimento do fórum como espaço decisório sobre a políti-

ca de saúde e de mediação de interesses entre atores com interesses e concepções divergentes. 

Por isso, o desenho institucional e também as ações dos atores favoreceram paraa que o conse-

lho viesse a ocupar essa posição secundária na arena decisória da área. 

As conferências de saúde têm sido menos estudadas que os conselhos. No entanto, os tra-

balhos existentes coincidem ao afirmarem seu o caráter democratizador da gestão em saúde 

no SUS. Estudos futuros que examinem as relações sociais que se estabelecem no espaço das 

conferências e em torno delas, durante o ‘processo conferencista’, poderão elucidar o papel das 

conferências na arena decisória da área de saúde em determinado momento histórico. 
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As novas democracias que se institucionalizam no período denominado Terceira Onda De-
mocrática, como é o caso do Brasil, exibem algumas das características formais das demo-

cracias, entre as quais uma constituição, separação dos poderes e eleições competitivas, tanto 
em âmbito legislativo como executivo e, ao mesmo tempo, proporcionam liberdade política aos 
cidadãos. No entanto, a despeito de tais características, observam-se, muitas vezes comporta-
mentos antidemocráticos por parte dos gestores públicos. Nessas circunstâncias, torna-se rele-
vante a discussão sobre a questão da regulação (Estado) e da participação política (sociedade) 
no Brasil.

A regulação diz respeito à legitimidade e às regras de ordenamento dos conflitos de sistema 
democrático. Pressupõe-se que em uma democracia estabelecida, os conflitos da sociedade, suas 
diferenças e desigualdades são controladas por um contrato social aceito pelas partes envolvidas, 
ou seja, Estado e sociedade. No entanto, a história tem mostrado que, na maior parte dos países 
da América Latina, é o Estado, o regime político, as instituições políticas e os próprios gestores 
públicos que têm contribuído para catalisar conflitos, comprometendo a governabilidade. Tal 
situação ocorre porque quando o Estado vê na sociedade um inimigo a ser combatido, ao invés 
de negociar por meio de um pacto com base na confiança reciproca, a tendência é que haja insta-
bilidade política, a qual mina os princípios e o fortalecimento da democracia a longo prazo.

Desse modo, quando o Estado se torna ineficiente e incapaz na resolução ou regulação dos 
conflitos entre os membros que conformam a sociedade política, o resultado pode-se plasmar 
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no deslocamento da conflitualidade mediante formas alternativas de ingerência política ou para 
a violência política.

Este parece ser o paradoxo que as novas democracias latino-americanas estão enfrentando, 
pois, se por um lado, têm experimentado avanços democráticos formais significativos, por ou-
tro lado, a conflitualidade social tem aumentado e a situação econômico-social da maioria da 
população continua em estado precário, podendo se constituir em fatores de desestabilização 
política. 

É considerando este cenário de redefinição democrática exigida pelas massas que radicalizam 
suas reivindicações, face à permanência de desigualdades sociais agudas que este artigo busca 
examinar a relação entre democracia, formas alternativas de participação política via construção 
de capital social e a possibilidade de constituir uma cultura política democrática na América La-
tina e, pontualmente no Brasil, com base na solidariedade e no associativismo como elementos 
complementares aos mecanismos formais de mediação política. 

É possível ter estabilidade política em condições de crise?
Iniciarei com a idéia sobre a qual me parece haver um consenso no Brasil e que sugere 

que a única maneira de combater a desigualdade social existente é por meio da consolidação e 
aprofundamento da democracia social. Isto porque a história tem mostrado que o crescimen-
to econômico em economias abertas e desregulamentadas não têm redundado na redução da 
desigualdade, mostrando que a resolução dos problemas sociais vai além da dimensão econô-
mica. Do ponto de vista da cultura política latino-americana, resultados de pesquisas realizadas 
nas últimas duas décadas têm mostrado que, para amplos setores da população, a democracia 
representativa aparece como uma instituição sem legitimidade, pois consideram que este tipo 
de regime não tem conseguido melhorar as condições de vida das pessoas (bunger; quintero, 
2001). Desse modo, os aspectos substantivos da democracia, tais como a confiança recíproca e a 
solidariedade, precisam ser considerados. A mera existência de crescimento econômico dentro 
do mesmo modelo (neoliberal) reproduz os esquemas de concentração de renda existentes e os 
vícios da política tradicional, tais como: clientelismo, patrimonialismo e personalismo. 

Tezanos (1996) argumenta que o mundo em que nos encontramos não é, sem dúvida, o 
mundo do conformismo, da estabilidade e da paz social que os profetas do fim da história 
vaticinaram (FukuYaMa, 1992). Pelo contrário, o que se constata com crescente freqüência é a 
fragmentação da sociedade e sérias ameaças ao contrato social vigente.

Tais ameaças já dão sinais de vida no processo de corrupção da democracia. Segundo San-
ches-Parga (2000), uma democracia se corrompe quando atua em detrimento da inclusão e con-
tra uma maior participação dos cidadãos. Tal situação pode ser observada quando há a convi-
vência simultânea de um regime democrático com um Estado oligárquico. Em outras palavras, 
é verificada a existência de instituições, leis, regras e procedimentos democráticos, mas estes 
são controlados, dominados e governados por poderes patrimonialistas de pessoas, grupos ou 
setores minoritários. Dessa forma, a despeito da existência da poliarquia, instaura-se um proces-
so de desativação da participação política promovido pela manutenção de práticas estatais que 
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visam desestimular o envolvimento político ou restringem a participação popular ao mero ato 
de votar a cada quatro anos, caracterizando uma democracia eleitoral (bobbio, 2001).

Na ausência de uma sociedade civil vibrante e participativa, os cidadãos geralmente recor-
rem a mediadores privados, à margem das instituições tradicionais de mediação política, prin-
cipalmente dos partidos políticos. Isto ocorre porque, de maneira geral, o Brasil, à semelhança 
dos outros países na América Latina, pode ser caracterizado como uma sociedade de massas, 
justaposta a uma configuração estrutural de caráter patrimonialista. Numa sociedade deste tipo, 
o Estado detém praticamente o poder absoluto na determinação das políticas públicas e a so-
ciedade tem um papel insignificante, decorrente de um processo histórico no qual o Estado se 
estruturou antes da sociedade. Nessa situação, não existe autonomia doméstica, ou seja, onde 
os cidadãos possam eficientemente influenciar as decisões governamentais que os afetam. Em 
tal contexto, o Estado, mesmo sendo democrático, não está submetido à regras eficientes de 
fiscalização e é muito mais responsivo às pressões externas do que às demandas internas, razão 
pela qual os investimentos sociais, via de regra, não correspondem adequadamente às necessi-
dades da população.

O impacto que uma situação dessa natureza tem no campo das relações sociais se manifesta 
na configuração de uma sociedade, em que se constata a desconstrução das relações primárias 
(familiares, de grupo ou baseadas na afetividade) em virtude do processo de modernização eco-
nômica e complexificação das sociedades, as quais passam a fazer parte de um mundo globali-
zado. As instituições que deveriam assumir o papel de construção de identidades coletivas num 
contexto de modernização e globalização, no caso os partidos políticos, não têm conseguido al-
cançar este objetivo. Dessa forma, as relações secundárias ou intermediárias são frágeis fazendo 
com que os cidadãos se sintam desprotegidos e desamparados pelo Estado e suas instituições. 
Paradoxalmente, esse sentimento de desamparo contribui para a manutenção e o fortalecimen-
to de práticas políticas atrasadas, as quais podem mudar, assumindo, conjunturalmente, novas 
feições, no entanto, mantendo sua matriz intacta. 

Em tal cenário, é inevitável a institucionalização de relações terciárias (identificação direta 
entre governantes e eleitores) as quais se materializam em âmbito nacional. Não é por acaso, por-
tanto, que pesquisas de opinião pública (World Values Survey,1981-2005) mostrem que os cidadãos 
avaliam de forma desvinculada o governante e o governo, como se fossem duas entidades distin-
tas, e esta divisão resulta numa proporção maciça de cidadãos que, na hora de votar, escolhem 
como fator de escolha a pessoa do candidato e não a instituição partidária que ele representa, 
instaurando o personalismo como elemento estrutural da política brasileira (siLva, 1984). Tal fato 
ocorre pela identificacão política do cidadão à margem das instituições convencionais de media-
ção política com o Estado e suas agências. O resultado não poderia ser outro, senão o surgimento 
de uma cultura política vulnerável a apelos demagógicos e populistas, mantendo, no máximo, 
uma democracia instável, na qual os partidos são vistos negativamente; os representantes eleitos 
não sabem a quem representam; os eleitores, de maneira geral, não lembram em quem votaram 
na última eleição, diminuindo, neste sentido, a capacidade em fiscalizar os gestores públicos. Em 
outras palavras, como é possível fiscalizar alguém que não lembramos?
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Este processo histórico reproduz práticas políticas tradicionais caracterizadas pela: (1) falta 
de credibilidade e confiança nos partidos políticos; (2) indiferença dos cidadãos em relação ao 
tipo de sistema político no país (na média, 52% dos brasileiros não se importam se o governo é 
democrático ou autoritário (pnuD, 2004); (3) instabilidade política, a despeito de procedimentos 
poliárquicos; (4) impossibilidade de construir uma tradição e valores próprios; (5) crise de iden-
tidades coletivas e (6) dificuldade em qualificar e empoderar a cidadania.

Esses fatores contribuem para a crescente despolitização e desapego pela política por parte 
das pessoas, que passam a avaliar a democracia em termos de forma e não de conteúdo, produ-
zindo uma administração política e econômica de caráter imediatista e não-programática. Nessa 
perspectiva, a assimetria entre desenvolvimento econômico e político se mantém e se agrava, 
produzindo uma crise de representação e participação política.

A assimetria entre o econômico e o político-social
Uma crise se manifesta quando as contradições históricas não conseguem ser resolvidas 

pelas instituições convencionais de mediação política, neste caso, os partidos políticos. Nessas 
circunstâncias, gera-se um processo crescente de distanciamento entre as autoridades constituí-
das e os cidadãos, obstaculizando o enraizamento de valores democráticos duradouros. No seu 
lugar emergem a fragmentação social e a perda de identidades coletivas. 

Isso ocorre a despeito da existência de fatores externos e pressões criadas pela oposição 
doméstica para limitar a capacidade dos governos em impor, unilateralmente, suas políticas 
e continuar a governar sem levar em conta as demandas da população. Essas pressões, no en-
tanto, não têm sido suficientes para gerar uma nova distribuição do poder. Como resultado, as 
reformas políticas e sociais são incompletas e os novos regimes têm evitado mudanças por meio 
de manipulação das instituições, contando com o desempenho de uma oposição complacente. 
Desse modo, os novos regimes continuam a utilizar o processo democrático sem, no entanto, 
compartilhar o espaço decisório com o Legislativo e o Judiciário, os quais, num cenário de do-
mínio presidencialista, têm assumido lugar secundário. No discurso, as novas democracias se 
mostram comprometidas com a democratização da sociedade, a redistribuição do poder e com 
o processo de empoderamento dos cidadãos, mas, na realidade, utilizam práticas políticas que 
reduzem a pressão interna por uma maior democratização.

A existência de regimes que misturam a democracia formal e tendências populistas tem se 
institucionalizado na América Latina, em virtude das democracias formais terem de enfrentar 
os déficits de credibilidade face ao não-cumprimento de seus próprios postulados. Nessas cir-
cunstâncias acredita-se que o conceito de democracia inercial , postulado neste artigo captura 
adequadamente sua natureza. 

O conceito de democracia inercial identifica a fragilidade do sistema político em organizar 
a vida democrática do país, apontando que, em muitos casos, tem sido o próprio regime e o 
Estado que produzem uma maior conflitualidade social no país, ao invés de reduzi-la. As ca-
racterísticas desse tipo de sistema político inercial, portanto, se materializam quando: (1) se 
produz uma legitimidade jurídica, simultaneamente com (2) a ausência de legitimidade social. 
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Aplica-se, portanto, à países em que, apesar de todas as tramas formais, o poder se mantém 
concentrado nas mãos de governos que não prestam contas e, de maneira geral, praticam uma 
soberania doméstica em relação às demandas da sociedade.

A característica essencial de uma democracia inercial é a presença e o funcionamento de me-
canismos que relegam os poderes do Legislativo e Judiciário a lugar secundário, sob a justifica-
tiva da necessidade em dar governabilidade ao país. Se, por um lado, o objetivo da governabili-
dade é alcançado pela implementação de procedimentos formais, no campo econômico e social 
se constata a presença crônica de desigualdades, as quais inibem o crescimento econômico e 
aprofundam as desigualdades existentes. 

Tal situação tem-se materializado na predominância da ‘engenharia institucional’ como me-
canismo único e eficaz de correção das dificuldades do sistema político, na expectativa de que 
tal abordagem produza resultados sociais, de forma imediata, sendo que as mais importantes 
são: melhor redistribuição econômica e diminuição das desigualdades sociais.

Já que a dimensão institucionalista não tem redundado na constituição de uma estrutura que 
organize e facilite a tarefa de governar, gerando as bases para um desenvolvimento equitativo e 
sustentável que vise desconcentrar o poder, aparece o fenômeno da inércia política. 

Assim, a natureza inercial de uma democracia se materializa quando há uma assimetria 
entre fatores econômicos (crescimento econômico, aumento das exportações, aumento da pro-
dutividade industrial, a disseminação da robótica e da informática) e fatores sociais (estagnação 
dos investimentos sociais, limitação da participação popular, incompetência dos partidos em 
mediar a representação política e incapacidade do Estado em regular os conflitos). Essa assime-
tria se manifesta na constituição de uma cultura política híbrida, na qual pode haver um apoio 
difuso ao regime político (easton, 1965) sem, no entanto, solidificar uma coesão social. Nessas 
circunstâncias, a despeito dos avanços na esfera econômica e poliárquica, as democracias latino-
americanas se confrontam com uma sociedade apática e pouco participativa, onde as mudanças 
introduzidas com reformas econômicas e políticas não enfrentam os problemas sociais com 
políticas públicas eficientes, mas com políticas assistencialistas. 

Nesse contexto, a noção de democracia inercial prospera em contextos em que se consta-
ta uma incongruência entre avanços poliárquicos e estagnação dos investimentos sociais. Isto 
ocorre porque a poliarquia opera baseada em duas dimensões que são incompatíveis, as eleições 
e o particularismo.

A dimensão poliárquica, portanto, embora necessária, não é suficiente para responder a 
questões estratégicas, tais como: o grau de responsividade do regime, o atendimento às de-
mandas da população, o nível de prestação de contas dos gestores públicos, o financiamento de 
campanhas, a responsabilidade da intermediação efetiva entre Estado e sociedade via partidos 
políticos e a crescente corrupção. Desse modo, nem sempre as regras formais explicam o que 
ocorre na realidade, que funciona, ainda, por meio de mecanismos políticos tradicionais. Nessas 
circunstâncias, a forma como a governabilidade tem sido operacionalizada na América Latina 
não tem contribuído para melhorar a relação Estado-sociedade, e sim para plasmar uma nova 
articulação interna dos poderes institucionais.
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Emblemático dessa situação é o atual modelo econômico vigente no Brasil, de caráter con-
centrador e de acumulação de riqueza, o qual tende a polarizar, de forma irreconciliável, a 
sociedade, afetando, principalmente, a classe média que, historicamente, tem sido considerada 
essencial para atenuar os conflitos sociais e as contradições, bem como para proporcionar o bem 
comum. Se, por um lado as políticas redistributivas têm auxiliado na redução da pobreza, ao 
mesmo tempo, não têm conseguido diminuir os índices de desigualdade.

No lado da sociedade, a desigualdade pode gerar mobilizações populares, demandas distri-
butivas, questionamento da democracia e de sua legitimidade, enfraquecendo significativamen-
te as instituições de mediação política e desestimulando a participação política.

Sem uma participação efetiva da sociedade, o processo de representação política, por parte 
dos partidos, fica comprometido. De fato, pode-se argumentar que a natureza de facções dos par-
tidos é conseqüência da ausência de coesão social e da estrutura social. Após 20 anos da elabora-
ção da Constituição Brasileira que visava restaurar a dimensão social, os resultados estão abaixo 
das expectativas que foram criadas na população, conforme pode ser constatado na Tabela 1.

O Índice de Reforma Econômica se conforma de cinco componentes: políticas de comércio 
internacional, políticas impositivas, políticas financeiras, privatizações e contas de capitais. O 
índice vai de 0, que indica uma falta de reformas orientadas para o mercado, a 1, que indica a 
aplicação de reformas fortemente orientadas para o mercado. 

Conforme dados da Tabela 1, observa-se que os Índices de Reforma Econômica aumentaram 
no período entre 1981 e 2003, o que é consistente com as propostas neoliberais de redução do 

Brasil

Índice de 
reforma 

econômica

Índice de 
democracia 

eleitoral

Cresci-
mento do 
PIB real 

per capita 
anualizado 

(%)

Pobreza
Indigência 

(%)
Coeficiente 
de Gini (2)

Desemprego 
urbano

1981-90 0,52 0,70 1,8 48,0 23,4 0,603 5,2
1991-97 0,75 1,00 0,6 40,6 17,1 0,638 5,3
1998-03 0,79 1,00 1,2 37,0 12,7 0,640 7,1

América Latina

Índice de 
reforma 

econômica

Índice de 
democracia 

eleitoral

Cresci-
mento do 
PIB real 

per capita 
anualizado 

(%)

Pobreza
Indigência 

(%)
Coeficiente 
de Gini (2)

Desemprego 
urbano

1981-90 0,58 0,64 0,7 46,0 20,4 0,554 8,4
1991-97 0,79 0,87 0,7 41,9 17,9 0,557 8,8
1998-03 0,83 0,92 1,2 41,8 17,4 0,566 10,4

Tabela 1 – Comparação de reformas econômicas, democracia eleitoral e desigualdades sociais.

Notas: (1) Média simples; (2) ponderado por população; (3) de período a período.

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), 2004.
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tamanho do Estado e a institucionalização do mercado como ente regulador da economia. No 
que se refere ao Índice de Democracia Eleitoral, o Brasil alcança a máxima pontuação, ou seja, 
a de 1, no período que vai de 1991 a 2003, revelando que as principais formas de representação 
política formal estão consolidadas. Em respeito ao crescimento do Produto Interno Bruto (PIB), 
nota-se que o Brasil, semelhantemente à América Latina, começa a experimentar um processo 
crescente, embora ainda abaixo do que seria necessário para gerar uma situação de sustentabili-
dade social. Nas colunas restantes, as quais dizem respeito à dimensão subjetiva da democracia, 
os resultados, embora à primeira vista pareçam positivos, são pouco alentadores para o futuro. 
O número de pobres e indigentes continua muito elevado, bem como os índices de desigual-
dade (Coeficiente de Gini) e o desemprego urbano que, ao invés de diminuir, tem crescido 
significativamente.

Esses dados revelam que o bom desempenho econômico e eficácia da gestão governamental 
podem ser inócuos, se não são criadas as bases de uma melhor redistribuição econômica, via 
investimentos sociais e participação política popular cidadã, a qual também se constitui em 
agente de governabilidade.

Quando a desigualdade está associada com resultados sociais negativos das políticas públi-
cas implementadas pelo governo vigente e quando há, também uma ausência da sociedade na 
governabilidade, então, se cria uma situação em que os cidadãos mostram predisposições híbri-
das com o regime democrático, como pode ser visto na Tabela 2.

Ao indagar os brasileiros sobre o nível de satisfação com o funcionamento da democracia 
(Tabela 2), constata-se que houve uma redução significativa de 60,9%, em 2002, para 41%, em 
2006, entre aqueles que estavam insatisfeitos ou pouco satisfeitos. Em um nível geral de satis-
fação, a percentagem aumentou de 25,3% (em 2002) para 38,6% (em 2006), enquanto aqueles 
muito satisfeitos diminuíram de 5% em 2002 para 4%, em 2006. Esses dados revelam que o 
nível de satisfação com o desenvolvimento democrático no país cresceu de 2002 para 2006, 
sugerindo a ampliação do apoio difuso aos princípios democráticos.

Estar satisfeito com o funcionamento da democracia não significa necessariamente que o 
sistema esteja fortalecido ou consolidado. Da mesma forma, estar insatisfeito com a democracia 

Tabela 2 – Nível de satisfação com o desenvolvimento da democracia no Brasil (%).
2002 2006

Nada satisfeito 25,8 14,3
Pouco satisfeito 35,1 26,7
Nem satisfeito, nem insatisfeito 1,8 11,6
Satisfeito 25,3 38,6
Muito satisfeito 5 4,1
Não sabe o que é democracia 4,8 -
Não sabe 1,7 4,3
Não responde 0,5 0,4
Total 100 100

Número de entrevistas realizadas: 2002 = 2.513; 2006 = 1.000.

Fonte: Escola Superior de Estatística da Bahia, (eseb). 
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não sugere a predisposição dos cidadãos em apoiar rupturas institucionais. A percepção híbrida 
de democracia presente na cultura política brasileira fragiliza a convicção de apoio aos princí-
pios democráticos, tornando os brasileiros vulneráveis a apelos populistas e demagógicos.

Quando se inclui, na análise, dados de natureza econômico-social (Tabela 1), os resultados 
sugerem estar em andamento um distanciamento entre as classes, o que resulta no aumento 
dos conflitos sociais, principalmente de homicídio e roubo. Essas diferenças sociais aumentam a 
possibilidade de conflitos e podem estar associadas ao aumento da freqüência de mobilizações 
populares contra o governo. 

 Tal cenário produz não somente efeitos de natureza econômica, mas introduz diferenciações 
de cultura e linguagem. Essa situação é mais saliente em sociedades em que a desigualdade está 
enraizada, como é o caso da brasileira. Na medida em que a desigualdade persiste, a tendência 
se materializa na polarização socioeconômica, impactando os padrões de distanciamento do 
cidadão não só em relação às instituições políticas, mas entre si. Reaproximar os cidadãos em 
ações coletivas é, portanto, o desafio que o país enfrenta em sua caminhada democrática. 

As desigualdades persistem ao longo do tempo, apesar da presença de instituições democrá-
ticas formais e do grau de liberdade política concedido aos cidadãos. Por exemplo, a despeito 
de permitir uma liberdade de imprensa razoável, a concessão de um espaço para organizações 
autônomas da sociedade civil para operarem; a facilidade para o empreendimento de negócios 
privados, propiciando, dessa maneira, o surgimento de novas elites na arena política, não é 
observado igual concessão de espaço para o debate sobre a natureza do poder político na so-
ciedade. Este cenário tem distorcido a capacidade de deliberação dos cidadãos em sociedades 
materialmente não-resolvidas, como é o caso do Brasil, onde se pressupõe que a sociedade civil, 
cada vez mais ativa e articulada, está exigindo uma reforma do sistema político e do Estado de 
nova geração.

O debate a respeito da superioridade de formas deliberativas de ingerência política tem sido 
suscitado pelo processo de democratização na Região, com um processo de descentralização 
administrativa para os municípios, a implementação de procedimentos de transparência, o aper-
feiçoamento da carreira, instâncias de variadas ordens de controle, a instalação de mecanismos 
ativos de combate à corrupção e a ampliação de espaços para a participação popular.

Nessa direção, a visão de cidadania contemporânea estaria superando algumas falácias de-
rivadas do pensamento economicista ultra-ortodoxo predominante nas décadas anteriores, ou 
seja, que se devia prescindir do Estado, minimizá-lo e confiar tudo ao mercado, dando lugar a 
uma concepção que sinaliza para uma aliança entre um Estado capaz, e com sensibilidade social, 
empresas socialmente responsáveis e uma sociedade civil plenamente mobilizada. Esse proces-
so estaria tangibilizando as novas demandas societárias e produzindo o fortalecimento da socie-
dade civil. Esse argumento é proposto com base no crescimento das organizações constituídas 
desde a base, por iniciativa dos cidadãos, ao mesmo tempo em que parece estar aumentando o 
interesse entre as novas gerações em fazer parte dessas organizações.

Nesta perspectiva, o desafio contemporâneo para países em desenvolvimento como o Brasil, 
radica na busca de dispositivos que auxiliem na consolidação de uma base material efetiva, a 
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qual se complemente aos mecanismos formais democráticos e aos dispositivos alternativos de 
envolvimento político.

Huntington (2000) assinala que as ameaças para as Democracias da Terceira Onda não ema-
narão de rupturas institucionais ou golpes de Estado, mas dos próprios participantes do proces-
so democrático, a classe política, a evidência sugere que após assumirem o poder, manipulam 
os mecanismos democráticos para limitar os avanços sociais e as políticas redistributivas. Visto 
sob essa ótica, o perigo eminente à democracia contemporânea radica na sua fragilidade e cres-
cente erosão de princípios democráticos, que em geral, provêm da iniciativa daqueles que foram 
eleitos para dirigi-la.

Paradoxalmente, um dos principais argumentos dos gestores públicos é de que uma demo-
cracia efetiva e legítima exige a participação dos cidadãos. Nesse sentido, quando se constata 
que as pessoas não têm predisposições atitudinais para se envolver nessa arena, supõe-se que a 
democracia enfrenta dificuldades.

A democracia em sua dimensão minimalista pode prosperar quando torna os cidadãos con-
sumidores mais sofisticados da política e oferece canais, por meio dos quais suas demandas 
podem ser articuladas. 

Muitos dos debates a respeito de formas alternativas à democracia poliárquica focalizam a 
dimensão normativa sobre os méritos da democracia direta ou deliberativa, pois colocam o ci-
dadão no centro da análise, em relação à democracia representativa, que o vê como mero expec-
tador. Algumas das abordagens que surgiram nos últimos anos a este respeito são: a democracia 
participativa de Pateman (1970); a democracia deliberativa de Habermas (1984), a democracia 
associativa de Cohen (2000) e a democracia radical de Mouffe (1996). Trataremos, a seguir, das 
questões sobre o impacto da democracia deliberativa em produzir boas ou más políticas públi-
cas e a quais interesses servem.

Basicamente, busca-se avaliar se o novo impulso à participação do início do século 21 terá 
somente o significado de moda transitória, ou se, de fato, começam a aparecer as pré-condições 
necessárias para que a participação se instale solidamente no contexto histórico brasileiro.

A premissa central sobre a qual se constrói a teoria da democracia deliberativa (HaberMas, 
1984) diz respeito aos processos decisórios que, se presume, resultam da discussão pública 
coletiva e plural. Nesta perspectiva, a democracia deliberativa parece reunir de forma mais ar-
ticulada as características deste tipo de participação, enquanto modelo ou ideal democrático 
que resolve os problemas de participação da democracia representativa que se resume a dar 
legitimidade ao resultado eleitoral.

Embora em sua dimensão normativa a deliberação pública dos assuntos políticos por parte 
da cidadania seja um desiderato, na prática enfrenta problemas operacionais, pois parte do prin-
cípio que todos os cidadãos estão em condições iguais de deliberar, o que não corresponde à rea-
lidade, principalmente em países que exibem altos níveis de desigualdade econômica, política e 
social. Produzir consensos publicamente compartilhados, nessas circunstâncias, é muito difícil.

Mesmo as experiências que foram desenhadas na Constituição de 1988 para possibilitar a 
produção de consensos básicos em questões estratégicas, tais como os conselhos de saúde, da 
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infância e do adolescente (GonzáLez, 2000), têm mostrado uma tendência de ‘elitização’, carac-
terizada por ciclos (viciosos) de participação e representação em que os mais cultos, 

organizados e com recursos materiais assumem os espaços de representação social, espaços estes 

que tendem a refinar (e reafirmar) o seu estoque de informação e qualificação (técnica e política) 

perante as bases sociais. (LuChMan, 2001, p. 64).

A dificuldade em implantar uma democracia deliberativa no Brasil e na América Latina resi-
de na impossibilidade de produzir cidadãos politicamente informados e sofisticados, em virtude 
da falta de oportunidades educacionais, as quais comprometem a sua capacidade de participar 
na esfera política em condições iguais com aqueles que tiveram o privilégio de avançar intelec-
tualmente. No caso do Brasil, implica uma massa de indivíduos que, se não são excluídos por 
problemas materiais, são silenciados por procedimentos que exigem competência comunicativa 
e organizativa. 

Segundo González (2000), a participação nos Conselhos apresenta obstáculos que impossi-
bilitam uma deliberação eqüitativa, na medida em que não conseguem resolver problemas que 
envolvem interesses antagônicos e/ou irrenconciliáveis. De maneira geral, a presença desses 
fatores redunda no esvaziamento da dimensão deliberativa.

A dificuldade em promover a implantação de processos deliberativos como formas alternati-
vas à democracia baseada em procedimentos tem produzido outras reflexões de caráter micros-
social que buscam o resgate do cidadão para a esfera pública. Uma dessas iniciativas teóricas é 
o capital social.

Capital social
Por razões associadas à persistência da pobreza e à exclusão social, esforços conceituais 

alternativos aos paradigmas econômico e político vigentes na literatura têm sido desenvol-
vidos, cujo objetivo se direciona no sentido de encontrar mecanismos de resolução desses 
problemas.

Diferentes modalidades têm sido utilizadas para melhorar a interlocução entre Estado e so-
ciedade, dentre elas o processo de descentralização e o aumento da relevância dos governos 
locais, os quais começam a operar na facilitação de programas locais de desenvolvimento.

A constituição de 1988 catalisou, como parte do processo de redemocratização brasileira, 
um regime político no qual os cidadãos teriam papel ativo e protagônico na gestão pública, por 
meio da criação de Conselhos de Gestão, vinculado à políticas setoriais diversas. Essa iniciativa 
visava uma articulação orgânica entre a democracia formal representativa e dispositivos de de-
mocracia direta, os quais emanam de uma cultura política associativa.

O propósito a ser alcançado era articular os princípios da democracia formal/legal que esta-
belece os limites dos direitos e deveres dos cidadãos com formas alternativas de ingerência polí-
tica. Tratava-se da efetividade do regime democrático em proporcionar um bem-estar universal 
com qualidade de vida, ou seja, o Estado garantiria o acesso à educação, moradia, saúde, trans-
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porte e segurança a todos os cidadãos. Esse processo solidificaria a justiça social, fomentando o 
bom funcionamento do contrato social.

No entanto, o que se tem constatado nas últimas décadas, é o chamado paradoxo da demo-
cracia inercial (Baquero, 2007), o qual aponta para a existência de um regime democrático que 
convive com uma situação de aumento das desigualdades, da exclusão social, má distribuição 
de renda e constrangimentos de acesso a direitos e liberdades dos cidadãos.

Tal situação, ao invés de consolidar a coesão social e o revigoramento democrático, tem 
produzido maior desigualdade e erosão dos laços sociais. As pesquisas de opinião (Latino-
barôMetro, 1995 a 2007) têm constatado que, como resultado desse cenário, são difundidas 
imagens negativas sobre a política e as autoridades públicas, e avaliações pessimistas sobre o 
futuro, precisamente em áreas que dizem respeito ao desemprego, à violência e à deterioração 
do meio ambiente.

A ausência de perspectivas razoáveis para o futuro tem instalado nas pessoas um temor pela 
incerteza e previsibilidade do futuro. Nessa perspectiva, os cidadãos das novas democracias 
reivindicam algo mais do que meramente um regime democrático, ou seja, demandam melhor 
qualidade democrática.

A qualidade democrática, no campo da participação política popular, diz respeito a estimular 
a participação mais efetiva dos cidadãos, sem que isso signifique a substituição dos organismos 
convencionais de mediação política da democracia representativa. Esse objetivo seria alcançado 
pela construção de formas alternativas de participação popular, mediante: (1) a potencialização 
do papel da vida associativa dos cidadãos com uma conduta mais ética e cívica; e (2) a articu-
lação de um conjunto de normas estabelecidas pelo Estado, as quais estimulem as associações 
para um comportamento mais solidário (tezanos, 1996).

Nesse cenário, o conceito de capital social surge num momento de déficits explicativos pelas 
teorias vigentes (pontualmente a vertente institucionalista) sobre a persistência de obstáculos ao 
progresso político e social do país. Na tentativa de ir além de explicações formais e preponde-
rantemente econômicas, os adeptos da teoria de capital social buscavam incorporar a estrutura 
social na análise econômica do comportamento humano.

A obra de Putnam (1996) proporciona a definição mais utilizada para o conceito de capital 
social, o qual é entendido como as características da organização social, tais como, redes, nor-
mas e confiança, as quais facilitam a coordenação e a cooperação para benefício mútuo ou da 
comunidade (WooLCoCk; NaraYan, 2000). Na dimensão sociológica (CoLeMan, 1981) os indiví-
duos são considerados os ‘proprietários’ e os beneficiários de capital social. Do mesmo modo 
que outras formas de capital, o capital social é produtivo, tornando possível alcançar determina-
dos fins que não seriam possíveis na sua ausência.

Nesta perspectiva, capital social é uma peculiaridade da estrutura social, não é proprie-
dade privada de alguém, pertence a todos e a ninguém, todos podem ser beneficiados por 
ele e ele facilita o fortalecimento coletivo e o senso de pertencimento (Govea e RoDrigues, 
2004). Este fortalecimento resulta da constituição da existência de redes de relacionamento 
duradouras que, mediadas por estruturas sociais específicas (família, escola, amigos, colegas 
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de trabalho, entre outros) geram normas que regulam seu funcionamento, com base na re-
ciprocidade e confiança mútua, produzindo não só confiança nos outros, mas também nas 
instituições políticas.

Com base nessas observações avaliaram-se os níveis de desconfiança política dos latino-
americanos nas instituições políticas.

Os dados da Tabela 3 apontam uma situação já conhecida na América Latina, qual seja 
o elevado número de pessoas que não vêem nas instituições políticas, ou comunitárias, 
agências eficientes e críveis de representação de suas reivindicações. Na dimensão das insti-
tuições políticas strictu senso, o percentual dos que confiam pouco ou não confiam está quase 
sempre acima de 80% em Porto Alegre, Montevidéu e Santiago do Chile. Tentar construir 
capital social nessas condições é tarefa difícil, lenta e sinaliza para a necessidade de começar 
trabalhos de base e não de imposição superficial para motivar os cidadãos a participar, mui-
to menos a confiar. Os partidos políticos têm perdido a capacidade de construir identidades 
coletivas baseadas em propostas ideológicas. Nota-se que na dimensão da confiança social 
ou comunitária, os índices de desconfiança são também, relativamente elevados, exceto o 
que diz respeito à família.

Assim não é de surpreender que as questões relacionadas à igreja, às associações comuni-
tárias e aos vizinhos não geraram respostas positivas; pelo contrário, a soma dessas duas cate-
gorias, nessas três variáveis, alcançou percentual acima de 50% de desconfiança. Esses dados 
sugerem que a ‘estrutura de oportunidades políticas’, propiciada por organizações informais 

CP = confia pouco; NC = não confia.

Número de entrevistas realizadas: Porto Alegre = 510; Montevidéu = 500; Santiago do Chile = 500.

Fonte: Pesquisa sobre desenvolvimento sustentável e capital social na promoção da cidadania na América Latina. Núcleo de Pesquisa sobre América 
Latina (Nupesal), 2006.

Tabela 3 – Nível de desconfiança dos latino-americanos (%).
Porto Alegre Montevidéu Santiago do Chile
CP NC CP NC CP NC

Congresso Nacional 51 40 49 22 54 40
Governo Federal 58 31 36 17 16 55
Assembléia Legislativa 55 36 - - - -
Governo Estadual 55 33 - - - -
Câmara Municipal 52 35 43 20 - -
Governo Municipal 55 31 38 17 - -
Judiciário 47 26 45 28 - -
Partidos políticos 47 26 45 28 35 62
Polícia 52 34 44 41 57 24
Igreja 41 18 26 44 31 18
Família 11 2 7 3 8 2
Vizinhos 55 15 35 11 48 22
Associações comunitárias 49 19 37 11 50 32
Sindicatos 46 28 37 31 37 46
Meios de comunicação 53 21 47 23 - -
N 500 500 500
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revelando aliados em potencial e mostrando onde as elites e as autoridades são frágeis, não 
constitui eficiente catalisadora de ações coletivas (TarroW, 1996).

Exemplos dessas iniciativas têm levado os cientistas políticos identificados com uma linha 
pós-tocqueville a argumentar, com base na vasta evidência empírica acumulada, que a qualidade 
da vida pública e que o desempenho das instituições sociais são influenciados por normas e redes 
de engajamento cívico. Da mesma maneira, as pesquisas em educação, saúde, economia e socio-
logia têm constatado resultados positivos nessas áreas em comunidades civicamente engajadas.

A teoria de capital social (CS) está intimamente ligada à noção de sociedade civil. Argumenta-
se (putnaM, 1996) que uma sociedade civil densa, na qual os cidadãos mostram predisposições e 
comportamentos para se envolver em associações voluntárias, se constitui em campo fértil para 
acumular CS. O processo de socialização predispõe as pessoas a aprender a confiar umas nas 
outras e, dessa forma, resolver o problema da ação coletiva.

As perspectivas teóricas que se posicionam positivamente em relação ao conceito de CS, 
assim o fazem com base nos efeitos positivos que CS têm nos agregados sociais. Os princi-
pais autores nesta linha de análise são: Coleman (1981); Putnam (1996) e Fukuyama (1992) 
que, segundo Durlauf e Fafchamps (2004, p.5), desenvolvem seus estudos com base em três 
princípios subjacentes, sendo eles: 1) o capital social gera externalidades positivas para os 
membros de um grupo; 2) essas externalidades são alcançadas por meio da confiança, normas 
e valores recíprocos e suas conseqüências nas expectativas e comportamentos, e 3) valores, 
normas e confiança mútua emergem de mecanismos informais de organizações baseadas em 
redes sociais e associações.

Do ponto de vista destes fatores, o capital social é sempre desejado na medida em que sua 
presença está equacionada com resultados positivos. Ao mesmo tempo, alertam que é possível 
alcançar resultados positivos sem o uso de CS. Se tal argumento é aplicável à sociedades mate-
rialmente resolvidas, o mesmo não pode ser dito de países com problemas estruturais, os quais 
geram pobreza e exclusão social e onde os cidadãos são pouco afeitos a se envolver no campo 
político, conforme foi constatado na Tabela 3. 

Se, do ponto de vista normativo, a noção de capital social é positiva, na prática é preciso 
contextualizá-la. Por exemplo, acreditamos que, no caso da América Latina, a questão a respeito 
de como o capital social é constituído não tem sido abordada adequadamente. Existem estudos 
que avaliam empiricamente os efeitos de capital social, porém a questão de como esse capital 
social é constituído não tem sido analisado com profundidade. Essa preocupação sinalizou para 
a necessidade de incorporar a história dos valores culturais como dispositivos de formação de 
capital social, ao mesmo tempo em que aponta para a premência de tratar com a questão de 
transformação de valores e de normas que geram fragmentação social, inibindo, portanto, a 
iniciação de capital social.

O capital social não é inerentemente bom ou ruim. Seu valor social ou sua utilidade depende 
do resultado produzido que se tornou plausível em virtude do valor colateral do capital social. 
Visto sob esta perspectiva, o capital social pode ter um impacto de promoção da cooperação ou 
dimensão de exclusão, gerando polarização social e participação política ineficiente.
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Capital social e participação
Estudos recentes têm argumentado que o capital social tem uma influência significativa nos 

níveis de participação dos cidadãos. Pressupõe-se que pessoas em comunidades cívicas têm 
o potencial de influenciar o processo decisório em relação a serviços públicos mais eficientes, 
na medida em que estão em melhor posição para agir coletivamente e alcançar seus objetivos 
compartilhados. O que não é o caso de comunidades que não demonstram tais predisposições 
(PutnaM, 1996). Nessa perspectiva, a natureza protagônica ou não dos cidadãos na arena política 
depende dos níveis disponíveis de capital social, o qual é constituído pelos laços comunitários 
estabelecidos entre os membros de uma comunidade, direcionando-os a participar no processo 
de construção de uma democracia com melhor qualidade.

Grande parte da literatura sobre progresso democrático considera que a existência de um 
eleitorado bem informado é condição sine qua non para o fortalecimento do sistema político. 
Igualmente, é argumentado que a participação política está no âmago da teoria democrática e 
que, sem esse envolvimento cidadão, a democracia enfrenta problemas de legitimidade e efi-
ciência. A promoção de valores democráticos, portanto, também dependeria do grau de inten-
sidade do envolvimento político popular. A ausência de participação popular, portanto, estaria 
provocando o debilitamento dos princípios democráticos e da cidadania.

Esta tem sido uma das principais razões que geraram o ‘renascimento’ da teoria da cultura 
política e da cidadania protagônica, via capital social, como instrumentos complementares para 
fazer face aos dilemas que as novas democracias enfrentam.   

Na medida em que a democracia representativa não tem conseguido resolver o problema da 
participação popular ampla, uma das preocupações das Ciências Sociais têm sido avaliar o grau 
de envolvimento e participação dos cidadãos na política por meio de organizações alternativas. 
Há um consenso, nesta perspectiva, de que a existência de mecanismos formais da democracia 
não é suficiente para garantir um maior e melhor protagonismo dos cidadãos. A menos que 
os cidadãos confiem nas instituições políticas e participem em atividades de natureza política, 
além dos dispositivos convencionais, a democracia pode-se restringir à sua dimensão eleitoral 
ou procedimental.

O pressuposto subjacente à idéia do progresso da democracia acontece com base na idéia de 
que a maior participação dos cidadãos na política produz governos mais responsivos e respon-
sáveis porque são eficientemente fiscalizados pela cidadania. Igualmente, as demandas sociais 
da sociedade encontram respostas por parte dos gestores públicos em forma de políticas públi-
cas. Este processo além de gerar um círculo virtuoso da democracia, gera mais legitimidade do 
regime democrático.

Embora o ritual do voto seja amplamente reconhecido como fator fundamental da constru-
ção da democracia, nem sempre este ato reflete as opiniões das pessoas em relação à política, 
até porque este ato é obrigatório. Estudos sugerem (Huntington; NeLson, 1976) que os eleitores 
podem ser mobilizados para votar por meio do uso de medidas coercitivas ou por meio de co-
optação clientelística. Desse modo, comparecimento às urnas não se constitui num indicador 
sólido do grau de participação dos cidadãos na governança democrática.



143

Democracia, participação e capital social no Brasil hoje

Níveis elevados de participação política não são garantia de progresso democrático. Existe 
evidência de que o uso de capital social pode redundar, também, em participação elevada em 
atividades não-democráticas (BerMan, 1997). Deste modo, os resultados na participação políti-
co-social das pessoas dependem, fundamentalmente, da natureza, objetivos e capacidade das 
agências mediadoras, sejam elas formais (partidos) ou informais (associações voluntárias). Neste 
sentido os dados a seguir, analisam o grau de participação política dos latino-americanos tanto 
em sua dimensão convencional (eleitoral) quanto em sua dimensão social e comunitária. Os 
dados são apresentados na Tabela 4.

De maneira geral, os dados da Tabela 4 mostram, de forma contundente, o baixo grau 
de participação política das pessoas na América Latina. Embora Montevidéu se sobressaia 
significativamente a Porto Alegre e Santiago do Chile, as percentagens não ultrapassam um 
quarto dos entrevistados em qualquer categoria. Duas interpretações podem ser feitas: 1) não 
há uma tradição de participação política na América Latina, inclusive nas cidades mais politi-
zadas e urbanizadas e 2) Montevidéu está um pouco acima das outras cidades, em termos de 
envolvimento político. Esses dados sustentam a idéia de que é crescente o número de pessoas 
que se afastam do cenário político por não acreditarem que se engajarem nele alguma coisa 
significativa pode mudar.

Motivar as pessoas a refletirem sobre a importância de se engajar ativamente na política 
passa por um processo de estímulo a base e não se constitui como conseqüência de iniciativas 
descontextualizadas. Assim, um primeiro passo está na compreensão diferenciada entre de-
senvolvimento comunitário e trabalho comunitário. O primeiro se refere às políticas estatais e 
o segundo, à intervenção ativa de trabalhadores profissionais nas comunidades, engajando-se 
tanto no contexto das políticas, bem como nos assuntos e preocupações populares. Segundo 
Martin e Shaw (2000, p. 402), desenvolvimento comunitário diz respeito ao tratamento das 

Número de entrevistas realizadas: Porto Alegre = 510; Montevidéu = 500; Santiago do Chile = 500.

Fonte: Pesquisa sobre desenvolvimento sustentável e capital social na promoção da cidadania na América Latina. Núcleo de Pesquisa sobre América 
Latina (Nupesal), 2006.

Porto Alegre Montevidéu Santiago
Partidos políticos 4,7 11,6 2,8
Reuniões políticas 5,7 12,2 3,4
Comícios 7,5 27,2 10,6
Associações comunitárias 6,7 14,8 9
Associações religiosas 17 12 23,6
Associações sindicais 5,7 7,6 1,8
Cons. Populares 4,3 12,2 -
ONGs 5,3 9,6 3,2
Orçamento participativo 4,3 6,7 -
Abaixo-assinados 22,2 23,8 13
Protestos e manifestações 9,3 14,3 8
Greves 5,9 14 8
Ocupação de prédios 2,2 4,6 1

Tabela 4 – Percentuais de prticipação política dos latino-americanos.
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pessoas como objetos de políticas e, trabalho comunitário se orienta no sentido de desenvolver 
o papel das pessoas como sujeitos na política. O objetivo não é separar essas duas dimensões, 
mas incidir sobre as duas na tentativa de gerar governos mais responsáveis e responsivos a uma 
cidadania mais atenta e eficiente na fiscalização dos gestores públicos.

Foi deduzido dos dados apresentados nas Tabelas 3 e 4 que a desconfiança dos latino-ame-
ricanos nas instituições políticas é elevada, e sua participação política baixa, tanto em sua di-
mensão formal quanto comunitária, revelando uma situação de declínio geral dos padrões de 
participação política na Região. Desse modo não é confirmada a idéia de que estaria em anda-
mento, a semelhança das sociedades ocidentais, uma transformação do tipo de participação 
política que estaria se materializando em formas alternativas de engajamento cívico represen-
tando, portanto, um desenvolvimento positivo da democracia (DaLton, 2008). Os dados aqui 
examinados não confirmam tal proposta, pelo contrário, identificam um padrão estrutural de 
desmobilização política.  

O declínio na participação convencional, segundo alguns autores (DaLton, 2007), era com-
pensado por formas alternativas de organização comunitária com base na amizade, no cole-
guismo e na família. A sociedade contemporânea, neste sentido, prescindiria de organizações 
formais na construção de identidades coletivas e, ao contrário, as pessoas poderiam escolher 
com quem querem organizar suas vidas sociais.

No Brasil, existem vários casos que sugerem uma associação positiva entre capital social 
e surgimento de cidadãos, consumidores da política, mais eficientes e eficazes. Talvez, o caso 
mais emblemático dessa conexão seja o orçamento participativo, o qual, segundo alguns autores 
(FeDozzi, 1997), teria produzido a aprovação de políticas públicas orientadas socialmente e uma 
melhor governança. Tal resultado teria sido viabilizado pela existência de estruturas comunitá-
rias sólidas.

A ser consistente este princípio, esperar-se-ia que bases da criação de um círculo virtuoso 
de cidadania estável estariam se solidificando. No entanto, este não parece ser o caso (Baquero, 
2007). Por exemplo, em pesquisa realizada a respeito das opiniões e comportamentos dos brasi-
leiros sobre pagamento de impostos (Baquero, 2005), os dados mostram que a maioria deles não 
considerava os tributos justos, e se pudessem, sonegariam essa responsabilidade.

Igualmente, no que se refere a iniciativas de caráter comunitário para tentar controlar e redu-
zir altos índices de criminalidade, estudos mostram que ao invés de gerar iniciativas coletivas, os 
cidadãos preferem optar por iniciativas individuais, ajudando a privatizar uma responsabilidade 
pública de Estado. Um terceiro indicador de benefício do capital social diz respeito à constitui-
ção de mecanismos de controle de corrupção. Pressupõe-se que a existência de redes de coo-
peração e confiança recíproca na sociedade proporciona os dispositivos para diminuir práticas 
políticas deletérias com base na corrupção. No entanto, a despeito do aumento das denúncias 
de práticas corruptas, continua a prevalecer o senso de impunidade.

No aspecto quantitativo, o número de organizações não governamentais (ONGs), movi-
mentos sociais, associações comunitárias, entre outras, daria respaldo à idéia de que os brasilei-
ros estariam optando por modalidades de participação à margem das instituições formais (por 
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exemplo, partidos políticos). No entanto, a evidência empírica acumulada ao longo dos últimos 
anos sugere não ser este o caso. Há, de fato, o aparecimento de novas organizações informais 
de mediação política (observatórios, núcleos de pesquisa e associações que se estruturam em 
torno de assuntos pontuais), porém tal disseminação não encontra um aumento proporcional 
na sociedade como um todo. Assim, é reproduzida uma antiga prática, em que a questão de 
representação política não fica resolvida, pois essas novas iniciativas de mobilização política 
não agem nos indivíduos que devem ser mobilizados, ou se instituem práticas operacionali-
zadas ‘tecnicamente’ e não a partir de um diagnóstico ou análise de natureza emancipatória, 
que inclua, no processo de construção de uma agenda social, os principais protagônicos desse 
processo, ou seja, os cidadãos.  

Nessas circunstâncias, as demandas sociais, através de organizações informais de participa-
ção política, reduzem-se a reuniões de especialistas que ‘demandam’ mais inclusão social e polí-
ticas públicas equitativas, sem, no entanto, alcançar tais objetivos. Há uma publicização dessas 
demandas, mas ficam na retórica e caem no esquecimento, pois tais indicativos não encontram 
apoio por parte dos cidadãos que supostamente essas organizações defendem.

Acredita-se que um fator que tem estado ausente das análises sobre democracia e capital 
social é sobre o empoderamento dos cidadãos. 

A dimensão oculta da democracia: empoderamento emancipatório
No processo de construção democrática de um país como o Brasil, onde as desigualdades econô-

micas, políticas e sociais são obstáculos difíceis de serem superados, permitindo alcançar maturidade 
política, ou seja, a estabilidade, exigem-se esforços coletivos por parte dos atores envolvidos.

No campo doutrinário, por exemplo, a Constituição Brasileira de 1988 viabilizou o estabe-
lecimento de algumas formas de democracia direta, enfrentando os mecanismos da democracia 
representativa. A expectativa era de que algum mecanismo não-visível ajudaria a estabelecer 
uma ferramenta harmônica entre a intervenção direta dos cidadãos no processo decisório, con-
comitantemente com boas instituições de mediação pública funcionando efetivamente.

A história tem se encarregado de mostrar que tal expectativa está longe de ser alcançada. Os 
mecanismos convencionais de engajamento não têm conseguido resolver o problema da apatia, 
resignação e hostilidadae dos cidadãos em relação à política. Por sua vez, os dispositivos infor-
mais (capital social e associativismo), a despeito da sua proliferação, num sentido geral, não pa-
recem estar alcançando os resultados esperados, principalmente o de constituir uma sociedade 
politizada e protagônica. Na verdade, trata-se de problematizar seus avanços na promoção da 
participação política dos cidadãos. Iniciativas formais e informais parecem padecer do mesmo 
problema fundamental: como motivar as pessoas a se envolverem na política?

Acreditamos que um elemento que não tem sido estudado com profundidade, diz respeito 
ao processo de empoderamento emancipatório dos cidadãos como dispositivo interveniente na 
promoção de um envolvimento político mais efetivo e com qualidade.

O significado de empoderamento, tradução da categoria empowerment no Brasil, não é de 
caráter universal, tendo recebido uma variedade de definições, conforme alerta Gohn (2004). 
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Na verdade, dada a sua complexidade, ele tem sido definido mais pela ausência, referindo-se à 
alienação, impotência e desamparo, do que pela presença de alguns de seus indicadores. Positi-
vamente, Lawson (2001), no entanto, define-o como um processo no qual pessoas, organizações 
e comunidades adquirem controle sobre questões de seu interesse. Desse modo, o termo cobre 
diferentes dimensões: a individual, organizacional e comunitária, podendo ocorrer em diferen-
tes níveis.

É uma construção em nível individual, quando se refere às variáveis intrafísicas e compor-
tamentais; em nível organizacional, quando se refere à mobilização participativa de recursos e 
oportunidades em determinada organização; e em nível comunitário, quando a estrutura das 
mudanças sociais e a estrutura sociopolítica estão em foco (Baquero, 2007).

O empoderamento psicológico se refere ao nível individual de análise. No nível individual, 
empoderamento, diz respeito ao aumento da capacidade dos indivíduos em se sentirem in-
fluentes nos processos que determinam suas vidas. A ênfase é no aumento do poder individual, 
medido em termos do aumento no nível de auto-estima, de auto-afirmação e de autoconfiança 
das pessoas. Estratégias voltadas à auto-ajuda e ao auto-aperfeiçoamento estão presentes neste 
tipo de empoderamento.

O empoderamento organizacional, por sua vez, é uma abordagem do processo de trabalho 
que objetiva a delegação do poder de decisão, a autonomia e a participação dos funcionários na 
administração das empresas. Nesta perspectiva, empoderar significa “dar ao pessoal autoridade 
para fazer mudanças no trabalho em si, assim como na forma em que ele é desempenhado” 
(SLaCk, et al., 1997, p. 311). Envolve um conjunto de procedimentos que buscam um maior en-
volvimento das pessoas no processo de tomada de decisões, podendo incidir tanto no contexto 
quanto no conteúdo do trabalho. Empoderar, neste caso, significa obter o comprometimento 
dos empregados em contribuir para as decisões estratégicas, com o objetivo de aumentar o nível 
de produtividade da empresa (CunnighaM; HYMan, 1999).

O empoderamento comunitário, segundo Baquero (2006), por sua vez, é direcionado ao 
desenvolvimento da capacitação de grupos desfavorecidos para articulação de interesses e parti-
cipação comunitária, visando à conquista plena dos direitos da cidadania, defesa de seus direitos 
e influenciar ações do Estado.

No contexto do processo de empoderamento comunitário, é fundamental o engajamen-
to da população na compreensão da problemática que afeta as suas condições de vida, na 
discussão de soluções alternativas, na definição de prioridades e na decisão a respeito de 
estratégias de implementação de programas, seu acompanhamento e avaliação. As estraté-
gias de empoderamento da comunidade supõem, entre outras iniciativas, a educação para a 
cidadania, a socialização e problematização de informações, o envolvimento na tomada de 
decisões dentro de um processo de diagnóstico, o planejamento e a execução de projetos e 
iniciativas sociais.

Segundo a autora (Baquero, 2006), uma outra concepção de empowerment, é proposta por 
Paulo Freire, trata-se do que o autor denomina de ‘empoderamento de classe social’. Isso signifi - que o autor denomina de ‘empoderamento de classe social’. Isso signifi-
ca na compreensão freireana, que não se trata de um processo de natureza individual.
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O autor vai salientar que não acredita na autolibertação; para Freire e Shor (1986), a liber-
tação é um ato social. Referindo sua descrença na auto-emancipação pessoal, argumenta em 
diálogo com Ira Shor, em Medo e Ousadia – o cotidiano do professor, que: 

Mesmo quando você se sente, individualmente, mais livre, se esse sentimento não é um sentimento 

social, se você não é capaz de usar sua liberdade recente para ajudar os outros a se libertarem 

através da transformação da sociedade, então você só está exercitando uma atitude individualista 

no sentido do empowerment ou da liberdade. (p. 135).

Isto faz do empowerment, proposto por Freire, um processo de ação coletiva, que se dá na 
interação entre indivíduos, o qual envolve, necessariamente, um desequilíbrio nas relações de 
poder na sociedade.

Embora o autor reconheça a importância do empoderamento individual, fundado numa per-
cepção crítica sobre a realidade social, ressalta que tal aprendizagem precisa ter relação com a 
transformação mais ampla da sociedade. A pergunta que se coloca, segundo Freire e Horton 
(2003) é: 

[...] a favor de quem e contra quem eles usam sua nova liberdade na aprendizagem e como é que 

essa se relaciona com os outros esforços para transformar a sociedade. (p. 136).

Nas palavras de Freire e Shor (1986):

A questão do empowerment da classe social envolve a questão de como a classe trabalhadora, atra-

vés de suas próprias experiências, na sua própria construção de cultura, se empenha na obtenção do 

poder político. [...] Indica um processo político das classes dominadas que buscam a própria liberda-

de da dominação, um longo processo histórico de que a educação é uma frente de luta (p. 138).

Nessa perspectiva, conforme Baquero (2006), o empoderamento como processo e resultado 
pode ser concebido como emergindo de um processo de ação social, no qual os indivíduos to-
mam posse de suas próprias vidas pela interação com outros indivíduos, gerando pensamento 
crítico em relação à realidade, favorecendo a construção da capacidade pessoal e social e possi-
bilitando a transformação de relações sociais de poder.

Empoderamento é considerado uma categoria que perpassa noções de democracia, direitos 
humanos e participação, mas não se limita a estas. É mais do que trabalhar em nível concei-
tual, envolve o agir, implicando em processos de reflexão sobre a ação, visando uma tomada 
de consciência a respeito de fatores de diferentes ordens – econômica, política e cultural – que 
conformam a realidade, incidindo sobre o sujeito. 

Parece que o conceito de empoderamento de classe proposto por Freire pode constituir o elo 
que faltava para conectar iniciativas formais de democracia representativa com dispositivos infor-
mais de democracia direta, os quais possibilitem o estabelecimento de uma democracia plena.
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Considerações finais
Os debates em torno da democracia que temos e a democracia que queremos nos nossos pa-

íses estão longe de gerar consensos. Por um lado, isto é positivo, pois problematiza permanen-

temente a qualidade da democracia contemporânea, ajudando a descobrir dispositivos formais 

e informais que melhorem a construção cidadã e redundem numa melhor qualidade de vida e 

bem-estar. Por outro lado, entretanto, a ausência de convergência em torno de questões básicas, 

tais como o não-reconhecimento da parte dos representantes eleitos de formas alternativas de 

ingerência político cidadã, produz posicionamentos dogmáticos e que pouco ajudam no fortale-

cimento democrático dos nossos países.

Por ser verdade, as desigualdades políticas e econômicas contemporâneas não parecem ame-

açar a normalidade constitucional com rupturas institucionais ou golpes de Estado, não se pode 

afirmar que a democracia, se pensada na sua dimensão substantiva e social, esteja razoavel-

mente resolvida. Não é possível negar que vivemos uma crise de natureza material em que 

esta dimensão está longe de ser resolvida. Persistem os problemas crônicos nas áreas de saúde, 

educação, moradia e segurança, entre os mais importantes.

Assim, se por um lado podem-se festejar os inegáveis avanços formais da democra-

cia brasileira, e que alguns autores têm caracterizado como sendo informalmente robusta  

(LaMounier, 1996), do lado da dimensão social, constata-se uma estagnação e, em alguns ca-

sos, uma regressão perigosa que compromete a solidificação dos princípios democráticos de 

forma permanente.

Por exemplo, os altos níveis de pobreza e pobreza extrema permaneceram estacionados. 

Não foram reduzidos significativamente apesar do crescimento econômico dos últimos anos. 

Os custos desses elevados níveis de exclusão social são muito altos em termos de perda da co-

esão social e tensão, no interior da sociedade vão de encontro a uma democratização cada vez 

mais inclusiva, mobilizada pelas lutas cidadãs, e níveis de pobreza que não condizem com o 

potencial econômico da região, e tampouco com seu PIB per capita.

Neste artigo foi proposto pontos de convergência entre dispositivos formais e informais 

de participação política como parte de um continuum de progresso democrático. Assim, me-

canismos de empoderamento formal (voto, pertencer a partidos e se envolver em campanhas 

eleitorais) podem funcionar simultaneamente com dispositivos informais de empoderamento 

(participação comunitária, capital social e associativismo, entre outros). Acredita-se que essas 

duas dimensões não são mutuamente excludentes, como já tem sido amplamente demonstrado, 

inclusive nos chamados países desenvolvidos (Frank, 2003).
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O Brasil se tornou, depois da sua redemocratização em 1985, um dos países mais partici-
pativos do mundo. A Constituição de 1988 estabeleceu 14 princípios participativos na 

organização do Estado brasileiro. Entre eles, o mais importante é a participação da sociedade 
civil na deliberação sobre as políticas públicas, em especial a política de saúde. Com base nesses 
princípios, foram criados cerca de 5 mil conselhos de saúde no Brasil, associando-se o elemento 
distributivo à participação. Hoje temos, no Brasil, um amplo canal de participação através do 
qual a participação do ator social nos Conselhos Municipais de Saúde pode gerar decisões rela-
cionadas a novas políticas públicas que ampliem o acesso a serviços públicos de saúde. Nesse 
caso, a participação consiste na deliberação sobre o conteúdo de uma política pública ou no 
controle sobre o atendimento prestado na área da saúde. 

No entanto, não se realizaram, até o momento, pesquisas que de fato corroborassem as 
duas principais intenções do legislador constitucional e infra-constitucional: (1) não está claro 
se os conselhos de fato permitem às associações da sociedade civil participarem do processo 
deliberativo na área de saúde e (2) não está claro se esse processo gera efetividade deliberativa 
e suas decisões são seguidas pelo poder público, uma vez que a grande maioria das pesquisas 
disponíveis consistem em estudos de caso. Com o objetivo de aferir ambas as questões, realiza-
mos uma pesquisa na região Nordeste do Brasil, em 22 cidades com mais de 100 mil habitantes, 
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com o intuito de verificar a efetividade deliberativa dessas instituições1. O período foi definido, 
dentro do universo temporal da pesquisa, por serem anos finais de mandatos municipais e, por 
isso, acredita-se que os conselhos já teriam uma dinâmica mais estável. Foram lidas e editadas 
214 atas dos Conselhos Municipais de Saúde (CMS) da Bahia, 80 do Ceará e 105 de Pernambu-
co, totalizando 399 atas. A análise do conteúdo das atas teve como principal objetivo verificar 
a efetividade deliberativa dos Conselhos. A análise focou aspectos qualitativos e quantitativos, 
isto é, na presença (ou ausência) e freqüência de determinados conteúdos2. 

As seguintes variáveis foram aferidas: (1) se os conselhos de saúde estão institucionalizados 
em todos os municípios; (2) as ligações entre as instituições participativas e o sistema político e 
as associações civis; (3) se os conselhos de saúde que estão institucionalizados exercem controle 
sobre as políticas do município; (4) se as decisões importantes sobre a política de saúde passam 
pelo conselho; (5) se as normas que regem o funcionamento dos conselhos (Diretrizes Nacionais, 
Regimentos Internos e Leis Municipais) têm contribuído para o aprofundamento democrático dos 
mesmos; (6) e se essa arena participativa tem desenvolvido o seu potencial deliberativo. A pesqui-
sa realizada junto aos conselhos municipais de saúde do Nordeste partiu de algumas hipóteses.

Quanto ao desenho institucional, a hipótese era de que as regras e os procedimentos que 
estruturam os conselhos influenciam a dinâmica deliberativa e distributiva desses espaços.

Quanto à efetividade deliberativa, as hipóteses eram:
1. a variação da efetividade deliberativa dos conselhos deriva das capacidades deliberativas 

dos diferentes atores;
2. a predominância da função de controle público sobre a função propositiva decorre do 

estágio de institucionalização dos conselhos e da própria política pública: conselhos mais 
institucionalizados detêm maior capacidade propositiva;

3. Os resultados do processo deliberativo são influenciados pela sinergia entre a dinâmica 
associativa das cidades e o tipo de partido e/ou coalizão no governo.

Quanto aos efeitos das instituições participativas na gestão pública, especialmente os conse-
lhos, trabalhou-se com as seguintes hipóteses:

1. a existência de arranjos participativos com função deliberativa, diversificados e duradou-
ros gera incentivos/pressões para a modernização e ampliação da capacidade administra-
tiva dos municípios, bem como a ampliação da receita tributária própria e capacidade de 
investimento por parte dos municípios;

2. a existência de arranjos participativos com função deliberativa, diversificados e duradou-
ros, tendem a redirecionar a alocação de gastos públicos no município no sentido de 
maiores investimentos nas áreas de políticas sociais e infra-estrutura urbana.

1 Em pesquisa anterior, realizada junto ao Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, pôde-se testar a metodologia utilizada e aperfeiçoada na pesquisa 

junto aos Conselhos do Nordeste, em que as atas se mostraram como um dos documentos relevantes para a apreensão do processo deliberativo do conselho. 
2 As atas são elaboradas por pessoas que presenciam as reuniões e as registram, geralmente secretários dos conselhos. Sendo assim, a maioria delas tem um 

mediador ao ato da fala, à exceção daquelas que foram transcritas literalmente, após gravação. Nesse sentido, as atas não necessariamente tratam da fala em 

si, como ela foi pronunciada, mas como ela foi percebida e registrada, o que pode alterar o sentido da fala original, uma vez que aquele que registra a fala 

pode fazê-lo a partir de sua própria interpretação. No entanto, partiu-se do pressuposto de que as atas são lidas e aprovadas pelos conselhos e, sendo assim, 

passam pelo teste de fidelidade, pois os autores das falas podem intervir e alterar possíveis equívocos nos registros.
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Participação e deliberação na teoria democrática
A teoria democrática que emergiu no pós-guerra baseou-se no abandono do papel da mo-

bilização social e da ação coletiva na construção democrática (huntington,1969). Baseada na 
suposição de que a participação produzia formas de irracionalidade política, essa teoria demo-
crática propôs uma sobrevalorização do papel dos mecanismos de representação sem que esses 
últimos necessitassem se combinar com mecanismo societários de participação (Manin, 1997). 
Em ambos os casos, a forma hegemônica da democracia, a democracia representativa elitista, 
propõe uma extensão para o resto do mundo do modelo de democracia liberal representativa 
vigente nas sociedades do hemisfério Norte, ignorando as experiências e as discussões oriundas 
dos países do Sul no debate democrático. 

A partir de uma reconstrução do debate democrático da segunda metade do século 20, pre-
tendemos propor um itinerário contra-hegemônico para o debate democrático, resgatando aqui-
lo que ficou nas entrelinhas do debate desse período. O período do pós-guerra não assistiu 
apenas à formação e à consolidação do elitismo democrático. Ao largo da formação de uma 
concepção hegemônica da democracia enquanto prática restrita de legitimação de governos, 
surgiu também um conjunto de concepções alternativas que poderíamos denominar contra-
hegemônicas ou participativas da democracia. A maioria dessas concepções rompeu com o eli-
tismo democrático e ampliou a sua definição de democracia, passando a entendê-la como forma 
de vida e aperfeiçoamento da convivência humana. De acordo com essa concepção, que pode 
ser encontrada na obra de autores como Lefort, Castoriadis e Habermas, nos países do Norte, 
(LeFort, 1986; CastoriaDis, 1986; haberMas,1984; haberMas,1995) e Lechner, Nun e Bóron nos 
países do Sul (LeChner, 1988; nun, 2000) a democracia é uma gramática de organização da so-
ciedade e da relação entre Estado e sociedade:

[…] a democracia revela-se, assim, a sociedade histórica, por excelência, a sociedade que por sua 

forma acolhe e preserva a indeterminação em contraste notável com o totalitarismo que, edificando-

se sob o signo da criação do novo homem, na realidade, agencia-se contra essa indeterminação [...] 

(LeFort,1986, p. 31). 

Essa nova concepção de democracia constrói-se a partir de dois critérios distintos: a ênfase 
na criação de uma nova gramática social e cultural e o entendimento da inovação social arti-
culada com a inovação institucional, isso é, com a procura de uma nova institucionalidade da 
democracia. 

 O problema da democracia nessas concepções está estreitamente ligado ao reconhecimento 
de que a democracia não constitui um mero acidente ou uma simples obra de engenharia insti-
tucional. A democracia constitui uma nova gramática histórica. Não se trata, nesse caso, como 
em Barrington Moore, de pensar as determinações estruturais para a constituição dessa nova 
gramática. Trata-se de perceber que a democracia é uma forma sociohistórica e que tais formas 
não são determinadas por qualquer tipo de leis naturais. Explorando esse veio, Castoriadis nos 
fornece elementos para pensarmos a crítica à concepção hegemônica de democracia: 
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[...] alguns pensam hoje que a democracia ou a investigação racional são auto-evidentes, projetan-

do, assim, de maneira ingênua a excepcional situação da sua própria sociedade para a história em 

seu conjunto. (CastoriaDis, 1986, p. 274). 

A democracia, nesse sentido, sempre implica em ruptura com tradições estabelecidas e, por-
tanto, uma tentativa de instituição de novas determinações, normas e leis. É essa a indetermi-
nação produzida pela gramática democrática, ao invés apenas da indeterminação de não saber 
quem será o novo ocupante de uma posição de poder3. Mostraremos neste artigo a aplicação da 
concepção de democracia acima exposta para a realidade brasileira, em particular para a região 
Nordeste do Brasil.

O Brasil é um caso particularmente interessante no que diz respeito ao papel da participação 
na construção democrática. Até os anos 1980 do século 20, o Brasil passou por duas experiências 
autoritárias e apenas uma pequena experiência democrática bastante instável (avritzer, 2002). 
A partir de 1985, com o início da redemocratização brasileira, uma trajetória bastante diferente 
foi se esboçando. Por um lado, o papel dos movimentos sociais democratizantes foi decisivo 
na redemocratização brasileira (Dagnino, 2002; avritzer, 2002). Movimentos sociais, no caso 
brasileiro, demandaram novas práticas políticas que acabaram gerando formas de participação 
durante o processo constituinte (avritzer, 2009). Essas novas formas geraram práticas ampliadas 
da democracia, tais como os conselhos, que têm sido práticas no Brasil há quase 20 anos. Neste 
artigo, apresentarei algumas evidências acerca do funcionamento e do impacto democratizante 
desses conselhos na região Nordeste do país. O Nordeste, longamente considerado uma re-
gião com uma cultura política pouco participativa. No entanto, existem evidências fortes sobre 
mudanças de peso nos hábitos participativos da população que, até o momento, não foram 
adequadamente analisados pela literatura. Analisarei, ainda, essas mudanças a partir dos con-
selhos de saúde na região. O nosso objetivo será mostrar as condições nas quais novas práticas 
democráticas alteram práticas anteriores e democratizam a relação entre o Estado e a sociedade 
criticando a concepção vigente acerca da existência de uma cultura política não-democrática na 
região Nordeste do Brasil.

A participação na saúde nos Estados da Bahia, Pernambuco e Ceará
Os estudos sobre participação nas realidades européia e americana têm sido produzidos 

considerando-se grandes divisões espaciais e culturais entre regiões participativas e regiões não-
participativas (aLMonD; verba, 1989; putMan, 1993; skoCpoL, 2001; krishna, 2002), tendo como 
suposição central que, no decorrer da história de um determinado país, fatores culturais tor-
naram uma região mais ou menos participativa (putnaM, 1993) e que esses fatores estruturais 
explicariam grandes traços constitutivos do Estado-nação. No Brasil, ainda que este tipo de 

3 Entre os autores do campo hegemônico, Adam Przeworski foi o que mais destacou o problema da indeterminação de resultados na democracia. Para ele, 

“[...] a democratização é o processo de submeter todos os interesses à competição da incerteza institucionalizada.”(przeworski, 1984, p. 37). No entanto, a 

incerteza institucionalizada para Przeworski é a incerteza de quem ocuperá posições de poder em uma situação de democratização e se esse resultado poderá 

ser revertido ou não. O conceito de democracia com a qual trabalhamos aqui implica em um nível superior de indeterminação na medida em que implica na 

possibilidade da invenção de uma nova gramática democrática.
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estudos tenha sido menos comum (WiarDa, 1990), a suposição de que a região Nordeste é uma 
região menos participativa faz parte do senso comum das ciências sociais brasileiras assim como 
de obras clássicas sobre a região (ChiLCote, 1990). Alguns estudos recentes sobre o orçamen-
to participativo e novas formas de participação no Brasil democrático (abers, 2000; avritzer; 
navarro, 2003; baioCChi, 2005) reforçaram a idéia de uma dicotomia regional entre culturas 
participativas no Brasil, apesar de Recife ter tido uma das primeiras experiências em gestão 
participativa no Brasil (siLva, 2003). 

Essa visão dicotômica regional tem recebido diversas críticas teóricas (LoCke, 2003; krishna, 
2002) devido, (1) tanto ao seu viés estruturalista (oFFe, 2002), quanto a sua incapacidade de ex-
plicar elementos empíricos da organização da participação (avritzer, 2000; krishna, 2002) vez 
que a maior parte dos estudos sobre esses grandes traços estruturais das sociedades contem-
porâneas têm encontrado dados que impõem problemas à análise de Putnam (skoCpoL, 2001; 
avritzer, 2000; krishna, 2002; LoCke, 2003); (2) a demarcação entre regiões participativas e regi-
ões não-participativas explica pouco a realidade social brasileira, já que há claramente Estados 
com pouca tradição participativa na região Sul do Brasil, como é o caso dos Estados do Paraná e 
Santa Catarina e, ao mesmo tempo, Estados com bastante tradição participativa na região Nor-
deste, como é o caso do Estado de Pernambuco; (3) em terceiro lugar, um estudo mais detalhado 
da região Nordeste mostra uma imagem mais complexa e multifacetada na qual, na melhor das 
hipóteses, apenas o Estado da Bahia, por motivos mais políticos do que culturais, corresponde-
ria à visão clássica acerca da tensão entre cultura local e participação política.

Há dois tipos de literatura que realizam um recorte entre o Nordeste e as demais regiões do 
Brasil: de um lado, a literatura antropológica, inaugurada por Gilberto Freire, que enfatiza os 
elementos familiares e as estruturas hierárquicas na formação da região (Freire, 2000) e pode 
ser a base do estabelecimento de um contraste, na medida em que localiza, em processos espa-
ciais específicos, relações sociais também específicas. O engenho de açúcar, tido como a base 
de uma sociedade patriarcal sem propensão ao estabelecimento de relações mais horizontais, 
seria a origem de práticas anti-participativas. Há outra literatura que procura localizar a especi-
ficidade da região Nordeste pela via das relações econômicas fechadas que se dão entre colônia 
e metrópole e das quais o Nordeste, por sua estrutura econômica mais monopolista, seria o 
caso exemplar (FurtaDo, 1976). No entanto, o pressuposto desse livro está baseado em algo não 
profundamente abordado em nenhuma das duas literaturas: a diferenciação interna entre aquilo 
que mais comumente se chama de região Nordeste. Essa diferenciação se deu tanto do ponto 
de vista econômico quanto dos pontos de vista político e cultural. Do ponto de vista econômi-
co, diferencia-se o Estado do Ceará dos Estados de Pernambuco e da Bahia durante o início da 
colonização devido a características socioeconômicas distintas (oLiveira, 1977). No semi-árido 
cearense, onde não houve monocultura e houve pouca escravidão, com predomínio do extrati-
vismo, não se desenvolveu uma elite ou um baronato da mesma forma que se desenvolveu nos 
Estados de Pernambuco e da Bahia (oLiveira, 1977, p.32). Tal fato permite falar de um Nordeste 
agrário não açucareiro no período da sua formação, uma região na qual a sociabilidade tanto 
horizontal quanto vertical se estabeleceu mais dificilmente (Mesquita, 2007). A própria seca 
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tornou as relações sociais menos permanentes e, nesse sentido, dificultou a formação de uma 
sociedade clientelista em moldes semelhantes àquela de outras partes do Nordeste4. Vale a pena, 
no entanto, aprofundar a análise de um processo de diferenciação social da região Nordeste para 
além das grandes regiões produtoras e integrá-la com uma análise das diferentes práticas sociais 
que foram se constituindo na região desde o fim do século 19. Mais uma vez, temos processos 
distintos de modernização das sociedades ou de reação à modernização. 

A Bahia parece ser o caso que mais se aproxima daquilo que a literatura irá posteriormente 
denominar o padrão de sociabilidade do Nordeste: rejeição à modernização, reforço das estru-
turas oligárquicas e fortalecimento de um padrão hierárquico de relação entre os indivíduos 
(Duarte, 1939; LeaL, 1948; LaMbert, 1960; hoLanDa, 1963; pang, 1978). A primeira característica 
importante da Bahia, que irá diferenciá-la dos dois outros Estados abordados, é o papel das 
oligarquias regionais na organização política do Estado e o baixo peso político da cidade de Sal-
vador nesse processo. Salvador não passava de uma entre as quatro principais regiões do Estado 
(pang, 1978, p.70), não adquirindo a mesma centralidade que as capitais Recife e Fortaleza ad-
quiriram nos outros dois Estados. A segunda característica importante e distintora da Bahia é o 
reestabelecimento de uma ordem oligárquica mais unitária nos anos 1920 depois de quase duas 
décadas de disputas intra-oligárquicas. A partir da associação entre as oligarquias dos Calmon 
e dos Mangabeira, realizou-se uma aliança entre grupos de origem agrária e grupos de origem 
urbana que consolidou um poder pouco modernizador no Estado e que persistiria até os anos 
1970. Em terceiro lugar, a Bahia foi, em comparação a Pernambuco, um Estado que experimen-
tou pouca modernização social até os anos 1970 e, a partir daí, um processo de modernização 
conservadora capitaneado pelo carlismo (Mota, 2007). A realização tardia da reforma sanitária 
tornou a cidade pouco atrativa para imigrantes e, ao mesmo tempo, fez com que as oligarquias 
estaduais se concentrassem em suas cidades de origem (Castro santos, 1988). Assim, diferen-
temente de Pernambuco, não houve no Estado da Bahia um processo de modernização social 
que originasse urbanização e um novo padrão de vida cultural com conseqüências na dinâmica 
associativa e participativa desde o final do século 19.

Pernambuco parece ser o caso que mais se distancia do padrão aceito para o Nordeste como 
um todo. Três fatores parecem ter contribuído decisivamente para a especificidade do processo 
de modernização social do Estado: a mudança da capital de Olinda para o Recife, em 1827, e 
o processo de modernização urbana pelo qual a cidade passou entre 1837 e 1865 com a cons-
trução de bondes e a integração de novos bairros para os quais afluiriam tanto os migrantes 
quanto os imigrantes (Levine,1980, p.47); a decadência da economia açucareira com a mudança 
da relação entre capital e interior; e o desenvolvimento de uma vida urbana mais intensa com 
o aumento do papel das mulheres na vida social, com a criação de clubes sociais e o desenvol-
vimento de uma imprensa com diversos jornais de circulação significativa. Se é verdade que o 
domínio de grupos políticos oligárquicos perdurou na cidade e no Estado, é verdade também 

4 Essa afirmação não tem o objetivo de limitar o clientelismo a um fenômeno predominante na região Nordeste, seja no período colonial, seja em épocas mais 

recentes. Certamente, o clientelismo foi forte em todo o Brasil até pelo menos o começo do século 20 (graham, 1990). É importante perceber também que o 

clientelismo foi compatível com a modernização brasileira e continuou forte nas regiões industrializadas do Brasil. 



157

Associativismo e participação na saúde: uma análise da questão na região Nordeste do Brasil 

que as transformações apontadas acima abriram caminho para uma vida social bastante intensa 
nos anos 1920, com a presença do partido comunista e de um expressivo movimento sindical 
que construiriam a base da política progressista na cidade nas décadas seguintes. 

O terceiro Estado, o Ceará, é o que tem os processos políticos mais específicos. Pelos mo-
tivos acima expostos, o Estado não teve a mesma dinâmica de consolidação oligárquica. Pelo 
contrário, o Ceará apresenta um quadro permanente de disputa intra-oligárquica sem sofrer, 
ao mesmo tempo, um processo de modernização social devido a sua distância geográfica das 
principais regiões econômicas do país. O Ceará se diferencia da Bahia devido à fugacidade do 
laço social que se forjou no interior de uma relação econômica também fugaz (oLiveira, 1977). 
Já no começo do século 20, o que irá marcar a política cearense é a inflexão no interior da igreja 
católica nos anos 1930 em direção ao conservadorismo, inflexão em uma direção oposta a que 
ocorreu em Pernambuco nos anos 1960 (Mesquita, 2007). O caso do Ceará é interessante jus-
tamente pelo fato de o processo de expansão da participação ter ocorrido pela via da disputa 
intra-oligárquica. Será a mudança no poder político, e não um processo de modernização social, 
o que irá conduzir a alterações na tradição associativa no Estado (tenDLer, 1996). Têm-se, assim, 
diferentes trajetórias de modernização e participação que levarão a contextos diferentes para as 
políticas participativas nos três Estados.

As diferentes trajetórias desses três Estados entre o fim do século 19 e o começo do século 20 
se diferenciaram adicionalmente no contexto da redemocratização brasileira (1974-1988). Mais 
uma vez, têm-se três casos distintos. 

O Estado mais reconhecidamente participativo é Pernambuco, que foi o único Estado da 
região Nordeste cuja dinâmica participativa acompanhou o chamado ‘boom associativo’ das re-
giões Sul e Sudeste. Recuperando uma trajetória política progressista nos anos 1950, a cidade 
do Recife, ainda na administração Gustavo Krause, da Aliança Renovadora Nacional (arena), 
assistiu a um aumento do associativismo ligado aos movimentos sociais urbanos. Associações 
de bairro foram formadas nas principais Cooperativas de Habitação (Cohabs) da cidade, e um 
movimento reivindicativo urbano com invasão de áreas urbanas ociosas e reivindicação de le-
galização de ocupações se manifestou já no início dos anos 1980 (siLva, 2003). Essa tendência 
a um associativismo urbano mais ativo se fortaleceu a partir da dinâmica política da segunda 
metade da década. Com a volta de Miguel Arraes e o controle por ele estabelecido sobre o Parti-
do do Movimento Democrático Brasileiro (PMDB) local, Jarbas Vasconcelos lança-se candidato 
por uma coligação de pequenos partidos e é eleito com forte apoio dos movimentos sociais da 
cidade. Imediatamente, Jarbas introduz uma forma de orçamento participativo na cidade, ante-
cipando o orçamento participativo Porto Alegrense.5 Assim, o Recife expressa, já nos anos 1980, 
os principais traços das políticas participativas nas outras regiões do país. Mais recentemente, de 
1988 até 2000, observamos um alto grau de competitividade política nos municípios do Estado, 
levando à apropriação da participação de forma ampla pelo sistema político (CoeLho, 2007). 

5 Está além dos objetivos desse trabalho fazer uma comparação sistemática entre orçamentos participativos ou até mesmo uma discussão sobre a sua origem. 

No entanto, parece claro que alguns traços constitutivos da idéia de consulta descrentalizada aos moradores nas regiões esteve presente na administração 

Jarbas Vanconcelos antes de ser introduzido em Porto Alegre. Vide Avritzer, 2003 e Melo, 2005.
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O Estado de Pernambuco, durante a maior parte dos anos 1980, esteve dividido politica-
mente entre a Zona da Mata e o agreste com as políticas participativas fortemente concen-
tradas na região do grande Recife. Esse fato também está ligado a uma tradição anterior de 
presença do Partido Comunista e de políticos de esquerda na região metropolitana do Recife 
durante os anos 1950. Vitória de Santo Antão foi um dos berços das ligas camponesas no país 
(rosa, 2004) e, depois da redemocratização, Olinda se torna também uma cidade com forte 
presença das forças de esquerda. Assim, podemos apontar o primeiro elemento de uma tipo-
logia sobre Estados e participação na região Nordeste. De acordo com essa tipologia, o Estado 
de Pernambuco se destaca na região por seguir uma lógica participativa muito semelhante à 
da região Sudeste do país, tendo sido o berço de movimentos sociais urbanos entre o final dos 
anos 1970 e o começo dos anos 1980 e de formas institucionais de participação a partir de 
meados dessa mesma década. Essa presença de movimentos associativos se manifestará tanto 
no número de associações civis presentes no Estado, como nas práticas vigentes no interior 
dessas associações.

O segundo Estado que faz parte da tipologia da participação é o Ceará. Seu caso é bastante 
diferente do caso de Pernambuco porque a presença de movimentos sociais urbanos no Estado 
durante o período da redemocratização não foi significativa. O início de um acentuado pro-
cesso de participação no Estado, no começo dos anos 1990, foi provocado pela disputa intra-
oligárquica que levou a uma forte presença do PSDB no Estado. No caso do Ceará, ao invés de 
movimentos sociais urbanos, o movimento que teve forte presença no Estado foi o chamado 
“mudancismo”, um movimento de reforma política e administrativa centrado na organização 
do Estado (naspoLini, 2001). Foi a partir da chegada do novo grupo político ao governo do Ce-
ará, capitaneado por Tasso Jereissati e Ciro Gomes, que ocorreram as principais mudanças no 
campo da sociedade civil local: 

o governo do estado contribui de muitas maneiras para a criação da sociedade civil, incentivando 

a criação de diversos tipos de organizações civis, dentre os quais organizações de produtores [...] 

(tenDLer, 1997, p.16). 

Não foram apenas as organizações de produtores que receberam o incentivo do governo do 
Estado, mas também um conjunto de instituições participativas locais, dentre as quais vale a 
pena assinalar os Conselhos Municipais de Desenvolvimento Sustentável e alguns conselhos de 
saúde e assistência social. A primeira gestão do mudancismo procurou estabelecer relações com 
associações locais, em particular com associações de moradores (Mesquita, 2007). No entanto, 
o incentivo da participação social não parece ser uma diretriz comumente compartilhada pelo 
grupo mundancista, ainda que nos momentos em que Tasso Jereissatti e Ciro Gomes ocuparam 
o governo eles tenham estabelecido incentivos à descentralização do poder decisório, em espe-
cial através de projetos de combate à pobreza financiados pelo Banco Mundial. Nesse sentido, 
tem-se claramente um segundo caso de participação, no qual o papel incentivador do Estado e 
de agências internacionais parece ser decisivo.
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O terceiro caso entre os Estados da região Nordeste, o da Bahia, se distingue também dos 
outros dois. Duas características explicam a diferença entre a Bahia e os Estados do Ceará e de 
Pernambuco: em primeiro lugar, a Bahia parece ter, no que diz respeito à organização da socie-
dade civil, uma dinâmica social mais próxima à do Estado do Ceará. Os movimentos urbanos 
em Salvador não foram significativos no período da redemocratização devido à forte presença 
de grupos de esquerda mais tradicionais. Em segundo lugar, devido à dominação política de 
longo prazo exercida pelo grupo ligado a Antônio Carlos Magalhães, a Bahia acabou se tor-
nando um Estado com uma administração antiparticipativa (Mota, 2007). Houve resistência 
tanto da prefeitura de Salvador quanto do governo estadual em implantar efetivamente políticas 
participativas no Estado. Essa resistência pode ser percebida pela maneira como a prefeitura de 
Salvador organizou a Plano Diretor Municipal, praticamente sem audiências públicas, levando 
à sua posterior anulação, ou ao tipo de participação da sociedade civil no Conselho de Saúde de 
Salvador. A participação, no caso da Bahia, deu-se em cidades de oposição ao carlismo, em par-
ticular Vitória da Conquista e Alagoinhas. Nessas cidades, o Partido dos Trabalhadores (PT) foi 
introduzindo instituições participativas na medida em que elegia seus prefeitos, o que as tornou 
referência para outras cidades, estabelecendo um marco alternativo centrado na participação. 
Assim, o que parece haver é uma oposição entre propostas políticas participativas e antipartici-
pativas. O Quadro 1 sistematiza os três casos de participação em três modelos de participação: 
um primeiro que emerge a partir de demandas dos próprios atores sociais; um segundo que 
emerge do incentivo estatal e um terceiro no qual o Estado e, principalmente, a sociedade polí-
tica, no caso o carlismo, adotam posturas antiparticipativas. 

Outro aspecto observado foi a tendência associativa nas cidades que compuseram a amostra 
da pesquisa. Os dados sobre associativismo6 foram tabulados em relação a cada mil habitantes 
e distribuídos, como pode ser observado no Quadro 2.

Alguns dados se destacam no Quadro 2. O primeiro deles é que a média associativa 
da região Nordeste continua sendo mais baixa do que a da região Sudeste7. Já no caso das 
cidades da região Nordeste, isolando-se as capitais, a média associativa varia entre 0,29 
(Paulista) e 1,33 (Jequié). No entanto, quando comparamos as médias associativas das capi-
tais, os dados entre as duas regiões não parecem ser muito diferentes. A média associativa 

6 Os dados foram coletados nas próprias cidades nas seguintes fontes: prefeituras municipais, câmaras de vereadores.
7 A média da região Sudeste foi por nós elaborada a partir de pesquisas anteriores na região. Vide, Avritzer, 2000 e Wampler e Avritzer, 2005.

Quadro 1 – Modelos de participação observados nos três Estados
Pernambuco Ceará Bahia

Origens do processo 
participativo 

Movimentos 
urbanos durante a 
democratização

Induzida pelo Estado pela 
via intra-oligárquica

Carlismo adota postura 
anti-participativa

Instituições 
participativas

Criadas a partir da 
formação da sociedade 
civil nos anos 80

Obedecem a nova lógica 
do poder no Estado a 
partir dos anos 80

Surgem com mais força 
nas cidades de oposição 
ao carlismo

Fonte: Pesquisa Participação e efetividade deliberativa
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da cidade de Recife, com 1,50 associações por mil habitantes, é superior à média de Belo 
Horizonte, com 1,13 associações por mil habitantes. Salvador tem a maior média entre as 
três capitais da região Nordeste.

Recife e Salvador, portanto, se destacam em relação à sua dinâmica associativa. Salvador 
aparece como a cidade com o maior número de associações seguida pelo Recife. No entanto, 
Recife se destaca como a cidade com o maior número de associações comunitárias. Se diferen-
ciássemos o associativismo de acordo com o tipo de associações (LoCke, 2003; krishna, 2002) 
concluiríamos que o Recife é a cidade que o possui mais fortemente ligado à geração de políticas 
públicas. Vale a pena destacar, ainda, a forte presença do associativismo étnico em Salvador 
ainda que não pareça haver uma participação muito grande nas políticas públicas8. Fortaleza é 
a capital pesquisada com a menor tradição associativa, fato esse explicado por seu processo de 
formação histórica ainda não revertido por uma dinâmica estatal mais ativa.

8 Alguns trabalhos mais qualitativos sobre o associativismo étnico na cidade de Salvador apontam nesse direção. Ireland realizou recentemente um conjunto 

de pesquisas nas quais aponta o baixo papel político do associativismo étnico na cidade de Salvador. Vide Ireland, 1999.

Quadro 2 – Associativismo nos municípios pesquisados
Associativismo por municípios

Total Total/mil hab. Comunit. Comunit/mil hab.

BA

Alagoinhas 87 0,63 45 0,33
Itabuna 112 0,55 62 0,30
Ilhéus 195 0,88 93 0,42
Jequié 198 1,33 122 0,60
Juazeiro 222 1,09 148 0,73
Lauro de Freitas 91 0,64 26 0,18
Vitória da Conquista 162 0,57 79 0,28
Teixeira de Freitas 101 0,83 53 0,44
Salvador 7.299 2,73 712 0,27

CE

Sobral 122 0,71 98 0,57
Fortaleza 652 0,27 309 0,13
Caucaia 250 0,82 160 0,53
Crato 72 0,63 37 0,33
Juazeiro do Norte 119 0,50 69 0,29
Maracanaú 152 0,78 73 0,38

PE

Recife 2.257 1,50 1.817 1,21
Garanhuns 73 0,58 55 0,43
Olinda 240 0,62 127 0,33
Caruaru 256 0,92 64 0,23
Paulista 86 0,29 48 0,16
Petrolina 77 0,30 47 0,19
Camaragibe 94 0,64 64 0,44

Fonte: Pesquisa Participação e efetividade deliberativa
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Desse modo, os dados da pesquisa mostram um pouco da dinâmica associativa da região: 
Pernambuco parece ter a tradição associativa comunitária mais forte expressa pela força do as-
sociativismo na cidade do Recife e por uma forte dinâmica associativa em algumas cidades do 
interior. O Estado do Ceará possui uma dinâmica associativa relativamente baixa nas cidades 
do interior, enquanto o Estado da Bahia possui uma dinâmica associativa razoável, tendo-se 
em conta o baixo número de associações ligadas às políticas públicas na cidade de Salvador. 
No entanto, coloca-se a questão: há alguma relação entre a dinâmica associativa na região e as 
instituições participativas existentes?

O levantamento das instituições participativas na região agregou dois tipos de dados: a quan-
tidade de instituições participativas existentes em cada uma das 22 cidades pesquisadas e, em 
segundo lugar, algumas práticas decisivas capazes de expressar a qualidade dessas instituições. 
O Quadro 3 mostra as cidades pesquisadas de acordo com o número de instituições participati-
vas existentes em cada uma delas.

É possível perceber uma estreita relação entre a análise anterior e os dados apresentados no 
Quadro 3, sobre o número de instituições participativas. Em primeiro lugar, chama atenção o 

Quadro 3 – Instituições participativas na região Nordeste
Estados/cidades Conselhos OP (em alguma gestão) Outra

BA

Alagoinhas 24 Sim Não
Itabuna 19 Não Não
Jequié 11 Não Sim 
Ilhéus 18 Não Não
Juazeiro 11 Sim Não
Lauro de Freitas S/I S/I S/I
Vitória da Conquista 20 Sim Não
Teixeira de Freitas 7 Não Não
Salvador 23 Não Não

CE

Sobral 8 Sim Não
Fortaleza 8 Não Não
Caucaia 4 Não Não
Crato 6 Não Não
Juazeiro do Norte 7 Não Não
Maracanaú 5 Não Não

PE

Recife 25 Sim Sim 
Garanhuns 4 Não Não
Olinda 6 Sim Não
Caruaru 7 Sim Não
Paulista 8 Sim Sim 
Petrolina 22 Não Não
Camaragibe 7 Sim Não

Fonte: Pesquisa Participação e efetividade deliberativa 

BA: Bahia; CE: Ceará; PE: Pernambuco; S/I: sem informação
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fato de a cidade de Recife situar-se em primeiro lugar em um ranking de cidades estabelecido a 
partir do número de instituições participativas. Trata-se, nesse caso, de uma relação clara entre 
associativismo, trajetória política participativa e a presença de instituições participativas. Em 
segundo lugar, entre as três capitais, a cidade de Fortaleza é a que possui o menor número de ins-
tituições participativas, o que também confirma a análise acerca das capitais da região Nordeste. 
Salvador, com 23 instituições participativas, mais uma vez, situa-se favoravelmente no ranking 
da participação. No caso das três cidades, o tamanho e sua posição como capital é o que parece 
ter determinado o número de instituições participativas. 

Em terceiro lugar, encontramos nas cidades da Bahia governadas pelo Partido dos Trabalha-
dores, Alagoinhas e Vitória da Conquista, um número muito alto de instituições participativas, 
passando a frente das demais cidades de médio porte do Estado. Em quarto lugar, temos as 
cidades do interior do Estado de Pernambuco, que se igualam, no número de instituições par-
ticipativas, às cidades do interior do Estado do Ceará e às cidades governadas pelo carlismo na 
Bahia. O número de instituições participativas nessas cidades varia entre quatro, em Caucaia 
e Guaranhus, e 11 em Juazeiro. Em quinto lugar, temos o interior do Ceará com um número 
homogeneamente baixo de instituições participativas. E, em sexto lugar, os dados mostram uma 
relação entre a existência de orçamento participativo e o aumento do número de instituições 
participativas nessas cidades. Temos, assim, uma relação forte entre o marco analítico descrito 
sobre a participação e o número de instituições participativas. A questão que se coloca, a seguir, 
é: qual o papel deliberativo e distributivo desempenhado por essas instituições?

Institucionalidade e participação: os diferentes tipos de participação  
e o surgimento das legislações dos Conselhos Municipais de Saúde 

A análise cronológica das Leis de Criação dos Conselhos Municipais de Saúde nos três Esta-
dos do Nordeste brasileiro mostra que a criação da maioria desses Conselhos remonta à década 
de 1990, quando passaram a ser legalmente exigidos9. Dos nove municípios da Bahia analisados, 
apenas Teixeira de Freitas e Lauro de Freitas apresentaram Leis de Criação datadas de 2002 e 2003, 
respectivamente. No Estado de Pernambuco, a única exceção é Olinda cuja Lei de Criação data 
de 1988, constituindo-se, portanto, o Conselho de Saúde mais antigo dos três Estados analisados, 
antecedendo, inclusive, a lei nacional. No Ceará, em cinco dos seis municípios analisados, os 
conselhos foram criados ao longo da mesma década. Fica evidente também, no Quadro 4, que, 
apesar de criados em sua maioria durante os anos 1990, esses Conselhos passaram por posteriores 
mudanças legais atestadas pelas inúmeras variações nas leis de criação e nos respectivos anos.

A lei de criação dos conselhos atribui-lhes a elaboração de seu Regimento Interno (doravante 
RI), que define normativamente a estrutura e a dinâmica de funcionamento dos mesmos. De 
modo geral, o RI deve ser aprovado em plenário e submetido à apreciação do chefe do poder 
Executivo que o aprovará por meio de decreto (tatagiba, 2004, p. 344). O RI estabelece as regras 
que balizam o funcionamento dos Conselhos e a sua análise possibilita uma radiografia das 

9 Vale lembrar que tais conselhos são previstos em lei nacional como condição para o repasse de recursos financeiros da União aos estados e municípios.



163

Associativismo e participação na saúde: uma análise da questão na região Nordeste do Brasil 

condições normativas que facilitam ou não o estabelecimento de dinâmicas mais inclusivas e 
democráticas no interior dessas instituições. 

Vale destacar que a maioria dos Conselhos Municipais de Saúde nos Estados da Bahia e de 
Pernambuco possui RI, sendo que não o disponibilizaram para a pesquisa ou inexiste nos municí-
pios de Ilhéus e Itabuna, na Bahia, Caruaru e Petrolina, em Pernambuco10. Já no Estado do Ceará, 
apenas um município – Juazeiro do Norte – nos forneceu o RI do CMS. Outro dado que chama 
atenção é o ano de elaboração dos RI fornecidos. Na maioria dos casos (Quadro 5), o RI é recente, 
ou seja, datam de 2000 em diante. A comparação desse dado com os anos de criação dos Conse-
lhos reforça a percepção de que os Conselhos estão em permanente reestruturação normativa.

 A análise das regras que ordenam os CMS visava verificar em que medida elas propiciam 
relações mais inclusivas e democráticas. Nesse sentido, focou-se nas seguintes informações con-
tidas nas Leis de Criação e nos RI: (1) a estrutura de funcionamento dos Conselhos; (2) a fre-
qüência das reuniões ordinárias e o local onde ocorrem; (3) o número de membros e a existência 

Fonte: Avritzer, 2007

S/I: sem informação

Bahia Pernambuco Ceará

Localidade Lei e ano de criação Localidade Lei e ano de criação Localidade Lei e ano de criação

Alagoinhas Leis 913/91; 
1037/93; 1755/05

Camaragibe Lei 104/91 Caucaia Leis 585/90; 
1082/98; 1385/01

Ilhéus Lei 2512/94 Caruaru Lei 3440/91 Crato S/I

Itabuna Lei 1749/97 Garanhuns 2727/94 Fortaleza Dec. 8417/90; Leis 
8066/97; 8092/97

Jequié Leis 1210/91; 
1409/97

Olinda Leis 4619/88; 
5276/01

Juazeiro do 
Norte

Leis 1520/90; 
2618/01

Juazeiro Leis 1215/91; 
1346/93; 1735/03; 
1831/05

Paulista Leis 3206/93; 
3623/01

Maracanaú Leis 373/94; 
587/98; 707/00

Lauro de 
Freitas

Leis 1021/03;
Dec. 2332/05

Petrolina Leis 292/91; 
1165/02

Sobral Leis 052/93; 
326/01

Salvador Leis 4103/90; 
5845/00

Recife Leis 15773/93
Lei de 
Reestruturação/ 
2001

Teixeira de 
Freitas

Lei 278/02

Vitória da 
Conquista

Lei 584/91

Quadro 4 – Ano de criação e legislações dos CMS nos três Estados

10 Na ausência desse documento, consultamos as Leis de Criação dos respectivos Conselhos mesmo sabendo que os Regimentos Internos possuem informações 

mais detalhadas sobre o funcionamento dos mesmos.
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ou não de paridade entre eles; (4) o mandato e a possibilidade de reeleição dos membros; (5) 
a forma como são escolhidas as entidades de origem dos conselheiros; (6) quem são e como 
se elegem os presidentes dos Conselhos; (7) quem propõe a pauta das reuniões do Conselho e 
como se chega às decisões. A presença ou não dessas informações permite analisar que tipo de 
regra estrutura a ação prática dos membros que participam de tais instituições.  

As regras de funcionamento dos CMS seguem, de um modo geral, um padrão comum carac-
terizado pela presença de um Plenário, local onde os membros titulares do Conselho se encon-
tram face à face, debatem o conteúdo da política em questão e, por vezes, deliberam de uma 
Mesa Diretora ou Coordenação Geral formada por um(a) coordenador(a), vice-coordenador(a), 
secretário(a) e vice-secretário(a), de uma Secretaria Executiva incumbida de auxiliar a Mesa Di-
retora ou a Coordenação Geral e de Comissões Técnicas, Temáticas e/ou de Trabalho perma-
nentes e/ou temporárias cujas funções são auxiliar e assessorar o plenário com relação a temas 
específicos ligados à política de saúde.

O Quadro 6 mostra, para os três Estados, a estrutura de funcionamento dos CMS nos mu-
nicípios analisados.

Fonte: Avritzer, 2007

S/I: sem informação

Bahia Pernambuco Ceará
Localidade RI Localidade RI Localidade RI
Alagoinhas 2005 Camaragibe 1998 Caucaia S/I
Ilhéus S/I Caruaru S/I Crato S/I
Itabuna S/I Garanhuns 1999 Fortaleza S/I
Jequié 2000 Olinda 2001 Juazeiro do Norte 2002
Juazeiro 2005 Paulista 2001 Maracanaú S/I
Lauro de Freitas 2005 Petrolina S/I Sobral S/I
Salvador 2003 Recife 2001
Teixeira de Freitas 2002
Vitória da Conquista 1999

Quadro 5 – Municípios que apresentaram RI do CMS e ano de sua elaboração

Fonte: Avritzer, 2007

BA: Bahia; PE: Pernambuco; CE: Ceará

Estrutura de funcionamento Número de municípios por Estado Sem informação
Plenário BA (8); PE (7); CE (4) BA (1); PE (-); CE (4)

Mesa Diretora ou 
Coordenação Geral

BA (5); PE (3); CE (4) BA (-); PE (-); CE (2)

Secretaria Executiva BA (7); PE (7); CE (4) BA (-); PE (-); CE (2)

Comissões Técnicas, Temáticas 
e/ou de Trabalho permanentes 
e/ou temporárias

BA (5); PE (6); CE (3) BA (-); PE (-); CE (3)

Quadro 6 – Estrutura de funcionamento dos CMS por número de municípios nos três 
Estados 
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Destaca-se a ausência, em alguns RIs, da previsão das Comissões Técnicas, Temáticas e/ou de 
Trabalho como são os casos de Salvador, Lauro de Freitas, Teixeira de Freitas e Jequié, na Bahia. A 
inexistência de previsão dessas Comissões é um dado importante na medida em que são elas que 
exercem a função de informar os participantes acerca de temas que, muitas vezes, lhes são desco-
nhecidos. Nesse caso, elas fornecem condições para tornarem os membros dos Conselhos aptos a 
discutirem e decidirem sobre determinados assuntos, pois estarão mais bem informados. 

Quanto à freqüência de reuniões e locais onde ocorrem, pode-se afirmar, como mostram os 
dados do Quadro 7, que a maioria dos CMS realiza reuniões ordinárias mensais, com exceção 
de Camaragibe e Caruaru, em Pernambuco, que realizam reuniões quinzenais e bimestrais, res-
pectivamente. No caso de Crato, Fortaleza, Maracanaú e Sobral, no Ceará, os dados não foram 
disponibilizados. 

É interessante mencionar, também, que a maior parte dos Regimentos não menciona os lo-
cais onde ocorrem as reuniões ou funcionam os Conselhos, mas quando realizadas, as reuniões 
acontecem nas dependências da Secretaria Municipal de Saúde ou em outros espaços cedidos 
pela Prefeitura Municipal, o que indica uma possível ausência de infra-estrutura permanente 
para o seu funcionamento.

Há certa variação entre o número de membros dos Conselhos nos três Estados. O Quadro 8 
mostra que, na Bahia, existem Conselhos que possuem de 12 a 20 conselheiros, em Pernambuco o 
número de membros varia de 16 a 24 e no Ceará a maioria dos Conselhos possui 24 membros. 

No que se refere à paridade entre os membros do CMS, a maioria deles segue a Lei de Cria-
ção que institui que o CMS deve ter um formato tripartite cuja proporção deve ser de 50% para 
os representantes dos usuários dos serviços públicos de saúde e os outros 50% divididos entre 
representantes do governo (25%) e representantes dos prestadores de serviços e dos trabalha-
dores do setor (25%) (santos Júnior et al, 2004, p. 24).

A exceção aqui é o CMS de Ilhéus, na Bahia, que além de não ter uma representação paritária, 
os representantes do governo são sobre-representados11, descumprindo, assim, a própria regra 
institucional e reforçando os desequilíbrios no processo deliberativo no interior dessa instituição.

Fonte: Avritzer, 2007

BA: Bahia; CE: Ceará; PE: Pernambuco; S/I: sem informação

Freqüência das reuniões Número de municípios 
por Estado

Local onde ocorrem as 
reuniões

Número de municípios 
por Estado

Quinzenal BA (-); PE (1); CE (-) SMS BA (2); PE (2); CE (-)
Mensal BA (8); PE (5); CE (2) Sede própria BA (-); PE (-); CE (-)
Bimestral BA (-); PE (1); CE (-) Outros espaços cedidos 

pela prefeitura
BA (1); PE (-); CE (-)

S/I BA (1); PE (-); CE (4) S/I BA (6); PE (5); CE (6)

Quadro 7 – Freqüência das Reuniões do CMS e Locais onde elas ocorrem por municí-
pios nos três Estados

11 A composição do CMS de Ihéus é formada por cinco representantes do governo, três representantes dos prestadores de serviços públicos e privados de 

saúde, três representantes dos trabalhadores de saúde, quatro representantes dos usuários e um representante do poder legislativo. 
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No que se refere ao tempo de mandato dos membros dos Conselhos e à possibilidade ou não 
de reeleição dos mesmos, na maioria dos CMS analisados, os Conselheiros possuem mandatos 
de dois anos e podem ser reeleitos.

A forma como são escolhidas as entidades de origem dos conselheiros revela-se um dado 
importante na medida em que ela informa como se constitui a representação no interior dos 
Conselhos e a legitimidade da mesma. Como se sabe, a participação nesses espaços ocorre via 
representação dos segmentos envolvidos. No caso do governo, ela se realiza, em geral, por agen-
tes públicos titulares de cargos de direção na Administração direta ou indireta, por responsáveis 
pelas áreas das políticas sociais e por outros que atuam nas áreas afins. No caso da sociedade 
civil, a representação ocorre mediante escolha, entre os pares, nas entidades e organizações não-
governamentais prestadoras de serviço, de defesa de direitos, movimentos, associações comuni-
tárias, sindicatos e associação de usuários (Moreira, 1999 apud tatagiba, 2004, p. 50-51). 

De um modo geral, todos os RIs analisados seguem um padrão comum de escolha dos repre-
sentantes: aqueles que representam o governo devem ser escolhidos pelo chefe do poder Exe-
cutivo ou pelos órgãos vinculados a esse poder; os representantes dos trabalhadores de saúde e 
dos prestadores de serviços de saúde são escolhidos ou indicados pelas respectivas organizações 
envolvidas. Tal escolha ou indicação pode ser feita por seus dirigentes ou em assembléias pró-
prias. Os representantes dos usuários devem ser indicados pelas assembléias das respectivas 
entidades de origem. 

Tendo como base tais prescrições normativas, Teixeira de Freitas, Bahia, constitui uma ex-
ceção: nesse município, os representantes de todos os segmentos que compõem o CMS são 
indicados pelo poder Executivo, inibindo a constituição autônoma da representação e, conse-
quentemente, comprometendo a legitimidade do processo representativo. 

Outra característica importante na estruturação dos CMS diz respeito a quem é o presiden-
te e como ele é eleito. Embora a Lei de Criação e/ou o RIs dos Conselhos restrinjam formal-

Quadro 8 – Número de membros do CMS e paridade entre eles por número de municí-
pio nos três Estados
Estado Número de mebros/ 

número de municípios
Paridade entre os membros/ 

número de municípios
BA 12 (2); 14 (1); 16 (3); 20 (2); S/I (1) Sim (8)

Não (1) 
S/I (-)

PE 16 (3); 20 (3); 24 (1) Sim (7)
Não (-)
S/I (-)

CE 24 (4) S/I (2) Sim (5)
Não (-)
S/I (1)

Fonte: Avritzer, 2007

BA: Bahia; CE: Ceará; PE: Pernambuco; S/I: sem informação
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mente as atribuições do Presidente12, na prática, como apontou Tatagiba (2002), em muitos 
casos cabe ao presidente definir o que será discutido nas reuniões, estabelecendo temas prio-
ritários para a agenda. Sendo assim, acredita-se que a forma de escolha do presidente importa 
para que seja conferido o grau de democratização das relações no interior destas instituições. 
Ademais, se o ato eleitoral expressa, antes de tudo, o consentimento do indivíduo com a lide-
rança (Manin, 1997), a indicação nata do Secretário de Saúde para ocupar o cargo não só fere 
o princípio representativo, como indica monopólio do cargo pelo representante do governo, 
configurando, de antemão, a preponderância do governo frente aos demais segmentos que 
participam dos Conselhos. Embora a presença do Secretário de Saúde, ou seu representante, 
seja imprescindível para a dinâmica de negociação e implementação das diretrizes da política 
de saúde, avaliamos que tal naturalização precise ser revista13. 

O Quadro 9 mostra que, em seis dos nove municípios da Bahia analisados, os Presidentes 
dos respectivos CMS são, naturalmente, o Secretário Municipal de Saúde; apenas em Ilhéus 
e Jequié os presidentes são eleitos pela plenária. Em Pernambuco, entre os sete municípios 
analisados, em quatro deles os Presidentes dos respectivos Conselhos são, naturalmente, o 
Secretário Municipal de Saúde. Já os CMS de Camaragibe, Olinda e Petrolina elegem em 
plenária seus respectivos presidentes. No Ceará, dos quatro municípios que forneceram a in-
formação, os Presidentes do CMS de três municípios – Juazeiro do Norte, Fortaleza e Sobral –  
são eleitos pelos conselheiros. Em Caucaia, o presidente do CMS é, também, o Secretário 
Municipal de Saúde. 

Dois outros pontos relevantes na análise das regras que balizam a dinâmica de funciona-
mento dos Conselhos são: quem propõe a pauta das reuniões e como se chegam às decisões. O 
Quadro 10 revela dados interessantes. 

No que concerne àquele que propõe a pauta de discussão, chama atenção a Bahia, onde 
todos os RIs dos municípios analisados contêm essa informação. Destes, apenas em Alagoinhas 
a pauta é definida pelos membros do CMS em Plenário. Na maioria dos outros CMS – Ilhéus, 
Itabuna, Lauro de Freitas, Salvador e Teixeira de Freitas – a pauta é definida diretamente pelo 
Presidente do Conselho. No caso de Salvador, a definição fica a cargo também do prefeito da ci-

Fonte: Pesquisa Participação e efetividade deliberativa

BA: Bahia; CE: Ceará; PE: Pernambuco; S/I: sem informação

Presidência do CMS Número de municípios por Estado
Secretário Municipal de Saúde BA (6); PE (4); CE (1)
Eleito em Plenário BA (2); PE (3); CE (3)
S/I BA (1); PE (-); CE (2)

Quadro 9 – Presidência dos CMS por número de municípios nos três Estados

12 No geral, as atribuições do presidente devem ser “conduzir as reuniões plenárias, encaminhar para efeito de divulgação pública as resoluções, recomen-

dações e moções emanadas nas reuniões por ele presididas, votar nominalmente e deliberar ad referendum do Plenário somente em caso de urgência e 

submeter o seu ato à retificação do plenário na reunião subseqüente” (Modelo de Regimentos Internos para os CMS, p. 3-4).
13 Essa naturalização pode ser atestada pelo fato de que foi a primeira vez na história do Conselho Nacional de Saúde que o presidente eleito foi o representante 

de um outro segmento social; no caso, um representante dos trabalhadores dos serviços de saúde (www.conselho.saude.gov.br). 
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dade. Em Jequié, Vitória da Conquista e Juazeiro, a definição da pauta fica a cargo do Secretário 

do Conselho ou da Mesa Diretora, seguindo-se a ordem cronológica de chegada das matérias e 

o parecer de um relator. 

Em Pernambuco, nos municípios de Camaragibe e Garanhuns, a pauta das reuniões do CMS 

é definida por seus membros em Plenário, assim como em Fortaleza e Juazeiro do Norte, Ceará. 

Nos RIs dos cinco municípios restantes de Pernambuco e dos quatro de Ceará, não encontou-se 

tal informação.

No que diz respeito à forma como se chega às decisões no interior dos CMS, o Quadro 10 

mostra que os RIs de Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas e Teixeira de Freitas na Bahia, bem como 

os RIs de Camaragibe e Olinda em Pernambuco instituem a maioria simples sem mencionar se 

a votação será aberta ou fechada. Os RIs de Ilhéus, Itabuna e Vitória da Conquista, na Bahia, Ca-

ruaru, Garanhuns, Paulista e Recife em Pernambuco, assim como os de Fortaleza e Maracanaú, 

no Ceará, instituem a maioria simples com voto aberto. Em Alagoinhas e Salvador, bem como 

em Petrolina, Pernambuco, são necessários 2/3 dos membros para se obter a decisão, e não há 

especificação sobre a a votação ser aberta ou fechada. No Ceará, os RIs de Caucaia, Crato, Jua-

zeiro do Norte e Sobral não continham tal informação.

As variações que importam
A criação dos Conselhos de Saúde foi resultado de uma forte mobilização social cuja origem 

remonta a década de 1970. O movimento sanitarista foi determinante na construção do Sistema 

Único de Saúde (SUS) que prevê, em suas normas jurídicas e diretrizes de ação, a participação da 

Fonte: Pesquisa Participação e efetividade deliberativa

BA: Bahia; CE: Ceará; PE: Pernambuco; S/I: sem informação

Quem propõe a pauta Número de municípios 
por Estado

Como se chegam às 
decisões

Número de municípios 
por Estado

Membros do Conselho BA (1); PE (2); CE (2) Maioria simples BA (4); PE (2); CE (-)

Presidente do Conselho BA (5); PE (-); CE (-) Maioria simples com 
votação aberta

BA (3); PE (4); CE (2)

Mesa Diretora segundo 
ordem de chegada da 
matéria

BA (1); PE (-); CE (-) Maioria de 2/3 BA (2); PE (1); CE (-)

Secretário do Conselho 
segundo ordem de 
chegada da matéria

BA (2); PE (-); CE (-) Maioria de 2/3 com 
votação aberta

BA (-); PE (-); CE (-)

Prefeito BA (1); PE (-); CE (-) Maioria de 2/3 com 
votação secreta

BA (-); PE (-); CE (-)

S/I BA (-); PE (5); CE (4) S/I BA (-); PE (-); CE (4)

Quadro 10 – Quem propõe a pauta das reuniões e como se chegam às decisões no CMS 
por municípios nos três Estados
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sociedade civil na formulação, gestão e controle da política de saúde. Essa participação é viabili-
zada através das Conferências e dos Conselhos de Política que atuam nos três níveis de governo. 
Mas, se por um lado a ação desse movimento resultou em ganhos institucionais com a criação 
dessas novas instituições, por outro, sua eficácia prática dependerá, como já apontado, de outras 
variáveis que não só a mobilização social em torno de tais políticas. Nesse sentido, acredita-se 
que as normas que dão permanência à mobilização geradora desses novos experimentos, bem 
como a possibilidade de revê-las, podem abrir espaço para novas perspectivas de ação para os 
atores que deles participam.  

Essa premissa guia a análise daquilo que consideramos determinante no arcabouço legal e 
institucional desses Conselhos com o objetivo de promover ações efetivamente democráticas 
no interior dos mesmos. Tais ações passam a ser, portanto, dependentes de um conjunto de 
regras: (1) a previsão ou não da existência de Comissões Técnicas, Temáticas e/ou de Trabalho, 
(2) a presença ou não de paridade entre os membros, (3) a forma de escolha dos segmentos 
representados no interior dos Conselhos, (4) a determinação de quem ocupa a presidência e a 
forma como se escolhe o presidente; (5) a quem é facultada a prerrogativa de elaborar a pauta 
de discussão dos Conselhos.

Pode-se afirmar que, dos CMS dos três Estados analisados, cinco municípios da Bahia, 
seis de Pernambuco e três do Ceará apresentam, em seus respectivos Regimentos Internos, 
a previsão de criação das Comissões, ficando os municípios de Jequié, Lauro de Freitas, Sal-
vador e Teixeira de Freitas na Bahia sem tal previsão. Como já mencionado, a função dessas 
Comissões é oferecer suporte técnico e informacional aos participantes, esclarecendo dúvidas 
sobre temas que eles não dominam. Consta nas Leis de Criação desses Conselhos que as Co-
missões podem e devem ser convocadas sempre que os Conselheiros acharem conveniente, 
buscando-se minimizar um dos mais graves problemas do processo participativo: a assimetria 
de informações. 

Uma vez que a igualdade de condições no processo de discussão e decisão constitui um dos 
princípios básicos da democracia deliberativa (bohMan; rehg, 1997), a capacitação oferecida 
pelas Comissões torna-se ferramenta fundamental para atingir tal objetivo e minimizar as pos-
sibilidades de formação de um processo decisório hierárquico no interior dos Conselhos. 

A previsão de Comissões nas normas que estruturam essas instituições participativas indica, 
portanto, uma intenção de se minimizarem as assimetrias informacionais existentes entre os 
participantes e de oferecer, a todos, as condições que propiciem uma participação mais igualitá-
ria nos processos decisórios. Nesse sentido, sua ausência nos Regimentos Internos dos CMS da 
Bahia – dado que em Maracanaú, Caucaia e Crato, no Ceará, não obtivemos essas informações 
– indica um descompromisso das instituições com as condições que fomentam relações poten-
cialmente mais igualitárias no interior desses Conselhos. 

Quanto à paridade entre os participantes, somente no CMS de Ilhéus tal regra não foi 
encontrada. Na verdade, o conselho de Ilhéus apresenta uma sobrerepresentação dos repre-
sentantes do governo, negando completamente as determinações da Legislação Federal que, 
como já assinalado, discrimina positivamente os representantes dos usuários ao sobrerepre-
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sentá-los frente aos demais segmentos. Uma vez que a criação dessas instituições vincula-se à 
tentativa de mudança no padrão centralizador de tomada de decisão no âmbito das políticas 
públicas do país, os casos de sobrerepresentação do segmento governamental rompem com 
esta intenção e impossibilitam a criação de dinâmicas decisórias mais compartilhadas no in-
terior das instituições.

No que diz respeito à origem da representação no interior dos Conselhos, apenas o CMS 
de Teixeira de Freitas, na Bahia, não segue as determinações previstas em lei para a escolha dos 
representantes. Ali, todos os representantes são indicados pelo poder Executivo. Nos demais 
casos, cumpre-se a recomendação legal: os representantes do governo são escolhidos pelos ór-
gãos e secretarias competentes e os representantes da sociedade civil são escolhidos pelos pares 
em assembléias próprias. Teixeira de Freitas revela-se, então, um caso no qual a autonomia dos 
conselheiros representantes das entidades não-governamentais fica comprometida e o processo 
representativo no interior do Conselho torna-se pouco legítimo.  

A análise acerca da ocupação da presidência do Conselho e de como é a escolha partiu do 
pressuposto de que a eleição do presidente em plenária e a possível rotatividade dos segmen-
tos na presidência tornam os Conselhos mais democráticos. Observou-se que os Conselhos de 
Saúde tendem a apresentar um presidente que seja ‘naturalmente’ o Secretário de Saúde. Essa 
tendência é nacional e os Estados do Nordeste não fogem à regra. Nesse sentido, os Conselhos 
de Ilhéus e Jequié na Bahia, Camaragibe, Olinda e Petrolina em Pernambuco, Juazeiro do Nor-
te, Fortaleza e Sobral no Ceará constituem exceções, dado que seus presidentes são eleitos em 
Plenária entre os conselheiros. 

Por fim, no que diz respeito à elaboração da pauta de discussão, observou-se que, na Bahia, 
apenas no CMS de Alagoinhas essa prerrogativa fica a cargo dos Conselheiros em Plenária; em 
Pernambuco, isso ocorre nos CMS de Camaragibe e de Garanhuns, assim como nos CMS de 
Fortaleza e Juazeiro do Norte, no Ceará. Ao serem cruzados os dados sobre as normas para a 
eleição da presidência dos Conselhos e aquelas referentes à proposição das pautas, temos que os 
CMS de Camaragibe (PE), Juazeiro do Norte e Fortaleza (CE) são aqueles onde as regras facul-
tam aos membros em plenária mais poder de decisão, uma vez que tanto a presidência quanto 
o conteúdo da pauta são definidos em plenária. 

Em Ilhéus, Bahia, a atribuição relativa à definição do conteúdo da pauta das reuniões do 
CMS cabe ao Presidente do Conselho, mas ele é eleito pelos membros em plenária. Em Alagoi-
nhas (BA) e Garanhuns (PE) ocorre o contrário: os presidentes dos Conselhos são, naturalmente, 
o Secretário Municipal de Saúde, mas quem define a pauta são os conselheiros em plenária. 
Nesses casos, a legitimidade do processo de construção da pauta é maior posto que, normativa-
mente, mais segmentos estão envolvidos nesse processo.

Se tomadas as variáveis elencadas – previsão ou não da existência de Comissões Técnicas, 
Temáticas e/ou de Trabalho, presença ou não de paridade entre os membros, forma de escolha 
dos segmentos representados no interior dos Conselhos, segmento que ocupa a presidência e 
a forma como é escolhido e quem elabora a pauta de discussão – como determinantes da efe-
tividade democrática dos Conselhos, podemos concluir que os Conselhos de Pernambuco são 
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aqueles que apresentam uma estrutura institucional mais democrática, posto que quase todas as 
regras eleitas como determinantes estão presentes na maioria de seus Conselhos de Saúde. 

Seguindo essa mesma metodologia, pode-se afirmar que os Conselhos da Bahia são os me-
nos democráticos, já que na maioria deles não foi encontrada a presença de tais regras nos dois 
documentos analisados. 

A ausência de dados sobre os Conselhos no Ceará pode indicar várias coisas, dentre elas, 
a presença de uma tradição pública pouco consolidada no Estado ou uma estruturação inci-
piente de suas burocracias municipais que, por isso, tornam-se incapazes de fornecer os dados 
referentes aos Conselhos. De qualquer forma, o que essa ausência realmente evidencia é uma 
baixa institucionalização dessas instituições neste Estado. Entretanto, como toda regra, no Ce-
ará existem também exceções, como é o caso dos CMS de Juazeiro do Norte e Sobral. Ambos 
ocupam, junto com os Conselhos de Pernambuco, o lugar daqueles que possui uma estrutura de 
funcionamento que os tornam normativamente democráticos. 

 O Quadro 11 apresenta a sínteses dos dados analisados anteriormente.
Os dados apresentados nesse quadro nos permitem apontar três tipos de relação entre asso-

ciativismo e participação na saúde.
Em primeiro lugar, de modo mais geral, é possível estabelecer uma relação entre associati-

vismo e sucesso dos arranjos participativos na área de saúde. Essa relação é mais positiva nos 
Estados que tem mais tradição associativa, como é o caso de Pernambuco e Ceará. Nesses Esta-
dos, podemos perceber uma presença maior de instituições participativas, enquanto no Estado 
da Bahia tal presença é dependente do sistema político, em particular da presença do PT no 
governo. Já nos outros Estados é o associativismo civil per se ou a iniciativa do Estado que de-
termina o sucesso desses arranjos. No entanto, não podemos reduzir a efetividade dos arranjos 
participativos na saúde à presença do associativismo civil. A tentativa de utilizá-lo como única 
variável determinante do sucesso da participação não foi corroborada durante a nossa pesquisa. 
Tal sucesso se dá através de uma relação de sinergia entre o associativismo e as estruturas nor-
mativas produzidas pelas instituições participativas na área da saúde.

A segunda conclusão a que chegamos com este estudo é que a efetividades dos arranjos 
participativos está diretamente ligada à presença de determinadas instituições ou práticas, tais 
como a existência de comissões técnicas ou a eleição dos representantes da sociedade civil em 

Fonte: Pesquisa Participação e efetividade deliberativa

* Como alguns Regimentos Internos e/ou Leis de Criação dos conselhos não foram disponibilizados, analisamos a estrutura dos 
conselhos somente com base no material que nos foi entregue. Por isso o “Nº de Conselhos Analisados” é diferente do número de 
municípios da amostra.

Estrutura dos Conselhos de Saúde
Estado Número de Conselhos 

Analisados*
Paridade 

(%)
Eleito em 

Plenária (%)
Comissões/ 

Câmaras Técnicas (%)
Bahia 9 9 (100) 1 (11) 5 (55)
Ceará 5 5 (100) 2 (40) 3 (60)
Pernambuco 7 7 (100) 3 (43) 7 (100)

Quadro 11 – Elementos deliberativos nos Conselhos de Saúde
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plenário ou, ainda, a atribuição do poder de agenda à representação da sociedade civil. Essas 

formas específicas de participação tiveram a sua origem em conselhos específicos que refletiram 

uma forma melhor de organização do associativismo civil ou uma sinergia mais positiva entre 

sociedade civil e Estado. Uma vez identificadas essas formas, elas parecem exercer um papel 

maior no sucesso dos arranjos participativos. Assim, podemos afirmar que dois fatores incidem 

sobre o sucesso dos arranjos participativos na saúde: a tradição associativa e a forma específica 

de atribuição de poder à representação da sociedade civil. 

É possível apontar, na trajetória da participação na região Nordeste do Brasil, elementos que 

corroboram os pressupostos de uma concepção não-elitista de democracia. Esses elementos 

são a capacidade dos arranjos participativos de renovarem práticas pouco democráticas his-

toricamente arraigadas na cultura de uma determinada região. No caso da região Nordeste, os 

casos mais exitosos de participação são capazes de introduzir novas práticas deliberativas. Isso 

mostra, a meu ver, que a ampliação da democracia através da participação tem o potencial de 

introduzir novos atores e novas práticas na cena política e de transformar práticas políticas his-

toricamente arraigadas. É preciso distinguir bem as condições nas quais tais mudanças ocorrem 

e muitas vezes a simples introdução de institutições participativas não resolve o problema aci-

ma apontado. No entanto, foi possível mostrar que, nos casos exitosos, a participação gera uma 

gramática deliberativa nova que permite aos atores sociais e ao governo pautarem suas ações de 

forma mais horizontal e democrática.
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As formas de participação direta e indireta da cidadania nas decisões de política pública, in-

troduzidas no Brasil com a Constituição Federal de 1988, estão pavimentando o caminho 

para a democracia participativa, tamanha é a quantidade de mecanismos existentes em muitos 

setores do fazer estatal nos três níveis de governo. Essas experiências, consubstanciadas nos 

conselhos gestores de políticas, foram inauguradas com os conselhos de saúde, no final de 1990. 

Seu princípio mais inovador foi a paridade na representação da sociedade civil organizada em 

relação aos demais segmentos integrantes dos colegiados. 

Os conselhos gestores constituiriam, atualmente, um verdadeiro “sistema nacional de par-

ticipação” (santos Junior; ribeiro; azeveDo, 2004, p. 7) ou um “sistema descentralizado e par-

ticipativo (conselhos e conferências com caráter deliberativo) que escapa aos tradicionais me-

canismos políticos de decisão e legitimação (democracia representativa ou direta)” (Moroni, 

2005, pp. 287-8). E se a tudo isso somam-se a crescente utilização de ações judiciais, por parte 

de coletividades e indivíduos, e a profusa intervenção do Ministério Público para que o direito 

à saúde seja cumprido e as leis respeitadas, pode-se dizer que estaria se configurando um verda-

deiro sistema de accountability social no país (Labra, 2007). 

Certamente, a massiva participação da sociedade civil organizada em arenas deliberativas 

constitui um fenômeno de grande envergadura e densidade inédito na América Latina, que co-

loca novos desafios às teorizações sobre as democracias surgidas de regimes autoritários, como 
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é o caso brasileiro. Mais ainda, atesta-se o fato de que há possibilidade de a participação social 
ser uma política pública capaz de nortear os processos decisórios governamentais e afiançar o 
compromisso dos dirigentes com o cumprimento de decisões democraticamente tomadas. 

As alvissareiras experiências participativas ainda enfrentam, porém, inúmeros obstáculos 
que, não raramente, desvirtuam seus propósitos primordiais e que, em boa medida, derivam 
das deficiências qualitativas da democracia política e social vigente, conforme atestam vários 
autores neste livro. Desses déficits, é preciso enfatizar três ordens de questões de caráter geral 
que seriam determinantes para o bom funcionamento dos colegiados e para o almejado exercí-
cio do controle social. 

A primeira delas tem a ver com a existência, no país, de ‘zonas marrom’ nas quais não im-
pera o Estado de Direito, não há accountability, ou seja, não há prestação de contas nem transpa-
rência e a desconfiança está institucionalizada, (o’DonneLL, 2004), o que pode tornar o controle 
social uma ficção. 

A segunda refere-se às limitações do associativismo nacional para que possam cumprir 
adequadamente as funções de representação às quais as organizações sociais têm sido concla-
madas. É fato que, pari passu o avanço da democracia no país, o associativismo tem se dissemi-
nado e fortalecido, mas ainda apresenta traços pouco favoráveis à configuração do que Putnam 
(1996) denomina “comunidade cívica”, isto é, uma comunidade caracterizada “por cidadãos 
atuantes e imbuídos de espírito público, por relações políticas igualitárias e por uma estrutura 
social assentada na confiança e na colaboração” (putnaM, 1996, p. 31). Em outras palavras, ain-
da não se pode afirmar que os cidadãos se envolvem de forma importante e generalizada nas 
questões de interesse comum, são solidários, confiantes e tolerantes e se engajam em organiza-
ções cívicas que incorporam e reforçam esses valores, conforme mostram os valores do survey 
internacional Latinobarómetro (2007) relativos aos valores políticos e cívicos dos brasileiros e 
os dados do IBGE (1998) sobre o associativismo nacional. Desse modo, não tem sido possível 
acumular um estoque de capital social suficientemente sólido para dar sustentação ao ‘sistema 
nacional de participação’. 

A terceira questão diz respeito ao processo de produção de políticas públicas, do qual os 
membros dos colegiados devem participar. De fato, trata-se de um processo cujas complexi-
dades e incertezas ainda não têm sido suficientemente apreendidas em toda sua extensão nem 
incorporadas às avaliações sobre a dinâmica e o desempenho dos conselhos de saúde. Pela im-
portância dessa dimensão, adiante esse tema será destacado. 

Por último, é preciso mencionar o plano setorial. As deficiências do Sistema Único de Saúde 
(SUS) incidem diretamente no engajamento cidadão dos processos participativos, em particu-
lar, as reconhecidas dificuldades de acesso da população aos serviços e a baixa qualidade da 
atenção, entre muitos outros problemas ainda não superados, que concentram as preocupações 
dos conselheiros e geram sentimentos de frustração frente a um esforço que, no cotidiano, não 
produziria os resultados esperados. 

A literatura analítica dos obstáculos que se interpõem ao bom funcionamento dos conselhos 
de saúde é vasta. Todavia, o objetivo deste texto não é proceder a uma revisão dessas contri-



178

Participação, Democracia e Saúde

buições, mas examinar principalmente a trajetória dos colegiados e os dilemas e paradoxos 
do controle social à luz dos diagnósticos apresentados nas conferências nacionais de saúde. A 
exposição divide-se em quatro tópicos: primeiro, abordam-se aspectos relacionados ao processo 
decisório com ênfase em suas fases, nos atores, em suas interações e nas incertezas que lhe são 
inerentes; em seguida, faz-se referência à participação no plano internacional de forma a mos-
trar que, em qualquer formato participativo, independentemente do contexto, estão presentes 
anomalias semelhantes e igualmente difíceis de superar; terceiro, analisam-se os diagnósticos 
feitos nas conferências nacionais de saúde com vistas a questionar as soluções propostas para 
superar os problemas detectados; por fim, enfoca-se a representatividade dos membros da so-
ciedade civil nos colegiados face ao fenômeno do clientelismo e à interferência das máquinas 
políticas na democracia interna dos colegiados. 

O processo de produção das políticas públicas
Tem-se convencionado que, para fins heurísticos e analíticos, é preciso distinguir, de forma 

aproximada, as seguintes etapas no ciclo de produção de uma política pública: surgimento de uma 
questão que inquieta à sociedade ou ao governo; inclusão da questão na agenda governamental; 
formulação do problema, que compreende o exame das possíveis soluções, a escolha de alterna-
tivas de ação, a tomada da decisão final, bem como sua aprovação e promulgação mediante um 
estatuto legal; execução ou implementação da política; monitoramento ou avaliação. 

Para começar, não há acordo quanto à definição do que seja uma política pública, embora 
haja uma vasta literatura que aborda o tema. Para fins desta exposição, a concepção de Ozlak e 
O’Donnell (1976) é apropriada: 

Um conjunto de ações e omissões que manifestam uma modalidade de intervenção do Estado em re-

lação a uma questão que chama a atenção, o interesse e a mobilização de outros atores da socieda-

de civil. Desta intervenção pode-se inferir uma determinada direção, uma determinada orientação 

normativa que, presumivelmente, afetará o futuro curso do processo social desenvolvido, até então, 

em torno do tema. (oszLak; o’DonneLL, 1976, p. 21, tradução nossa).

A essa definição, cabe acrescentar que a regra resultante dessa intervenção tem efeito vincu-
lante na medida em que deve ser acatada por todos os afetados (heYWooD, 1997).

É válido considerar, também, a seguinte advertência de Lindblom (1981):

O processo de decision making não leva a “soluções” que possam ser julgadas com base em padrões 

de racionalidade; produz acordos, conciliações e ajustes cuja avaliação, com vistas à eqüidade, acei-

tabilidade, reexame e atendimento aos interesses em jogo é sempre inconclusa. (LinDbLoM, 1981, 
p. 111, tradução nossa).

A partir das citações acima, deduz-se que a complexidade e incerteza são inerentes ao pro-
cesso de produção de uma política. E, para tanto, influem inúmeros condicionantes como: o am-
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biente internacional e o doméstico, a conjuntura política (notadamente os resultados eleitorais), 
a capacidade de mobilização dos atores (que depende dos recursos disponíveis), a influência da 
mídia, a natureza da questão, o seu grau de dificuldade e abrangência e, muito importante, a 
profundidade da transformação que se pretende, especialmente quando se requerem mudanças 
comportamentais e culturais enraizadas na sociedade (Labra, 1999).

Evidentemente, com a incerteza também concorre o fato de que qualquer questão potencial-
mente objeto de uma decisão política envolve conflitos de interesses e lutas entre atores pelo 
poder de influenciar os resultados. Isso quer dizer que, mesmo tendo entrado uma questão na 
agenda de governo, pode ficar paralisada ad infinitum ou, ao contrário, entrar rapidamente na 
fase de formulação caso o consenso seja rapidamente alcançado.

Na etapa da formulação, a politização em torno do tema/problema se acentua. Conseqüen-
temente, os confrontos e as pressões dos atores se acirram e a insegurança quanto ao desfecho 
do processo se intensifica, a ponto de tornar imprevisíveis a forma e o conteúdo da decisão e in-
determinada a duração temporal da trajetória das discussões. Por outro lado, quando a decisão é 
tomada, tanto a definição do problema quanto a alternativa de solução encontrada podem estar 
longe dos propósitos iniciais de seus promotores; isso porque há o crivo das diversas instâncias 
que intervêm no processo decisório, notadamente as agências do Poder Executivo e o Parlamen-
to, além das interferências dos atores a favor e contra a política. O Parlamento, por natureza, se 
converte em palco de debates e lutas político-partidárias que podem desfigurar parcial ou com-
pletamente o espírito do projeto de lei sob análise ou, inversamente, defender seu acatamento 
in totum e, inclusive, melhorá-lo. Isso não impede, contudo, que o veto presidencial seja exercido 
de forma a mutilar aqueles tópicos dos quais o Chefe do Executivo discorda. 

Vale lembrar que uma decisão de política pública somente tem efeitos vinculantes após a 
sanção como lei da República. Mas essa lei, normalmente, é imperfeita e genérica, além de não 
explicitar as fontes de financiamento nem detalhes concernentes à implementação. Essa etapa, 
aliás, se configura como um divisor de águas. Ocorre uma espécie de divórcio entre os for-
muladores (políticos) e os implementadores (administradores). Os primeiros pressupõem que, 
cumprido seu afazer, cabe aos segundos proceder à execução da política mediante expedientes 
normativos internos; mas, na prática, não existe tal separação. Para essa ‘miragem’ contribui a 
despolitização da política durante a etapa da implementação porquanto o debate sai da cena 
pública e as decisões confinam-se nos circuitos burocráticos da agência incumbida de pôr em 
marcha a nova política. No entanto, essa despolitização é igualmente aparente, dado que as 
pressões e interferências dos atores nunca cessam. Ao contrário, nos bastidores se reascendem 
lutas silenciosas pelo controle político da gestão, pela nomeação de cargos, pela liberação dos 
recursos financeiros e sua aplicação. 

A fase de implementação das políticas tem recebido atenção menor dos estudiosos, em par-
ticular no Brasil, apesar de ser crucial para que se entenda e se explique o insucesso de muitas 
políticas de Estado e programas de governo. A seguir, a implementação será abordada com certo 
detalhe pela sua importância para a compreensão das que dificuldades observadas na própria 
política de participação na saúde e, por conseqüência, no âmbito dos conselhos. 
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De acordo com Mazmanian e Sabatier,

Implementar é levar adiante uma decisão básica de política, usualmente incorporada em um esta-

tuto, mas que também pode ter a forma de ordens executivas importantes ou decisões dos tribunais. 

Idealmente, essa decisão identifica o problema, estipula os objetivos a serem perseguidos e, de várias 

formas, “estrutura” o processo. O processo ocorre normalmente através de numerosos estágios, a co-

meçar pela promulgação do estatuto básico, em seguida as decisões das agências implementadoras, 

a concordância dos grupos-alvo com essas decisões, os impactos reais – tanto os pretendidos como os 

não tencionados -, os impactos percebidos das decisões da agência e, finalmente, revisões importantes 

(reais ou tentadas) no estatuto básico. (MazManian; sabatier, 1989, p. 20, tradução nossa).

Segundo Mèny e Thoenig,

A implementação designa a fase da política pública durante a qual se geram atos e efeitos a partir de um 

marco normativo de intenções, de textos ou de discursos. Pôr em prática, executar, dirigir, administrar: não 

faltam palavras para identificar o que, a primeira vista, parece evidente.[...] A execução de uma a polí-

tica deve necessariamente gerar efeitos? O termo sugere que devemos ter a prudência de não pré-julgar o 

conteúdo e o processo, rompendo, se for preciso, com o senso comum. (1992, p. 158, tradução nossa).

Na prática, as políticas são continuamente transformadas pelas ações da implementação na 

medida em que, simultaneamente, alteram recursos e objetivos. Na maior parte do tempo, o 

que ocorre é o redesenho da política, seja para modificar os objetivos a fim de adequá-los aos 

recursos disponíveis ou para mobilizar novos recursos de modo a atingir objetivos pendentes. 

Nesse sentido, pode-se dizer que implementação é evolução. 

O fato de a implementação raramente transcorrer como o previsto ou desejado tem provocado 

uma avalanche de estudos sobre suas ‘falhas’, particularmente em relação a políticas reformistas, 

cujos resultados deveriam ser duradouros, mas isso não acontece com freqüência. Como se sabe, os 

governos são muito melhores para formular as políticas e fazer a legislação do que para efetivar as 

mudanças previstas. Justamente essa brecha entre formulação e implementação tem levado à busca 

de explicações das razões pelas quais as políticas são mal-sucedidas ou não implantadas. Fora os fato-

res externos e internos que incidem em todo e qualquer processo de produção de políticas, a própria 

política pode ter sido mal formulada, ou seja, pode conter defeitos de concepção que tornam extrema-

mente difícil efetivar as mudanças desejadas. Em todo caso, as falhas ou brechas, e mesmo o fracasso 

de uma política, são inevitáveis. Em outras palavras, não existe uma implementação perfeita. 

Além de não existir um policy-making ideal porque a racionalidade humana é limitada, Ho-

gwood e Gunn (1984) apontam dez pré-condições que, supõe-se, seriam necessárias para que, 

em uma democracia pluralista, a implementação de uma política fosse ‘perfeita’. São elas:

1. as circunstâncias externas à agência implementadora não impõem constrangimentos cer-

ceadores;
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2. a política ou programa dispõe de tempo e recursos suficientes;
3. a combinação de recursos requerida está, de fato, disponível;
4. a política está baseada em uma teoria de causa e efeito válida;
5. a relação entre causa e efeito é direta e intervêm poucos elos ou nenhum;
6. as relações de dependência em relação a outras agências são mínimas;
7. há entendimento e consenso em relação aos objetivos;
8. as tarefas estão totalmente especificadas em correta seqüência;
9. há perfeita comunicação e coordenação;
10. aqueles com autoridade podem demandar e obter plena concordância.

É evidente que esse conjunto de requisitos é inatingível no mundo real. Além do mais, con-
trariamente ao que se acredita, não existe uma relação política/ação. Isso porque a implementa-
ção é um processo que demanda permanente interação e negociação entre aqueles que buscam 
efetivar a política, principalmente os políticos, e aqueles dos quais depende a ação, ou seja, 
os administradores. Mas essas negociações não são fáceis porque, como apontado, em geral, 
acredita-se que os primeiros são eleitos enquanto os administradores e funcionários públicos 
não o são. Ademais, deve ser frisado que há concorrência de legitimidades democráticas entre as 
autoridades eleitas e conselhos consultivos ou deliberativos cujos membros não são escolhidos 
mediante o voto popular. 

Em última instância, o sucesso de uma política vai depender da disposição e habilidade 
de algum grupo dominante (ou coalizão de grupos) para impor sua vontade. Onde não existe 
tal dominância, a implementação mais próxima da política desejada só pode ser alcançada 
mediante um longo processo incremental e de ajuste mútuo entre as partes. Em algumas cir-
cunstâncias, a distribuição de poder pode ser tal que produz um impasse na fase de implemen-
tação, mesmo quando a política tem sido autorizada e legitimada formalmente (hogWooD; 
gunn, 1984, p. 216).

Em suma, é importante distinguir falhas de implementação (o que se evitaria com o mo-
nitoramento) de falhas de política, embora seja difícil fazê-lo. Se as avaliações provam que é 
impraticável executar a política da forma inicialmente visada, então isso pode ser considerado 
uma falha de desenho da política. Mas a relação entre causa e efeito é sempre complicada, pois 
a avaliação é uma forma de exercício do poder e de controle. Por razões políticas, os governos 
podem não querer tomar a iniciativa que indicaria o monitoramento ou, inversamente, insistir 
cegamente em retificar desvios insolúveis. Enfim, falhas sistemáticas em alcançar metas podem 
indicar a necessidade de redefinir os objetivos originais da política.

Por último, é preciso reiterar que, normalmente, toda avaliação parte do estatuto básico que 
define os propósitos ou objetivos gerais da política a fim de confrontá-los com o que de fato 
está sendo implementado. Ora, uma boa avaliação pode demonstrar que a política está sendo 
um fracasso; porém, como a correção das falhas será sempre uma decisão política, adotar ou 
não medidas condizentes significa, de qualquer maneira, reiniciar todo o processo de produção 
dessa mesma política, seja para melhorá-la e seguir adiante, seja para neutralizá-la.
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Tanto a política participativa como os conselhos de saúde, enquanto mecanismos idealiza-
dos para materializá-la, apresentam preocupantes brechas entre os propósitos consignados no 
estatuto básico, a lei 8.142/1990, e o real desempenho dos colegiados, em particular no que se 
refere ao baixo impacto de suas deliberações na governança setorial, embora falhas importantes 
também tenham sido constatadas nas experiências participativas de outros países, como será 
examinado a seguir. 

A participação social na experiência internacional
Nas democracias ocidentais existem, hoje, variadas formas de participação dos cidadãos nas 

decisões públicas. No entanto, as avaliações do funcionamento desses esquemas mostram que, 
em geral, há problemas semelhantes, independentemente do contexto nacional ou local. Estu-
dos dos conselhos gestores no Brasil (tatagiba, 2002) bem como dos arranjos participativos na 
Inglaterra (LoWnDes; pratChett; stoker, 2001), na Espanha (goMà; Font, 2004) e na Itália (sera-
pioni; roManí, 2006) e comparações entre Rio de Janeiro e Barcelona (Labra, 2006B), por exem-
plo, constatam anomalias similares nos planos nucleares de qualquer esquema participativo: 
autoridades, participantes, organizações sociais representadas e representatividade. A seguir, 
registram-se, brevemente, as principais conclusões das análises dessas experiências.
•	 Autoridades. Mediante a participação, buscam apenas legitimar suas políticas sem se com-

prometer, em contrapartida, com as resoluções dos colegiados nem com o desenvolvimento 
destes. Tendem a impor suas próprias decisões porque desconfiam da opinião leiga, temem 
decisões adversas ou não conseguem vincular os resultados da participação ao processo deci-
sório. Os canais que criam, para que as instituições dêem resposta às propostas, são falhos.

•	 Conselheiros ou participantes. Têm grande dificuldade em lidar com a pluralidade e a he-
terogeneidade dos campos social e estatal. Os vínculos e a comunicação, tanto dos repre-
sentantes governamentais com os órgãos de origem quanto da sociedade com suas organi-
zações, são frágeis. Os cidadãos não têm clareza quanto às limitações da autoridade local 
nem sobre os assuntos que devem discutir. O interesse nas matérias da agenda é alto no 
começo, mas logo decai. A participação ativa exige um aprendizado que muitos não estão 
dispostos a empreender; por esse motivo, há uma tendência a se escolherem lideranças mais 
experientes e informadas, apesar de ser constante a queixa de que ‘são sempre as mesmas 
pessoas’. O grande esforço que fazem os representantes da sociedade civil tem incidência 
baixa ou nula na gestão governamental.

•	 Mundo associativo. Os problemas mais freqüentes têm a ver com as estruturas pouco só-
lidas das entidades representadas. A comunicação com seus representantes nos colegiados 
é muito deficiente. Não divulgam, na comunidade, os resultados da atividade participativa. 
Apresentam um modo oligárquico ou pouco transparente de organização interna.

•	 Representatividade da sociedade civil. É afetada pela dificuldade de incluir determina-
dos grupos de forma eqüitativa (jovens, mães solteiras, etnias, homossexuais, grupos al-
ternativos críticos, entre outros), o que acarreta sentimentos de exclusão social. A esse res-
peito, Lowndes, Pratchett e Stoker (2001) argumentam que é muito difícil conseguir que  
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os arranjos participativos sejam inclusivos. Ao contrário, podem reforçar padrões existentes 
de exclusão social e desvantagem. Portanto, são necessários diferentes métodos de partici-
pação para se alcançarem grupos distintos de cidadãos. Mesmo assim, seria irrealista bus-
car equilíbrio ou representatividade dentro dos fóruns de participação. Em conclusão, mais 
participação não significa necessariamente mais democracia (LoWnDes; pratChett; stoker, 
2001, p. 453).

Em todos os conselhos de saúde do Brasil, problemas semelhantes aos mencionados estão 
presentes com maior ou menor intensidade, sendo que nem todos eles podem ser superados. 
No tópico seguinte, busca-se questionar até que ponto o formato nacionalmente padronizado 
dos conselhos de saúde seria uma fonte de dificuldades adicionais para o bom desempenho dos 
colegiados. 

Trajetórias, paradoxos e dilemas da participação na saúde
Após as três décadas transcorridas desde as primeiras propostas da Reforma Sanitária divul-

gadas no artigo A questão democrática na área da Saúde (Saúde em Debate, n. 9, 1979), pode-se 
afirmar que as formulações literais relativas à “autêntica” participação da população organizada, 
“em todos os níveis e etapas na política de saúde”, transformando “os beneficiários em voz e 
voto em todas as instâncias”, eram realmente visionárias, corajosas e revolucionárias para a 
época. Além disso, conforme registrado no relatório da 8ª Conferência Nacional de Saúde (bra-
siL, 1986), foi plantada a semente para subverter o conceito dominante de controle social, que 
passou a ser entendido como uma conseqüência da participação de representantes eleitos da 
comunidade nos núcleos decisórios do futuro sistema de saúde, a objeto de exercer o controle 
sobre as ações do Estado em vez de o Estado controlar a sociedade. 

Tal como vinham demandando os movimentos populares com a participação, buscava-
se romper o modo encapsulado, unilateral e tecnocrático do processo decisório e suprir a 
deficiente mediação dos partidos políticos (Labra, prelo). Em verdade, a idéia era trabalhar 
conjuntamente com os partidos progressistas na democratização das instituições, mas, pro-
vavelmente, o temor de as organizações sociais serem capturadas pelos partidos levou, nos 
anos noventa, ao afastamento de uma parceria que, em outras experiências, como a espa-
nhola, é encorajada. 

Como se sabe, na 8ª Conferência Nacional de Saúde, plasmou-se o formato final dos con-
selhos de saúde (brasiL, 1986, p. 8 e 10), sendo que, após a inclusão do SUS na Constituição de 
1988 e a promulgação da lei 8.142, de fins de 1990, ficou assegurada a participação de represen-
tantes de entidades sociais “na formulação da política, no planejamento, na gestão, na execução 
e na avaliação das ações de saúde” do SUS. Essa lei estipula que os Conselhos de Saúde têm 
“caráter permanente e deliberativo [...] cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder 
legalmente constituído em cada esfera de governo”. Com base nessas determinações legais, o 
reformulado Conselho Nacional de Saúde expediu a Resolução n. 33, de 1992, contendo as dire-
trizes destinadas a ordenar e padronizar o funcionamento dos Conselhos de Saúde. 



184

Participação, Democracia e Saúde

O caráter deliberativo, as competências e o formato definido para os Conselhos de Saúde os 

institucionalizaram como arenas decisórias democráticas, agourando seu promissor desenvol-

vimento à medida que se implantava e descentralizava o SUS. Contudo, nem sempre têm sido 

cabalmente compreendidas as diversas implicações que esse desenho viria a ter para o desem-

penho dos colegiados.

Pôr em funcionamento os Conselhos de Saúde tem sido um difícil aprendizado para 

todos os envolvidos. E não poderia ser de outra forma dado que, como visto, o processo de 

produção de políticas públicas é inerentemente complexo, demorado, sinuoso, conflituoso 

e incerto quanto aos resultados. Além disso, os tempos – social, político, técnico e admi-

nistrativo – envolvidos na tomada de decisões são distintos, tanto quanto são diferentes 

e assíncronas as cognições, percepções, expectativas e vontades dos atores. Em suma, e 

reiterando, dada a complexidade do processo de formulação, implementação e avaliação 

das políticas públicas, apreendê-lo em toda a sua extensão apresenta dificuldades raramente 

percebidas. Por isso mesmo, é compreensível que não apenas para os conselheiros leigos, 

mas também para os próprios gestores e técnicos seja um grande desafio esquadrinhar os 

meandros e implicações dos circuitos decisórios no que estão inseridos. No entanto, é inte-

ressante observar que, além de serem raros os estudos que têm incorporado essa dimensão 

nas análises dos Conselhos de Saúde, em geral, o processo decisório que tem lugar nessas 

arenas é visto freqüentemente como linear, restrito a esse âmbito e sujeito apenas à vontade 

de gestores, técnicos ou lideranças.

A seguir, examinam-se os diagnósticos e as resoluções ou recomendações registradas nos 

relatórios da 9ª, 10ª, 11ª, 12ª e 13ª Conferências Nacionais de Saúde no eixo ou tema Controle 

Social. Vale salientar, desde já, que esses documentos mostram que, ao longo do tempo, houve 

crescente clareza quanto aos problemas detectados no funcionamento dos Conselhos de Saú-

de. E isso pode ser atribuído ao sistema ascendente e periódico de conferências, que permite 

discutir e registrar, em todos os níveis da Federação, a situação dos colegiados e encaminhar as 

conclusões ao evento nacional. De fato, trata-se de um processo democrático que mostra con-

teúdos progressivamente mais lúcidos, profundos e extensos. Porém, os diagnósticos acusam 

reiterações indicativas da persistência de numerosos nós críticos que, ao longo do tempo, não 

têm sido resolvidos. 

9ª Conferência Nacional de Saúde (1992)
Este primeiro evento, após a histórica 8ª Conferência, foi decisivo para o futuro dos Conse-

lhos de Saúde. No relatório, reafirma-se:

 Controle social [...] é um componente intrínseco da democratização da sociedade e do exercício da 

cidadania. [...]. Deve-se dar como uma prática que busque a transformação social [...]. Não deve 

ser traduzido apenas em mecanismos formais e sim refletir-se no real poder da população em modi-

ficar planos e políticas, não só no campo da Saúde. (brasiL, 1992).
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A aposta no potencial transformador dos Conselhos de Saúde se refletiu na definição 
bastante ambiciosa de todos os aspectos relativos a atribuições e requisitos de funciona-
mento, também alimentada pelas primeiras avaliações, mostrando variadas distorções que 
exigiam correção. 

A determinação de que os Conselhos de Saúde deveriam constituir foros poderosos e autô-
nomos de deliberação, decisão e controle social no âmbito do SUS e seu entorno foi reiterada 
na Resolução n. 33, de 1992, homologada pelo então Ministro da Saúde Jamil Haddad. Nessa 
resolução é estabelecido que o ato de criação dos Conselhos de Saúde, sua composição, estru-
tura e competências serão estabelecidos por lei estadual ou municipal e referendadas pelo Poder 
Executivo, que nomeará os conselheiros. Quanto às competências ou atribuições, sua transcen-
dência merece menção especial. 

A mesma resolução estabelece que os Conselhos de Saúde, que “têm algumas competências 
já definidas nas leis federais e complementadas pelas legislações estaduais e municipais, pode-
rão ainda” realizar variadas ações e intervir em diversos campos, totalizando 25 itens sintetiza-
dos nos seguintes:
1. atuar na formulação e no controle da execução da política de saúde, incluídos seus aspectos 

econômicos, financeiros e de gerência técnico-administrativa;
2. estabelecer estratégias e mecanismos de coordenação e gestão do SUS, articulando-se aos 

demais colegiados em nível nacional, estadual e municipal;
3. traçar diretrizes de elaboração e aprovar os planos de saúde, adequando-os às diversas reali-

dades epidemiológicas e à capacidade organizacional dos serviços;
4. propor a adoção de critérios que definam qualidade e melhor resolutividade, verificando-se 

o processo de incorporação dos avanços científicos e tecnológicos na área;
5. propor medidas para o aperfeiçoamento da organização e do funcionamento do SUS;
6. examinar propostas e denúncias, responder a consultas sobre assuntos pertinentes a 

ações e serviços de saúde, bem como apreciar recursos a respeito de deliberações do 
colegiado;

7. fiscalizar e acompanhar o desenvolvimento das ações e serviços de saúde;
8. propor a convocação e estruturar comissão organizadora das conferências estaduais e muni-

cipais de saúde;
9. fiscalizar a movimentação de recursos repassados à Secretaria de Saúde e/ou ao Fundo de 

Saúde;
10. estimular a participação comunitária no controle da administração do SUS;
11. propor critérios para a programação e para as execuções financeiras e orçamentárias dos 

Fundos de Saúde, acompanhando a movimentação e destinação dos recursos;
12. estabelecer critérios e diretrizes quanto à localização e ao tipo de unidades prestadoras de 

serviços de saúde públicos e privados, no âmbito do SUS;
13. elaborar o regimento interno do conselho e suas normas de funcionamento;
14. estimular, apoiar ou prover estudos e pesquisas sobre assuntos e temas na área da saúde de 

interesse para o desenvolvimento do SUS;
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15. outras atribuições estabelecidas pela Lei Orgânica da Saúde e pela 9ª Conferência Nacional 
de Saúde.
Pode-se observar que, desde o início, parece ter sido pensado que tal acúmulo de atri-

buições seria acompanhado da correspondente cota de poder de decisão e de uma estrutura 
operacional condizente. De certo, nesse cálculo pesou a necessidade estratégica de dotar 
o SUS de poderosos mecanismos de controle social – a começar pelo Conselho Nacional 
de Saúde – para dar sustentação política e social à Reforma Sanitária, sempre sob risco de 
sofrer retrocessos.

Contudo, essas responsabilidades não têm sido questionadas. Ao contrário, têm sido re-
finadas e, inclusive, ampliadas, na medida em que as avaliações e a experiência indicavam a 
necessidade de os Conselhos de Saúde serem dotados de uma regulação mais forte e abran-
gente, como vai ser enfatizado nas conferências subseqüentes. Só que para essa regulação 
ter capacidade de enforcement, ou seja, ser impositiva e vinculante, é imprescindível que as 
correspondentes deliberações dos colegiados, a começar por aquelas emitidas pelo Conselho 
Nacional de Saúde enquanto reitor do sistema participativo setorial, entrem no circuito dos 
poderes legislativos do Executivo e incluso do Congresso Nacional quando necessário. Toda-
via, para que isso aconteça, seria necessário, antes, vencer o obstáculo principal já salientado: 
a concorrência de legitimidades democráticas entre as autoridades eleitas e conselhos delibe-
rativos cujos membros não são escolhidos mediante o voto popular. 

10ª Conferência Nacional de Saúde (1998)
Nesse evento não foram apresentados propriamente diagnósticos do andamento dos Conse-

lhos de Saúde, mas uma longa listagem de demandas relativas a temas que podem ser agrupados 
nos seguintes pontos principais: ampliação das competências, obrigação dos gestores de respei-
tar o caráter permanente e deliberativo dos Conselhos de Saúde e de garantir o pleno funciona-
mento dos colegiados, reforço do controle social mediante novos mecanismos de participação e 
ingerência incisiva tanto nas contas financeiras como no funcionamento dos serviços de saúde 
do SUS e contratados. 

A respeito das deliberações, demanda-se clara separação entre as funções deliberativas dos 
conselhos e as funções executivas dos gestores do SUS bem como a subordinação do repasse de 
recursos do ministério e secretarias ao acatamento do poder deliberativo dos Conselhos de Saúde.

Quanto ao cargo de presidente do Conselho de Saúde, foi resolvido que, ao invés de o secre-
tário de saúde ser o presidente nato, seja eleito pelo plenário dentre os membros do colegiado, 
sendo essa reivindicação atendida anos mais tarde. 

O paradoxo das demandas registradas no relatório reside no fato de que visam a superar os 
inúmeros problemas constatados mediante recursos tais como fortalecimento e ampliação da 
regulação, das competências, da autonomia de ação e do poder de decisão e controle, com o 
apoio do Ministério Público e da Justiça, bem como a diversificação das formas de participação, 
como o orçamento participativo e conselhos gestores paritários nos estabelecimentos do SUS e 
privados contratados, sem se questionar as prováveis fontes das anomalias. 



187

Política Nacional de Participação na Saúde: entre a utopia democrática do controle social e a práxis predatória do clientelismo empresarial

11a Conferência Nacional de Saúde (2001)
O Relatório é extremamente elucidativo do momento sombrio por demais que vivencia a 

maioria dos mais de 5 mil Conselhos de Saúde já implantados. O trecho a seguir atesta que, pelo 
lado dos conselheiros e das entidades que representavam, o quadro era desastroso:

[...] a falta de representatividade dos conselheiros, freqüentemente desarticulados das bases, insti-

tuições ou segmentos que representam, desmotivados e ausentes das reuniões, omissos em cumprir 

o seu papel nos fóruns, com pouca capacidade para formular propostas alternativas e efetivas aos 

problemas de saúde, sendo freqüentemente indicados clientelisticamente, dentro de um contexto 

geral de desorganização da sociedade civil. (brasiL, 2002).

Como seria impossível reproduzir minimamente o conteúdo da extensa e minuciosa avaliação 
apresentada nesse relatório, apenas serão comentados alguns dos aspectos mais importantes. 

Mais do que sucintas deliberações, o documento esmiúça cada uma das deliberações da 
10ª Conferência para reiterá-las porque nenhuma delas tinha sido atendida. Além disso, com 
o avanço da municipalização do SUS e o aumento do número de Conselhos de Saúde, antigos 
problemas se avolumaram e novos apareceram, aumentando consideravelmente o rol de rei-
vindicações. O documente sugere que os conselhos teriam sido deixados em certo abandono 
por parte das autoridades setoriais. Talvez por causa disso, boa parte das medidas está dirigida 
a enfatizar o fortalecimento de redes, vínculos e contatos entre os colegiados e destes com nu-
merosas instâncias do mundo exterior. Outro grupo de questões assinala a forma encapsulada, 
‘cartorial’ e fraca de funcionamento da maioria dos Conselhos de Saúde, propondo-se, para 
tanto, soluções que redundam em mais poder para as autoridades, maior autonomia para fis-
calizar e intervir na gestão do SUS e garantia de condições para expandir a burocracia interna. 
Todavia, a questão central que permeia a análise tem a ver com o fato de o poder deliberativo 
dos Conselhos de Saúde não estar sendo respeitado. Esse é um ponto delicado que é enfrenta-
do com resoluções de caráter normativo, por exemplo, “exigir que a criação dos Conselhos de 
Saúde se dê por meio de Lei Federal, Estadual ou Municipal [...]”; “Elaborar lei complementar 
que vincule o repasse de recursos financeiros aos respectivos gestores para o funcionamento 
efetivo dos Conselhos de Saúde” (brasiL, 2002) e outras demandas de teor semelhante. 

Em síntese, as conclusões refletem maturidade, clareza quanto aos problemas e propostas 
criativas para o avance do controle social, ainda que levantem dúvidas quanto à viabilidade po-
lítica e operacional de boa parte das iniciativas, mesmo porque, mais uma vez, os diagnósticos 
não tocaram nem na real capacidade da maioria dos Conselhos de Saúde de assumi-las nem nas 
prováveis raízes dos problemas. 

12a Conferência Nacional de Saúde (2003)
No Relatório Final afirma-se que os Conselhos de Saúde têm tido avanços significativos, 

Mesmo assim, um acúmulo de carências e necessidades foi apresentado, conforme se anuncia 
na introdução do documento: 
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[Os Conselhos de Saúde] enfrentam ainda obstáculos importantes, dentre os quais: o não exercício 

do seu caráter deliberativo [...]; as precárias condições operacionais e de infra-estrutura; a ausência 

de outras formas de participação; a falta de uma cultura de transparência e de difusão de infor-

mações na gestão pública; e a baixa representatividade e legitimidade de alguns conselheiros nas 

relações com seus representados. (brasiL, 2004A).

No documento, enfatiza-se a permanência de antigas disfunções, ainda que nesse ínterim te-
nham sido introduzidas modificações a partir de propostas de foros, tais como os Encontros de 
Conselheiros e as Plenárias Nacionais de Conselhos de Saúde, as quais foram formalizadas na 
Resolução n. 333, emitida pelo Conselho Nacional de Saúde em 2003, que atualiza e reordena 
diversos aspectos relativos à composição, estrutura e funcionamento dos Conselhos de Saúde, 
reafirma pontos substantivos como o caráter deliberativo, a autonomia e o papel fiscalizador 
dos colegiados. 

Com essa norma, o Conselho Nacional de Saúde buscou fortalecer os Conselhos de Saúde 
do país mediante uma padronização que atendesse melhor às diversidades locais. Mesmo assim, 
a proposta seria praticamente inexeqüível dado que pelo menos 73% dos municípios não têm 
condições mínimas de gestão por serem de pequeno porte (até 20 mil habitantes) e possuírem 
uma arrecadação tributária quase nula (IBGE, 2000), sendo, por isso mesmo, dependentes em 
extremo de transferências federais. Nesse sentido, pode-se afirmar que não teria sido previsto o 
risco real de que tão somente os estados e municípios mais ricos pudessem ter colegiados melhor 
aquinhoados, restringindo-se, com isso, o potencial democratizador e inclusivo da participação. 

Outro objetivo visado por essa Resolução foi regulamentar a livre eleição do presidente do 
Conselho Nacional de Saúde pela plenária. A medida foi posta em prática em 2004, quando um 
conselheiro representante dos trabalhadores da saúde foi eleito presidente1. A mesma diretriz 
foi referendada pelo Decreto Presidencial n. 5.839, de 11 de julho de 2006 e estendida a todos 
os colegiados. De todo modo, essa inovação vai demorar a se generalizar porquanto 61% dos 
Conselhos de Saúde ainda eram presididos pelo gestor no período de 2007 a 20082. 

13ª Conferência Nacional de Saúde (2007)
O lema Saúde e qualidade de vida: políticas de estado e desenvolvimento regeu os conteúdos dos 

três eixos que organizaram os debates e resoluções do evento. A enorme gama de posiciona-
mentos abordou todas as áreas, temas e questões da saúde sempre enfatizando a interseto-
rialidade com as políticas públicas das demais áreas do governo e com os Poderes Executivo, 
Legislativo e Judiciário e o Ministério Público. 

No eixo III A Participação da Sociedade na Efetivação do Direito Humano à Saúde foi seguida a 
mesma metodologia, de modo que as deliberações e propostas não apresentam propriamente 
um diagnóstico dos Conselhos de Saúde, mas buscam articulá-los aos agentes, às pactuações 

1Em novembro de 2004, a plenária do Conselho Nacional de Saúde elegeu para presidente o farmacêutico potiguar (RN) Francisco Batista Júnior, ex-dirigente 

da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Seguridade Social da Central Única dos Trabalhadores (CNTSS-CUT).
2Cadastro dos Conselhos de Saúde 2007/2008. Ver www.conselho.saude.gov.br.
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e à intersetorialidade a fim de se reforçar o controle social e o direito à saúde. No entanto, 
muitas das antigas reivindicações estão presentes: desrespeito ao caráter deliberativo dos co-
legiados, escasso ou nulo poder de fiscalização e controle das contas públicas, carência de 
meios financeiros, materiais e humanos, ausência de condições técnicas para a comunicação 
e informação virtual, desvio dos equipamentos onde existe o programa de inclusão digital, 
anomalias na composição dos Conselhos de Saúde, arbitrariedade e nepotismo na indicação 
de conselheiros, baixa ou nula divulgação da existência e atividades dos Conselhos de Saúde, 
entre outras. 

Em síntese, o que se constata é que a Resolução n. 333, de 2003, não está sendo plenamente 
acatada. Em vista disso, demanda-se que essa norma seja transformada em lei federal. 

Como referido anteriormente, a cada nova conferência têm sido acrescidos novos encargos a 
serem realizados pelos Conselhos de Saúde. A 13ª conferência não foi exceção só que, dessa vez 
houve incrementos adicionais por conta da diversificação e o adensamento da agenda setorial, 
dos pactos na saúde e da intersetorialidade, esta última convertida em palavra de ordem que 
perpassa todos os eixos. Conseqüentemente, não somente demanda-se assegurar e fiscalizar o 
funcionamento das comissões técnicas obrigatórias de cada Conselho de Saúde como também 
se propõe criar dez novas comissões, a par que se enfatiza a articulação dos Conselhos de Saúde 
e das comissões com uma extensa gama de comissões temáticas existentes na área governamen-
tal relacionadas à saúde, ao meio ambiente e outros. 

Quanto à questão da inocuidade das deliberações, continua sendo o nó crítico dos Conselhos 
de Saúde. Por isso, demanda-se com rigor que o seu não cumprimento esteja sujeito a sanções 
legais. Estipula-se, por exemplo: 

Assegurar que as resoluções dos conselhos de saúde sejam homologadas pelo respectivo gestor no pra-

zo máximo de quinze dias a contar da data de seu encaminhamento e, quando do não-cumprimento 

desse prazo, que os conselhos encaminhem representação formal ao Ministério Público, para as pro-

vidências cabíveis. [...] Os conselhos de saúde devem se articular com os ministérios públicos para a 

implementação de ações relativas à garantia de suas deliberações [...] Que o Conselho Nacional de 

Saúde e os conselhos estaduais e municipais, em parceria com os entes federados [...] devem criar uma 

comissão permanente para monitorar a implementação das propostas deliberadas pelas conferências 

gerais e temáticas, realizando plenárias permanentes de avaliação com ampla participação popular e 

divulgação das informações pelos vários meios de comunicação. (brasiL, 2008).

A seguir, são comentados quatro pontos centrais da estruturação dos Conselhos de Saúde: 
funções, composição, representação e caráter deliberativo. 

Funções
Reiterando, aos Conselhos de Saúde foi atribuído um extenso e crescente rol de com-

petências. Mas isso não é tudo. É preciso frisar que também fazem parte das incumbências 
dos colegiados numerosas tarefas internas e externas que sobrecarregam demasiadamente 
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o trabalho dos conselheiros, consumindo-lhes a maior parte do esforço participativo, em 
detrimento dos debates substantivos. É o caso da organização e realização de eventos como 
conferências de saúde, plenárias de conselhos e encontros de conselheiros, além de muitos 
outros compromissos que requerem a presença dos conselheiros, por exemplo, visitas aos 
serviços de saúde, gestões nas repartições públicas, requerimentos judiciais, capacitações, 
reuniões com autoridades, parlamentares e lideranças comunitárias, etc. Além do mais, há 
grande investimento na resolução de penosas disputas em torno da indicação de delegados 
aos eventos e das eleições para renovar o colegiado. É compreensível, portanto, que reste um 
tempo útil escasso aos conselheiros para discutirem e aprovarem importantes instrumentos 
anuais de gestão da Secretaria de Saúde, como plano de saúde, o orçamento executado e o 
previsto para o exercício seguinte, o relatório das atividades realizadas e, principalmente, se 
dedicarem à atribuição principal: deliberar sobre a formulação de estratégias e a execução de 
políticas e programas. 

Em resumo, pode-se argumentar que as numerosas falhas não antecipadas ou indesejadas 
surgidas ao longo da implantação dos Conselhos de Saúde teriam origem na abrangência das 
competências, muitas delas inexeqüíveis no âmbito da maioria dos Conselhos, mesmo porque 
seu cumprimento exigiria montar ‘mini-burocracias’ que atendessem a requisitos como o ca-
ráter permanente e rotineiro das atividades, funcionários especializados, um fluxo continuado 
e suficiente de informações, tecnologias de comunicação e informação e apoio administrativo 
capacitado, suficiente e eficiente. Porém, tal montagem seria impraticável não apenas devido à 
insuficiência de meios, mas também a outros fatores problemáticos como o fato de as reuniões 
acontecerem normalmente apenas uma vez ao mês; muitos membros, independentemente do 
segmento, são inexperientes, desinformados e, não raro, sem instrução; a dedicação é voluntária 
e nem sempre interessada; o financiamento e demais condições dependem do apoio circunstan-
cial do gestor de turno. 

Composição
A Resolução n. 333 estabelece que: “A representação de órgãos ou entidades terá como 

requisito a representatividade, a abrangência e a complementaridade do conjunto de forças so-
ciais, no âmbito de atuação do Conselho de Saúde”, esclarecendo que: “de acordo com as espe-
cificidades locais, aplicando o princípio da paridade”, poderá ser contemplada uma ampla gama 
de representações. A longa enumeração de entidades constante dessa norma pode ser agrupada 
nas seguintes ‘representações’:

Governo, portadores de patologias e deficiências; indígenas; aposentados e pensionistas; defesa 

do consumidor; ambientalistas; moradores; religiões; trabalhadores da área de saúde; sindicatos, 

federações e confederações de trabalhadores urbanos e rurais e conselhos de classe; instituições pú-

blicas, hospitais universitários, de campo e de estágio, de pesquisa e desenvolvimento; comunidade 

científica; patrões; prestadores de serviços de saúde; movimentos sociais e populares; e, organizações 

de mulheres em saúde.
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A respeito dessa diversidade de potenciais participantes dos Conselhos de Saúde cabem 
breves comentários. O primeiro deles tem a ver com a organização piramidal das entidades 
com representação nacional, estadual, regional e municipal, como as dos médicos, ou as dos 
moradores de bairro e favelas, cuja organização é, por natureza, mais capilar, menos corporativa 
e mais dispersa que a daqueles profissionais. Isso quer dizer que, apenas no Conselho Nacional 
de Saúde e nos conselhos estaduais, a representação corresponde, de forma bastante aproxima-
da, a essa organização piramidal. Já nos municípios que não são capitais, o associativismo é em 
extremo heterogêneo de modo que as representações correspondem a entidades que apenas 
existem localmente, notadamente no segmento dos prestadores e dos usuários.

A mesma regra recomenda que, dependendo da situação de cada estado ou município, o 
número de conselheiros não seja inferior a dez nem superior a 20 membros, que o período do 
mandato seja de dois anos renováveis e que a eleição não coincida com as eleições locais. Ade-
mais, reafirma-se a composição paritária da representação (50% dos usuários, 25% do governo 
e prestadores de serviços e 25% de profissionais e trabalhadores) e estipula-se que os represen-
tantes dos usuários devem ser indicados impreterivelmente por suas entidades; o conjunto de 
conselheiros não pode receber qualquer remuneração porque sua atividade é voluntária, sendo 
o cargo considerado de relevância pública. Não obstante essas orientações normativas, nos esta-
dos e municípios de maior porte, o número de membros ultrapassa em muito o máximo fixado, 
justamente para poder dar conta dos muitos encargos atribuídos aos Conselhos de Saúde.

As disposições sobre a composição confirmam que o desenho dos Conselhos de Saúde foi 
criativo e democrático, sendo a paridade o traço mais inovador, mas, ao mesmo tempo, tão 
problemático quanto a própria representatividade dos conselheiros. Quem representa quem? 
Como foi eleito? Indagações e questionamentos desse teor têm sido permanentes posto que, 
na prática, é muito difícil cumprir esses requisitos simultaneamente. E não poderia ser de outra 
forma porque existe o problema real, sobretudo nos pequenos municípios, da carência de enti-
dades genuínas que possam se fazer representar nos colegiados, de modo que deparamo-nos, 
freqüentemente, com entidades ‘fantasmas’ sem qualquer base, que constam do colegiado sob 
denominações às vezes incompreensíveis e/ou organizações cujos fins são puramente cliente-
listas e eleitoreiros. Trata-se de entidades que nada têm a ver com o Conselho de Saúde e que 
deturpam os ideais de representatividade e legitimidade dos conselheiros, como será examinado 
no último tópico desta exposição. 

Caráter deliberativo
Como apontado, os atos do Conselho de Saúde devem ser homologados pelo chefe do Poder 

Executivo local ou pelo secretário de saúde. Todavia, essa diretriz é passível de interpretações 
controversas. Primeiro, o poder de deliberar é um termo polêmico cuja efetivação depende da 
forma como são processadas as decisões, de quem as toma e de seu lugar. Segundo, o mono-
pólio da tomada de decisões cabe constitucionalmente aos representantes eleitos pelo povo, de 

3Há questionamentos políticos e jurídicos sobre o papel deliberativo das conferências e dos conselhos de saúde. No caso das decisões das conferências, muitas 

não têm sido cumpridas sob o argumento de que não são deliberativas no que diz respeito às políticas de saúde. (brasil, 2006)
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forma que o acatamento das deliberações dos Conselhos de Saúde e das conferências depende, 

em primeira instância, da vontade política das autoridades3. Terceiro, o ritual legal normal com-

preende a emissão da resolução, sua homologação pela autoridade competente e a publicação 

da diretriz no Diário Oficial no nível governamental que corresponda, previamente, a qualquer 

iniciativa a ser empreendida na prática. Quarto, o processo político de decisão, como assinalado, 

é complexo, demorado e incerto quanto aos resultados, de modo que o lapso de tempo entre a 

deliberação sobre uma ação e sua efetivação é indeterminado. E mesmo quando o percurso se-

gue o curso normal, a execução da decisão pela máquina administrativa, o monitoramento dos 

resultados e a percepção de seus efeitos pela população ou comunidade abrangida pode levar 

vários anos às vezes. Quinto, a clara compreensão desses processos por parte dos Conselhos de 

Saúde requer que estes tenham um funcionamento continuado e ágil, desde uma perspectiva de 

médio e longo prazo, independentemente das conjunturas políticas.

A respeito do último ponto é preciso salientar a dificuldade de se atingir esse ideal devido ao 

cenário de instabilidade evidenciado no setor saúde ao longo da implantação do SUS, exemplifi-

cada pela grande rotatividade dos dirigentes máximos. De fato, durante o período que compre-

ende o início do mandato do ex-presidente Collor, em 1990, e o começo do segundo governo 

Lula, em 2007, houve 15 ministros, praticamente um ministro por ano, ainda que os mandatos 

presidenciais tenham sido cumpridos normalmente, salvo no caso de Collor. Como em muitas 

unidades da Federação, a descontinuidade na gestão pode ser igual ou pior, é fácil concluir que 

essa situação se soma às imensas dificuldades com as quais se defrontam os Conselhos de Saúde 

para planejar atividades, estabelecer rotinas e assumir compromissos duradouros. 

Em suma, é plausível argumentar que se apostou no caráter deliberativo dos Conselhos de 

Saúde e na capacidade desse dispositivo de fazer com que as resoluções seguissem um curso 

relativamente normal. Contudo, o que se observa é um frustrante círculo vicioso denotado 

pelo esforço de se reunir, deliberar e emitir resoluções sem que as decisões sejam levadas em 

conta pelos gestores. A esse respeito pode-se coligir que, provavelmente, foram superestima-

das tanto a força e capacidade de organização, mobilização e pressão das entidades da socie-

dade civil quanto a disposição dos representantes eleitos de compartilharem o poder com os 

cidadãos comuns.

Representação
A representação nos Conselhos de Saúde é outra questão bastante complicada, a começar 

pelo próprio o termo ‘representação’ que, embora polivalente, refere-se, em geral, à representa-

ção política. Trata-se de uma relação mediante a qual um indivíduo ou grupo atua em nome de 

um corpo maior de pessoas. Há vários modelos de representação: fiduciária, por delegação, por 

mandato e sociológica (Cotta, 1985; heYWooD, 1997; Labra, 2006A; 2008), mas nenhum deles 

dá conta das particularidades da representação nos Conselhos.

Os problemas nesse quesito ocorrem especialmente no âmbito dos usuários devido à pres-

são de uma infinidade de grupos que desejam participar e à dificuldade real de definir quem 
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representa quem. Em vista dessa situação, o Conselho Nacional de Saúde emitiu a citada Reso-
lução n. 333 que estabelece: 

[...] A representação de órgãos ou entidades terá como critério a representatividade, a abrangência e 

a complementaridade do conjunto de forças sociais no âmbito de atuação do Conselho de Saúde.

 Como visto, a relação constante dessa norma inclui numerosas representações que, no caso 
dos municípios, poderão ter assento no colegiado segundo as especificidades locais que, aliás, 
são bastante peculiares. 

A listagem não somente denota a abrangência e heterogeneidade das possíveis entidades 
(funcionais, categóricas, de interesse, etc.) potencialmente candidatas a indicar representantes 
nos Conselhos de Saúde, como reflete a dificuldade de combinar aritmética e gramática para 
equilibrar a composição do colegiado. Os esforços do Conselho Nacional de Saúde no sentido 
de resolver a equação de forma mais racional se refletiram nas eleições de 2006 para conselhei-
ros, como se pode depreender do Quadro 1. 

Quadro 1 – Entidades nacionais representadas no Conselho Nacional de Saúde

50%

Segmento I
Usuários

Portadores de Patologias e Deficiências (Titulares: 8)
Religiosas (Titulares 1)
Sindicais (Titulares 1)
Aposentados e Pensionistas (Titulares: 1)
Trabalhadores Rurais (Titulares: 1)
Associações de Moradores (Titulares: 1)
Ambientalistas (Titulares: 1)
Defesa dos Direitos Humanos/Direitos do Consumidor (Titulares: 1)
População Negra (Titulares: 1)
Indígenas (Titulares: 2)
Movimentos Organizados de Mulheres em Saúde (Titulares: 1)
Movimentos Sociais ou Populares Organizados (Titulares: 1)
Gays, Lésbicas, Transgêneros e Bissexuais (Titulares: 1)
Estudantes (Titulares: 1)

25%
Segmento II
Profissionais 
de Saúde

Profissionais (Medicina, Enfermagem, Psicologia, Fonoaudiologia, Odontologia, Biologia,  
Medicina Veterinária, Nutrição, Serviço Social, Farmácia, Auditoria) e Trabalhadores não  
Universitários (Titulares: 12)
Comunidade Científica da Área da Saúde (Titulares: 1)

25%
Segmento III
Prestadores 
de Serviços

Medicina de Grupo; Planos Privados; Entidades Filantrópicas; Confederação Nacional do  
Comércio e outros (Titulares: 4) 

Segmento IV
Governo Federal

Ministério da Saúde e outros ministérios (Titulares: 6)
Conass (Titulares: 1)
Conasems (Titulares: 1)

Fonte: elaboração própria com base em Ministério da Saúde, Portaria 2.201, de 15/09/2006
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Um detalhe que chama a atenção no quadro é a baixa representação das associações de mo-
radores porquanto contradiz a grande presença que elas têm nos Conselhos de Saúde munici-
pais. No Estado do Rio de Janeiro, por exemplo, ocupam cerca de 70% dos assentos destinados 
ao segmento usuários (Labra, prelo; 2005). A esse respeito cabe ressaltar que, como os usuários 
têm grande dificuldade para se agrupar, dado que seus interesses são difusos, é nas associações 
de vizinhança que encontram o canal mais próximo para veicular suas demandas nos Conselhos 
de Saúde. Não assim sucede com os portadores de patologias ou deficiências, porque seus inte-
resses são categóricos e tendem a contar com organizações mais coesas e atuantes. 

A composição dos membros do Conselho Nacional de Saúde não é, obviamente, o espelho 
dos Conselhos de Saúde do país nem a expressão fiel de todas as organizações da sociedade 
civil que poderiam se fazer representar nesse colegiado. Quanto aos conselhos em geral, não 
se pretende que tenham representação populacional ou territorial, de modo que não tem sen-
tido buscar alguma proporcionalidade (Labra, 2008). De toda forma, tem sido comprovado 
que, nos municípios pequenos (com até 5 mil habitantes), a razão habitantes/conselheiro é de 
180/1 enquanto nos de grande porte (mais de 2 milhões de habitantes), alcança a 175.187/1 
(brasiL, 2004B). 

Quando se considera que existem cerca de 6 mil Conselhos de Saúde no país, a questão de 
quem participa se torna bem mais complicada, porque os problemas variam segundo a cultura 
política local, o grau de associativismo, os critérios para escolher um conselheiro e outras variá-
veis. Nesse ponto, surgem indagações como a seguinte: a eleição deve pautar-se por princípios 
afins com a renovação democrática do colegiado ou ter por base a experiência do candidato? 
Na prática, a segunda alternativa parece prevalecer porquanto se constatam tendências à ‘profis-
sionalização’ do conselheiro, já que, freqüentemente, a mesma pessoa é reconduzida ao cargo 
devido a critérios como capacidade de liderança, prática participativa, grau mais elevado de 
instrução ou conhecimento da política de saúde, sendo este último um requisito decisivo, tendo 
em vista a complexidade das matérias com as quais os Conselhos de Saúde devem lidar. Mais 
ainda, esse conjunto de requisitos – que refletem certa racionalidade – exerce influência para que 
os mesmos indivíduos sejam também escolhidos para representar suas entidades nos conselhos 
e em colegiados de outros setores e como delegados nas conferências. Sendo assim, é razoável 
deduzir que parece inevitável a formação de um ‘estamento profissional’ de conselheiros. Isso 
é positivo ou negativo? A capacitação resolveria a questão? É difícil responder essas perguntas 
ou propor alternativas, mesmo porque disjuntivas similares têm sido constatadas em todas as 
experiências participativas no Brasil e alhures.

Outro fator que influencia de forma importante na representação das organizações sociais e 
sindicais é, além do baixo engajamento cívico dos brasileiros, a cultura prevalente nesse meio. 
Nesse sentido, um aspecto contraproducente constatado nas pesquisas sobre os Conselhos de 
Saúde e registrado nos relatórios comentados, tem a ver com a reprodução, no interior do mun-
do associativo, de traços como os seguintes: baixa taxa de renovação dos dirigentes; oligarqui-
zação das cúpulas; autoritarismo; clientelismo e nepotismo; escassa participação das comunida-
des nas atividades e reuniões das associações; pouca ou nenhuma transparência nas decisões e 
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prestações de contas, etc. Esses vícios, também presentes na sociedade em geral, repercutem no 
processo de escolha de representantes para o Conselho de Saúde já que a indicação é feita entre 
os dirigentes, sem consulta aberta às comunidades. Por motivos similares, a comunicação entre 
representante e representado é frágil ou inexistente, de modo que a comunidade fica sem saber 
o que ‘seu conselheiro’ faz no colegiado.

Nos diagnósticos analisados, reiteram-se as queixas relativas à não-paridade, ao clientelismo e 
ao nepotismo na indicação de conselheiros e práticas patrimonialistas no uso dos recursos públicos. 
A esse respeito, no seguinte e último tópico desta exposição, examinam-se as distorções que as 
práticas clientelistas podem provocar na legitimidade das representações nos Conselhos de Saúde. 

Clientelismo modernizado versus representatividade social
O fenômeno do clientelismo vem recebendo crescente atenção na literatura acadêmica de-

vido à sua persistência no país, apesar do retorno à democracia, da intensificação da competi-
ção eleitoral e da universalização dos direitos cidadãos. As práticas clientelistas acompanham a 
história brasileira. Todavia, o fenômeno mudou: a tradicional figura do coronel foi substituída 
por políticos profissionais e, no lugar do curral eleitoral, surgiram máquinas políticas muito bem 
organizadas e poderosas que atuam distribuindo serviços e benesses em troca de votos.

Uma referência obrigatória sobre o tema é a contribuição de Diniz (1982) sobre a máquina 
política montada pelo ex-governador Chagas Freitas no Rio de Janeiro4. Partindo desse trabalho 
seminal, vários autores têm retomado o tema, como Versiani (2007), que sublinha a antigui-
dade das práticas clientelistas nas câmaras de vereadores devido à sua baixa expressão local e 
escassa autonomia para legislar bem como seu fortalecimento durante a ditadura devido aos 
atos institucionais e cassações de parlamentares. Tudo isso, segundo a autora, contribuiu para, 
nas câmaras, ganharem força política com atuação marcadamente apoiada em práticas de viés 
clientelista, tornando-as “espaço fecundo à política local miúda [...], em que avultavam práticas 
de corrupção e acordos desonestos.” (versiani, 2007, p. 3). Nesse contexto, a eficiente máquina 
política montada por Chagas Freitas alcançou grande hegemonia, disseminando o padrão clien-
telista no novo estado que surgira da fusão.

O que define uma relação clientelista não é a origem dos recursos, mas a natureza da re-
lação que estabelece intercâmbios entre indivíduos que estão em relações assimétricas. E um 
componente responsável pela sua longevidade é o fato de ser uma relação percebida por seus 
atores como legítima, na qual as partes envolvidas realizam uma permuta que interessa a ambos 
(souza, 2004, p. 29). Nessa linha, Diniz argumenta:

O clientelismo adquire legitimidade para todos os atores envolvidos na relação, uma vez que o 

atendimento das necessidades em termos de serviços públicos não é encarado como um direito e uma 

prerrogativa da cidadania. Ao contrário, trata-se de uma concessão a quem tem maior poder de 

barganha e como tal é percebido pelos participantes do processo. (1982, p. 123).

4Antônio de Pádua Chagas Freitas foi governador de estado da Guanabara em 1971-1975 e do estado do Rio de Janeiro em 1979-1983.
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E acrescenta que são relações nas quais os bens cambiados podem assumir as mais diversas 
modalidades, que vão desde a concessão de empregos públicos até os mais elementares serviços 
prestados à população, como a simples instalação de lâmpadas de iluminação pública e o aten-
dimento das mais variadas demandas individualizadas (Diniz, 1982, p. 117).

Para uma maior abrangência e eficácia das trocas clientelistas, a montagem de máquinas po-
líticas é indispensável; seu objetivo principal é a obtenção e a manutenção do poder através da 
conquista de votos, lançando mão de diferentes técnicas de mobilização. Trata-se de organiza-
ções que buscam realizar uma mediação política entre as demandas individuais dos clientes ou 
grupos que cooptaram, e os órgãos públicos encarregados da administração do município ou do 
estado. Os funcionários profissionais da máquina política se colocam como intermediários entre 
o poder público local e os eleitores demandantes, muitas vezes controlando os canais formais ou 
informais de acesso ao poder. Não operam em função de propósitos ideológicos; sua principal 
exigência aos adeptos é a lealdade nas eleições. O objetivo é conquistar votos e não, promover 
a participação política dos cidadãos (Souza, 2004, p. 94).

Diniz explicita a forma como as máquinas políticas acumulam poder nos seguintes termos: 

 Monopolizando o acesso aos centros de poder, monopolizando as posições que viabilizam este aces-

so, a máquina impõe seu papel mediador, limitando de fato a possibilidade de acesso, em princípio 

livres dos diferentes extratos da população, aos principais recursos sociais e políticos. Os critérios 

universalistas são, portanto, enfraquecidos senão totalmente relegados, enfatizando-se as consi-

derações de ordem particularista. O que a cidadania define como direito é concedido como dádiva 

daqueles que se situam em posições de poder. (1982, p. 43).

Diferentemente de outras organizações que buscam maximizar os ganhos eleitorais, as má-
quinas políticas possuem características próprias que se resumem a seguir, com base em Souza 
(2004, p. 90-94).
(1) Distribuem incentivos e recompensas materiais aos seus funcionários e clientes. A lealdade 

desses últimos é garantida mediante recompensas como empregos, cargos na administração 
pública, atendimentos em órgãos públicos, obtenção de isenções fiscais etc., e é assegurada 
pela noção de privilégio embutida na concessão do benefício. O eleitor é encarado como 
um indivíduo que possui necessidades concretas. O poder da máquina de angariar votos 
não decorre da sua capacidade de operar grandes temas políticos, abstratos, gerais e distan-
tes como fazem os partidos ideológicos. Tanto mais poderosa será uma máquina política, 
quanto maior for sua capacidade de atender às demandas de seus adeptos em uma relação 
direta entre os representantes da máquina e os seus clientes. As máquinas podem transferir 
incentivos materiais direta e individualmente ou mediante ações que visem a atender grupos 
maiores como famílias, categorias profissionais, organizações de cunho religioso, étnicas, 
desportivas ou mesmo bairros inteiros, via aprovação de dotações orçamentárias destinadas 
a realizar melhoramentos locais. 

(2) Adotam um estilo ‘pragmático-empresarial’ voltado para atender eficientemente aos seus 
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propósitos e potencializar seus resultados eleitorais. Para isso, necessitam constituir um cor-

po de funcionários estáveis encarregados de organizar tais ações. O que torna uma organi-

zação política uma máquina é justamente o alto grau de organização e centralização que 

pode atingir, graças à existência de um quadro de funcionários profissionalizados que estão 

submetidos a uma forte hierarquia comandada por uma cúpula. Portanto, é a estabilidade 

que garante perenidade ao fornecimento dos bens e serviços, sendo a profissionalização de 

seus quadros o que a diferencia de outros esquemas clientelistas. Em suma, são organizações 

que possuem um corpo de funcionários profissionais estáveis submetidos à rígida disciplina 

e guiados por laços de lealdade pessoal, fornecendo serviços continuamente, não só em pe-

ríodos eleitorais, o que configura um estilo empresarial de gestão que transforma os serviços 

e bens fornecidos em mercadoria e o voto na moeda de pagamento.

As trocas clientelistas também estão presentes nas democracias avançadas e no Brasil per-

passam toda a sua história. Contudo, o fenômeno do clientelismo se adaptou à modernização 

capitalista que o país viveu no século 20, transformando-se, paradoxalmente, em um dos ins-

trumentos que permitiram essa modernização. Ademais, a ampliação do poder local promovida 

pela descentralização, teria reforçado as práticas de uso privado do poder público. 

Outra contribuição a ser referenciada é o estudo de Farias sobre as práticas clientelistas no 

nordeste do Piauí. O autor formula o conceito de “clientelismo estatal”, segundo o qual os po-

líticos profissionais distribuem recursos públicos e favores ligados às instituições em troca de 

sustento eleitoral. O novo nessa acepção é que os cabos eleitorais tendem mais a se dirigirem a 

comunidades inteiras e menos a indivíduos, ou seja, o clientelismo passa a ter um caráter grupal e 

impessoal, o qual implica um mínimo de racionalidade administrativa (Farias, 2000, p. 59). Acres-

centa-se que o clientelismo assumiu uma forma mais sofisticada através do associativismo:

A tendência é a de haver uma Associação em toda localidade rural ou em bairros do núcleo urbano, 

normalmente criada com o apoio da Prefeitura. A maioria dos líderes comunitários dá vida ao cabo elei-

toral estatal, especializado não mais em prestar pequenos serviços individuais, mas, sim, em interme-

diar benefícios governamentais de consumo coletivo, sob a forma de programas assistenciais. (p. 53). 

Argumenta-se, ainda, que a proliferação de lideranças clientelistas e o incentivo ao asso-

ciativismo derivam da metodologia estatal de gestão participativa formulada a partir de agên-

cias como o Banco Mundial, segundo o qual as políticas distributivas devem romper junto aos 

beneficiados com a noção de assistidos e introduzir o conceito de clientes-consumidores, que 

passarão a ter influência na alocação e controle dos recursos à medida que estiverem organiza-

dos, aumentando a eficiência (técnica e política) dos benefícios. A partir disso, as prefeituras só 

poderiam firmar algum convênio de programas para o desenvolvimento rural se a ‘população-

alvo’ estiver engajada em associações locais, induzindo, dessa forma, uma verdadeira explosão 

de associações criadas a partir do Estado. Para o autor, 
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A ‘estrutura organizacional das Associações – o legalismo, o burocratismo – contribui para a conti-

nuidade do vínculo das lideranças ao Estado. Encontram-se ligados aos programas a manipulação 

de estatutos, as cláusulas contratuais, a contabilidade, o gerenciamento – elementos que terminam 

transformando as lideranças das associações mais em funcionários do Estado do que em represen-

tantes dos setores populares. Esse fato revela os limites da participação comunitária, uma vez que 

ela pode ser apropriada, com relativa facilidade, pelos esquemas políticos dominantes, transforman-

do-se em um mecanismo de conquistas eleitoreiras. (Farias, 2000, p. 53).

O autor conclui que o clientelismo estatal não é incompatível com a democracia ca-
pitalista. Esta não se restringe ao padrão ideológico do universalismo de procedimento, 
mas engloba também a alternativa clientelista, considerada não como uma disfunção, e 
sim como um fato ‘normal’, funcional a essa democracia. E agrega que tampouco pode 
ser evocada a ‘falta de consciência’ dos valores básicos da cidadania política como causa 
da força do clientelismo posto que, conforme o autor constatou em sua pesquisa, entre os 
trabalhadores rurais havia uma clara consciência de elementos da cidadania política como 
liberdade e universalidade, além do pleno conhecimento dos mecanismos de manipulação 
do voto. Contudo, a fragilidade das organizações populares (sindical e partidária) e a im-
plantação acelerada do capitalismo no campo criam obstáculos à cristalização da solida-
riedade de classe, jogando um papel estratégico na explicação da prevalência clientelista 
(Farias, 2000, p. 63).

Voltando à representação de organizações da sociedade civil nos Conselhos de Saúde, vale 
indagar até que ponto as máquinas políticas estão presentes nos colegiados mediante a indi-
cação de conselheiros. A fim de explorar essa questão, examinou-se o estudo de Souza (2004) 
sobre o comportamento dos vereadores da câmara municipal de Campos dos Goytacazes, 
Rio de Janeiro, a vinculação daqueles com máquinas políticas e o domínio que têm sobre suas 
zonas eleitorais. Segundo o autor, as máquinas políticas funcionam como centros assistenciais 
que pertencem a um vereador ou a igrejas evangélicas, sendo que praticamente todos esses 
centros oferecem algum tipo de atenção em saúde entre os benefícios dispensados.

Com base nessas informações, buscou-se identificar no Conselho de Saúde de Campos 
a presença de representantes de centros assistenciais e associações de moradores e sua pro-
vável vinculação a políticos ou a igrejas. Porém, uma das dificuldades encontradas consistiu 
na impossibilidade de saber a composição atual do colegiado já que a página da web da 
prefeitura não permite acesso à secretaria municipal de saúde, muito menos ao conselho. 
Sendo assim, utilizaram-se os dados correspondentes à gestão 2004-2006 fornecidos pela 
pesquisa Perfil dos Conselhos de Saúde do Brasil (rasga; esCoreL, 2007), sendo que, nesse 
caso, somente se conta com a denominação genérica ou vaga das entidades representadas. 

O Conselho de Saúde de Campos tinha 40 membros titulares, dos quais 22 (55%) per-
tenciam ao segmento dos usuários. A composição desse segmento era a seguinte: associa-
ções de moradores (nove), associações de deficientes físicos (um); associações de mulheres 
(um); associações de aposentados (um); igreja quadrangular (um); igreja luterana – grupo 
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terceira idade (um); igreja católica (dois); formadores para a saúde (um); faculdades (dois); 
cooperativas e sindicatos de trabalhadores (dois); Fundação Pillar (um). 

A grande presença de representantes de associações de moradores (40%) pode estar ligada, 
hipoteticamente, ao fato de se localizarem em zonas eleitorais, estando as lideranças comunitá-
rias a serviço de vereadores. Quanto à Fundação Pillar, trata-se de uma organização beneficente 
que atende a todos os requisitos de uma máquina política. Pertence a um vereador sobrinho do 
ex-prefeito; possui dois centros assistenciais que oferecem serviços gratuitos de atenção à saúde 
(clínica médica, fisioterapia e psicologia), além de assistência social em geral e, particularmente, 
a portadores de deficiências e crianças, distribuição de próteses, cadeiras de rodas e cestas bá-
sicas. E o mais importante: tem aproximadamente 100 funcionários contratados pela prefeitura 
por prestação de serviços. A função dessa máquina política é maximizar o desempenho eleitoral 
do vereador e suas ações são vistas pela população como um favor e não como um direito. 
Como tudo o que ela faz é custeado com verbas da prefeitura, o uso privado de bens públicos, 
ou patrimonialismo, fica claramente identificado.

Em conclusão, a representação da Fundação Pillar no Conselho de Saúde de Campos é de-
cididamente ilegítima. Como certamente esse caso não é isolado, caberia empreender estudos 
destinados a investigar até que ponto os Conselhos de Saúde do país são reféns do clientelismo 
modernizado, quer dizer, de máquinas políticas poderosas, fraudulentas e mafiosas cuja interfe-
rência desvirtua totalmente o livre exercício do controle social5. 

Um último ponto a ser salientado tem a ver com a visão que têm os vereadores a respeito da 
participação. Para os vereadores de Campos, a participação da população, através de conselhos 
municipais, não reduz o poder do legislativo e, inclusive, são favoráveis à participação da po-
pulação na elaboração do orçamento municipal e na vida política, bem como à ampliação dos 
espaços democráticos, desde que restrita ao período eleitoral. Por sinal, os vereadores opinam:

[...] com o voto, a população passa todas as decisões políticas para os candidatos eleitos, ou seja, 

o mandato é um patrimônio pessoal que deve ser exercido de modo exclusivo pelo parlamentar. 

(souza, 2004, pp. 37-8).

 Sublinha-se que tal posicionamento corrobora as observações dos analistas de políticas 
públicas quanto à concorrência de legitimidades democráticas entre as autoridades eleitas e 
conselhos consultivos ou deliberativos cujos membros não são escolhidos mediante o voto po-
pular. Talvez alianças com os partidos políticos possam favorecer a aceitação da legitimidade da 
participação popular nas decisões de política pública por parte dos políticos profissionais. No 
entanto, pesam em contra as tantas mazelas do sistema partidário brasileiro, em particular, a ge-
neralizada ausência de compromisso com o interesse público e com os direitos dos cidadãos. 

5Por razões de brevidade foi excluída a menção às organizações dos traficantes de drogas e armas que ocupam as favelas do Rio de Janeiro. De todo modo 

vale registrar que dirigentes das associações de moradores da Favela da Maré e da Confederação Nacional das Associações de Moradores (Conam) revelaram 

em entrevista à autora que os traficantes dominam as organizações comunitárias, impõem seus candidatos na escolha de dirigentes e conselheiros e coíbem 

a vida associativa.
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Reflexões finais
O desenvolvimento da participação popular na gestão pública está diretamente relacionado 

à qualidade da democracia brasileira. Desse modo, muitos aspectos deletérios observados no 
funcionamento dos conselhos de saúde dependem de fatores externos a eles, em particular, as 
deficiências do Estado de Direito e as abissais desigualdades socioeconômicas. Não obstante 
esse truísmo, a experiência internacional mostra que a participação da sociedade civil em arenas 
governamentais de decisão é inerentemente complexa, permeada de dificuldades e sujeita a 
resultados não desejados ou mesmo a fracassos. 

Fora essas considerações, a análise da participação na saúde enquanto política pública na-
cional põe em evidência as brechas que existem entre sua formulação e os mecanismos criados 
para implementá-la. Em geral, os diagnósticos sobre os conselhos têm enfocado os instrumentos 
normativos que regulam seu funcionamento, sendo atribuídos às deficiências das normas os 
desvios observados. Sendo assim, têm-se demandado, em conseqüência, o aperfeiçoamento das 
regras para dotá-las de maior abrangência e eficácia, sem procurar outros possíveis constrangi-
mentos que poderiam explicar os problemas detectados. Teriam sido obliteradas condicionantes 
tais como: a incapacidade do aparato jurídico de induzir a participação, podendo, ao contrário, 
dificultá-la ou mesmo neutralizá-la; falhas na formulação da política; acúmulo de competências 
e padronização nacional do formato dos conselhos em um contexto de incapacidade de ges-
tão da grande maioria dos municípios. Situações como as mencionadas exigiriam uma revisão 
cuidadosa dos pressupostos que nortearam a elaboração da política participativa setorial tanto 
quanto a exeqüibilidade dos encargos conferidos aos colegiados, mais do que reivindicar seu 
progressivo incremento e a correspondente expansão da burocracia interna. 

Todavia, o nó crítico dos conselhos de saúde tem a ver com o processamento das delibe-
rações. Como estas não são homologadas pela autoridade correspondente, todo o esforço 
participativo redunda em frustrações e recriminações. Há controvérsias jurídicas, e mesmo se-
mânticas, quanto ao caráter deliberativo dos colegiados que demandariam tratamento especí-
fico; porém, isso não é suficiente. As resoluções dos colegiados são, tipicamente, produtos de 
processos decisórios. Mas elas são, por natureza, apenas parte de um processo muito maior, 
complexo, demorado e incerto, que ocorre em outras arenas; quer dizer, elas correspondem a 
parcialidades da incessante dinâmica decisão-execução relativa aos inúmeros programas em 
andamento no âmbito do SUS. As decisões dos colegiados são, portanto, parciais e referentes 
a atividades previamente definidas e executadas pelos diferentes escalões da burocracia. O 
argumento não seria muito diferente quando se trata de introduzir inovações importantes. 
Nesse caso, as mudanças serão sempre lentas, incrementais, e estarão sujeitas a uma longa 
cadeia anterior e posterior de comandos e a pressões de uma diversa gama de interesses to-
talmente alheios aos conselhos. Em suma, as resoluções dos conselhos não constituem um 
ciclo completo nem se pretendem finalísticas, e sim fazem parte de processos continuados de 
decisão-ação que ocorrem em outros âmbitos.

Haveria de se levar em conta, ainda, a primazia do Executivo na condução e desfecho das 
decisões tomadas tanto quanto das não-decisões, quer dizer, o silêncio que ronda determinadas 
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matérias, mesmo quando há consenso quanto à necessidade de se tomarem medidas a respeito, 
como normalmente acontece em toda e qualquer administração pública. Essa primazia, respal-
dada na Constituição, é muito bem utilizada pelos gestores para cercear o poder deliberativo 
atribuído aos conselhos. Na mesma linha, a alegada concorrência de legitimidades entre os 
representantes eleitos pelo voto popular e aqueles que não o são, coloca entraves ao avanço do 
diálogo, dificultado mais ainda pelo fato de a política de participação como um todo não ter sido 
assumido pelo Governo Federal e demais níveis de governo em toda a plenitude que a relevância 
da matéria comporta. 

Seria de todo pertinente, portanto, que as análises com fins avaliativos levassem em conta as 
redes mais amplas de decisões, de atores e de atos normativos que condicionam as deliberações 
dos colegiados, com o objetivo de situar as explicações do porquê não são acatadas em uma 
perspectiva mais próxima da realidade.

Para além das reflexões acima, a cultura política representa um empecilho da maior impor-
tância para o bom desempenho dos conselhos. A corrupção generalizada na administração 
pública inutiliza todo e qualquer esforço de controle social genuíno, a ponto de torná-lo uma 
ficção, sobretudo considerando que a fiscalização dos atos dos gestores é uma competência 
central dos colegiados. Estes se vêem impotentes não somente diante de gestores que sim-
plesmente ignoram o dever de prestar contas, mas também frente a máquinas políticas pode-
rosas travestidas de centros sociais que, mediante a cooptação e o suborno de funcionários, 
políticos e lideranças, bloqueiam qualquer possibilidade de avanço dos valores democráticos 
que inspiram o cometido dos conselhos. O que fazer? Precisamente, a participação de repre-
sentações da sociedade civil em arenas deliberativas é o caminho certo, embora árduo, para 
resistir a desmandos, desafiar o atraso e forçar o avanço do SUS e do direito à saúde de toda 
a cidadania. 
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A ampliação da importância do tema da participação nas decisões da gestão governamental 

nas agendas nacional e mundial ocorre no contexto histórico de mudanças socioeconô-

micas, políticas e culturais que impactaram diversas dimensões da vida social, tanto nos países 

capitalistas centrais, como na periferia do sistema. A transnacionalização da economia e os 

efeitos produzidos pelas inovações tecnológicas modificaram as bases materiais e culturais até 

então assentadas na produção industrial ford-taylorista e no modelo social, político e cultural 

que conformaram parcela significativa dos estados de bem-estar no capitalismo do pós-guerra. 

Além das estruturas de produção e consumo, esses efeitos impactaram as relações societárias. A 

relativa previsibilidade das condições de vida e trabalho constituídas nas sociedades industriais 

deram lugar à precariedade, à fragmentação, à informalidade e à vulnerabilidade social, tornan-

do o cotidiano uma experiência marcada pelas sensações de velocidade e de efemeridade dos 

eventos (subirats, 2005; beCk, 2006). 

Como apontam organismos internacionais, esse quadro de transformações produziu novas 

formas de desigualdade social em países do chamado ‘primeiro mundo’ e agravou antigas si-

tuações de exclusão dos países que não lograram construir a condição igualitária da cidadania. 

A quebra de vínculos de reciprocidade e confiança, inclusive no âmbito das instituições de so-

cialização primária, como as famílias, criaram novos obstáculos para a construção de projetos 

coletivos necessários à criatividade social transformadora. A fragmentação das formas de vida 
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que se expressa na segregação social, na precarização do trabalho, no individualismo exacer-

bado (entendido como forma naturalizada de ascensão social), na exclusão do acesso aos bens 

materiais e culturais necessários à dignidade humana, na degradação ambiental, assim como ao 

recrudescimento do confronto entre tradições culturais, religiosas e étnicas heterogêneas, tem 

provocado uma tendência erosiva à noção de cidadania como pertencimento a um ‘mundo co-

mum’, que permite a condição do “direito a ter direitos”, no dizer de Arendt (1987). 

Esse conjunto de transformações que acompanharam a hegemonia do ideário neoliberal a 

partir dos anos 1980 – na verdade, uma reação histórica ao conjunto de direitos que efetivou o 

conteúdo da cidadania moderna (hirsChMan, 1990)1 – também impactou as formas de legitima-

ção das instituições democráticas. À terceira “onda democrática” (huntington, 1991)2 sucedeu 

um novo paradoxo para a democracia representativa como estrutura do Estado moderno: de um 

lado, a crescente ampliação de sua adoção como regime político liberal no mundo; de outro, per-

da de qualidade e crise de legitimação. A crescente perda da capacidade popular de influenciar 

as decisões de governo, apesar das formalidades democráticas, em detrimento do peso cada vez 

maior das corporações privadas transnacionais e do monopólio midiático da legitimidade da in-

formação, é apontada como responsável pelo crescente déficit de legitimidade da democracia.

 A noção, prometida pelo ideário democrático, de autonomia como autolegislação e sobera-

nia popular tornou-se uma questão cada vez mais distante da prática real das democracias no 

mundo. Nesse sentido, intensifica-se o debate sobre as teorias democráticas cuja amplitude e 

profundidade de questões envolvidas não cabem discutir aqui. Salienta-se apenas que a supres-

são de direitos sociais, a partir da nova fase da acumulação capitalista a partir dos anos 1980 

(denominada de neoliberal), tende à restrição dos direitos civis e políticos e, conseqüentemente, 

à restrição da própria democracia, pois foi através da conquista do direito à participação política 

que se ergueram as bases igualitárias da noção de cidadania (bobbio, 1986). A apatia popular – 

apontada pelos clássicos da polis antiga como um dos mais poderosos inimigos da ‘res publica’ 

(a idéia de que a “coisa pública” ou o Estado é de todos que fazem parte da polis e, por isso, 

dela devem participar ativamente), assim como as novas formas de ‘intransparência’ do poder 

(paradoxal ao volume de ‘informações’ hoje disponíveis) constitui a complexidade dos desafios 

apresentados pelo déficit de legitimação das democracias contemporâneas.  

No Brasil, o novo contexto político federativo surgido a partir da transição democrática no 

país e somado às profundas transformações sociais (econômicas, culturais e demográficas) trazi-

das pelo rápido processo de urbanização e industrialização ocorrido a partir da década de 1960, 

configurou um quadro inovador para a sociedade brasileira. Com o processo de urbanização 

e industrialização, a população das cidades tornou-se maioria e foi acrescida de mais de 60 

1 Os direitos civis, políticos e sociais constituíram a noção básica da cidadania moderna que a configura como um novo status substancialmente enriquecido de 

direitos visando a igualdade humana básica. Essa igualdade é indefinida em conteúdo e extensão, porque é produto construído historicamente (Marshall, 1990). 

Hoje, fala-se em novas gerações de direitos subjetivos. Conforme Hirschman (1989), a cada uma das três etapas citadas da cidadania correspondeu historica-

mente uma tese reacionária visando restringir ou deslegitimar os direitos. 
2 Segundo Huntington (1991), o processo de democratização do Estado moderno pode ser dividido em três momentos históricos (denominado de ‘ondas’) para 

expressar a expansão do número de países que adotaram o regime democrátrico-liberal: a primeira onda teria ocorrido no século 19; a segunda, após a Segunda 

Guerra Mundial, e a terceira, teria iniciado na década de 1970, prolongando-se até o final dos anos 1980. 
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milhões de pessoas, sendo 29 milhões somente durante os anos 80. Em 2000, o percentual de 
urbanização chegou a 80% (IBGE, 2000). Esse intenso processo migratório é originário do mo-
delo de ‘modernização conservadora’ inaugurado pelo Estado nacional-desenvolvimentista na 
década de 1930 e intensificado pelo regime ditatorial a partir de 1964. Por ter trazido mudanças 
significativas à estrutura socioeconômica do país (chegando à posição de oitavo PIB mundial na 
década de 1980) e de ter melhorado alguns indicadores sociais (diminuição das taxas de mortali-
dade infantil e do analfabetismo), o processo acelerado de urbanização e industrialização, além 
de não alterar a estrutura fundiária herdada do período colonial, promoveu uma concentração 
de riquezas e de acesso seletivo aos equipamentos e serviços públicos sem precedentes no País. 
As capitais e regiões metropolitanas tornaram-se cenários emblemáticos da profunda desigual-
dade social que caracteriza a clivagem da sociedade brasileira: de um lado, a cidade formal e 
legal, com pólos de riqueza e de expansão dos serviços e equipamentos públicos, incluindo a 
auto-segregação dos condomínios fechados; de outro, o crescimento dos assentamentos auto-
produzidos pela ocupação irregular e/ou clandestina de terras públicas ou privadas (favelas e 
cortiços) sem infra-estrutura urbana e serviços básicos, como o saneamento. Essa dualidade 
expressa o processo de ‘espoliação urbana’ que, segundo Kowarick, refere-se ao:

[...] somatório de extorsões que se opera através da inexistência ou precariedade dos serviços de 

consumo coletivo que – juntamente com o acesso à terra e à habitação – apresentam-se como social-

mente necessários à subsistência das classes trabalhadoras. (1979, p. 59).

[A noção de] espoliação urbana decorre da constatação de que a industrialização e a urbanização 

periféricas fazem nascer amplas necessidades coletivas de reprodução, mas a intervenção do Estado 

é absolutamente limitada para atendê-las. Os fundos públicos são prioritariamente destinados ao 

financiamento imediato da acumulação do capital e, quando se dirigem ao consumo coletivo, privi-

legiam as camadas de maior renda. (ribeiro; santos Júnior, 1994, p. 273-4).

Além disso, as transformações provocadas pela globalização e pela reestruturação produti-
va – com a precarização das relações de trabalho, a terceirização e a proliferação da economia 
informal, que hoje é próxima de 50% dos postos de trabalho – acompanhadas do enfraqueci-
mento gradativo das políticas sociais devido ao ajuste fiscal, acentuaram o processo de frag-
mentação verificado a partir dos anos 1980. Uma parcela considerável da população passou de 
uma situação estrutural de espoliação – para uma posição estrutural de irrelevância, ou seja, de 
exclusão social, configurando-se uma nova categoria de pobreza urbana descartável (ribeiro; 
santos Júnior, 1994, p. 273-4). 

Esse quadro agravou-se na década de 1990, quando houve expansão dos núcleos de favela 
em cidades de porte médio3, aumento da violência e da degradação ambiental, configurando 
uma deterioração dos padrões de sociabilidade cotidiana (diminuição de confiança e do nível de 

3 Dados recentes mostram que o processo de favelização ultrapassou a dimensão das metrópoles e já se apresenta com intensidade nas cidades de porte médio 

no País. Segundo dados do IBGE, 78,3% dos municípios com população entre 100 e 500 mil habitantes já possuem favelas (Folha de SP, 4/1/2004, p. C1).
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integração) cujas implicações sociais e políticas são imprevisíveis (ribeiro; santos Júnior, 1994; 
Warren-sCherer, 1993; paoLi, 1992).  

Mas a crise do Estado pós-transição e das formas de sociabilidade cotidiana veio acompa-
nhada de um novo quadro institucional na forma de articulação das instâncias federativas. O 
enfraquecimento do Estado-nação tendeu a ser complementado pelo revigoramento das instân-
cias locais. De fato, a redemocratização do país, com a Constituição de 1988, determinou uma 
estrutura federativa inédita do Estado democrático, pois favoreceu a descentralização político-
administrativa e a desconcentração dos recursos com partilha mais equânime da arrecadação 
em favor dos Estados e dos municípios – em que pese a posterior reconcentração pela União 
a partir da Lei de Responsabilidade Fiscal aprovada nos anos 90. De qualquer forma, o caráter 
de ente federado assumido pelos municípios (em situação de igualdade perante os Estados e a 
União), constituiu rara inovação democrática no panorama mundial. 

O processo de profundas transformações na estrutura socioeconômica e no arcabouço po-
lítico-institucional do país foi acompanhado do surgimento, a partir do final dos anos 1970 e 
início dos anos 1980, de novos atores sociais e práticas político-culturais no contexto da am-
pliação e vitalização da sociedade civil e da esfera pública, indicando que, apesar da crise e da 
fragmentação social, formou-se um quadro fecundo de construção do espaço público brasileiro. 
O surgimento de movimentos populares urbanos – de caráter plural e diversificado – decorreu 
das lutas pela igualdade de acesso ao espaço urbano e aos bens e serviços públicos. Uma parcela 
desses atores sociais passou a expressar um discurso baseado na noção de direitos da cidadania 

de forma relativamente inédita para essas camadas sociais. 
No âmbito das relações entre Estado e sociedade, essa época também representou, de for-

ma tendencial, uma dinâmica de ação coletiva contrária ao autoritarismo e às formas patrimo-
nialistas e clientelistas de gestão socioestatal. Uma parcela da ação coletiva dos movimentos 
populares urbanos se deu, a partir dos anos 1980, sob a forma de protesto e/ou enfrentamento 
de órgãos estatais, superando, em parte, as relações de subordinação e tutela (do ‘favor’ e do 
‘pedir’), conforme mostrou vasta literatura4, com temas especialmente ligados à importância 
dos movimentos sociais, em sua conexão com o espaço público e com o poder estatal, alguns 
analistas apontaram duas abordagens complementares sobre esse período (Costa, 1997, p. 180): 
a primeira, voltada para a importância de “determinadas garantias institucionais e legais à ma-
nifestação, expressão e organização políticas consolidadas ao longo da democratização”5; a se-
gunda, enfatizando o caráter público/publicista presente na idéia de ‘esfera pública’, marcada 
pela emergência de novos atores que buscariam a ‘redefinição do espaço público e do espaço 
privado’, ampliando, dessa forma, as fronteiras da política”6. Não obstante, a transição à demo-
cracia trouxe consigo o crescimento eleitoral de forças políticas de esquerda que passaram a 
administrar, de forma inédita, um número importante de cidades (inclusive capitais de estados 
que readquiriram o direito de eleger seus prefeitos), adotando práticas de gestão mais favoráveis 

4 Ver Sader (1988); Jacobi (1983); Durham (1984); Scherer-Warren (1993); Telles (1994); Dagnino (1994); Costa (1994) e Doimo (1995).
5 Ver Paoli (1992); Benevides (1991); Comparato (1994).
6 Entre vasta literatura destacam-se os estudos de Sader (1988); Jacobi (1980); Durham (1984); Scherer-Warren (1993); Telles (1994); Dagnino (1994), Costa 

(1994) e Doimo (1995).
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à participação das camadas historicamente excluídas da condição de cidadania. Nesse novo mo-
mento, emergiu uma terceira abordagem, complementar aos enfoques supra-citados, por meio 
de estudos sobre os significados, as potencialidades e os limites das práticas participativas na 
gestão pública que se ampliavam no país7. 

Por outro lado, conforme demonstram estudos sobre a democratização na América Latina, a 
descentralização, que acompanhou o processo de redemocratização em vários países da região, 
não significou, necessariamente, mais democracia ou diminuição das desigualdades sociais. Em 
muitos casos, a descentralização – defendida por forças ideológicas antagônicas na agenda das 
reformas – representou uma estratégia que favoreceu o projeto de diminuição do papel do Es-
tado por meio das privatizações. Nesse sentido, há de se atentar para o ‘caráter relacional’ que 
o processo de descentralização e da própria participação possui, pois seus efeitos dependem 
da correlação de forças dos atores locais, e tanto pode reproduzir formas tradicionais de domi-
nação como, ao contrário, provocar transformações de cunho democratizador do Estado e da 
sociedade civil8.

Principais instâncias participativas no Brasil atual
Dentre as modalidades participativas na gestão pública que mais crescem no país desde a 

fase da redemocratização destacam-se, principalmente em nível local, os Conselhos Municipais 
(alguns ligados a Conferências mais amplas previstas em sua dinâmica e resultantes de legisla-
ção nacional) e os Orçamentos Participativos (doravante OPs). Os Conselhos Municipais atingi-
ram o número de 27 mil em 1999 (IBGE), com uma média em torno de cinco por município (são 
5.425 municípios no país)9. Segundo estimativa da Associação Brasileira de Organizações Não 
Governamentais (ABONG), os Conselhos envolveriam mais de 200 mil pessoas eleitas pelas 
comunidades no país (2004). É provável que, hoje, quase uma década mais tarde, esse número 
tenha aumentado em todas as esferas da Federação. 

Parte desses Conselhos Municipais (além dos estaduais e nacionais) decorre de legislação 
nacional. Mas alguns, como é o caso das áreas da Saúde e da Criança/Adolescente, são frutos da 
ação de movimentos sociais significativos nas últimas duas décadas no país. Os Conselhos que 
mais se expandiram foram os da Saúde (praticamente todos os municípios) e os da Educação 
(presentes em quase 5 mil municípios), inclusive porque a existência desses Conselhos é con-
dição para que os municípios recebam os recursos orçamentários previstos para essas políticas 
públicas. Hoje, essa expansão vem ocorrendo, dentre outras áreas, com os Conselhos de Assis-
tência Social e da Criança e do Adolescente, em função também de legislação nacional vinculada 
a recursos orçamentários para as esferas federativas. 

Os Conselhos Municipais, em geral, são instâncias caracterizadas pela representação dos 
agentes governamentais, dos setores privados e dos atores da sociedade civil, que possuem 
poder decisório, composição e forma de funcionamento distintos entre si. Não obstante, não há 

7 Entre inúmeros estudos podem ser citados os de Simões (1992); Fischer (1993); Baierle (1993); Fedozzi (1997); Abers (1996); Avritzer e Navarro (2003); 

Cortês (2002); Santos Junior (1995); Dagnino (1994). 
8 Sobre o caráter conservador da ‘ideologia municipalista’ na história do Brasil ver Melo (1993).
9 Em 1999, ano da divulgação dos dados pelo IBGE, apenas 20 municípios não possuíam qualquer tipo de conselho.
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interpretação consensual sobre o real significado democrático da institucionalização dessas prá-
ticas participativas. Hoje, após um período de ampla criação e experimentação dos Conselhos, 
existem duas tendências analíticas sobre o papel dessas instâncias: a que os considera conquis-
tas democráticas a serem valorizadas e aprofundadas como importantes formas de exercer o 
controle social sobre o Estado e influenciar as decisões sobre as políticas públicas (Cebes, 2006; 
Cortes, 2002); e a tendência que expressa certo “descrédito na importância dessas novas esferas 
democráticas de participação”, a partir da avaliação que os Conselhos estariam “esvaziados de 
poder, seriam manipulados pelos governantes e teriam se tornado formas de controle que evi-
tam as pressões diretas”, crise essa que, em alguns casos, se expressaria inclusive na retirada de 
representantes de entidades da sociedade civil nos Conselhos (CaCCia bava, 2004)10. 

Acontece que em muitos casos os Conselhos (e até as Conferências a eles vinculadas) 
possuem caráter meramente formal, expressando situações de organização ainda frágil da 
sociedade civil local/regional e/ou uma falta de compromisso governamental com a real de-
mocratização das decisões públicas. Essas características obviamente não ocorrem somente 
com os Conselhos; elas são reforçadas quando as instâncias participativas são criadas a partir 
de vontades exógenas ou heterônomas à dinâmica real dos atores locais, o que ocorre também 
nos casos de OP criados por artifício legal, apesar da vontade democrática dos atores que, por 
vezes, assim procedem11.  

As análises em torno dos mecanismos participativos e de sua vinculação com o tema da de-
mocratização dependem, obviamente, dos distintos enfoques teóricos adotados na abordagem dos 
temas da democracia, da cidadania da participação e da cultura política. Não é objetivo e nem have-
ria espaço para realizar aqui qualquer balanço teórico a esse respeito. Cabe apenas ressaltar alguns 
aspectos a partir de pesquisas empíricas que trazem contribuições relevantes sobre eles. Mais especi-
ficamente, interessa ressaltar os elementos que indicam – apesar das divergências teóricas – algumas 
tendências observadas nas experiências concretas que possam contribuir para a compreensão das 
potencialidades e dos limites da participação social (institucional e/ou na esfera da sociedade civil) 
no quadro mais amplo da perspectiva da adesão normativa à democracia no país.  

Surgido no final dos anos 1980, os OPs vêm se destacando nos cenários nacional e mundial 
como uma das práticas inovadoras da democracia participativa, em especial na esfera local. Uma 
pesquisa nacional realizada em 2003 indicou que 31% dos entrevistados ‘conheciam’ os chama-
dos OP (ONG Ação Educativa e ibope, 2003), embora obviamente o nível desse ‘conhecimento’ 
seja relativizado12. No grupo com nível de ensino superior e renda familiar de dez ou mais salá-
rios mínimos, o percentual de conhecimento é ainda maior, aproximandov-se de 60%. 

Diferentemente da natureza dos Conselhos Municipais, os OP são caracterizados em ge-
ral (apesar da variedade de formatos) pela participação ampliada e aberta da população nas 

10 O autor Caccia Bava é crítico dessa perspectiva analítica de descrédito no papel dos Conselhos Municipais.
11 É o caso emblemático do Peru que possui legislação nacional obrigando os municípios do país a realizarem Orçamentos Participativos, algo que obviamente 

não parece ter produzido esse efeito.
12 Amostra representativa com duas mil pessoas no país. O percentual de 31% é significativo considerando que outras formas de participação, tais como “audi-

ências públicas”, “encaminhamento de ações no Ministério Público”, “participação em movimentos sociais”, “participação em mobilizações de massa”, obtiveram 

percentuais que variaram de 30% a 40%, com exceção dos Conselhos de Educação que atingiram quase 50% (provavelmente em função dos vínculos com as 

escolas). Outros Conselhos não foram incluídos como alternativa de respostas. 
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situações em que são previstas assembléias dos moradores como um de seus procedimentos. 
As assembléias são um momento de democracia direta, embora os OP não possam ser concei-
tuados como tais, pois, em geral, prevêem a eleição de representantes para instâncias de sua 
estrutura (como será destacado adiante)13. Como se pode observar na Tabela 1, a natureza das 
assembléias abre possibilidades para a participação menos seletiva de estratos da população em 
termos socioeconômicos. O grupo com menor nível de ensino e menos renda familiar conhece 
menos os OP (assim como as demais formas de participação constantes da pesquisa). Mas, 
dentre aqueles que conhecem os OP, o percentual de participação é relativamente maior nos 
segmentos com nível de ensino até a quarta série do ensino fundamental e renda familiar de um 
a dois salários mínimos. Ou seja, os OP, têm por sua natureza, em tese, potenciais de inclusão 
dos setores situados na base do espaço social. Nesse sentido, somado à democratização da ges-
tão socioestatal representada pelos Conselhos e outras formas de participação, os OP podem 
constituir instituições de ampliação das formas de democracia participativa até então existentes, 
principalmente no que diz respeito ao poder local. É claro que isso depende de variáveis que 
constituem cada experiência, haja vista que uma parcela significativa de OP revelam-se meros 
simulacros de participação quanto ao poder real de decisão sobre os recursos públicos. 

Vale ressaltar que a importância dos OP também se revela pelo lugar central que o orçamento 
ocupa no processo decisório da gestão do Estado e pelo grau de poder real dos participantes que 
está aí implicado. As experiências de OP demonstram, regra geral, que construir a relação de 
co-gestão – real divisão do poder sobre a alocação dos recursos públicos – é algo difícil de con-
quistar na prática. Mesmo no Brasil, onde há maior número de casos (pelos menos metade diri-
gidos pelo PT), as práticas indicam que os OP se caracterizam majoritariamente como formas de 
consulta e não co-gestão (ribeiro; grazia, 2003, p. 86)14. Nesse sentido, o conceito de co-gestão 

13 Conceitos utilizados para interpretar o OP de Porto Alegre, tais como, “democracia direta”, “estrutura autônoma do Estado e auto-regulada”, “esfera pública 

não-estatal”, representam uma versão ideológica mitificadora da experiência real do OP, já que supõe a ausência (irreal) da participação do Estado na opera-

cionalização desse formato e superestima os componentes autônomos da ação dos atores participantes em relação ao Estado. Para um debate conceitual a 

esse respeito ver Fedozzi (2000B); Utzig (1996); Genro (1995), Pont (1997); Souza (1997).
14 Segundo pesquisa nacional dos OP no período de 1997 a 2000, apenas 29% dos municípios indicaram que a decisão sobre os investimentos ultrapassou mais 

de 50% desses recursos. Menos da metade (44%) respondeu que os OP deliberaram sobre a arrecadação, os convênios e os financiamentos externos. Além disso, 

a participação foi restrita no momento de finalizar o Projeto de Lei Orçamentária. A grande maioria dos casos (77%) informou que essa função se deu sob 

responsabilidade de órgãos da Prefeitura, e não de alguma instância municipal do OP (ribeiro; grazia, 2003, p. 94). 

Tabela 1 – Orçamento Participativo

Resposta Total

Sexo Renda familiar (em salários mínimos) Grau de instrução

Masc Fem
Mais 
de 
10

Mais 
de 5  
a 10

Mais 
de 2 
a 5

Mais 
de 1 
a 2

Até 1
Até 4ª série do 
fundamental

5ª à 8ª série do 
fundamental

Ensino 
médio

Superior

Conhece e já 
participou

6% 7% 5% 12% 10% 7% 5% 3% 5% 5% 7% 11%

Conhece 
e nunca 
participou

25% 24% 26% 44% 37% 29% 18% 16% 17% 23% 30% 50%

Não conhece 69% 69% 69% 44% 53% 64% 77% 81% 79% 72% 62% 39%
Fonte: ONG Ação Educativa e Ibope. São Paulo: Pesquisa de opinião sobre Controle Social, 2003.
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serve mais como guia normativo para criação e desenvolvimento dos OP, pois não caracteriza a 

priori a qualidade empírica dos OP hoje existentes. 
Nesse sentido, o presente artigo toma os OP, mais especificamente o caso de Porto Alegre, 

para analisá-lo a partir de uma questão que se destaca cada vez mais, na medida em que as expe-
riências de participação iniciadas no período de transição para a democracia se alongam no tem-
po e se institucionalizam: tal qual a questão das assimetrias da participação, tanto em termos 
de igualdade de oportunidades como dos efeitos ou dos impactos dos processos participativos. 
Essa questão está intimamente relacionada ao tema do potencial pedagógico da democracia 
participativa para a construção da cultura democrática.

A invenção dos OP 
Embora já houvesse casos de participação na condução da gestão local ainda durante o regime 

militar (a exemplo de Vila Velha, Lages e Pelotas), o caso do OP de Porto Alegre tornou-se emble-
mático devido à sua continuidade administrativa (completará 20 anos em 2009) e à sua qualidade 
como prática de gestão pública. Após consolidar-se como modelo participativo na primeira gestão 
da Frente Popular (1989-92)15, tornou-se referência nacional e internacional quando a Organização 
das Nações Unidas (ONU) a selecionou como uma das 40 melhores experiências para a conferên-
cia Habitat II (Instambul,1995) e, posteriormente, quando Porto Alegre foi escolhida para sediar o 
Fórum Social Mundial. O efeito-demonstração causado pela experiência paradigmática de Porto 
Alegre, iniciada em 1989 pela Frente Popular, contribuiu para a disseminação dessa inovação, ain-
da que, por vezes, na forma da replicação mitificada e/ou mecânica desse modelo. 

Contrariamente a isso, o processo de construção dos OP evidencia diversas fases e dilemas 
inerentes à sinuosa complexidade exigida pela criação de uma nova instituição da democracia 
participativa. No caso de Porto Alegre – tomado aqui como referência por seu significado e lon-
gevidade – a criação do OP foi o resultado de uma trajetória sinuosa, indeterminada (com crises 
e contradições irredutíveis a soluções definitivas), mas, ao mesmo tempo, do encontro sinérgico 
entre pelo menos cinco variáveis: 1) a decidida vontade política dos novos governantes para 
democratizar a gestão socioestatal; 2) a existência prévia de um tecido associativo crítico, con-
dição fundamental que exerceu a necessária pressão ‘de fora para dentro do Estado’, para que ‘as 
coisas acontecessem’; 3) a efetividade das decisões compartilhadas consignando credibilidade à 
participação; 4) a eficácia na gestão político-administrativa das demandas em geral; 5) a gover-
nabilidade financeira para responder às demandas aprovadas e, assim, possibilitar a emergência 
de um ciclo virtuoso de ‘participação-decisão-execução-participação’16.

O OP de Porto Alegre – apesar de sua crise que se manifestou a partir de 2001 devido, prin-
cipalmente, ao déficit financeiro da Prefeitura – goza de inegável apoio da população da cidade. 
Pesquisas recentes demonstram que essa identidade simbólica entre a maioria da opinião públi-
ca e o OP têm constituído um ambiente político-cultural favorável à institucionalização (em sen-

15 A Frente Popular foi constituída pela aliança eleitoral entre o PT e o PCB. Posteriormente, na gestão do governo municipal somaram-se o PSB, o PV e setores 

do PSDB.
16 Para a reconstrução histórica da gênese do OP em sua primeira fase ver Fedozzi (2000A).
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tido sociológico) dessa forma de democracia participativa, mesmo com a alternância de poder 
no Executivo local: 85% dos eleitores dizem saber o que é OP e 74% o consideram positivo para 
Porto Alegre (contra 5% que o consideram negativo, 11% indiferentes e 9% que não opinaram) 
(ibope, 2008, p. 5). Da mesma forma, como se pode ver na Figura 1, a percepção da população 
sobre o OP é majoritariamente positiva, sendo que, nessa mesma pesquisa realizada pelo Banco 
Mundial (2007), 20% declararam já ter participado em algum momento do OP.  

No Brasil, o número de cidades que adotaram os OP passou de dez, de 1989 a 1992, para 
30, entre 1993 e 1996, e cerca de 140, entre 1997 e 2000 (ribeiro; grazia, 2003)17. Estima-se que 
hoje sejam mais de 200 municípios (de porte pequeno, médio e grande), em contextos rural e 
urbano, que praticam alguma forma autodenominada de OP18. O crescimento do discurso parti-
cipacionista nas eleições municipais de 2004 e a valorização dos OP pelas agências multilaterais 
de financiamento, como o Banco Internacional de Desenvolvimento (BID) e o Banco Mundial 
(que vêm os OP fundamentalmente como forma de controle sobre os gastos públicos), além da 
posição favorável de órgãos ligados à ONU e à União Européia, ampliou o leque de partidos que 
passaram a defender a idéia da participação no orçamento. 

É evidente que os casos existentes (e que deixaram de existir) expressam a heterogeneidade de 
objetivos, formas, conteúdos e resultados. Desde os anos 1990, a expansão dos autodenominados 
OP vem ocorrendo em praticamente todos os continentes. Não há dados empíricos sobre o número 
total de casos no mundo. A maior parte deles ocorre em cidades da América Latina e, em número 

17 Embora na primeira fase de criação os OP ocorreram basicamente em administrações do PT é importante ressaltar que nem todas as administrações diri-

gidas por esse partido (ou a maioria delas) o adotam como procedimento. Em segundo lugar, cerca de 50% do total de casos (104), que existiam no período 

pesquisado (1997-2000), se deram em governos de matiz ideológico distinto (ribeiro; grazia, 2003, p. 39)
18 O Brasil possui 5.507 municípios (IBGE, 2000)

Figura 1 - Percepções públicas do OP por percentual de população (%), Porto Alegre

Melhora a qualidade 
de vida

A favo dos pobres

Amplia a democracia

É muito importante

Concorda totalmente Concorda mais ou menos

0% 10%   20%    30%     40%    50% 60%   70%    80%     90%   100%

65,88 23,61

57,26 26,68

51,71 29,16

53,6 30,11

56,91 28,57

Aumenta a eficiência 
do governo

Fonte: Bird, 2007
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menor, embora crescente, na Europa (cerca de 40 experiências, em especial, na Espanha e na Itália, 
seguidas pela França e Alemanha) e na África (URB-AL, 2006; aLLegretti; herzberg, 2004; sintoMer; 
herzberg; röCke, 2008; FernánDez; Fortes, 2008). Assim como na América Latina, são formas distin-
tas de OP. Além disso, e no que diz respeito à existência de práticas mais aprofundadas de participa-
ção em território Europeu, como no caso de Sevilha, estudos pioneiros sobre a implantação de OP 
na Europa revelam que, em alguns países, eles vêm sendo adotados, dentre outras razões, não para 
democratizar a democracia ou promover a eqüidade, mas para implementar ajustes fiscais visando 
a diminuição do papel do Estado nas políticas sociais (sintoMer; herzberg; röCke, 2008). 

Embora não seja viável, nem desejável, definir o ‘que é o OP’, entende-se ser possível ava-
liar a qualidade desses processos, inclusive porque pesquisas demonstram que vários casos se 
caracterizam mais como simulacros de participação. Por isso, partindo-se do pressuposto da 
inexistência de um ‘modelo único’ a ser replicado, objetiva-se refletir sobre alguns parâmetros 
avaliativos, em especial atinentes aos atores da sociedade civil frente aos temas da igualdade, da 
eqüidade e das assimetrias da participação, já que em muitos casos esses temas – seja na con-
dição de metas ou tomados como indicador da legitimidade democrática dos processos – são 
declarados como objetivos explícitos do discurso dos OP. Como já ressaltado, adota-se aqui para 
efeitos analíticos o caso de Porto Alegre. 

Atores do OP: perfil social dos participantes do OP  
A síntese do perfil do público do OP indica que ele é formado paritariamente por homens 

e mulheres e por pessoas com idade proporcionalmente mais avançada do que a população da 
cidade. A maioria pertence aos segmentos pobres da cidade, com escolaridade até o ensino fun-
damental e renda familiar baixa (50% até dois salários mínimos). São pessoas cujas ocupações 
estão mais ligadas aos serviços sem qualificação (servente, auxiliar de serviços gerais etc.), sejam 
manuais ou não, assim como a outras ocupações dos extratos populares. Em grande parte (40%) 
há vínculos profissionais como empregados privados de carteira assinada ou atuação como au-
tônomos, embora seja crescente a participação daqueles que exercem funções no mercado infor-
mal. Um elevado percentual não possui trabalho remunerado (mais de 30%). Por outro lado, há 
uma parcela considerável que exerce jornada de trabalho acima de 40 e até 48 horas semanais. 
Em geral, trata-se de público fortemente ligado às formas associativas da sociedade civil, em 
especial as de caráter regional, como as Associações de Moradores. Todavia há certa tendência 
de queda do percentual de associativismo entre os participantes, assim como houve queda do 
número de pessoas presentes em cada edição anual do OP a partir de 200219.

 O OP e a igualdade de gênero e de raças/etnias
O público do OP constituiu-se historicamente com relativa paridade entre mulheres e ho-

mens nas assembléias comunitárias, como se pode ver na primeira pesquisa de 1993. Entretanto, 

19 Os dados sobre o perfil dos participantes do OP são baseados na análise da série histórica de pesquisas (survey) realizadas com o público participante do OP. 

A íntegra da pesquisa encontra-se no livro Observando o Orçamento Participativo de Porto Alegre (Fedozzi, 2007) no site do Observatório da Cidade de Porto 

Alegre (www.observapoa.com.br). 
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essa relativa igualdade da participação feminina, inclusive nas Associações de Moradores (AM), 
não se refletia nas instâncias representativas do processo, como no Conselho do OP (COP) e nos 
Fóruns de Delegados Regionais e Temáticos. Nesses espaços de maior poder, os homens conti-
nuavam sendo maioria. A partir de 1998, no entanto, as mulheres reverteram essa situação. Em 
2005, tornaram-se maioria entre os participantes (52,8%) e entre os que já foram conselheiros 
(53,5%) e delegados (52,4%), configurando representatividade semelhante à presença feminina 
na população da cidade (IBGE, 2000)20. 

Apesar dessa conquista gradual da igualdade numérica (ou até maioria) feminina, verifica-
se que o ‘estado civil’ dos dois gêneros interfere na eleição às instâncias do OP, assim como na 
participação nas Associações de Moradores (AM). Entre os que já foram eleitos conselheiros(as), 
as mulheres estão associadas ao status civil ‘solteira’ (62%) enquanto os homens, ao status de 
‘casado’ (71,4%) (FeDozzi, 2007). Entre aqueles que já foram delegados, também há associação 
das mulheres com o estado civil ‘viúva’ (81,3%) e ‘separada’ (65%); dos homens, mais uma vez, 
com a situação de ‘casado’ (57,7%). Nas Associações de Moradores, a tendência é a mesma, pois 
há correlação estatística entre as mulheres e o estado civil de ‘separadas(os)’ (69%), e entre os 
homens e a situação de ‘casados(as)’ (61%). 

Ou seja, contrariamente aos homens, a participação feminina é condicionada pelas situações 
que supõem maior independência dos laços de matrimônio. O estado civil é uma variável que 
cria condições desiguais entre os gêneros quanto às oportunidades de eleição para as instâncias 
do OP, assim como nas AMs. Isso significa que as mulheres casadas, em especial das camadas de 
renda e escolaridade mais baixas, e que não contam com trabalhadores domésticos, enfrentam 
obstáculos para o exercício da cidadania ativa, seja por causa da dupla jornada de trabalho ou 
da relação patriarcal – o homem representa a família nos ‘negócios públicos’. Apesar do avanço 
da participação feminina no OP, a igualdade no exercício da cidadania, como requisito para a 
emancipação feminina, ainda encontra sérios desafios.

É claro que uma parcela significativa dessas barreiras é advinda da estrutura sociohistórica 
na qual está inserido o OP, o que torna mais difícil pensar-se em soluções no âmbito de sua 
dinâmica estrita de funcionamento. Mas as entrevistas e os resultados de pesquisas existentes 
sobre esse tema indicam que, além das causas de ordem histórica, relacionadas à cultura pa-
triarcal e aos preconceitos, inclusive das próprias mulheres (CiDaDe, 2003, p. 30), a estrutura 
do OP também contribui para a persistência dessas desigualdades. Entre eles, se destacam: a) 
os horários noturnos das reuniões (em especial para as conselheiras e delegadas); b) o cuida-
do necessário com os filhos durante o tempo em que se realizam as reuniões; c) a ausência 
de consciência dos participantes, em especial dos homens, quando são levantadas questões 
atinentes à eqüidade de gênero; d) a ausência de espaços e iniciativas no OP que tematizem 
especificamente a questão feminina. 

Sobre esse último aspecto, o governo municipal avaliou nos seguintes termos: 

20 No OP de Porto Alegre, a paridade de gêneros na composição das chapas para eleição dos conselheiros (COP) e dos Fóruns de Delegados, foi adotada como 

“recomendação” a partir de 2003, isto é, não tem caráter obrigatório. Há experiências cuja paridade é regra das eleições, a exemplo da cidade de Rosário, na 

Argentina.
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apenas algumas mulheres acham que o OP deve ser pensado no sentido de favorecer a eqüidade de 

gênero[...]Temos que admitir que diversas iniciativas tomadas nesse sentido pelo governo municipal 

não passaram pelo OP. O exemplo da implantação da Casa Viva Maria (que alberga mulheres 

vítimas de violência doméstica)... Tem muito mais a ver com as ativistas pelos direitos das mulheres 

no governo ou com a relação que os movimentos de mulheres estabeleceram com este, do que com os 

debates do OP. (verLe; brunet, 2002, p. 22)21.

Quanto à participação das raças/etnias, ocorre clara inclusão dos pretos22 no processo decisó-
rio do OP. Em 1995, foi baixo o percentual de auto-identificação com a etnia preta em contraste 
com o percentual elevado de auto-identificação com outras denominações (“morena”, “mulata”, 
“mista”, “loira”, etc.). Nas pesquisas seguintes (CiDaDe, 2000; 2002)23, praticamente dobrou o 
percentual daqueles que se auto-identificaram como pretos. Isso pode significar tanto o cresci-
mento de sua participação no OP como o aumento da consciência étnico-racial que se verifica 
no país. Da mesma forma, as etnias/raças indígena e amarela detém percentuais maiores do que 
representam na população de Porto Alegre (CiDaDe, 2000 e 2002; IBGE, 2000). Em termos gerais, 
ao longo do tempo, acentuou-se a sub-representação dos brancos e a sobre-representação dos 
pretos e indígenas, tanto na base do processo (assembléias), como nas instâncias eletivas do OP 
(COP e Delegados). Esse dado se confirma mesmo quando são somados os percentuais dos ne-
gros e dos pardos como termos adotados nas pesquisas do IBGE (2000) (respectivamente 8,7% 
e 7,8%, totalizando 16,5%, contra 23% de pretos no OP, em 2002).

Os efeitos do capital escolar, da renda familiar, do tempo livre e das ocupações 
profissionais na participação do OP

Adotando-se o nível de ensino como um dos critérios para se analisar o grau de inclusão dos 
setores sociais mais pobres, a comparação entre os níveis de ensino dos participantes do OP, 
em 2005, e da população de Porto Alegre (IBGE, 2000) demonstra as seguintes relações: menor 
participação no OP do grupo de não-alfabetizados; proporcionalidade no percentual do grupo 
com ensino fundamental; maior participação no OP de público com nível de ensino secundário; 
menor presença no OP do público com ensino superior (vide Tabela 2). 

Na história do OP, o maior percentual de participantes com instrução até o ensino funda-
mental foi verificado na pesquisa de 2002 (Cidade, 2002). A soma dos percentuais das situações 
‘sem instrução’, ‘alfabetizado’ e ‘com ensino fundamental’ atingiu 64,1%, enquanto na popu-
lação de Porto Alegre o percentual desses níveis de instrução era, em 2000, de 54,27% (IBGE). 
A última pesquisa (2005) mostra queda acentuada da participação do público com baixo nível 

21 Seminário Internacional para reformulação do OP ocorrido na última gestão do PT (2000-2004), quando João Verle assumiu o cargo de Prefeito em substi-

tuição a Tarso Genro que renunciou o cargo para se candidatar ao governo do Estado do RS.
22 Apesar da auto-identificação como negro adotada pelo ativismo anti-racista em Porto Alegre, optou-se por utilizar aqui a terminologia preto usada pelo IBGE, 

a fim de propiciar análise comparativa do OP com a população da cidade.
23 A pesquisa de 2005 não inquiriu os entrevistados sobre esse item, assim como outros itens normalmente pesquisados (1995, 1998, 2000 e 2002). Decidiu-se 

diminuir o número de questões a fim de tornar a pesquisa factível frente à relativa imprevisibilidade sobre a realização da investigação no contexto da nova 

gestão político-administrativa que então iniciava.
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de instrução, embora esse percentual seja representativo do encontrado na população da cidade 
(47,6% com ensino fundamental contra 47,7% na cidade, em 2000). 

A distribuição comparativa entre as Assembléias Regionais e Temáticas sempre apresen-
tou diferenças significativas no item escolaridade. Em 2005, mais de 60% dos indivíduos nas 
Temáticas possuíam ensino médio (36,8%) ou superior (27,7%) incompleto ou completo. Nas 
Regiões, que tradicionalmente aglutinam a parcela da população de baixa renda e escolaridade, 
prevalece o público com instrução básica (completa ou incompleta), que chega quase a 50%. 

Os dados históricos sobre renda familiar indicam aumento relativo da população de baixa 
renda no OP, em especial, na faixa “até dois salários mínimos (SM)”, de 39,4%, em 2002, para 
49,8%, em 2005. Somando-se esse percentual, com o percentual da faixa “entre dois e quatro 
SM”, no mesmo ano de 2005, chega-se a 76,2%. Já na faixa de renda “mais de 12 SM”, o decrés-
cimo relativo desse grupo é de praticamente 100% (de 7,2%, em 2002, para 3,4%, em 2005). 

A renda familiar talvez seja um dos indicadores que demonstram, de forma mais objetiva, o 
caráter inclusivo das camadas sociais mais pobres no processo de decisões sobre a alocação dos 
recursos públicos. O perfil dos participantes é constituído por um público que possui renda in-
ferior à distribuição verificada na população da cidade. Em Porto Alegre, 31,1% obtinham renda 
familiar até dois SM (IBGE, 2000), contra 49,8% dos participantes do OP com essa mesma faixa 
(2005). Nas camadas de maior renda, enquanto 16,5% da população situavam-se na faixa de 
“mais de 12 SM” (IBGE, 2000), no OP esse percentual foi de 3,1% (2005) (Tabela 3).

Se, em termos gerais, o OP mostra-se uma estrutura aberta de oportunidades aos setores 
historicamente excluídos do desenvovimento sociourbano, por outro lado, as variáveis “nível 
de ensino” e “renda familiar” exercem fortes assimetrias entre os participantes no que diz 
respeito à ocupação de postos de representação na hierarquia do mesmo. Como se pode ver 
na Tabela 2, o grupo de ensino fundamental perde representação nas instâncias eletivas da 
estrutura do OP: passam de 47,6% entre o total para 44% entre os delegados e 23% entre os 

Níveis de ensino (%) 1995 1998 2000 2002
2005 Conselheiros 

(2005)
Delegados 

(2005)
População

(IBGE, 2000)% Casos
Sem instrução 5,5 3,0 4,7 3,8 1,5 23 0,0 0,0 6,56
Alfabetizado - - 2,1 2,6 1,2 18 - - -
Fundamental incompleto 37,0 46,0 34,3 44,4 33,4 502 19,8 28,3 40,09
Fundamental completo 12,1 12,2 10,9 13,3 14,3 215 3,5 15,7 7,62
Ensino fundamental 
(Total parcial)

49,1 58,2 45,2 57,7 47,6 23,3 44,0 47,71

Médio incompleto 12,6 7,5 10,4 7,8 11,8 178 14,6 10,3 8,88
Médio completo 18,6 13,1 13,7 16,0 22,0 329 35,4 27,7 15,47
Ensino médio (Total parcial) 31,2 20,6 24,1 23,8 33,8 50,0 38,0 24,35
Ensino superior  
completo e incompleto

14,2 16,1 20,1 12,0 15,5 233 26,7 18,0 21,38

NR - 2,0 3,8 0,1 0,4 7 - - -
Total 100 100 100 100 100 1505 100 100 100

Fonte: Fedozzi (2007).

Tabela 2 - Participação no OP segundo níveis de ensino (1995-2005), Porto Alegre
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conselheiros. Contrariamente, os grupos de ensino médio e superior são super-representados 
nessas instâncias. Ou seja, há perda de representatividade dos segmentos de baixa renda. 
Na faixa ‘até dois SM’, o percentual de 49,8% encontrado no público do OP cai para 30% 
entre os eleitos conselheiros. Aqueles que pertencem a famílias de baixa renda desse grupo 
estão fortemente associados (Teste Qui-quadrado, χ2) à condição de “não terem sido eleitos” 
conselheiros e delegados. Os eleitos para essas funções estão associados às faixas de renda 
de dois a quatro SM e de quatro a oito SM. Os delegados, por serem parte de uma instância 
mais massiva e próxima dos participantes, praticamente não apresentam diferenças signi-
ficativas no quesito renda em relação ao público geral do OP. Ressalta-se, entretanto, que, 
apesar da sub-representação das faixas de baixa renda familiar no OP, o percentual daqueles 
que possuem baixa renda (até dois SM) entre os conselheiros (30%) é igual ao que essa faixa 
representa na população da cidade, que era de 31,16% (IBGE, 2000). Esse dado indica que 
frações das classes subalternas que nunca tiveram poder decisório sobre as políticas públicas 
passaram a exercer esse direito igualitário, favorecendo a hipótese do potencial de inclusão 
dos setores historicamente alijados das decisões sobre as prioridades orçamentárias da gestão 
socioestatal no país.

Outros efeitos importantes relacionados às variáveis ‘níveis de ensino’ e ‘renda familiar’ di-
zem respeito aos condicionamentos que essas situações impõem às oportunidades para a plena 
participação, a exemplo do exercício da representação comunitária (especialmente para o órgão 
mais importante, o COP), além das possibilidades de exercício da interação discursiva por meio 
da ‘fala’ (ou da comunicação) nas instâncias de todo o processo participativo. Como se pode 
ver na Tabela 4, há correlação direta entre nível de ensino e conhecimento das regras e critérios 
de funcionamento do OP. No grupo com ensino fundamental, 60% declararam “não conhecer” 
ou “conhecer pouco” as regras do jogo. Inversamente, no público com ensino superior, 53% 
disseram conhecer a maioria das regras, assim como declararam mais de 30% dos que pos-
suem ensino médio. Portanto, há clara interveniência do nível de ensino desigual como ponto 
de partida entre os participantes do OP: os níveis de ensino médio e superior estão associados 

Fonte: Fedozzi (2007).

Salários  
mínimos (SM)

1998 2000 2002 2005 População
2000 (IBGE)% % % n % Delegados Conselheiros

Até 2 30,9 24,9 39,4 749 49,8 46,52 30,1 31,1
De 2 a 4 26,1 29,3 29,9 397 26,4 27,11 36,3 26,1
De 4 a 8 21,1 22,7 18,4 196 13,0 17,41 22,1 19,2
De 8 a 12 9,7 10,0 5,1 65 4,3 5,72 6,2 7,1
Mais de 12 12,2 13,1 7,2 51 3,4 3,23 5,3 16,5
NR - - 0,4 47 3,1 - - -
Total 100 100 100 1505 100 100 100 100

Tabela 3 - Renda Familiar dos participantes do OP (1998-2005)24, Porto Alegre

24 Na pesquisa de 1995 foram adotadas outras faixas de renda familiar, com a seguinte distribuição em salários mínimos (SM): até um SM (9%); de dois a três 

(30,5%); de quatro a cinco SM (17,9%); mais de cinco SM (34%); sem resposta (8,5%). A maioria dos participantes naquele ano (57%) percebia renda familiar 

de até cinco SM. 
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estatisticamente às respostas que disseram conhecer a maioria das regras do jogo (mais de 50% 

com essa escolarização). O público com nível de ensino fundamental incompleto está associado 

às respostas que disseram não conhecer as regras do OP.   

Outras variáveis como tempo de exposição ao OP ou tempo de participação também pro-

porcionam maiores chances de socialização das regras do jogo. Mas é somente a partir dos cinco 

anos de participação que se verifica a existência de uma parcela majoritária (67,3%) associada 

ao conhecimento da maioria das regras do OP. É elevado o percentual dentre os que participam 

há dois a quatro anos e não conhecem as regras (40%) ou as conhece pouco (45%). Isso significa 

que há uma provável prevalência de relação heterônoma com o processo participativo que, por 

*Cada nível de ensino abarca as categorias completo e incompleto

Fonte: Fedozzi (2007)

Costuma se inscrever 
para falar nas reuniões 
que tratam do OP

Tempo de OP (anos) Níveis de Ensino*

1 ano De 2 a 4 De 5 a 7 8 ou mais Fundamental Médio 
 Supe-

rior ou Pós-
graduação

Sempre
n 11 31 32 58 62 62 34
% 5,5 8,2 16,2 24,2 8,4 12,5 15,0

Quase sempre
n 14 20 17 41 37 42 28
% 7,0 5,3 8,6 17,1 5,0 8,5 12,3

Ás vezes
n 44 94 60 78 149 123 61
% 22,0 24,9 30,3 32,5 20,3 24,8 26,9

Nunca
n 131 233 89 63 486 269 104
% 65,5 61,6 44,9 26,3 66,2 54,2 45,8

Total 
n 200 378 198 240 734 496 227
% 100 100 100 100 100 100 100

Tabela 5 – Costuma falar nas reuniões do OP, tempo de OP e níveis de ensino, Porto 
Alegre

*Cada nível de ensino abarca as categorias completo e incompleto

Fonte: Fedozzi (2007)

Conhecimento das regras e 
critérios de funcionamento 
do OP

Tempo de OP Nível de ensino*

1ano
De 2 a 
4 anos

De 5 a 
7 anos

8 anos 
ou mais

Ensino 
Fundamental 

Ensino 
Médio 

Ensino Superior 
ou Pós-Graduação

A maioria das regras
n 22 98 94 153 110 152 123
% 11,1 25,9 47,7 64,0 14,7 30,2 53,5

Apenas algumas
n 66 144 60 58 190 154 56
% 33,2 38,0 30,5 24,3 25,4 30,6 24,3

Poucas
n 46 81 30 23 145 101 28
% 23,1 21,4 15,2 9,6 19,4 20, 12,2

Não conhece
n 65 56 13 5 304 97 23
% 32,7 14,8 6,6 2,1 40,6 19,2 10,0

Total 
n 199 379 197 239 749 504 230
% 100 100 100 100 100 100 100

Tabela 4 - Conhecimento das regras e critérios do OP, tempo de OP e nível de ensino, 
Porto Alegre
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sua vez, dá margem às práticas de tutela e instrumentalização, seja por parte de agentes gover-
namentais, grupos de interesse ou lideranças caudilhescas. 

Assim como no item ‘conhecimento das regras’, a variável ‘nível de ensino’ também se mos-
tra interveniente quanto ao item ‘falar no OP’, implicando condições desiguais nas oportunida-
des de aprendizagens para a ação dialógica, tolerância e reconhecimento dos outros, requisitos 
essenciais para a cidadania. 

Como visto, em 2005, quase 48% dos membros do OP possuía nível de ensino fundamental, 
mas apenas 39% com esse mesmo nível de instrução declararam “sempre falar” e 34,5% “quase 
sempre falar” no OP. Contrariamente, dentre os que nunca costumam falar, 56,6% têm nível de 
ensino fundamental. Falar no OP (“sempre” e “quase sempre”) está associado estatisticamente ao 
nível de ensino superior, enquanto aqueles que “nunca” falam estão associados ao nível de instru-
ção fundamental. Exercer as funções de conselheiro e/ou delegado é uma aprendizagem fortemen-
te associada ao maior “conhecimento das regras do OP” e, por conseqüência, à possibilidade de 
participação menos dependente e mais autônoma, seja em relação aos demais indivíduos, seja em 
relação ao aparato estatal (Executivo ou Legislativo), em todas as fases do processo participativo. 

As assimetrias em função do volume do capital escolar são constatadas em grande parte nas 
pesquisas nacionais que envolvem os temas da participação e cultura cívica. Conforme as con-
clusões da pesquisa nacional organizada pela ONG Ação Educativa e realizada pelo ibope:  

O grau de instrução é fator fundamental para o exercício da cidadania ativa: quanto maior o grau 

de instrução, mais acredita que exerce poder e maior é a taxa de pessoas que acreditam fazê-lo 

tanto por eleição de representantes quanto por participação direta. Quanto maior o grau de instru-

ção, maior o conhecimento de todas as práticas de influência citadas, e maior a participação nas 

mesmas – com exceção do Orçamento Participativo que tem adeptos entre as pessoas de até a 4a 

série do ensino fundamental. É maior também a vontade de participar das práticas de influência 

nas decisões como um todo. A motivação de participar voltada a beneficiar a comunidade como um 

todo cresce à medida que aumenta o grau de instrução. O mesmo ocorre com relação à percepção 

de educação como direito. Por fim, de modo geral, quanto maior o grau de instrução, menor a taxa 

daqueles que não souberam opinar sobre os quesitos da investigação. (2003).

Além do ‘nível de ensino’ e do ‘tempo de participação’, as assimetrias no ato de falar no OP 
estão correlacionadas a fatores como gênero, faixa etária e participação nas instâncias distintas, 
Regiões e Temáticas. Homens participantes das Temáticas e com idade acima de 40 anos estão 
associados ao ato da fala.

Apesar da exigência de longo tempo de participação evidenciado pelos dados estatísticos, 
há muitos depoimentos que demonstram aprendizagens relativas à comunicação em público 
por parte de pessoas com educação fundamental e que nunca haviam experimentado esse tipo 
de interação pública e em público. Por outro lado, os dados citados sobre a tendência de uma 
forma de participação não-discursiva podem ser indicadores das práticas de ‘inchaço’, isso é, a 
mobilização meramente quantitativa para votar nas assembléias, conforme avaliam criticamen-
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te algumas lideranças comunitárias. Essa prática talvez explique, ao menos em parte, o fato de 
que quase 10% dos sujeitos participam do OP motivados por razões como “votar, ser chamado, 
convocado e convidado” (FeDozzi, 2007). 

As assimetrias entre os atores do OP, entretanto, não anula o fato apontado por inúmeros 
participantes de que a forma co-gestora criada por esse dispositivo tem propiciado às camadas 
mais empobrecidas e com baixos níveis de ensino exercer voz ativa na esfera pública e aprender 
a dialogar com outros e com os governantes, a exemplo de 39,2% que disseram “sempre falar” 
e 44,7% que afirmaram falar “às vezes” no grupo com instrução fundamental. Esse dado é signi-
ficativo considerando-se nossa histórica desigualdade e autoritarismo societário. 

 A ação discursiva mostra-se importante, também, quando analisados outros itens que cons-
tituem condições para a participação autônoma, como é o caso do conhecimento das regras de 
funcionamento do OP. Observa-se na Tabela 6 que o conhecimento das regras está fortemente 
associado à interação discursiva. Aqueles que disseram falar sempre, quase sempre ou às vezes 
conhecem “a maioria das regras do OP”. Inversamente, aqueles que nunca falam declararam 
não conhecer as regras de funcionamento. Da mesma forma, existem evidências que associam 
aqueles que interagem discursivamente com motivações da participação baseadas nas noções 
mais gerais de “democracia, cidadania, participação e fiscalização do processo”, e de “vínculos 
entre valores comunitários e democracia”. Diversamente, os que “nunca falam” no OP estão 
associados à justificação de sua participação para conseguir atendimento de suas demandas. A 
interação discursiva, como aprendizagem democrática, parece ser um dos grandes desafios pe-
dagógicos para a evolução mais igualitária das oportunidades de crescimento criadas pelo OP.

O tempo livre como capital político
Analisando-se as variáveis ‘situação de emprego’, ‘profissão’ e ‘jornada de trabalho’ dos par-

ticipantes do OP verifica-se algumas tendências importantes para a reflexão sobre as condições 
de exercício da democracia participativa. A ocupação “serviço manual sem qualificação” (ser-

Tabela 6 – Conhecimento das regras e critérios de funcionamento do OP e Falar no 
OP, Porto Alegre
Conhecimento das regras e critérios  
de funcionamento do OP

Costuma falar no OP
Sempre Quase sempre Às vezes Nunca

A maioria das regras
n 103 66 132 87
% 65,2 60,6 40,1 10,2

Apenas algumas
n 25 25 104 243
% 15,8 22,9 31,6 28,5

Poucas
n 16 11 59 185
% 10,1 10,1 17,9 21,7

Não conhece
n 14 7 34 339
% 8,9 6,4 10,3 39,7

Total 
n 158 109 329 854
% 100 100 100 100

Fonte: Fedozzi (2007)
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vente, auxiliar de serviços gerais, cozinheira, etc.) representa o maior percentual isolado (24% 
dos participantes), seguida pelas ocupações de “serviço não manual sem qualificação” (9,77%) 
(com tendência de crescimento), “doméstica ou faxineira” (7,2%), “do lar” (6,6%) e professor 
(5,25%). Professores e estudantes somam cerca de 10% e expressam a mobilização da comuni-
dade escolar, apesar da diminuição dos professores em 2005. 

Uma das ocupações que mais cresceu no OP é a do “mercado informal” (1,4% em 1998 
e 4,7% em 2005), refletindo a expansão dessa atividade no mundo do trabalho (ambulantes, 
camelôs e artesãos) e os decorrentes conflitos na ocupação e uso do espaço urbano. Por outro 
lado, a pequena presença dos segmentos empresariais diminuiu mais ainda, tais como os micro-
empresários (1,7% em 1998 para 0,27% em 2005), os empresários (0,47% em 2005), e as ocupa-
ções da área rural da cidade (agricultura e pecuária) (0,4% em 2005 para 0,6% em 1998).

A situação de emprego dos que já foram eleitos conselheiros demonstra forte presença das 
situações que possuem flexibilidade de horário no exercício profissional. A soma dos “autôno-
mos”, “desempregados” e “aposentados” chega a 62,6% entre os conselheiros e 54,3% entre os 
delegados (2005). Entre aqueles que já participaram das duas instâncias de representação (Con-
selho do OP e Fóruns de Delegados), os autônomos obtém o maior percentual: são praticamente 
40% entre os conselheiros e quase 30% entre os delegados (2005).

Mas, o tempo livre, embora importante, não pode ser tomado como única variável explicativa 
das condições que facilitam o ativismo da representação comunitária no OP. Isso porque os dados 
históricos sobre o tempo dedicado ao trabalho demonstram duas tendências distintas: por um lado, 
elevado percentual dos que não tem trabalho remunerado (mais de 30% em todas as pesquisas; em 
alguns anos, esse percentual chega a quase 40%); por outro lado, há uma parcela do público com 
longa jornada de trabalho, acima de 40 ou 48 horas semanais. Somados, esses dois percentuais che-
gam a cerca da metade dos participantes nas assembléias 51,4% em 1998, 46,2% em 2000 e 46,5%, 
em 2002, em que pese a diminuição para 35,7%, em 2005. Além disso, não se verifica associação 
estatística entre maior tempo de participação no OP (em número de anos) e jornada de trabalho com 
maior tempo livre. Ao contrário, a partir de cinco anos ou mais de participação, o maior percentual 
isolado é do grupo com jornada de trabalho entre 40 e 48 horas semanais (41%).

Entre os que já exerceram a função de conselheiros observa-se mudança do quadro: ocorre 
diminuição do público sem trabalho remunerado (de 37% nas assembléias para 28% entre os 
conselheiros) e aumento do público com longa jornada de trabalho (de 35,7% nas assembléias 
para 51,4% entre os que foram conselheiros). Curiosamente, isso indica, por inferência, a pos-
sibilidade de que dentre os conselheiros haja um grupo de pessoas com jornada de trabalho 
elevada, mas cujo tipo de atividade ocupacional lhes permita flexibilidade na administração do 
seu tempo cotidiano. Isso pode ser ilustrado com o caso dos autônomos, pois como visto acima, 
representam praticamente 40% dos que já foram eleitos conselheiros. 

Os dados revelam em conjunto que a hipótese do tempo livre como capital político que po-
siciona diferentemente os atores no sistema do OP não é condição por si só para a participação 
mais ativa nas assembléias ou nas instâncias de maior dedicação no OP. Há percentuais signi-
ficativos que indicam tanto a provável condição de tempo livre dos participantes (cerca de 1/3 
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do público), mas também uma parcela significativa com elevada jornada de trabalho. Portanto, 
a condição que parece realmente facilitar o exercício da cidadania ativa na democracia partici-
pativa representada pelo OP é a flexibilidade de horário na jornada de trabalho, tais como as 
ocupações de autônomos e aposentados, secundada pelos desempregados. 

OP, efeitos distributivos e impactos sobre a consciência de cidadania
As assimetrias em função de variáveis socioeconômicas e culturais verificadas entre o público 

do OP – em termos de ocupação de postos e de ação – não tem, todavia, revelado a reprodução 
de iniqüidades em termos de alocação dos recursos públicos. Não se verifica associação estatística 
entre beneficiados pelo OP e renda familiar e/ou nível de ensino. Ao contrário disso, para além dos 
efeitos de racionalização política favoráveis às condições institucionais necessárias à cidadania25, 
o OP tem proporcionado a universalização do acesso aos bens e serviços urbanos que contraria a 
forte tendência de reprodução da espoliação urbana e de exclusão social. Desde seu surgimento, os 
setores prioritários escolhidos para os investimentos orçamentários, pela ordem (segundo a média 
ponderada a partir da pontuação recebida no critério “prioridade das regiões” da metodologia do 
OP, foram: 1) habitação (incluindo-se regularização fundiária); 2) pavimentação de vias; 3) sanea-
mento básico; 4) educação e 5) saúde (PMPA, 2006). Em 2006, a habitação foi escolhida pela sexta 
vez consecutiva como primeira prioridade26. Trata-se de temas geralmente não priorizados em ges-
tões tradicionais da democracia representativa no Brasil e que demonstram o vínculo do OP com 
as lutas pelos direitos à terra e à cidade que o precederam no período 1979-198427. Segundo estudo 
de Marquetti (2002, p. 142), o efeito redistributivo do OP é demonstrado pela relação entre a renda 
das regiões e o volume de investimentos per capita (conforme os Planos de Investimentos, PI). 

A associação é positiva entre maior pobreza (percentagem de mães com primeiro grau incompleto, 

percentagem de domicílios e núcleos irregulares, percentagem de habitantes com menos de quinze 

anos) e o montante de investimentos per capita em cada região. Espacialmente, há associação negativa 

entre a renda das regiões (renda nominal média em salários mínimos por chefe de família), as obras 

e os investimentos, isto é, quanto maior o posto de uma região em termos de renda, menor o posto que 

ela ocupa no número de obras por mil habitantes e nos investimentos per capita [período 1989-2000; 

exceptuam-se as regiões Partenon e Humaitá-Navegantes]. (Marquetti, 2002, p. 145)28. 

Recente estudo do Banco Mundial comparando municípios do Brasil que adotam o OP com 
os que não praticam a discussão pública sobre as prioridades orçamentárias, concluiu que os OP 

25 Estudo com esse recorte analítico específico foi desenvolvido em Fedozzi (1997)
26 Embora a regularização das ocupações e das áreas de sub-habitação seja de difícil resolução devido à complexidade jurídica e técnica que, por vezes, inde-

pendem do município, esse tema sempre foi polêmico no interior da própria Administração Popular. Não houve montagem de estrutura administrativa capaz 

de dar conta da demanda sobre esse tema sempre escolhido como uma das  prioridades em toda a história do OP.
27 Sobre o contexto local e o papel dos movimentos sociais na gênese do OP ver Guareschi (1980) Baierle (1993), Menegat (1994); Silva (2001) e também o livro 

O poder da aldeia: gênese e história do OP de Porto Alegre (Fedozzi, 2000A).
28 Trata-se de estudo inédito para mensuração de efeitos redistributivos do OP. Não obstante, o fato de não abarcar os recursos previstos “para toda a cidade” e 

adotar como parâmetro o orçamento previsto, e não o orçamento executado, obriga a relativizar seus resultados e considerá-los em termos provisórios.    
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que mantêm certa continuidade no tempo têm exercido efeitos positivos no tocante ao aspecto 
redistributivo. Segundo o relatório: 

Os OP´s impactaram na redução dos índices da pobreza nos municípios onde o OP foi implemen-

tado por mais de uma década. Esse impacto ocorreu apesar da redução do PIB per capita nestes 

governos municipais, sugerindo que o OP pode ter contribuído para um impacto redistributivo de 

longo prazo. Além disso, o impacto no acesso à água tratada e saneamento básico é positivo para 

todos os governos municipais que adotaram o OP. (birD, 2007, p. 10). 

Assim como a oportunidade de praticar a justiça distributiva, o espaço de (con) vivência 
criado pelo OP – em sua heterogeneidade, pluralidade e riquezas de conflitos e de solidariedades 
– parece ser favorecedor também de ganhos de consciência social e de auto-estima (elementos 
subjetivos da cidadania). A descentração das perspectivas social e moral dos indivíduos em re-
lação aos outros (tomando-se como base o critério de justiça crescente como visão de mundo) 
revela que a participação no OP tem promovido mudanças na consciência social compatíveis 
com a consciência de cidadania crítica necessária à transformação social. Porém, duas variáveis 
se mostram intervenientes nesse processo de aprendizagens relativas a essa dimensão mais pro-
funda da topologia da consciência: o longo tempo de participação (oito anos ou mais) e o capital 
escolar como variável socioeconômica. Após oito anos de participação, um terço dos indivíduos 
pesquisados apresentaram consciência social de pré-cidadania, isto é, com descentração das 
perspectivas social e moral situada aquém dos patamares mínimos necessários à consciência 
autônoma e crítico-reflexiva29, como mostra a Figura 2. 

Observa-se na Figura 3 que a análise das razões declaradas para participar do OP indicam 
a mesma direção no que tange à possível evolução da consciência de cidadania: há tendência 
de crescimento, ao longo do tempo de OP, de motivações que o interpretam como prática da 
democracia participativa e de exercício de direitos, que não prescinde do acesso aos bens e 
serviços públicos. Mas, também nesse item, o capital escolar intervém nos tipos de respostas, 
expressando, talvez, significados normativos distintos atribuídos à experiência da participação. 
A cada grupo com maior nível de ensino correspondem justificativas de caráter crescentemente 
conceitual e abstrato: inicia com a busca da satisfação de demandas e de “ser chamado, conhe-
cer, queixar-se de obras mal feitas” (grupo com ensino fundamental), chegando ao exercício da 
“democracia, cidadania, participação e a fiscalização do processo” (grupo com ensino superior). 

É fato que o grupo com ensino básico pertence às camadas sociais mais carentes em infra-
estrutura urbana e serviços públicos, situação que condiciona esse segmento a interpretar o OP 

29 A investigação baseou-se na construção teórica de três tipos sociológicos de consciência de cidadania (pré-cidadania, cidadania conformada e cidadania 

crítica), a partir dos aportes teóricos vislumbrados pela teoria da ação comunicativa, de Habermas, e apoiados nas teorias do desenvolvimento da consciência 

moral de Piaget e de Kohlberg. O desenvolvimento da consciência moral, baseado no critério de justiça crescente na perspectiva social dos sujeitos em relação 

aos outros (role takyng), foi adotado, assim, como núcleo da consciência social e fio condutor da análise sobre as possíveis transformações da consciência do 

público participante do OP. Nessa perspectiva teórica, a moralidade é entendida como um dos aspectos centrais da visão de mundo dos indivíduos (em termos 

de direitos, danos e justiça). A consciência de cidadania crítica requer, portanto, processos de aprendizagens favoráveis à descentração das perspectivas social 

e moral e à formação de competências interativo-dialógicas que se processam nos domínios da ação integrados socialmente (Eu e os outros no mundo da 

vida), e na tensão entre esses e os domínios integrados sistemicamente (Estado e mercado). (Fedozzi, 2008)
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como “instrumento” (meio) de solução desses problemas. Entretanto, a hipótese de que o OP é 

promotor da construção da consciência de cidadania baseia-se na suposição de que, a partir da 

situação de demandantes do Estado, os participantes constroem novos valores que ressignificam 

sua condição, dotando-a de um sentido não somente instrumental (meio), mas valorativo (meio 

e fim), como exercício dos direitos de cidadania por meio de procedimentos democráticos, isto 

é, construção da cultura democrática. A associação estatística verificada entre o grupo com en-

sino básico e a consciência equivalente à pré-cidadania reforça as limitações quanto a essa hi-

pótese. Enfim, sabe-se que a mudança da consciência social é a mais difícil de ser alcançada em 

todas as culturas, como demonstra vasta literatura sobre o tema. Há fortes indícios, entretanto, 

Figura 3 – Razões para participar e tempo de OP, Porto Alegre
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Figura 2 – Tipos de consciência de cidadania por tempo de OP (%), Porto Alegre
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de aprendizagens situadas em outras dimensões, mas também importantes para a cidadania, 
relacionadas às questões do funcionamento e administração das políticas públicas, da realidade 
sociourbana, da ação coletiva, das competências discursivas, da noção de direitos como base 
da cidadania. O aspecto do reconhecimento social dos indivíduos (em especial das camadas so-
cialmente excluídas), tanto pelo Estado como na interação nas comunidades, tem sido relatado 
como de alto valor nesse sentido.

Conclusões
No que diz respeito aos limites e dilemas que se apresentam na trajetória desses quase 20 

anos de existência do OP, pode-se inferir efeitos políticos, sociais e culturais importantes para 
a democratização da sociedade brasileira e para a discussão sobre as possibilidades da partici-
pação no mundo contemporâneo. Não obstante, como se viu, as práticas da democracia parti-
cipativa não criam, por si só, oportunidades equânimes entre os grupos e indivíduos. Existem 
situações desiguais e assimétricas que constituem a estrutura social do país e a realidade local 
e que exercem forte tendência de se reproduzir – não-mecânica ou deterministicamente – em 
situações constituídas por um espaço comum para a tomada de decisões.

No caso do OP aqui ilustrado, isso significa que tal inovação democrática reproduz, em par-
te, algumas desigualdades oriundas da disposição diferenciada ocupada no espaço social pelas 
camadas sociais, em função dos capitais socioeconômico, cultural e social. A mais notória e 
impactante diferenciação é oriunda dos distintos níveis de capital escolar dos sujeitos. O capital 
escolar, como parte do capital cultural, é uma condição que dispõe relacionalmente os agentes 
entre si e não deve ser entendido como uma posse substantiva dos indivíduos. Ele é, a um só 
tempo, social e individual. Por isso, longe de reforçar, por um lado, as teses elitistas sobre “a 
incapacidade atávica da participação dos menos letrados” (não faltam exemplos comovedores 
na trajetória de vida de participantes do OP) e, por outro lado, as posições que negam o efeito 
oriundo das diferenças de capital escolar na determinação das oportunidades de aprendizagens 
para a cidadania, os dados permitem refletir criticamente sobre as ‘pedagogias’ subjacentes às 
práticas participativas. A negação do impacto da variável “capital escolar”, como variável so-
cioeconômica e cultural que exerce interveniência nas oportunidades de aprendizagens para a 
cidadania confunde, em geral, um dever ser ideológico – ancorado na filosofia do sujeito – que 
acaba por encobrir o compromisso com a verdade aproximada como caminho mais genuíno da 
contribuição que a ciência social pode oferecer às transformações de cunho emancipatório. A 
pressuposição da igualdade de condições e tratamento entre desiguais incorre em contradição 
com o objetivo de transformar o processo de participação em ‘Escola de Cidadania’. 

A ausência de uma metodologia efetivamente pedagógica que objetive tornar mais equâ-
nime a participação de grupos distintos (não só quanto aos níveis de ensino, mas também às 
diferenças de gênero, por exemplo) obstaculiza a universalização das oportunidades de apren-
dizagens cidadãs. Essa situação remete à necessária superação da ‘pedagogia espontânea’ e à 
reflexão crítica sobre a qualidade da participação, em detrimento da ênfase quantitativista e 
do mito assembleísta fortemente presente no modelo ideológico de legitimação prevalente na 
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história do OP. Essa questão impõe sérios desafios às formas de democracia participativa que 
objetivam praticar a igualdade do direito à participação. 

O sucesso do OP se transformou, paradoxalmente, em um obstáculo para a necessária cons-
tante inovação que processos dinâmicos e complexos requerem. A utilização de interpretações 
teóricas mistificadoras assentadas no sucesso internacional do modelo – até sua visível estagna-
ção no final dos anos 1990 – foi um fator que contribuiu para essa dogmatização, pois dissipou, 
quando não rechaçou de forma maniqueísta, o necessário exercício da auto-crítica que requer 
a democracia. Dentre as questões mais negligenciadas, nesse sentido, destaca-se a inexistência 
de um projeto político-pedagógico de capacitação dos participantes. Fato esse ainda mais grave 
quando se constata que, anualmente, são eleitos mais de mil representantes para formar os Fó-
runs de Delegados, das Regiões e Temáticas, sendo quase metade deles iniciantes no OP. 

O OP se encontra em uma encruzilhada de sua história por razões múltiplas e complexas 
e que não são recentes30, como querem fazer crer interpretações partidárias com aspirações de 
tutela dessa instituição. Inegavelmente, fatos novos, advindos do contexto inédito de alternân-
cia do poder, fazem parte dessa crise. Sua resolução futura, em termos qualitativos e nunca 
definitivos, dependerá em grande parte da capacidade autônoma dos diversos atores, incluindo 
os atores populares e movimentos sociais dos quais participam, em resistir à colonização para 
fins instrumentais e, ao mesmo tempo, empreender um corajoso processo de reflexão crítica e 
auto-crítica, a fim de salvaguardar o que de melhor foi criado por essa nova instituição da de-
mocracia participativa. Nesse momento pré-eleitoral, todos os candidatos defendem o OP como 
uma conquista da cidadania. 
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Decorridos 20 anos da promulgação da Constituição, a qual estabeleceu a participação da 
comunidade como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde (SUS) e, passados 18 

anos da promulgação da lei 8.142/90, que institucionalizou as Conferências e os Conselhos de 
Saúde, vinculando, inclusive, no âmbito municipal a transferência de recursos à existência dessas 
instâncias, o Brasil apresenta um sistema de saúde altamente participativo. Existem Conselhos 
de Saúde nos 5.559 municípios do país e nas 27 unidades da Federação, e o Conselho Nacional 
de Saúde (CNS), que já existia, adaptou-se às novas normas legais e regulamentou, por meio de 
Resoluções, o funcionamento das instâncias colegiadas de participação social em saúde. 

Este arcabouço institucional congrega um número impressionante de participantes. Os Con-
selhos Municipais de Saúde (CMS) reúnem 72.184 conselheiros titulares, dos quais 36.638 re-
presentam o segmento dos usuários do SUS (Moreira et al., 2008B), quantidade superior que a 
de vereadores existentes no país, a qual atinge pouco mais de 50.000. Além disso, existem 720 
conselheiros estaduais e 48 conselheiros nacionais titulares de saúde, totalizando 72.952 conse-
lheiros de saúde titulares no país. 

Além da participação permanente e regular nos Conselhos de Saúde, de quatro em quatro 
anos são realizadas Conferências de Saúde nos municípios, estados e em âmbito nacional. No 
processo da 13ª Conferência Nacional de Saúde, 4.413 municípios (79%), os 26 estados e o Dis-
trito Federal mobilizaram nas etapas prévias 1,3 milhões de participan tes. E o evento nacional, 

Desafios da participação social em saúde 
na nova agenda da reforma sanitária: 
democracia deliberativa e efetividade

Sarah Escorel  e Marcelo Rasga Moreira

O exercício da democracia, em nome da cidadania de todos, é um processo, não uma  

engenharia de regras e como tal demanda tempo, é construído por etapas de aproximações  

sucessivas em que o erro é (ou deveria ser) tão pedagógico quanto o acerto.  

Gohn, M.G



230

Participação, Democracia e Saúde

em novembro de 2007, congregou 2.275 delegados estaduais, 352 nacionais, 336 convidados e 
219 observadores (RaDis, 2008). 

Ao lado do reconhecimento dessa massiva participação social há inúmeras críticas sobre a 
atuação dos Conselhos de Saúde no Brasil. Estas são válidas, mas devem ser ponderadas. Por 
um lado, devido ao tempo de existência dos Conselhos ser relativamente pequeno (menos de 20 
anos de experiência democrática participativa), por outro lado e, principalmente porque nesse 
curto espaço de tempo, a cultura política prevalecente não se modificou e se o autoritarismo e o 
clientelismo estão vigentes nos Conselhos também estão nos demais âmbitos da sociedade brasi-
leira. Espera-se dos Conselhos um virtuosismo inexistente no universo representativo brasileiro.

A novidade da participação social reflete-se também no desconhecimento do papel dos Con-
selhos e dos conselheiros. A incipiente regulamentação de âmbito nacional que busca abarcar 
a diversidade local ainda é insuficiente e os segmentos sociais que participam têm diferentes 
interpretações sobre o papel a ser desempenhado. Gestores pretendem dominar a instância com 
conhecimentos técnicos, linguagem hermética e a legitimidade que lhes é conferida por terem 
sido indicados por representantes eleitos pela maioria da população. Profissionais buscam maxi-
mizar a sua interferência utilizando-se da prerrogativa de que não há atenção à saúde sem a sua 
participação, mesmo que o conjunto da categoria não responda a essa lógica pela via sindical. 
Os usuários, segmento cujos interesses são os mais difusos, pretendem controlar as ações do 
gestor com o peso que lhe é conferido por ocuparem 50% das vagas ao invés de participar do 
processo deliberativo. 

Essas relações hierárquicas de poder constituem os elementos que interferem nas (im)possi-
bilidades de que nos Conselhos seja exercida uma democracia deliberativa e efetiva. E a baixa 
efetividade dos Conselhos, identificada por sua incapacidade de influenciar os rumos da política 
de saúde, acaba por minar a legitimidade conferida pela ampla participação social. O grande 
dilema dos Conselhos seria a possibilidade de conseguir reinventar a democracia nesses espaços 
e dessa nova forma interferir efetivamente na política de saúde. 

O presente texto analisa o sistema de colegiados participativos na área de saúde, a partir de 
pesquisa em desenvolvimento desde 2004 (Moreira; EsCoreL, 2008)1, e está estruturado em qua-
tro partes: algumas premissas teóricas e metodológicas da análise; historicidade da participação 
social em saúde no Brasil; características e impasses dos Conselhos de Saúde; e, principais de-
safios da participação social em saúde – democratização e efetividade, elementos esses que po-
dem configurar de forma mais precisa o papel a ser desempenhado pelos Conselhos de Saúde. 

Premissas teóricas e metodológicas
Os Conselhos e Conferências constituem um objeto indivisível, conformam um ‘formidá-

vel sistema nacional de órgãos colegiados’ (CarvaLho, 1997, p. 93), de participação social em 

1 A pesquisa “Monitoramento e Apoio à Gestão Participativa do SUS” é coordenada pelos autores, desenvolvida por equipe de pesquisadores do Departamento 

de Ciências Sociais (DCS) e do Núcleo de Estudos Político-Sociais em Saúde (nupes) do Departamento de Administração e Planejamento em Saúde (DAPS) da 

Escola Nacional de Saúde Pública Sergio Arouca da Fundação Oswaldo Cruz (ensp/FioCruz), e financiada pela Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa 

(SGEP) do Ministério de Saúde. As primeiras fases da pesquisa foram desenvolvidas com o apoio do Centro Brasileiro de Estudos de Saúde (Cebes). A partir de 

2007, a equipe acompanha as atividades do CNS. 
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saúde. Embora existam importantes diferenças entre os dois tipos de fóruns – os Conselhos são 
instâncias de participação permanente e têm caráter deliberativo, enquanto as Conferências 
são espaços de debate quadrienais de natureza consultiva –, ambos integram o mesmo sistema, 
estão regulamentados na mesma lei que dispõe sobre a participação da comunidade do SUS e 
são regidos por uma mesma ‘lógica participativa’. Essa ‘lógica’, construída historicamente pelos 
movimentos sociais em saúde, tem como principais características a paridade na representação 
do segmento dos usuários e a idéia-força do controle social. 

A própria composição das Conferências mostra a indivisibilidade do objeto: 70% dos delega-
dos na 12ª Conferência Nacional de Saúde, em 2003, participavam de algum Conselho de Saú-
de. Entre estes delegados, 58% eram conselheiros municipais, 25% conselheiros estaduais e 2% 
conselheiros nacionais de saúde (BrasiL, 2004). Mesmo que para a análise de alguns aspectos da 
participação social em saúde os Conselhos sejam mais necessários que as Conferências, como é 
o caso deste texto, considerar que as duas instâncias constituem um único sistema significa que, 
por vezes, a compreensão do que está ocorrendo nos Conselhos nos é fornecida pelo estudo dos 
acontecimentos e características das Conferências, assim como é possível identificar que o que 
ocorre nas Conferências traduz práticas cotidianas e regulares nos Conselhos de Saúde.

A análise da participação social envolve responder a um conjunto de perguntas que buscam 
identificar quem é o sujeito – individual e coletivo – que participa, como ele participa e quais 
os condicionantes que influenciaram a decisão de participar. Também, em qual espaço participa 
(instância participativa), e a relação que esse espaço tem com a instituição na qual pretende 
interferir e influenciar para modificá-la de forma a atender seus interesses. E, ainda, verificar 
como essa relação desenvolve-se no interior de uma dada cultura (ambiente participativo) que 
caracteriza e é caracterizada por um momento histórico numa sociedade específica (EsCoreL; 
Moreira, 2008).

Tendo esses elementos em mente e a partir das definições de Bordenave (1983) e Gohn 
(2003) foi elaborada a seguinte conceituação de participação social:

Um conjunto de relações culturais, sociopolíticas e econômicas em que os sujeitos, individuais ou 

coletivos, diretamente ou por meio de seus representantes, direcionam seus objetivos para o ciclo de 

políticas públicas, procurando participar ativamente da formulação, implementação, implantação, 

execução, avaliação e discussão orçamentária das ações, programas e estratégias que regulam a 

distribuição dos bens públicos e, por isso, interferem diretamente nos direitos de cada cidadão.  

(EsCoreL; Moreira, 2008, p. 986). 

A definição adotada indica que não é considerado que participar seja mandar no executivo 
ou controlar o gestor. O controle das ações do gestor pode ser decorrente da participação, mas 
não é a atividade precípua. Controlar representa ceder a outra direção das ações, já participar é 
definir a direção, conferir o sentido e o significado das práticas.

Dentre o conjunto de variáveis que interferem e influenciam a participação e as caracterís-
ticas, são destacadas duas perguntas essenciais na análise da ação coletiva: Em quais condições 
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um ‘grupo latente’, ou seja, um conjunto de indivíduos caracterizados por um interesse comum 
é capaz de empreender uma ação visando promover esse interesse comum de seus membros? E, 
por meio de que processos e em que condições pode um ‘grupo latente’ transformar-se em um 
grupo ‘semi-organizado’ ou ‘organizado’, isto é, um grupo dotado de mecanismos de decisão 
coletiva? (BouDon; BourriCarD, 2001, p. 8-14). Em suma, o que faz um indivíduo e um grupo 
apresentar ‘disposição’ para a mobilização, organização e participação? 

No Brasil, apenas cerca de 30% da população está associada a algum tipo de entidade ou 
associação. Entre 1988 e 1996, período de realização de duas pesquisas do Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE) sobre associativismo, verificou-se um aumento da mobilização 
social, mas sem repercussões na ampliação da filiação ou associação dos cidadãos (Labra, 2007). 
Este fato, se por um lado, permite comemorar a participação existente nos Conselhos de Saúde, 
por outro lado, é preciso pesquisar os interesses representados nessa participação. E, sobretudo, 
qual concepção de democracia está subjacente à representação dos conselheiros. 

Conselhos e Conferências não são instâncias de democracia direta. São esferas de partici-
pação que envolvem um duplo mecanismo de representação: o da entidade, movimento ou 
instituição que representa os indivíduos e o do indivíduo que representa a entidade, movimento 
ou instituição nos Conselhos e Conferências. Desse duplo mecanismo de representação decorre 
boa parte dos impasses e problemas identificados nessas instâncias. 

Existem atualmente no Brasil diferentes modos de participação: da consulta pública sobre 
programas e políticas até o referendo, passando pela possibilidade da população apresentar pro-
jetos de lei. No campo da saúde há outras formas de participação social, que não sejam apenas 
as institucionalizadas, entre as quais podemos destacar:
•	 não-institucionalizadas,	 como	movimentos	populares	e	organizações	não-governamentais	

que têm interferência em ações, programas e políticas ou que se articulam com dirigentes 
governamentais de forma direta, sem passar pelos colegiados participativos;

•	 semi-institucionalizadas	e	paralelas,	 como	a	Plenária	de	Conselhos	de	Saúde	que	disputa	
com as CNS a tarefa de estabelecer as diretrizes da política nacional de saúde;

•	 induzida	por	organismos	internacionais,	nas	quais	a	existência	de	conselhos	com	participa-
ção da população é exigência para financiamentos internacionais de projetos como a despo-
luição da baía da Guanabara (DeLgaDo, 2002).

Nossa análise está restrita às instâncias institucionalizadas de participação social em saúde, 
principalmente aos Conselhos de Saúde.

Historicidade da participação social em saúde no Brasil
Marcos históricos da institucionalização da participação social em saúde no Brasil

As Ações Integradas de Saúde (AIS), nos anos 1983 e 1984, constituíram a proposta institu-
cional que incorporou pela primeira vez, a participação da população nos colegiados de gestão 
(Comissão Interinstitucional de Saúde, CIS, e Comissão Interinstitucional Municipal de Saúde, 
CIMS) (Côrtes, 2000; Labra, 2007). A ‘abertura’ de canais de participação nas AIS tinha o sentido 
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estratégico de tentar alterar a correlação de forças, incorporando aliados na briga pela unificação 
e publicização do sistema de saúde, no enfrentamento com o setor privado financiado pelo Ins-
tituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social (Inamps).

Em 1986, a 8ª Conferência Nacional de Saúde alterou a composição tradicional das Con-
ferências de Saúde, até então limitadas aos setores técnicos e à burocracia governamental. 
Mesmo com essa inovação, a composição da 8ª Conferência Nacional de Saúde ainda ficou na 
parte da paridade dos representantes dos usuários que passaria a vigorar a partir da 9ª Confe-
rência Nacional de Saúde (1992).

A apresentação da Emenda Popular da Saúde pela Plenária de entidades de saúde no pro-
cesso constitucional dos anos de 1987 e 1988 teve alto grau de efetividade na medida em que 
seu conteúdo foi aprovado como o capítulo de saúde na nova Constituição brasileira (RoDri-
gues Neto, 2003; FaLeiros et al, 2006). 

A Constituição Federal de 1988 criou os conselhos gestores, um conjunto de mecanismos 
inovadores garantindo a participação direta e indireta dos cidadãos em diversos campos. Nes-
se momento, há uma modificação do próprio conceito de participação, que incorpora como 
categoria central a sociedade e a cidadania, como cita Gohn:

O conceito de participação cidadã está lastreado na universalização dos direitos sociais, na am-

pliação do conceito de cidadania e em uma nova compreensão sobre o papel e o caráter do Estado, 

remetendo à definição das prioridades nas políticas públicas a partir de um debate público. (2003, 
p. 56-7).

A lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990, que: “dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do SUS e sobre as transferências intergovernamentais de recursos financeiros na área 
de saúde [...]”, regulamentou a diretriz constitucional e estabeleceu as bases sobre as quais seria 
edificado o sistema institucionalizado de participação social em saúde.

Em 1992, além da 9ª Conferência Nacional de Saúde que inaugurou a representação paritária 
dos delegados dos usuários nas Conferências de Saúde, foi aprovada a Resolução 33 do CNS 
regulamentando a constituição e estruturação dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde. 

Durante uma década, essas recomendações elaboradas em consonância às definições emana-
das da 9ª Conferência Nacional de Saúde, e com o objetivo de “acelerar e consolidar o controle 
social do SUS, por intermédio dos Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde”, constituíram o 
principal referencial da participação social em saúde. Em 2002, após ampla discussão nas Confe-
rências, Plenárias e Conselhos de Saúde, o CNC revogou a Resolução 33/92 substituindo-a pela 
Resolução 319/02. Posteriormente, esta última resolução foi substituída pela Resolução 333/03, 
a qual estabelece as diretrizes para criação, reformulação, estruturação e funcionamento dos 
Conselhos de Saúde (DeLgaDo; EsCoreL, 2008).

A 10ª Conferência Nacional de Saúde, realizada em setembro de 1996, pode ser nomeada de 
a ‘voz do controle social’, tal a importância dos debates realizados em torno do tema e consoli-
dados no respectivo capítulo do relatório final (Côrtes, 2000; EsCoreL; BLoCh, 2005). 
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Por fim, a Norma Operacional Básica do SUS (NOB-96), implementada a partir de 1998, com 

o objetivo de “promover e consolidar o pleno exercício do poder público municipal e do Distrito 

Federal, da função de gestor da atenção à saúde dos seus municípios”, transformou em realidade 

a institucionalização da participação social em saúde, ao estabelecer como um dos requisitos 

para realizar o repasse dos recursos a comprovação da existência de Conselhos de Saúde (Bra-

siL, 2000). É a partir desse momento que muitos Conselhos de Saúde são criados ou passam a 

funcionar com regularidade. Encerra-se assim uma década, transcorrida desde a Constituição, 

de estruturação e consolidação do sistema participativo em saúde.

Concepções de democracia
Em paralelo aos processos que institucionalizaram Conselhos e Conferências como instân-

cias de participação social em saúde observa-se a transformação das concepções teóricas sobre 

democracia. As propostas de criação de Conselhos de Saúde tinham como imagem-objetivo os 

soviets ou, um modelo mais próximo, os Conselhos de Defesa da Revolução (CDR) de Cuba. 

O sistema de conselhos, considerado por Hannah Arendt, o ‘tesouro perdido’ das revoluções, 

constituiu em todas as revoluções, “uma forma de governo inteiramente nova, com um novo 

espaço para a liberdade” (1990, p. 199), sendo que, para a autora, “liberdade política, ou significa 

‘participar do governo’ ou não significa nada” (ArenDt, 1990, p. 175). 

Em contextos revolucionários, como os citados, os colegiados no âmbito da saúde formam 

parte de um processo de alteração profunda das estruturas de poder.  Em Cuba, por exemplo, 

a realização de ‘palestras populares’ sobre prevenção de doenças, as visitas domiciliares por 

brigadas sanitárias, e a incorporação dos sindicatos e associações no desenvolvimento de ações 

de saúde traduziram a diretriz da participação “das massas [...] desde a formulação e análise das 

necessidades e como resolvê-las até a ação executiva e a avaliação posterior” (Cebes, 1984, p. 

153-163). No entanto, a concepção subjacente é a do ‘centralismo democrático’ que concentra 

fortes traços de autoritarismo.

No projeto da Reforma Sanitária brasileira, a democracia surge como uma defesa da ordem 

democrática e dos procedimentos democráticos no contexto de ditadura militar. Dada a relação 

dos militantes da Reforma Sanitária, no início do movimento, com o Partido Comunista Brasi-

leiro (PCB), transcorre certo intervalo de tempo para a transformação da concepção instrumen-

tal da democracia em um valor universal (Coutinho, 1984). A amplitude que o conceito veio a 

adquirir no âmbito setorial foi promovida, por um lado, pela própria experiência democrática 

da sociedade brasileira, no aprendizado experimentado a partir da nova Constituição e, por 

outro lado, pela pressão dos participantes nas instâncias colegiadas de saúde, em particular, os 

movimentos sociais de extração popular que buscam uma redistribuição de poder que instaure 

uma democracia substantiva.

O arcabouço teórico, que orienta o projeto da Reforma Sanitária, foi sendo modificado 

principalmente com a incorporação das leituras de Gramsci substituindo as idéias leninistas, a 

‘guerra de posição’ ao invés da ‘guerra de movimento’, a própria categoria de cidadania em vez 
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da luta de classes, o reconhecimento das diferenças sem corroer o princípio de igualdade de di-
reitos. Algumas das relações entre democracia e Reforma Sanitária foram elaboradas por Sonia 
Fleury Teixeira sob a forma de hipóteses estruturantes do que a autora denominou de ‘dilema 
reformista’, entre as quais: 

Os processos de Reforma Sanitária quase sempre emergem em um contexto de democratização [...] e 

estão associados à emergência das classes populares como sujeito político (geralmente em aliança com 

os setores médios). Exatamente por seu caráter dual, a saúde – que pode ser tomada ao mesmo tempo 

como valor universal e núcleo subversivo da estrutura social – é um campo especialmente privilegiado 

para construção de alianças suprapartidárias e policlassistas. (Teixeira, 1989, p. 38-42). 

Em texto posterior (1997), Sonia Fleury desenvolveu ainda mais as relações entre saúde e 
democracia, incorporando elementos que exigem novas e diferenciadas abordagens para equa-
cionar o ‘dilema’ que se torna cada vez mais complexo.  No que se refere à participação social 
a autora defende:

O desenvolvimento de estratégias de construção de um novo tecido social descentralizado e parti-

cipativo repõe a nossa especificidade regional em um patamar distinto, capaz de reivindicar um 

modelo de democracia no qual impere a co-gestão pública, retomando os princípios de solidariedade 

e igualdade em uma complexidade que seja capaz de reconhecer a subjetividade e a diversidade 

como parte da cidadania. (FLeurY, 1997, p. 40). 

Os Conselhos e as Conferências de Saúde, além de outras modalidades não-institucionaliza-
das de participação social em saúde, integrariam, em tese, o ‘novo tecido social descentralizado 
e participativo’, constituem instâncias de ‘co-gestão pública’ e possibilitariam o reconhecimento 
‘da subjetividade e da diversidade como parte da cidadania’. Apenas falta conhecer se e o quan-
to esse potencial se traduz numa realidade cotidiana dos cidadãos. 

É dessa nova abordagem de democracia, incorporada no âmbito das análises das políticas de 
saúde, a partir da segunda metade do ano 1980, e sucessivamente transformada na década se-
guinte, que o projeto da Reforma Sanitária entendido como um projeto civilizatório alternativo 
incorporou a democracia como elemento-chave, seja no princípio da universalidade do direito à 
saúde, ou na diretriz da participação da comunidade no sistema de saúde.  

Características e impasses da participação social em saúde no Brasil
Muitos são os textos sobre o funcionamento dos Conselhos de Saúde no Brasil, a maior parte 

deles são estudos de caso de âmbito local. Cada um acrescenta uma crítica ou intensifica um tom 
num aspecto crítico já conhecido. Eliana Labra (2005; 2007) sistematizou um conjunto de pro-
blemas dos Conselhos de Saúde observados por meio de diversas pesquisas: assimetria entre os 
membros dos Conselhos de Saúde; burocratização das instâncias que não exercem o seu caráter 
deliberativo; falta de autonomia; precárias condições operacionais e de infra-estrutura; falta de 
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publicidade ou de publicização dessas instâncias; baixa participação da população; raramente os 
debates são sobre temas substantivos; pequena relevância na formulação da política de saúde, 
assumindo um papel homologatório; gestores que não acatam as resoluções dos colegiados, os 
quais definem de antemão ou manipulam a pauta de discussão e as deliberações; conflitos com 
a Comissão Intergestora Bipartite (CIB) que delibera assuntos da competência dos Conselhos; 
falta ou baixa representatividade de alguns conselheiros nas relações com seus representados; 
tendência de profissionalização dos conselheiros; os conselheiros não consultam suas entidades 
previamente às reuniões dos Conselhos ou não prestam conta de suas atividades; e, muitos 
conselheiros, mesmo entre aqueles que passaram por processos de capacitação, não têm claro o 
que é ‘controle social’, qual o seu papel e qual é o papel do Conselho. 

Algumas ponderações devem ser feitas em relação às principais características e impasses as-
sinalados da participação social em saúde. Em primeiro lugar, há que se considerar que existem 
grandes diferenças entre Conselhos, seja de uma esfera governamental para outra, seja entre 
Conselhos de uma mesma esfera governamental. Análises generalistas tendem a ser ‘injustas’ 
tanto nas críticas quanto nos elogios.

Um segundo aspecto a considerar é que foram criados mecanismos, instâncias de partici-
pação, mas a cultura política não foi modificada. Há possibilidades de interferência na política 
de saúde, mas elas são exercidas por indivíduos e grupos portadores da mesma cultura política 
que prepondera na sociedade brasileira, mesmo após duas décadas de democratização do país. 
Talvez duas décadas sejam quase nada quando se trata de mudanças de ordem cultural e dos 
valores sociais existentes. Entre esses traços encontram-se o autoritarismo, elitismo, práticas 
clientelistas e fisiológicas, e os corporativismos na defesa dos interesses particulares. O autori-
tarismo social e as visões hierárquicas e excludentes da sociedade e da política são na visão de 
Eliana Labra (2005; 2007), os maiores obstáculos que incidem na legitimação e eficácia dessas 
arenas, constituindo como desafio mais relevante a mudança dessa matriz cultural. 

A conquista de canais de participação da população em assuntos que dizem respeito a as-
suntos públicos, constituindo novas arenas de luta e demandando novas práticas de ação esbar-
raram, entre outras, nas dificuldades decorrentes de problemas enraizados na própria cultura 
política nacional (clientelismo, paternalismo, resolução dos negócios públicos por meio de pro-
cedimentos particularistas etc.) (Gohn, 2003).

Acrescente-se a esses aspectos tão perniciosos para a democracia participativa, alguns ele-
mentos que seriam constituintes da nossa maneira de ser, que fazem ‘o Brasil ser Brasil’, como 
analisa Roberto Da Matta (1991), em que prepondera a ‘pessoa’ sobre o ‘indivíduo’, a valoriza-
ção das relações pessoais, de lealdade, de compadrio, em detrimento das relações impessoais, 
entre indivíduos iguais perante a lei, das relações cívicas e de cidadania, ou seja, o predomínio 
das características da ‘casa’ sobre as da ‘rua’. Estas características, inerentes ao nosso modo de 
ser, ao contrário das assinaladas anteriormente, não teriam necessariamente que ser modificadas 
na procura de atingir um padrão anglo-saxão de sociedade no qual se configuraria o ‘verdadeiro 
padrão’ de cidadania. No entanto, introduzem novas dificuldades na configuração de espaços 
democráticos de participação social.
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É nesse contexto social, inseridos nessa cultura política, que os Conselhos de Saúde apresen-
tam algumas das principais características que dificultam, ou até mesmo impedem, a constitui-
ção dessas instâncias como espaços de democracia deliberativa. Entre essas características estão: 
distorções na representação e baixa representatividade dos conselheiros; isolamento e falta de 
recursos dos Conselhos para o cumprimento das atribuições; baixa efetividade na definição e 
acompanhamento da política de saúde; e predomínio do caráter fiscalizador sobre a pedagogia 
cidadã da participação.

Representação e representatividade nos Conselhos de Saúde
A representação nos Conselhos apresenta os mesmos problemas, as mesmas dificuldades, 

enfim, as mesmas características da representação político-partidária em seu conjunto. Estas, 
por sua vez, estão intrinsecamente relacionadas com a cultura política tradicional ainda prevale-
cente no país, cujos traços principais foram assinalados. 

A atividade de conselheiro é um trabalho no sentido mais profissional do termo: exige de-
dicação, carga horária, leituras e deslocamentos. Entretanto, mecanismos e situações de pro-
fissionalização dos conselheiros são extremamente criticados, como a não-rotatividade ou o 
pagamento de jeton. Essas críticas são preferencialmente dirigidas aos representantes do seg-
mento dos usuários já que os demais conselheiros participam das atividades em seus horários 
de trabalho e como parte de suas atividades profissionais.

A partir de 2000 foram criados aproximadamente 20% dos CMS, e nesses casos seria preci-
pitado diagnosticar uma ausência ou baixa de rotatividade. Além disso, em geral, os regimentos 
internos dos Conselhos limitam a dois o número de mandatos dos conselheiros. 

Se esses aspectos relativizam a crítica da baixa renovação de conselheiros, é importante ainda 
destacar que a rotatividade dos representantes não garante qualidade da representação. O parla-
mento brasileiro é um bom exemplo, nas últimas eleições a taxa de renovação tem sido bastante 
alta (superior a 60%) sem que isso tenha propiciado a melhoria da qualidade dos parlamentares.

No âmbito da representatividade dos conselheiros há muitos aspectos a analisar na relação 
estabelecida entre representante (conselheiro) e representados, cujas características são peculia-
res e diferenciadas entre os grupos sociais, no caso, gestores, prestadores, profissionais e usuá-
rios. A característica comum seria dada por aquilo que é passível de ser representado:

O máximo que o cidadão pode esperar é ser ‘representado’, e é óbvio, diante disso, que a única coisa 

que pode ser objeto de representação é o interesse ou o bem-estar dos outorgantes, mas não suas 

ações ou opiniões [...]. As opiniões se formam num processo de discussão aberta e de debate público, 

e onde não existe oportunidade para a formação de opiniões, o que pode haver são estados de ânimo –  

das massas ou dos indivíduos, estes não menos inconstantes e falíveis do que aqueles –, mas não 

opiniões. Dessa forma, o melhor que um representante pode fazer é agir como seus representados 

agiriam, se eles próprios tivessem a oportunidade de fazê-lo. O mesmo não se aplica a questões de 

interesse e bem-estar, que podem ser objetivamente determinados, e em que a necessidade de ação e 

decisão surge dos diversos conflitos entre grupos de interesse. (ArenDt, 1990, p. 214).
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É preciso reconhecer a assimetria de poder entre os participantes dos Conselhos, assimetria 
esta que tem origem na representação, isto é, tanto no segmento que representam quanto na enti-
dade ou movimento que representam no interior desse segmento. Sendo assim é possível afirmar 
que os Conselhos de Saúde (e, de maneira geral, os conselhos gestores), não chegam a constituir 
uma esfera pública na qual os participantes encontram-se em igualdades de condições e, sem cons-
trangimentos de qualquer espécie, formulam proposições a partir de uma base argumentativa. 

A hierarquia de poder está também fortemente sustentada pelo grau de conhecimento e 
informação que o conselheiro detém sobre o sistema de saúde e pelas relações estabelecidas 
com o poder executivo. Essa assimetria tende a se perpetuar, pois os que têm menos recursos 
de poder não conseguem interferir na mudança desse padrão, cuja linguagem técnica e ar-
gumentos burocráticos dificultam e desqualificam a participação dos usuários. Nesse caso, a 
permanência de um mesmo conselheiro durante várias gestões lhe permitiria adquirir conhe-
cimentos e dominar a linguagem e os instrumentos que ampliariam seu poder de intervenção. 
Dessa forma, a baixa rotatividade, a ‘profissionalização’ do conselheiro, sinal de baixa demo-
cratização da instância participativa, permitiriam ao mesmo tempo modificar a assimetria de 
poder instituída ampliando a influência dos segmentos mais marginalizados da estrutura de 
poder setorial.

É importante ressaltar que, a ampliação e qualificação dos espaços de participação social em 
saúde, as necessárias transformações nas relações entre representantes e representados, entre 
conselheiros e gestores, todos esses aspectos são abordados apenas pela ótica dos ‘incluídos’. A 
participação em saúde está referida especificamente à ações e interesses dos indivíduos inseri-
dos socialmente e organizados em movimentos e entidades, como atesta o Relatório Final da 8ª 
Conferência Nacional de Saúde (brasiL, 1986). 

Da composição dos Conselhos e Conferência de Saúde por setores organizados da popula-
ção decorrem ‘dilemas’ específicos e diferenciados daqueles que surgiriam caso essas instâncias 
incorporassem, particularmente no segmento dos usuários, grupos populacionais que vivenciam 
processos de exclusão social (EsCoreL, 1999).

De outro modo, da gestão participativa ficam de fora os chamados de ‘invisíveis’ por Grzy-
bowski (2004, apud Labra, 2007): 

aqueles que não formam parte da sociedade civil simplesmente porque não têm identidade, projeto, 

organização social e forma de luta para afirmar-se, defender-se, para conquistar direitos e reconhe-

cimento [...] são politicamente destituídos de todo poder real.

Os setores inseridos e organizados deveriam, portanto, representar também os setores de-
sorganizados e sem voz ativa na esfera pública. Porém, é pouco provável que o cidadão inclu-
ído e organizado em seu sindicato ou associação de categoria ocupacional consiga representar 
interesses tão distintos dos seus como os demandados pelos excluídos. Possivelmente, os ex-
cluídos integrem apenas a oratória dos incluídos ampliando, dessa forma, a legitimidade desses 
interesses.
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Na relação teórica entre participação e exclusão, o primeiro termo da equação pode ter duas 
acepções: como indicador de integração, ou seja, incluído é aquele que participa; e, como fator 
de integração em que a participação torna-se também uma luta contra a exclusão (Stassen, 1999 
apud Gohn, 2003). Stassen afirma que: 

para participar, os indivíduos têm que desenvolver a auto-estima, mudar sua própria imagem e as 

representações sobre sua vida; precisam estar articulados a redes societárias, desenvolver interações 

freqüentes e contínuas com seus pares. Assim sendo, a dimensão sociorelacional é fundamental para 

motivar a participação e combater a exclusão dos excluídos. (Gohn, 2003, p. 28-9).

A mera criação de mais instâncias de participação não garante a inclusão dos setores ex-
cluídos, posto que as iniciativas participativas podem apenas reproduzir e reforçar os padrões 
existentes de exclusão social (Labra, 2007). Entretanto, a participação da comunidade é uma 
característica central das políticas governamentais dirigidas a combater os processos excluden-
tes. Uma revisão recente de pesquisas sobre iniciativas envolvendo comunidades na tomada de 
decisões relacionadas com saúde (PopaY et al., 2007) sugere que a participação da comunidade 
pode aumentar a efetividade das iniciativas direcionadas a contra-arrestar processos de exclusão 
(PopaY et al., 2008). 

Modo de funcionamento: isolamento e falta de recursos para o cumprimento 
das atribuições

Os diferentes graus de institucionalização dos Conselhos, em termos de condições adequa-
das de funcionamento e das possibilidades reais de intervir na formulação das políticas devem 
ser levados examinados nas análises sobre a efetividade dessas instâncias. 

Os Conselhos de Saúde não constituem uma rede, nem interna ao sistema de órgãos co-
legiados e participativos de saúde, nem externa com outros órgãos (Legislativo, Ministério 
Público, Tribunais de Contas), os quais têm como função fiscalizar as ações do Executivo. Para 
o trabalho em rede são necessárias algumas pré-condições, como a cultura dessa forma de 
trabalho, a disponibilidade de tempo, os estímulos que podem ser a própria percepção e ex-
periência de obtenção de benefícios mútuos dos integrantes, e a existência de infra-estrutura 
de informática. 

Desse conjunto de pré-condições temos dados sobre a existência de infra-estrutura de infor-
mática. Em 2005, todos os Conselhos Estaduais de Saúde (CES) tinham computador e acesso à 
internet (com exceção do CES/RO – Rondônia – que nessa data ainda não dispunha deste recur-
so) e, todos também possuíam telefone, embora em seis estados (Amapá, Tocantins, Alagoas, 
Sergipe, Distrito Federal e Santa Catarina) os Conselhos não tinham linha exclusiva. No mesmo 
ano, nos CMS a situação era mais grave: 37% (2 mil) não tinham linha telefônica, 59% tinham 
linha telefônica, porém compartilhada, e apenas 2% (128) tinham linha telefônica exclusiva. 
Quase 70% dos CMS (3.773) não possuíam computador, 22% (1.228) tinham um computador, 
5% (261) dos CMS tinham entre dois e quatro computadores e 0,8% (41) tinham cinco ou mais 
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computadores. Um pouco mais da metade dos CMS informou na ocasião não ter acesso à inter-

net (Moreira; EsCoreL, 2008).

Há diferenças de infra-estrutura entre os CMS de cidades com mais e menos de 100 mil 

habitantes, sendo muito melhor entre as primeiras. No entanto, mesmo entre os municípios 

de grande porte, pode-se observar que menos de 67% da população possuem computadores 

e apenas 60% têm acesso à internet (Moreira et al., 2008C), indicadores das dificuldades de se 

trabalhar em rede.

Efetividade dos Conselhos na formulação e acompanhamento da política de saúde
Análises críticas sobre os Conselhos apontam que essas instâncias perpetuam formas tradi-

cionais de intermediação de interesses como o clientelismo. Também, que o sistema colegiado 

de Conselhos e Conferências não conseguiu promover mudanças nas políticas de saúde, no 

modelo de atenção à saúde. Portanto, a participação social em saúde teria baixa ou nenhuma 

efetividade tanto na democratização quanto na transformação da política de saúde.

Embora verdadeiras, essas análises parecem desconsiderar que os Conselhos reúnam seg-

mentos diferenciados da sociedade brasileira, com interesses divergentes em termos da política 

de saúde como os usuários e os prestadores privados de serviços ou ainda, no caso do CNS, 

representantes da indústria farmacêutica multinacional. Além de os Conselheiros estarem imer-

sos na cultura política nacional que privilegia formas clientelistas e particularistas de resolução 

de conflitos, pode-se argumentar que as deliberações são possíveis diante de uma determinada 

correlação de forças entre projetos e interesses divergentes. 

Outros argumentos podem relativizar essas críticas antepostas ao sistema institucionalizado 

de participação social em saúde. As necessárias transformações nas formas de negociação e ob-

tenção de consenso, assim como no modelo de atenção à saúde, não são (e nem podem ser) de 

responsabilidade exclusiva dos Conselhos. Dessa forma, identifica-se uma excessiva demanda 

de mudança canalizada para os Conselhos liberando de responsabilidades tanto o Executivo 

quanto o Legislativo.

É importante identificar a fase do ciclo de formulação de políticas em que estas chegam aos 

Conselhos, em geral, 

os conselheiros não têm papel relevante na discussão, convertendo-se em mero ritual a aprovação 

de importantes peças da gestão (como o Plano de Saúde, o Orçamento e o relatório de Gestão). 

(Labra, 2007, p. 36). 

Nesse caso, como responsabilizar os Conselhos quando o documento aprovado expressa 

unicamente a visão dos gestores?  

Outra tendência, observável tanto no CNS quanto em Conselhos Estaduais e Municipais de 

Saúde, é a de tentar ‘substituir’ o gestor das políticas de saúde, ou ainda, de buscar promover 

uma gestão ‘paralela’ do SUS. Os Relatórios Finais das Conferências Nacionais de Saúde são 
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pródigos em exemplos desse tipo de recomendações. Seria possível argumentar que se trata de 
uma reação das instâncias de participação social em saúde diante das atitudes dos gestores que 
tendem a desprezar as decisões dos Conselhos e Conferências, assim como a não apoiar o seu 
funcionamento.

No entanto, essa não é a percepção dos secretários municipais de saúde. Quase 90% dos 
gestores que responderam à pesquisa Municipalização da Saúde: inovação na gestão e democracia 

local no Brasil (Monteiro; FLeurY, 2006), informaram que o Conselho é a força social que dá maior 
apoio à sua gestão, sobretudo na região Norte e nos municípios de até 10 mil habitantes. Na ela-
boração e na execução do orçamento, o CMS ocupa o terceiro lugar entre os atores considerados 
de mais alta influência, atrás apenas do prefeito e do próprio secretário municipal de saúde. No 
estabelecimento de prioridades, os Conselhos ficam em segundo lugar, perdendo apenas para o 
secretário municipal de saúde e tendo o mesmo grau de influência dos prefeitos, e mais de 92% 
dos secretários informaram prestar contas ao Conselho. As autoras concluem que:

Constata-se que o CMS vem aumentando sua influência no processo de decisão (entre 1996 e 

2006). No entanto, essa influência ainda não permite a obtenção de uma gestão compartilhada com 

a sociedade, no sentido de uma divisão no poder decisório. O Conselho tem mais importância no 

momento de estabelecer e definir critérios de prioridade do que no momento de elaborar e executar o 

orçamento. Isso pode indicar uma limitação quanto ao caráter deliberativo do conselho, prevalecen-

do seu papel consultivo. (Monteiro; FLeurY, 2006, p. 231).

No que se refere à influência das Conferências Municipais de Saúde sobre as políticas de 
saúde, pesquisa realizada em 16 municípios de Mato Grosso, entre 2003 e 2005, identificou que 
é baixa a freqüência de incorporação das deliberações das Conferências Municipais de Saúde 
às agendas de prioridades dos governos municipais (MüLLer Neto et al., 2006, p. 271). Entre os 
vários elementos condicionantes dessa situação destacaram-se o próprio modo de ação dos 
Conselhos e do Legislativo, a aprovação de reivindicações ao invés de diretrizes orientadoras da 
política municipal de saúde, e a ausência de compatibilização no planejamento das Secretarias 
Municipais entre o processo de deliberação das Conferências e os momentos e elaboração dos 
planos de saúde. 

A análise das pautas das reuniões dos Conselhos, cuja elaboração constitui o ponto inicial do 
processo deliberativo, permite identificar a preponderância do Executivo, seja pelo assunto mais 
ligado à gestão, seja pelo ‘olhar’ sobre o assunto que orienta a discussão – mais para ‘como fazer’ 
(gestão, problemas de implementação) e menos sobre ‘o que’ fazer ou sobre as conseqüências 
na saúde da população daquilo que já foi feito e da maneira como foi feito.

Essa excessiva interferência dos gestores e da lógica da gestão na agenda dos Conselhos 
pode ser inferida pelo número de presidentes dos Conselhos que representam o segmento dos 
gestores. Em 2005, em 21 dos 27 CES, o secretário de saúde era o presidente nato. Apenas 
em seis estados, os CES elegiam seus presidentes: Amapá, Rondônia, Goiás, Mato Grosso do 
Sul, Paraná e Rio Grande do Sul. Entre os eleitos, um era representante dos trabalhadores de 
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saúde (Goiás), um representante dos usuários (Rondônia) e quatro representantes dos gestores. 
Portanto, em 2005, 25 dos 27 CES tinham como presidente – nato ou eleito – o secretário de 
saúde ou um representante do segmento dos gestores. Em 67% dos CMS os presidentes eram 
do segmento dos gestores, sendo que em 68% do total de CMS haviam sido realizadas eleições 
(Moreira et al., 2006 [2008B]).

A eleição do presidente não estabelece nem qualifica a democratização dos Conselhos de 
Saúde. A eleição não garante que o gestor não seja o presidente, mas tampouco a eleição de 
representante dos usuários garante que o Conselho seja mais democrático – poderá ser menos 
técnico, mas isso não significa que consiga dar outra orientação às atividades deliberativas (mo-
dificando os temas que conformam a pauta, por exemplo). No entanto, o que a eleição garante 
é o exercício de práticas democráticas, único meio de seu aprimoramento. 

A tendência da preponderância do gestor ou da lógica da gestão no desenvolvimento 
das atividades dos Conselhos acarreta a diminuição ou perda de ênfase naquilo que seria o 
papel mais importante dos Conselhos e Conferências, ou seja, a definição e deliberação das 
políticas de saúde em consonância com as necessidades da população e com a promoção de 
justiça social. 

De acordo com a lei 8.142/90, os Conselhos de Saúde são instâncias colegiadas de caráter 
permanente e deliberativo. Mas, o que é o ‘caráter deliberativo’ expresso na legislação? A posi-
ção mais comum, tanto de conselheiros como de estudiosos, é compreender o caráter delibera-
tivo dos conselhos, a partir das resoluções por eles emitidas (denominadas ‘deliberações’). Deste 
modo, as deliberações teriam algum tipo de poder vinculante sobre a atuação do Executivo, ao 
qual restaria apenas a tarefa de homologá-las.

Esta prática tem como raiz a concepção da 8ª Conferência Nacional de Saúde sobre controle 
social, na qual a sociedade civil organizada deveria controlar o Estado (e também o mercado/
setor privado) impondo-lhe suas demandas e ordenando o funcionamento do SUS. Tal postura 
é decorrente de uma concepção de Estado como órgão que defende os interesses da classe do-
minante e, por isso, tem que ser controlado pela ‘sociedade/classes dominadas’. 

Diante do poder atribuído às deliberações dos Conselhos de Saúde, o Executivo passa a 
encará-lo como um veto player, uma instituição que, por ter uma postura a priori contrária à da 
gestão, sempre deliberaria contra esta. O resultado é que o custo/benefício (jurídico, político e 
econômico) de o Executivo ignorar a deliberação é menor do que o de ter que agir da maneira 
como o Conselho deliberou.

Muitos governantes argúem a legitimidade do Conselho, baseando-se na sua própria re-
presentatividade eleitoral, ou seja, nos votos que conduziram as forças políticas a ocuparem o 
Executivo, critério este que não é o que leva outras forças políticas a ocuparem o cargo de con-
selheiros. Vários estudos (Labra, 2005; Fuks, Perissinotto, 2006) e os relatórios finais das Con-
ferências Nacionais de Saúde (9ª, 10ª, 11ª e 12ª) têm demonstrado essas reações dos gestores. 
Em termos nacionais, o perfil dos CMS do Brasil (Moreira; EsCoreL, 2008) apresenta o seguinte 
resultado: 90% de 5.463 CMS tiveram alguma resolução/deliberação descumprida nos 12 meses 
anteriores à pesquisa. Portanto, é previsível que a efetividade dos Conselhos seja considerada 
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como baixa, pois a não-homologação das deliberações pelos gestores impede os Conselhos de 
intervirem nas políticas de saúde.

Entretanto, é possível que essa análise reflita a insuficiência da estratégia metodológica ado-
tada para avaliar a efetividade dos Conselhos, pois ao se enfocar o ‘produto’ deliberativo não se 
capta a riqueza do ‘processo’ deliberativo (Moreira; EsCoreL, 2008A).  

Considerando que “efetividade... se mede pelas quantidades e níveis de qualidade com que 
(um programa) realiza seus objetivos [...] se atinge os resultados esperados e promove efeitos, 
previsíveis ou não.” (Draibe, 2001), o primeiro passo é definir qual o objetivo dos Conselhos de 
Saúde ou mais precisamente qual é o seu papel. Como tornar efetivos os Conselhos se o seu 
papel é desconhecido e/ou não é reconhecido pelos atores sociais intervenientes no processo 
participativo?

O objetivo dessas instâncias é possibilitar a participação social no ciclo de políticas de saúde 
em sua esfera de atuação (municipal, estadual e federal). Participar, como definido anterior-
mente, é debater as políticas de saúde em todas as suas etapas, desde a formação da agenda e 
formulação das políticas até a avaliação e controle. Por sua vez, ‘debater’, no contexto de uma 
instância com caráter deliberativo, significa um processo no qual os atores envolvidos compro-
metem-se a buscar acordos políticos para as divergências e a cumpri-los. São estes acordos –  
processuais, por natureza – que interferem nos rumos das políticas públicas. O processo que 
envolve o debate sobre as políticas públicas, os acordos/consensos obtidos neste contexto de 
discussão e os pontos de tensão que não permitem o estabelecimento de acordos constituem o 
caráter deliberativo dos Conselhos (Moreira; EsCoreL, 2008A). 

Avaliar a efetividade de um Conselho requer, portanto, a análise tanto dos produtos delibe-
rativos que geram quanto do processo deliberativo que o ambienta, ou seja, do seu caráter deli-
berativo no sentido mais abrangente do termo. Dessa forma, os Conselhos deveriam constituir 
instâncias nas quais a democracia fosse radicalizada por possibilitar a participação, a inclusão 
de diversos segmentos populacionais nos processos decisórios e pela natureza de seu caráter 
deliberativo na formulação e acompanhamento das políticas, o que vários autores chamam de 
‘democracia deliberativa’, na qual a legitimidade da democracia é conferida pela amplitude (e 
qualificação) da participação no processo deliberativo. “A legitimidade em sociedades democrá-
ticas complexas deve ser pensada como resultando da deliberação livre e desimpedida de todos 
sobre assuntos de interesse comum.” (Benhabib apud DrYzek, 2004).

Uma democracia deliberativa é legítima na medida em que seus resultados recebam o assentimento 

refletido por meio da participação em uma deliberação autêntica da parte de todos aqueles sujeitos 

à decisão em questão. (Cohen apud DrYzek, 2004, p. 22).

Uma vez que as decisões políticas são caracteristicamente impostas a todos, parece razoável buscar, 

como uma condição essencial para a legitimidade, a deliberação de todos ou, mais precisamente, o 

direito de todos participarem da deliberação. (Manin, 1987, p. 352).
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“A esfera pública é o local mais importante para a deliberação...[que é] um intercâmbio 
ou disputa multifacetada entre discursos dentro da esfera pública.” (DrYzek, 2004, p. 42). 
Nas definições de democracia deliberativa são recuperados os traços elencados por Hannah 
Arendt sobre a democracia na pólis grega. Nesta, os indivíduos libertos de suas necessi-
dades e em condições de igualdade, definiam em comum o que fazer com aquilo que lhes 
era comum, ou seja, com a cidade e estado. A política era feita por meio do diálogo livre, 
com apresentação de argumentos. E nesse aspecto, identificam-se também os elementos 
teóricos de Habermas na constituição de uma esfera pública e no agir comunicativo de base 
argumentativa.

Mas, como transformar os Conselhos de Saúde em verdadeiras esferas públicas nas quais 
o exercício da democracia deliberativa legitime e amplie a efetividade dos seus processos 
e dos produtos resultando em políticas de saúde que reduzam as iniqüidades sociais? Um 
caminho seria traçado pelo estímulo e valorização da natureza pedagógica de cidadania da 
participação social.

Pedagogia cidadã da participação e o caráter fiscalizador do controle social
A preponderância da lógica da gestão sobre a da democracia e da participação; a visão de 

um aparelho estatal a ser controlado pelas classes dominadas; a ausência de um enfoque que 
valorize o processo deliberativo como elemento preponderante da legitimidade e efetividade 
das instâncias participativas; esses traços indicam o predomínio do caráter fiscalizatório sobre 
o caráter participativo nos Conselhos de Saúde. Em parte, isso é produto do contexto político 
no qual os conselhos foram criados e se desenvolveram assim como refletem, como analisado 
por Carvalho (1997), as duas matrizes do pensamento político sobre o Estado, uma pluralista e 
outra marxista, que, levadas ao extremo, trazem como conseqüência o esvaziamento ou buro-
cratização dos Conselhos ou sua limitação a uma dimensão meramente fiscalizatória (DeLgaDo; 
EsCoreL, 2008).

Observa-se, portanto, a desvalorização do caráter pedagógico de cidadania que a participa-
ção promove. Rousseau considera que “a principal função da participação é o caráter educativo 
que exerce sobre as pessoas” (Gohn, 2003, p. 22). Tocqueville, em A democracia na América (1989), 
identifica na instituição do jurado (cidadão investido do poder de juiz de fato), “uma instituição 
eminentemente republicana [...] desde o momento que põe a direção real da sociedade nas mãos 
dos governados ou de uma parte deles, e não na dos governantes” (p. 256). 

Sobre essa instituição, Tocqueville enfatiza seu caráter pedagógico, como participar é ao 
mesmo tempo influenciar (deliberar) e aprender a fazê-lo: 

O jurado serve de forma incrível para formar o juízo e aumentar o discernimento natural do povo. 

Esta é, a meu ver, sua maior vantagem. Deve ser considerado como uma escola gratuita e sempre 

aberta [...]. Eu não sei se o jurado é útil para os processados, mas estou seguro que o é para aqueles 

que julgam. O considero como um dos meios mais eficazes de que se pode servir a sociedade para 

a educação do povo. (p. 258). 
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No mesmo livro, o autor cita: “Assim, o jurado, que é o meio mais enérgico de fazer reinar 
ao povo, é também o meio mais eficaz de ensinar-lhe a reinar” (p. 260).

Essa característica pedagógica da participação pode ser transposta, no tempo e no espaço, 
para os conselhos gestores de maneira geral e, no caso específico, para os Conselhos de Saúde. 
São instâncias que têm o potencial de – no próprio exercício de cidadania –, promover o aprimo-
ramento do sentido público de quem participa, conferir um novo significado à política e dessa 
forma possibilitar, de forma qualitativamente inovadora, exercer um papel na gestão pública. 

Os novos experimentos participativos desempenham papel educativo aos seus participantes; à me-

dida que fornecem informações, os capacitam à tomada de decisões e desenvolvem uma sabedoria 

política. Eles contribuem para o desenvolvimento de competências e habilidades a partir das expe-

riências que vivenciam. Nesse sentido, contribuem para o desenvolvimento político dos indivíduos. 

(Gohn, 2003, p. 43).

Entretanto, a pedagogia da cidadania é substituída pela capacitação dos conselheiros em 
aspectos muitas das vezes de ordem técnica, de responsabilidade de funcionários remunera-
dos para esse fim, o que desqualifica a representação política que é o verdadeiro papel a ser 
desempenhado e dessa forma não aprimora nem a cidadania do representante, nem a instân-
cia democrática.

Desafios: processo deliberativo e efetividade dos Conselhos de Saúde
Há que se reconhecer que Conselhos e Conferências de Saúde constituem uma proposta 

vigorosa de distribuição de poder, assim como a existência de grandes avanços realizados no 
âmbito da participação social em saúde nos últimos 20 anos, comparando seja com outros seto-
res dentro do próprio país, seja com outros países.

Essas instâncias, porém, vivem dilemas importantes. A solução desses impasses pode re-
dundar em um sistema de colegiados participativos em saúde em que predominem a burocrati-
zação, o clientelismo e uma hierarquia de poder impeditiva de transformações substantivas na 
formulação de políticas de saúde e no sistema de atenção à saúde. Mas, pode conduzir também 
à constituição de verdadeiras esferas públicas de democracia deliberativa com efetividade nas 
políticas de saúde. 

O aprimoramento dos Conselhos (e das Conferências) de Saúde envolve aumentar a demo-
cratização (incluindo a qualidade da representação) e incrementar a efetividade. Considerando 
o apresentado anteriormente, seria a instalação de um ciclo virtuoso no qual o exercício da 
democracia deliberativa redundaria no aumento da efetividade dos Conselhos, ou seja, na sua 
maior interferência no ciclo das políticas públicas, e sua democratização possibilitaria qualificar 
a representação, o debate deliberativo e, portanto, a sua intervenção.

Esse ciclo virtuoso não se constrói pelo simples desejo dos participantes ou dos estudiosos. 
Envolve estabelecer estratégias que orientem o funcionamento dos Conselhos nessa direção. 
Um bom ponto de partida seria estabelecer fóruns de debate no interior dessas instâncias, nas 
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quais os aspectos aqui analisados pudessem ser discutidos pelos próprios conselheiros. Seria 
uma forma de aprimorar a ‘pedagogia da cidadania’ no interior dos Conselhos. 

A ‘solução’ para os dilemas está no próprio exercício da participação, na refle-
xão sobre a prática e no aprendizado de cidadania existente na prática participativa.  
Os Conselhos e conselheiros devem refletir e analisar suas práticas de atuação e num amplo 
debate com seus representados e, com outros setores sociais inserir na nova agenda da Reforma 
Sanitária formas de aprimoramento da pedagogia cidadã da participação.
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Homens e mulheres sempre lutaram para participar da esfera pública. Assim, além da igual-
dade e da liberdade, a demanda por participação sempre esteve presente nas lutas sociais 

nos diferentes períodos da história e de diversas formas. Participar significa incidir politicamente 
nas questões que dizem respeito à vida concreta das pessoas, mas, também, nos processos de 
tomada de decisão do Estado e dos governos, o que, por sua vez, afeta de uma forma ou de 
outra a vida concreta das pessoas.

Ao longo dos tempos, as ‘diferenças’ entre as pessoas e grupos sempre foram a origem das 
‘desigualdades’, por isso, quase sempre, achamos que as ambas são a mesma coisa. As estrutu-
ras de dominação e manutenção de privilégios de uma classe ou de um grupo sobre outros (sta-

tus), que é a desigualdade, têm como base as diferenças de etnia/raça, local de nascimento ou de 
moradia, sexo, orientação sexual, nacionalidade, etc. e originaram formas muito diferenciadas 
de participação e, em muitas casos, de negação do próprio direito de participar. 

A própria idéia de participação de todos e de todas como elemento fundamental e consti-
tuinte do espaço público foi abandonada em razão de seu potencial desestabilizador das estru-
turas de dominação. A democracia passa a ser entendida apenas como um método, ou seja, um 
procedimento de escolha dos representantes por meio de eleições. Dentro dessa concepção, os 
regimes políticos democráticos são aqueles que seguem os procedimentos eleitorais e garantem 
certas liberdades e igualdades formais, para que os ‘eleitores-clientes’ possam escolher no mer-
cado eleitoral a proposta mais adequada às suas preferências racionais.

O direito à participação no Governo Lula
José Antônio Moroni
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1 Apesar de existirem vários e diversos movimentos sociais, usaremos a expressão “movimento social” no singular, pois não falamos de um movimento específico, 

mas de um conjunto de ações da sociedade civil que se materializou na organização de um movimento social amplo, com características, filosofias e concepções 

comuns – que se denominou ‘campo democrático e popular’ –, tendo como agenda política a construção do Estado Democrático e Social e o combate a todas 

as formas de desigualdades.

Essa redução da democracia e da participação política a um procedimento formal atende aos 
interesses dos ‘donos do poder’ que suprimem a voz dos dominados, criando a ilusão de que 
todos têm as mesmas oportunidades e de que as desigualdades entre as pessoas têm origem nas 
diferentes capacidades individuais ou depende de sorte. Os mais bem-sucedidos seriam os mais 
capazes e talentosos. 

Em especial nos países da América Latina, essa concepção de democracia e participação polí-
tica limitada, aliada a uma igualdade estabelecida apenas do ponto de vista formal, esconde uma 
estrutura de dominação e opressão construída historicamente e perpetrada pelo próprio Estado, 
que nunca foi democrático ou de fato público, mas patrimonialista ao extremo, patriarcal e, no 
caso brasileiro, escravocrata e burocrático. 

Um pouco de história da participação no Brasil 
Em nosso país, sempre ocorreram movimentos de resistência à dominação e à apropriação 

do espaço e dos bens públicos e do próprio Estado por interesses privados. 
Recentemente, no final da década de 1970 e início dos anos 1980, o movimento social1 re-

tomou a questão da democratização do Estado debatendo a seguinte questão: que mecanismos 
são necessários para democratizar o Estado e torná-lo de fato público? Na formulação dessa 
questão estava embutida o julgamento de que a democracia representativa – via partidos e 
processo eleitoral – não é suficiente para responder às complexas necessidades da sociedade 
moderna e da multiplicidade dos sujeitos políticos. Seria necessário criar outros mecanismos de 
participação que permitissem fazer a expressão política dessa multiplicidade emergir na esfera 
pública e, ao mesmo tempo, influenciar as decisões políticas. 

Isso significava criar estratégias e propostas para além da garantia e efetivação de direitos civis, 
políticos, sociais, econômicos e culturais, permitindo e assegurando a participação popular efetiva 
nas políticas públicas e em todas as decisões de interesse público. Ou seja, tornar a participação 
também um direito humano fundamental, fundante e estruturante dos demais direitos. 

No processo da Constituinte (1986-1988), essas concepções políticas foram detalhadas e 
aprofundadas. O movimento social levou para ela, além da luta pela democratização e publici-
zação do Estado, a necessidade do controle social, incorporando cinco dimensões: formulação, 
deliberação, monitoramento, avaliação e financiamento das políticas públicas (orçamento públi-
co). A Constituição de 1988 transformou essas questões em diretrizes de diversas políticas, em 
especial as chamadas políticas sociais. 

O inciso II do artigo 204 da Constituição Federal, que trata da política pública de assis-
tência social, por exemplo, diz: “participação da população, por meio de organizações re-
presentativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”. Esse 
processo criou o que chamamos de “sistema descentralizado e participativo” das diferentes 
políticas públicas.



250

Participação, Democracia e Saúde

2 Estamos utilizando como conceituação de ‘estado de bem-estar’ a definição apresentada por Falcão (1991). de acordo com a autora, o estado de bem-estar 

é aquele constituído nos países de capitalismo avançado, possuindo como características: a) direitos sociais como paradigma; b) origem num pacto social e 

político entre capital-Estado-trabalho; c) configuração como agente central na reprodução social; d) gestor poderoso das políticas sociais, que são a expres-

são essencial do Estado. 

Foi por ocasião da regulamentação dessas diretrizes constitucionais que começaram a ser es-
truturados espaços públicos institucionais como os conselhos de políticas públicas e as conferências, 
mecanismos que concretizam os princípios constitucionais de democratização e de controle 
social. A exceção é a política de saúde, que incorporou a participação na sua formulação antes 
da Constituição de 1988.

 Vale ressaltar que na política econômica não se criou nenhum mecanismo institucionalizado 
e público de participação, assim como não foi criado nenhum mecanismo participativo em are-
nas de decisão que definem as diretrizes do modelo de desenvolvimento brasileiro.

A Constituição de 1988 apresentou grandes avanços em relação aos direitos sociais, apon-
tando, claramente, para a construção de um ‘estado de bem-estar’ provedor da universalização 
dos direitos sociais2. Além disso, introduziram-se instrumentos de democracia direta (plebiscito, 
referendo e iniciativa popular), regulamentados pelo Congresso Nacional de forma limitada, 
abrindo a possibilidade de se criarem mecanismos de democracia participativa (os conselhos de 
políticas públicas, por exemplo). 

Entretanto, no que se refere à ordem econômica, ao sistema político (financiamento público ex-
clusivo de campanha, democratização dos partidos, processos eleitorais transparentes, mecanismos 
que viabilizem a participação da mulher na política, possibilidade de cassação de mandato pela po-
pulação, etc.) e à democratização da informação e da comunicação, dimensões fundamentais para a 
construção de um Estado democrático, a Constituição de 1988 foi extremamente conservadora. 

Existe uma contradição entre esse processo e o momento histórico vivido internacionalmen-
te, marcado pela ampliação e pelo fortalecimento das políticas neoliberais. No Brasil, ao mesmo 
tempo em que se elaborava uma Constituição direcionada à construção do ‘estado de bem-estar 
social’, do ponto de vista da política entrávamos na era neoliberal com a eleição de Fernando 
Collor de Mello para a Presidência da República. Aqui, é importante assinalar certa coincidência 
dos discursos em relação à descentralização e à participação. O movimento social falava em 
descentralização no sentido do poder de decisão estar mais perto da população e não concen-
trado em ‘Brasília’, isto é, no município e não mais na União. Falava-se em participação das 
organizações da sociedade civil na definição das políticas de forma autônoma e independente. 
A concepção neoliberal entendia a descentralização como estratégia de enfraquecimento do Es-
tado (desregulamentação) e a participação como meio de repassar para a sociedade atribuições 
do Estado, sobretudo na área social. 

As mais importantes forças sociais e políticas que atuaram na construção desse ‘modelo’ de parti-
cipação foram o chamado campo democrático e popular, cujo principal canal partidário era o Partido 
dos Trabalhadores (PT). Com a eleição de Luiz Inácio Lula da Silva para presidente da República, 
em 2002, criou-se a expectativa de que o chamado ‘sistema descentralizado e participativo’ fosse 
realmente efetivado. Esperava-se que os cidadãos e cidadãs do Brasil pudessem participar de modo 
ativo e cada vez mais das decisões públicas e que novos canais de participação fossem criados.
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O presente artigo procura analisar como o Governo Lula tratou a questão da participação, 
com um olhar especial sobre a criação e reformulação de conselhos de políticas públicas na-
cionais, a realização de conferências nacionais e o processo participativo de debate do Plano 
Plurianual (PPA 2004-2007) ocorrido em 2003. Centramos a análise do sistema descentralizado 
e participativo, o que não quer dizer que não reconheçamos outras formas de participação e sua 
importância. Procuramos trazer algumas questões para os movimentos sociais e as organizações 
que se propõem a interferir de forma propositiva na deliberação das políticas públicas, portanto, 
para construir a participação como um direito humano fundamental.

Democracia participativa e o sistema descentralizado 
Como ponto de partida, queremos fazer quatro afirmações: 1) que a democracia participa-

tiva não se reduz ao sistema descentralizado e participativo; 2) que existem outras formas legí-
timas de participação institucionalizadas ou não (não se pode reduzir a participação ao sistema 
descentralizado e participativo); 3) que a concepção de um sistema descentralizado e partici-
pativo (conselhos e conferências com caráter deliberativo) escapa aos tradicionais mecanismos 
políticos de decisão e legitimação (democracia representativa ou direta); 4) reconhecemos, ape-
sar das críticas e do quadro atual do sistema, o não-esgotamento da estratégia construída pela 
sociedade civil do campo democrático e popular nas últimas décadas. 

As modalidades tradicionais do direito de participação política – como o direito de votar 
e ser votado, a filiação partidária, etc. – não são suficientes para a cidadania de hoje. Há uma 
necessidade de se criarem novas modalidades de participação política, isto é, novas formas de 
exercer o direito fundamental do ser humano de “tomar parte no governo de seu país direta-
mente ou por intermédio de representantes livremente escolhidos” (artigo XXI da Declaração 
Universal dos Direitos Humanos). 

A participação tem valor em si mesma, por isso não é instrumental de um projeto políti-
co. Podemos dizer que a participação tem duas dimensões fundamentais interligadas e que 
interagem permanentemente: a dimensão política e a pedagógica. Participação, antes de tudo, 
é a partilha do poder e o reconhecimento do direito a interferir de maneira permanente nas 
decisões políticas (dimensão política). É também a maneira através da qual as aspirações e as 
necessidades dos diferentes segmentos da população podem ser expressas no espaço público 
de forma democrática, estando associada ao modo como esses ‘grupos’ se percebem como 
cidadãos e cidadãs. A participação é um processo educativo-pedagógico. Expressar desejos e 
necessidades, construir argumentos, formular propostas, ouvir outros pontos de vista, reagir, 
debater e chegar ao consenso são atitudes que transformam todos aqueles que integram pro-
cessos participativos. É uma verdadeira educação republicana para o exercício da cidadania, 
que amplia um espaço público real, em que a construção dialogada do interesse público passa 
a ser o objetivo de todos os homens e mulheres. Por isso, participar também é disputar senti-
dos e significados.

A interação de homens e mulheres nesse espaço público produz solidariedade e identidades 
comuns, agregando grupos sociais que passam a agir como sujeitos políticos coletivos, com 
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perspectivas e construções próprias, reivindicando reconhecimento, direitos, redistribuição de 
riquezas e de poder perante as estruturas de interesses dominantes na sociedade e no Estado. 

Na década de 1980, os chamados ‘novos sujeitos políticos’ – movimento negro, de mulheres, 
socioambientalista, indígena, homossexual, de pessoas com deficiência, de crianças e adolescen-
tes, sem-terra, sem-tetos, etc. –, até então sub-representados na política brasileira, juntamente 
com os movimentos e organizações tradicionais, se inter-relacionam para transformar deman-
das em direitos, construindo processos democráticos e outro modelo de sociedade. 

Foi esse amplo movimento social e popular que elaborou a estratégia de criação do sistema 
descentralizado e participativo (conselhos e conferências) como instrumento de democratização 
e publicização do Estado. Vale ressaltar aqui a importância que teve nesse processo os profis-
sionais que atuavam no interior do Estado e que, em aliança com esse movimento, ajudaram na 
construção da estratégia política.

Partindo dessas premissas, vamos situar e analisar o sistema descentralizado e participati-
vo, pois entendemos que sua legitimidade está no reconhecimento da democracia participativa 
como arranjo institucional que amplia a democracia política e o espaço público. Por sua vez, a 
legitimidade da democracia participativa fundamenta-se no reconhecimento do direito à partici-
pação, da diversidade dos sujeitos políticos coletivos e da importância da construção do espaço 
público de conflito/negociação. Por isso, ampliam-se os processos democráticos, não havendo 
atuação em substituição ou oposição à democracia representativa.

O sistema descentralizado e participativo é um espaço essencialmente político, instituído 
por representações governamentais e não-governamentais responsáveis por elaborar, deliberar 
e fiscalizar a implementação de políticas públicas e que estão presentes nos âmbitos municipal, 
estadual e nacional. Dessa forma, inaugura-se uma nova concepção de espaço público ou mes-
mo de democracia. Podemos afirmar, também, que a concepção do sistema descentralizado e 
participativo (especialmente os conselhos e conferências) criado na Constituição de 1988 está 
relacionado à questão da democratização e da publicização do Estado. Em outras palavras, é 
uma das possibilidades criadas para enfrentar a ausência de mecanismos eficazes de controle da 
população sobre os atos do Estado.

O sistema descentralizado e participativo foi concebido com as características listadas a seguir.

Conselhos
a) órgão público e estatal;
b) com participação popular, por meio de representação institucional;
c) representantes da sociedade civil eleitos em fórum próprio e pela própria sociedade;
d) com composição paritária entre governo e sociedade (reconhecimento da multiplicidade 

dos sujeitos políticos);
e) criado por lei ou outro instrumento jurídico, portanto, espaço institucional;
f) com atribuições deliberativas e de controle social;
g) espaço público da relação e da interlocução entre Estado e sociedade;
h) mecanismo de controle da sociedade sobre o Estado;
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i) com atribuições de discutir a aplicação dos recursos, isto é, do orçamento público;
j) liberdade de escolha da presidência do conselho pelo próprio conselho;
k) presente nas três esferas de governo, funcionado em forma de sistema descentralizado.

Com base na concepção, podemos definir ‘conselho de política pública’ como espaço fun-
damentalmente político, institucionalizado, funcionando de forma colegiada, autônomo, in-
tegrante do poder público, de caráter deliberativo, composto por membros do governo e da 
sociedade civil, com as finalidades de elaboração, deliberação e controle da execução das 
políticas públicas. 

Na verdade, o conselho é um instrumento para a concretização do controle social – uma 
modalidade do direito à participação política que deve interferir efetivamente no processo deci-
sório dos atos governamentais. 

Numa leitura simplificada, podemos dizer que os conselhos deslocam o espaço de decisão 
do estatal-privado para o estatal-público, dando oportunidade à transformação dos sujeitos so-
ciais em sujeitos políticos, em que a governabilidade é democrática e compartilhada por todos.

Conferências
São espaços institucionais de deliberação das diretrizes gerais de uma determinada política 

pública. São espaços mais amplos que os conselhos, envolvendo outros sujeitos políticos que 
não estejam necessariamente nos conselhos, por isso, têm também caráter de mobilização so-
cial. Governo e sociedade civil, de forma paritária, por meio de suas representações, deliberam 
de forma pública e transparente. Estão inseridas no que chamamos de ‘democracia participativa’ 
e do ‘sistema descentralizado e participativo’, construído a partir da Constituição de 1988 e que 
permite a construção de espaços de negociação, a construção de consensos e dissensos, compar-
tilhamento de poder e a co-responsabilidade entre o Estado e a sociedade civil. As conferências 
nacionais são precedidas de conferências municipais/regionais e estaduais e são organizadas 
pelos respectivos conselhos. 

Sistema descentralizado e participativo
A criação do sistema descentralizado e participativo (conselhos e conferências nas três esfe-

ras de governo e nas diferentes políticas públicas) foi – e ainda é – uma das fórmulas encontradas 
para que haja controle e exercício popular do poder efetivos, tendo como pressuposto a demo-
cracia participativa. Isso significa que é uma das formas de exercício do direito de participação 
política cujo pressuposto é a existência de outras modalidades de tal direito, como o direito de 
votar e ser votado, liberdade de organização, etc. Mas aqui cabe perguntar: por si só, esse pro-
cesso democratiza a definição das políticas públicas? 

Democracia participativa
Podemos afirmar que o principal objetivo estratégico da democracia participativa é a univer-

salização da cidadania e, portanto, a construção de uma democracia cotidiana. A democracia 
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não pode ser algo abstrato na vida das pessoas ou, apresentar apenas as eleições de concreto. 
Deve proporcionar aos cidadãos a participação plena nas questões que lhes dizem respeito, 
além de favorecer sua soberania, autodeterminação e autonomia. 

A universalização da cidadania, do ponto de vista ético-político, pressupõe o combate a to-
das as formas de discriminação, a promoção da igualdade de condições e de oportunidades entre 
os diferentes que foram tornados desiguais. ‘Universalizar’ significa estender a todos e a todas 
a cobertura de iguais direitos e, também, responsabilizá-los pela efetivação de tais direitos. A 
universalização da cidadania, no caso brasileiro, não será alcançada sem a implementação de 
políticas reparadoras dos danos causados por séculos de exploração, desigualdades, preconcei-
tos e discriminações. 

A construção da democracia nos impõe vigilância permanente e constante no sentido de 
criar mecanismos institucionais de participação com regras definidas e claras, que equacionem 
as pressões das maiorias sobre as minorias, ou das minorias ativistas contra as maiorias passi-
vas. Nesse sentido, esses espaços devem ter estratégias claras e eficazes com vistas a incorporar 
indivíduos ou grupos sociais alheios à participação – os chamados ‘desiludidos’ da vida social.

Da mesma forma que uma sociedade democrática força o Estado a se democratizar, o in-
verso também tem de ser verdadeiro, pois a democracia exige uma postura democrática dos 
cidadãos e cidadãs, seja nos espaços públicos ou nos privados.

Um último registro: no Brasil, por tradição (infelizmente temos de reconhecer) a corrupção é 
uma forma de se fazer e se pensar a política. Em outras palavras, a corrupção é o modo como o 
Estado brasileiro opera, e serve para que grupos se apropriem dos recursos públicos e do poder 
para defender interesses privados. A corrupção não se caracteriza apenas por aspectos mone-
tários/financeiros; caracteriza-se, principalmente, pelo uso do poder político em benefício de 
interesses privados e particulares (inclusive o desejo de ser perpetuado no poder). O bem mais 
valioso roubado pela corrupção é o poder de decisão do povo. Portanto, corrupção e participa-
ção são formas completamente diferentes de operar a política. 

Alguns mitos relacionados à participação 
A participação da sociedade civil nas instâncias de decisão é, na maioria das vezes, cercada 

de mitos criados pelos discursos governamentais e da sociedade civil. Vamos citar apenas quatro 
desses mitos que dificultam a participação:

•	 A	participação	por	si	 só	muda	a	 realidade:	é	um	mito	que	despolitiza	a	participação,	
pois não percebe que há sujeitos políticos que não querem que as coisas mudem, não 
percebe a correlação de forças e, por conseqüência, não percebe que há outras formas 
e interesses, alguns legítimos, outros nem tanto, que definem também as políticas. É a 
despolitização da participação.

•	 A	sociedade	não	está	preparada	para	participar	como	protagonista	das	políticas	públicas:	
este mito baseia-se no preconceito do saber, em que a burocracia ou o político detém o 
saber e a delegação para decidir. Tal mito justifica a tutela do Estado sobre a sociedade 
civil, o que leva, por exemplo, o Estado a não criar espaços institucionalizados de parti-
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cipação ou a indicar, escolher e determinar quem são os representantes da sociedade nos 
espaços criados, assim como não disponibilizar as informações (por que a “sociedade 
não vai entender”). 

•	 A	sociedade	não	pode	compartilhar	da	governabilidade,	isto	é,	da	construção	das	condi-
ções políticas para tomar e implementar decisões, porque o momento de participação da 
sociedade e dos cidadãos e cidadãs é o momento do voto. Essa concepção torna o Estado 
privado por intermédio do partido que ganha a eleição. Durante o mandato, o partido 
decide o que fazer conforme os interesses partidários.

•	 A	sociedade	é	vista	como	elemento	que	dificulta	a	tomada	de	decisões,	seja	pela	questão	do	
tempo (demora em decidir, obrigatoriedade de convocar reuniões, etc.), seja pela questão 
de posicionamento crítico diante das propostas ou da ausência delas por parte do Estado.

Esses mitos, na verdade, são disfarces ideológicos forjados por aqueles que detêm o poder 
político no Brasil (seja tal poder oriundo do poder econômico, da ocupação de um cargo buro-
crático ou de um cargo eletivo). Por isso, tais mitos devem ser desconstruídos com base em uma 
concepção ampliada de democracia e da politização da participação. 

 A participação em números 
Não se tem levantamento atualizado e preciso do número dos conselhos no Brasil ou das or-

ganizações e pessoas envolvidas, muito menos análises globais da efetividade desses instrumen-
tos na construção de políticas públicas. O que seriam hoje as políticas públicas sociais no Brasil, 
com o desmonte do Estado em curso com as políticas neoliberais, sem a criação do sistema 
descentralizado e participativo? É uma bela pergunta a ser feita. A impossibilidade de respondê-
la dificulta qualquer análise qualitativa que se queira fazer. Portanto, só podemos – e de forma 
limitada – nos ater aos números disponíveis, mesmo que insuficientes e desatualizados.

Os quadros 1 e 2 que apresentamos a seguir se refere aos conselhos municipais em dez polí-
ticas sociais e foi elaborado a partir da Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE de 
1999, portanto, praticamente com dez anos de defasagem. Nota-se que o mesmo se refere aos 
conselhos criados, não entrando na análise do funcionamento e eficácia deles. Não apresenta-
mos dados de conselhos estaduais por não encontrá-los.

Identificamos 64 Conselhos Nacionais, desses 13 foram criados no Governo Lula, e nove 
foram reestruturados nesse período. Portanto, 51 foram criados antes do Governo Lula.

Cabe ressaltar que a distribuição por área foi uma escolha do autor, que levou em conta o ór-
gão ao qual o conselho é vinculado e suas atribuições. Neste estudo, tornou-se, às vezes, difícil 
diferenciar as atribuições entre dois conselhos, ou até onde vai o poder de um e onde começa 
o poder de outro, ou mesmo se há algum poder, pois muitos têm competências e atribuições 
parecidas, difusas, concorrentes e sobrepostas, mostrando a ausência de uma política para esses 
espaços, que chamamos de ‘arquitetura da participação’. 

Sobre as conferencias nacionais, com base nas informações disponíveis, conseguimos chegar 
ao quadro 3.
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Conselhos 
municipais 
existentes

Total de consel-
hos existentes 

Tipos  de conselho
Deliberativo Apenas 

consultivo
Ignorado

Total 23.987 18.198 5.634 155
Educação 5.011 3.833 1.150 28
Saúde 5.426 4.434 968 24
Assistência social 5.037 3.886 1.116 35
Direitos das crianças 
e adolescentes 

3.949 3.046 878 25

Emprego e trabalho 1.670 1.200 459 11
Turismo 859 534 319 6
Habitação 440 298 133 9
Meio ambiente 1.177 743 424 10
Transporte 229 126 98 5
Política urbana 189 98 89 2

Fonte: IBGE. Perfil dos Municípios Brasileiros, 1999. Elaboração Luciana Jaccoud e Frederico Barbosa do ipea

Quadro 1 – Conselhos municipais existentes em 1999

Agricultura e desenvolvimento rural
Conselho Nacional de Política Agrícola (CNPA)1. 
Conselho do Agronegócio (2. Consagro)
Conselho Assessor Nacional da Embrapa **3. 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (Condraf) **4. 

Trabalho
Conselho Deliberativo do Fundo de Amparo ao Trabalhador (Codefat)5. 
Conselho Nacional de Imigração6. 
Conselho Curador do FGTS7. 
Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca (Conape) *8. 
Conselho Nacional de Economia Solidária *9. 
Conselho Nacional do Trabalho *10. 
Conselho Nacional do Programa Primeiro Emprego *11. 

Integração regional 
Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento da Amazônia12. 
Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz)13. 
Conselho de Administração da Suframa 14. 
Conselho Deliberativo do Fundo Constitucional do Centro-Oeste15. 
Conselho Deliberativo para o Desenvolvimento do Nordeste16. 

Ciência e tecnologia
Conselho Nacional de Ciência e Tecnologia (CCT)17. 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq)18. 
Conselho Deliberativo do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico19. 
Conselho de Administração do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos20. 
Conselho Superior da Agência Espacial Brasileira21. 
Conselho de Administração da 22. Finep 
Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr) *23. 
Conselho Nacional de Informática e Automação 24. 

Quadro 2 – Conselhos Nacionais existentes em 2006

Continua na próxima página
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Sociais e de defesa de direitos
Conselho Nacional de Assistência Social25. 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana26. 
Conselho Nacional da Criança e do Adolescente (27. Conanda)
Conselho Nacional de Educação (CNE)28. 
 Conselho Federal do Fundo de Defesa dos Direitos Difusos29. 
Conselho de Gestão da Previdência Complementar (CGPC)30. 
Conselho Nacional de Previdência Social (CNPS)31. 
Conselhos de Recursos da Previdência Social (CRPS)32. 
Conselho Nacional de Saúde33. 
Conselho Consultivo da 34. anvisa

Conselho dos Contribuintes 35. 
Conselho Nacional de Segurança Alimentar (36. Consea) *
Conselho Nacional de Juventude/CNJ *37. 
Conselho das Cidades *38. 
Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR) *39. 
Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM) **40. 
Conselho Nacional dos Direitos do Idoso **41. 
Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD) **42. 
Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (43. Conade) **

Cultura
Comissão Nacional de Incentivo à Cultura44. 
Conselho Nacional de Política Cultural 45. 
Conselho Curador da Fundação Cultural Palmares46. 

Políticas econômicas e de desenvolvimento
Conselho de Administração do BNDES47. 
Conselho Nacional de Metrologia, Normatização e Qualidade Industrial (48. Conmetro)
Conselho de Orientação do Fundo Nacional de Desenvolvimento (COFND)49. 
Conselho Administrativo de Defesa Econômica (50. Cade)
Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES) *51. 
Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI) *52. 
Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual **53. 

Segurança pública e antidrogas
Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária 54. 
Conselho Nacional de Segurança Pública (55. Conasp)
Conselho Nacional Antidrogas56. 

Meio ambiente 
O Conselho Nacional de Política Energética57. 
Conselho Nacional do Meio Ambiente (58. Conama)
Conselho de Gestão do Patrimônio Genético (CGEN)59. 
Conselho Deliberativo do Fundo Nacional do Meio Ambiente60. 
Conselho Nacional de Recursos Hídricos **61. 

Esporte
Conselho Nacional do Esporte *62. 

Transparência e corrupção 
Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção *63. 

Turismo
Conselho Nacional do Turismo **64. 

* Conselhos criados no Governo Lula; ** Conselhos reformulados no Governo Lula

Continuação
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O lugar da participação no governo Lula
Cabe registrar, de início, que por mais que possamos fazer críticas à questão da participação 

no Governo Lula (e o texto a seguir é bastante crítico) não podemos deixar de mencionar o 
significativo avanço que tivemos nesse período. No governo anterior, os movimentos sociais e 
as organizações não-governamentais que defendem os direitos eram chamados de “neobobos” 
(isso pelo próprio presidente Fernando Henrique Cardoso). Não é a toa que foi nesse período 
que o chamado Terceiro Setor foi alçado a interlocutor político da sociedade civil organizada. 

A eleição de um líder operário para a presidência da República oriundo de uma classe social 
originariamente excluída de qualquer conceito de cidadania, tendo migrado de uma região mi-
serável para a capital econômica brasileira, é um marco histórico em nosso país que repercute 
em âmbito internacional. O marco não diz respeito apenas ao fato de o presidente ser operário, 
mas, muito mais, por de ser oriundo do chamado lumpen proletariado. Isso, por si só, explica as 
expectativas que se criaram nas forças que apostaram em seu sucesso ou em seu fracasso por 
razões políticas, ideológicas ou de preconceito. 

Analisar um governo com este perfil em qualquer um de seus aspectos não é tarefa fácil, 
pois o Governo Lula trouxe para o interior do Estado todas as contradições e conflitos presentes 
na sociedade brasileira. Em seu desenho político/institucional há, por exemplo, um ministério 
que cuida dos interesses do agronegócio e outro que promove a reforma agrária e a agricultura 
familiar; prevalece no ministério da Fazenda e no Banco Central uma política antidesenvolvi-
mento, mas há no governo um ministério de ‘Desenvolvimento’ ligado à produção e um banco, 
o BNDES, para financiar o desenvolvimento. No que diz respeito à participação popular, o Go-
verno Lula levou para seu interior setores que nunca tiveram qualquer compromisso com a par-
ticipação ou que a viam unicamente como instrumento para chegar ao poder e não como força 
capaz de provocar transformações sociais, culturais e políticas. Talvez o que melhor caracterize 
o Governo Lula sejam suas contradições – aqui lembradas como falta de um projeto de Nação e 
não no sentido marxista do termo.

Um governo (aqui entendido como o conjunto de forças políticas que o apóia ou constitui) 
que não tem um projeto de Nação, que não tem forças ou não quer contrariar interesses e 
privilégios, que acredita na possibilidade de diminuir as desigualdades sociais distribuindo 
o fruto do desenvolvimento (reedição do ‘primeiro crescer para depois distribuir’) por meio 
de políticas compensatórias e focalizadas e, portanto, que não se propõe a redistribuir as 
riquezas já produzidas, opera politicamente como? Por intermédio dos tradicionais meios de 
fazer política no Brasil, que são o clientelismo, o fisiologismo e a apropriação privada da coisa 
pública, isto é, a negação mais completa de qualquer processo participativo. Mas, ao mesmo 
tempo, como veremos mais adiante, é um governo que abriu diferentes e diversos processos 
de interlocução. 

Lula foi eleito num movimento construído ao longo de décadas para mudar a forma de fazer 
e pensar a política no Brasil. Elementos essenciais dessa transformação seriam a participação 
popular e o controle social. Portanto, participação e controle social como elementos propulsores 
e fundantes das transformações sociais, culturais, ambientais, econômicas e políticas.
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Analisar o Governo Lula, como já mencionamos, é tarefa complexa, ainda mais quando essa 
avaliação é feita sob a perspectiva da participação. Quando nos dispomos a analisar e avaliar um 
governo, independentemente de ser o Governo Lula ou qualquer outro, uma questão preliminar 
se apresenta diante de nós: para realizar qualquer processo de avaliação é necessário se ter uma 
referência. E qual é nossa referência se o governo foi eleito para provocar grandes transforma-
ções? Nossa referência não é o passado, mas o futuro. Por isso, nossa referência para a avaliação 
deve ser o que chamamos, de forma genérica, de ‘projeto de sociedade’. Apesar de tal projeto 
ser um projeto em construção, ele nos dá elementos para essa avaliação. 

Pelo discurso e pelas experiências de algumas administrações populares, havia a ‘certeza’ 
de que o PT (como força hegemônica na aliança que venceu as eleições) ‘usaria’, no mínimo, a 
participação como elemento de pressão para as transformações. Algumas administrações muni-
cipais tiveram a participação como elemento central da estratégia política, priorizando a partici-
pação de setores populares na definição das políticas e dos orçamentos públicos. 

Uma das primeiras ações do Governo Lula foi repensar o desenho institucional ou a arqui-
tetura da participação. Se nos basearmos no desenho inicial, podemos concluir duas coisas: a 
participação era vista como estratégia de governabilidade e os diferentes sujeitos políticos da 
participação eram reconhecidos com pesos diferenciados, com prioridade para os sujeitos polí-
ticos da relação capital-trabalho.

O governo e, principalmente, a esquerda (e aí não envolve apenas o PT, mas os outros parti-
dos, assim como boa parte da intelectualidade) ainda olham para a sociedade apenas do ponto 
de vista da relação capital-trabalho. Até agora, não houve rompimento radical com essa visão 
bipolar. Ao enxergarem a sociedade apenas do ponto de vista da relação capital-trabalho, reco-
nhecem como atores políticos somente os empresários e os trabalhadores, pois somente eles 
atuam nessa relação. Aqui vale ressaltar que se trata dos trabalhadores e trabalhadoras sindica-
lizados, pois esse olhar sobre a sociedade não ‘enxerga’ a imensa massa de homens e mulheres 
que estão na economia informal. 

Conforme essa concepção, as organizações e movimentos sociais não são reconhecidos 
como sujeitos políticos, mas como atores ou sujeitos sociais. Portanto, bons na mobilização 
e na capilaridade, mas não para participar dos processos de tomada de decisões políticas. 
Historicamente, quem trouxe para o debate político a questão da participação foi justamen-
te esse campo de organizações e movimentos sociais. O movimento sindical nunca teve a 
participação como estratégia política, que dirá como elemento central na construção dos 
processos democráticos. 

Outro complicador dessa concepção é procurar nas organizações e nos movimentos sociais a 
estrutura do movimento sindical – um movimento centralizado, hierarquizado e com rígida es-
trutura. Por sua vez, as organizações e movimentos sociais, pela própria natureza, não apresen-
tam tal hierarquia e muito menos tal centralização, organizam-se de forma mais descentralizada 
e mais horizontal, procurando uma construção mais como sujeitos políticos coletivos e menos 
como estrutura. Portanto, não existe uma única voz a falar por esse conjunto, mas várias vozes 
e de lugares diferentes. É o que chamamos de ‘multiplicidade de sujeitos políticos’.
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Acostumados a lidar com o movimento sindical e com a concepção de que a sociedade se 
organiza com base apenas nos interesses da relação capital-trabalho, o Governo Lula não con-
seguia e não consegue dialogar com esse conjunto de organizações e movimentos, considerado 
‘muito difuso’ por não ter uma ‘central’ nem um ‘presidente’. 

Essa concepção bipolar está presente no desenho institucional do governo, em que a interlocu-
ção com os movimentos sociais e as organizações da sociedade civil é feita pela Secretaria Geral 
da Presidência da República (SGP). Por sua vez, cabe à secretaria do Conselho de Desenvolvi-
mento Econômico e Social (CDES)3 a interlocução com o mundo empresarial e com os sindicatos. 
Por isso, o CDES é formado, em sua grande maioria e de forma hegemônica, por empresários e 
sindicalistas, além de alguns intelectuais, chamados de ‘personalidades’, e representantes de mo-
vimentos sociais e ONGs. Na concepção do governo, o CDES é o espaço de diálogo e de atuação 
essencialmente política (colegiado de assessoramento direto e imediato do presidente da Repúbli-
ca), em que se discutem as questões da macroeconomia e da agenda de desenvolvimento. Se nesse 
espaço estratégico, na definição do governo, não há equilíbrio mínimo entre os diferentes sujeitos 
políticos é porque esses mesmos sujeitos não são reconhecidos como tais. 

É importante ressaltar que usamos o termo ‘interlocução’ porque é dessa forma que esses 
espaços são vistos pelo Governo Lula. Não são espaços de deliberação e controle social, mas de 
interlocução do governo com representantes da sociedade. Na maioria das vezes, essa represen-
tação é pessoal e não institucional e o governo escolhe com quem ele quer ‘interlocutar’. 

Há, no Governo Lula, um desrespeito total à autonomia da sociedade civil, pois na maioria 
dos novos espaços participativos criados ou reformulados quem determina a representação 
da sociedade é o Governo. As únicas exceções foram os Conselhos das Cidades e Gestor da 
Internet no Brasil. E isso em razão da pressão do movimento de reforma urbana e das orga-
nizações que lutam por uma governança democrática da Internet no país. Sem falar da não-
possibilidade de escolha do presidente pelos próprios conselhos. Os presidentes são indicados 
pelo Governo.

Na verdade, ocorreu no Governo Lula a multiplicação dos espaços de interlocução, sem 
que houvesse nenhuma política de fortalecimento do sistema descentralizado e participativo e 
muito menos de ampliação dos processos democráticos. A participação ficou reduzida à estra-
tégia de governabilidade e ao faz-de-conta, sem ter-se configurado como elemento essencial nas 
transformações sociais, políticas, culturais, ambientais e econômicas. 

Cabe ressaltar, contudo, que ocorreram algumas mudanças positivas no Governo Lula no 
que diz respeito ao envolvimento dos agentes governamentais nos processos e espaços de parti-
cipação, sobretudo os conselhos e as conferências. Houve mudança de postura do atual governo 
em relação aos governos anteriores. Nas conferências realizadas em governos anteriores, quem 
organizava e comandava todo o processo era a sociedade civil. O governo chegava, como se 
fosse um espectador, e ia embora. Agora, esses espaços têm registrado qualidade e participação 
governamental bem diferente do que estávamos acostumados. As conferências, por exemplo, 
viraram verdadeiros espaços de disputas políticas. 

3 Um quadro com detalhes sobre os conselhos criados no Governo Lula é apresentado no  quadro 02  deste artigo.
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Processo de participação no PPA 
A Constituição de 1988 criou o processo orçamentário, que compreende três peças: PPA (pla-

no plurianual), LDO (lei de diretrizes orçamentárias) e LOA (lei orçamentária anual), elaborados 
pelo Executivo e aprovado pelo Congresso Nacional. O PPA é elaborado a cada quatro anos, 
a LDO e a LOA todos os anos. O PPA é essencial ao planejamento das políticas públicas, pois 
define, em linhas gerais, as concepções, os programas, os objetivos e as metas para os próximos 
quatro anos. A LDO define os programas prioritários, as metas físicas e as linhas gerais de como 
deverá ser elaborado o orçamento do próximo ano. A LOA é como e onde os recursos públicos 
serão aplicados, isto é, o orçamento público.

Em 2003, a Associação Brasileira de Organizações Não-Governamentais (abong) e um conjun-
to de redes e fóruns que constituem a Inter-Redes4 estabeleceram relação política com o governo 
federal para contribuir na dinâmica de participação da sociedade civil no debate sobre as orienta-
ções estratégicas para a construção do Plano Plurianual 2004-2007: um Brasil para todos e todas. 
Foram realizadas audiências públicas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal.

Essa iniciativa do governo federal, capitaneada pela Secretaria Geral da Presidência, revestiu-
se de especial relevância, pois instalou a possibilidade de debate entre governo e redes, articu-
lações e movimentos da sociedade civil sobre as diretrizes para um novo modelo de desenvol-
vimento brasileiro, socialmente justo, ambientalmente sustentável e que também possibilitasse 
aprofundar as estruturas democráticas de controle social sobre o processo orçamentário e sobre 
os recursos públicos. 

A expectativa era de que a parceria do momento inicial de debate se tornasse efetiva, com 
o acompanhamento do PPA, para dar continuidade à abertura desse espaço de participação 
cidadã e permitir que a sociedade civil organizada, desafiada no primeiro momento, pudesse 
participar do monitoramento da implementação do PPA e dos processos de revisão anual, 
assim como da elaboração de uma política de participação e de controle social do processo 
orçamentário federal.

Após os debates em todo o país e o envio do projeto de lei do PPA ao Legislativo, diversas 
organizações e redes acompanharam a tramitação do PPA no Congresso Nacional e constataram 
que o rico processo participativo de consulta não foi sequer tema de debate no conjunto do go-
verno e muito menos no Congresso Nacional. O que monopolizou a atenção dos parlamentares 
e da mídia foi a insistência do governo e da base governista no Congresso em manter, a todo o 
custo, o compromisso de superávit primário de 4,25% do Produto Interno Bruto (PIB) durante 
os quatro anos de vigência do PPA. Definição essa questionada em todo o processo de partici-
pação no PPA.

Um estudo realizado pela Inter-Redes demonstrou que, do fruto da participação, o Plano 
Plurianual incorporou questões periféricas, que ajudavam a desenhar melhor os megaobjetivos 
das orientações estratégicas do governo para o PPA, mas nada que viesse a mudar a lógica das 
políticas – a principal demanda das organizações nas audiências estaduais.

4 A Inter-redes: direitos e política é um espaço de articulação de redes e fóruns de organizações da sociedade civil brasileira que atuam de diversas formas e 

com diversos temas para o fortalecimento da esfera pública, a promoção de direitos e a proposição de políticas. 
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Além disso, dos acordos firmados com a Secretaria Geral da Presidência durante o processo de 
consulta, até o momento, apenas um teve andamento parcial como vamos var abaixo. São eles:

•	 formação	de	grupo	de	trabalho	paritário	entre	governo	e	sociedade	civil	para	acompa-
nhar o monitoramento do PPA 2004-2007;

•	 construção,	com	a	sociedade	civil,	dos	mecanismos	e	da	metodologia	de	participação	
nos processo orçamentários; 

•	 acesso	às	informações	sobre	a	execução	física	e	financeira	do	PPA,	especificamente	a	dis-
ponibilidade on-line, para qualquer cidadão, dos dados do Sistema Integrado de Adminis-
tração Financeira (siaFi) e do Sistema de Informações Gerais e de Planejamento (sigpLan);

•	 elaboração	de	indicadores	desagregados	por	gênero,	raça,	etnia,	rural,	urbano,	etc.,	per-
mitindo acompanhamento mais qualitativo do impacto real das políticas públicas por 
parte da sociedade civil. 

Contudo, o mais grave foi a falta de continuidade do processo. Havia um compromisso 
político de continuidade, inclusive corrigindo os erros do processo inicial (pouco tempo para os 
debates, objeto de discussão limitado, pouco espaço para a expressão da sociedade civil, proces-
so centralizado no governo, etc.) para ampliar a participação e os temas tratados. 

Após muitas idas e vindas e longos períodos de total silêncio, o Executivo publicou em 1º 
de marco de 2007 um decreto que Institui Grupo de Trabalho, no âmbito do Ministério do 
Planejamento, Orçamento e Gestão, com a finalidade de elaborar propostas de participação 
social no acompanhamento da elaboração e execução do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes 
Orçamentárias e da Lei Orçamentária Anual. Esse decreto respondia ao primeiro e ao segundo 
itens do acordo feito em 2003. 

Pelo decreto, a composição do GT é a seguinte: Governo (Secretaria geral da presidência, 
casa civil, ministério da fazenda e como coordenador do GT o ministério do planejamento, 
orçamento e gestão) pela sociedade civil (Abong, articulação de mulheres Brasileiras [AMB], 
departamento intersindical de estudos sócio econômicos [Dieese] e grupo interinstitucional de 
fundações empresariais [giFe]). 

Somente em 5 de julho de 2007 o Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão publica 
a Portaria nº 197 com a designação do membros do GT e a primeira reunião só aconteceu no dia 
16 de julho de 2007. Pelo decreto presidencial o GT tinha um prazo de seis meses para apresen-
tar seu relatório de trabalho, que foi prorrogado por mais três meses. 

Nesse período, o GT teve 20 reuniões, sendo que o governo nunca apresentou nenhuma pro-
posta sobre a participação social no ciclo orçamentário, apenas reagia ao que a sociedade apresen-
tava. Os trabalhos do GT foram interrompidos em 11 de julho de 2008 a pedido do governo, sob 
o argumento da necessidade de tomar decisão sobre dois itens: vinculação do fórum permanente 
de acompanhamento do processo orçamentário e a representação do setor empresarial no referido 
fórum. Até o mês de março de 2009 não houve retorno nenhum sobre a retomada dos trabalhos. 

As organizações representantes da sociedade civil no momento, março de 2009, estão cons-
truindo um consenso sobre a saída em bloco do GT. 
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Assim, verificamos que esse processo foi um verdadeiro ‘espetáculo’ da participação, em que 
as contribuições da sociedade civil não foram consideradas nem existiu qualquer estratégia de 
governo para criar e aprofundar, de fato, espaços institucionais de participação popular em áreas 
estratégicas para a efetivação de direitos no país, como o orçamento e o planejamento públicos 
e, principalmente, o ‘modelo de desenvolvimento’. 

Uma grande contribuição desse processo foi chamar a atenção para uma peça essencial no 
planejamento das políticas públicas: o PPA. Isso teve e ainda tem desdobramentos na elaboração 
dos PPA estaduais e municipais. Até 2003, a grande maioria das organizações não sabia do que 
se tratava, e os PPA eram elaborados por ‘escritórios de consultorias’. 

Esse mérito o Governo Lula tem. 

A participação no Governo Lula em números
Se olharmos unicamente na perspectiva numérica e de quantidade, vamos ver que no Go-

verno Lula houve grande avanço na criação de espaços de participação (conselhos, conferências, 
etc.) e de interlocução.

Conselhos

No total foram criados 13 novos Conselhos Nacionais. Como demonstramos anteriormente 
neste artigo, esses conselhos foram criados com concepções diferentes da do movimento social 
que construiu a estratégia política de construção do sistema descentralizado e participativo nas 
diferentes políticas. 

Além de criar novos conselhos nacionais, o Governo Lula reformulou nove conselhos nacio-
nais, adaptando as novas exigências legais e/ou políticas (Quadros 4 e 5).

Conferências

No total, foram realizadas no Governo Lula 48 Conferências Nacionais até 2008 e três Con-
ferências Internacionais. Segundo dados oficiais do governo federal, ao final do ciclo de confe-

1) Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social (CDES0 
2) Conselho Nacional de Segurança Alimentar (Consea)
3) Conselho Nacional de Juventude (CNJ)
4) Conselho das Cidades
5) Conselho de Transparência Pública e Combate à Corrupção
6) Conselho Nacional de Promoção da Igualdade Racial (CNPIR)
7) Comitê Gestor da Internet no Brasil (CGIbr)
8) Conselho Nacional de Desenvolvimento Industrial (CNDI)
9) Conselho Nacional de Aqüicultura e Pesca (Conape)
10) Conselho Nacional de Economia Solidária
11) Conselho Nacional do Trabalho
12) Conselho Nacional do Programa Primeiro Emprego
13) Conselho Nacional do Esporte

Quadro 4 – Conselhos nacionais criados no Governo Lula
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rências nacionais 2003/2008, mais de dois milhões de brasileiros participaram das conferências 
municipais, regionais, estaduais e nacional. Isso sem contar os estudantes que participaram das 
conferências infanto-juvenis de meio ambiente. 

Vale ressaltar que das 48 conferências nacionais realizadas no governo Lula até 2008, 20 
foram realizadas pela primeira vez, e a de Direitos Humanos foi a primeira vez convocada pelo 
Executivo. Para 2009 estão previstas a realização, pela primeira vez, das conferencias nacionais 
de segurança pública e de comunicação. 

Conferências realizadas pela primeira vez: meio ambiente, meio ambiente infanto-juvenil; 
aqüicultura e pesca; cidades; medicamentos e assistência farmacêutica; terra e água; arranjos 
produtivos locais; políticas para as mulheres; esporte; cultura; promoção da igualdade racial; po-
vos indígenas; direitos da pessoa com deficiência; direitos da pessoa idosa; econômica solidária, 
educação profissional e tecnológica, desenvolvimento rural, sustentável e solidário; educação 
básica, juventude e LGBT ( lesbicas, gays, bissexuais e transsexuais) (Quadro 6)

Quadro 5 – Conselhos nacionais reformulados no Governo Lula
1) Conselho Nacional dos Direitos do Idoso 
2) Conselho Nacional dos Direitos da Mulher (CNDM)
3) Conselho Nacional de Combate à Pirataria e Delitos contra a Propriedade Intelectual 
4) Conselho Nacional do Turismo 
5) Conselho Nacional de Desenvolvimento Rural Sustentável (CondraF) 
6) Conselho Nacional de Recursos Hídrico
7) Conselho Nacional de Combate à Discriminação (CNCD) 
8) Conselho Assessor Nacional da embrapa 
9) Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa Portadora de Deficiência (Conade)

Conferência Participantes
2003
4ª Conferência nacional de assistência social 12.000 **
12ª Conferência nacional de saúde 104.000 *
1ª Conferência nacional infanto-juvenil do meio ambiente 6.000.000* (em 15.148  

escolas de todo país)
1ª Conferência nacional do meio ambiente 65.000 *
1ª Conferência nacional de aqüicultura e pesca 16.000 *
5ª Conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente 7.000 **
1ª Conferência nacional das cidades 300.000 *
8ª Conferência nacional de direitos humanos ***
1ª Conferência nacional de medicamentos e assistência farmacêutica 1.180 delegados/as nacionais
2004
1ª Conferência da terra e da água: reforma agrária, democracia e 
desenvolvimento sustentável

8.000 *

1ª Conferência Brasileira sobre Arranjos Produtivos Locais Não informado
3ª Conferência nacional de saúde bucal 91.000 *

Quadro 6 – Conferências Nacionais/Internacionais realizadas no Governo Lula

Continua na próxima página
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Conferência Participantes
2ª Conferência nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde 15.000 *
1ª Conferência de políticas para as mulheres 121.000 *
9ª Conferência nacional dos direitos humanos 6.580 *
1ª Conferência nacional do esporte 83.000 *
2ª Conferência nacional de segurança alimentar 11.000 **
2005
1ª Conferência nacional de cultura 80.000 *
5ª Conferência nacional dos direitos da criança e do adolescente 10.300 **
2ª Conferência nacional do meio ambiente 88.000 *
5ª Conferência nacional de assistência social 400.000 *
2ª Conferência nacional das cidades 200.000 *
3ª Conferência nacional de saúde do trabalhador 100.000 *
3ª Conferência nacional de ciência, tecnologia e inovação em saúde 2.000 delegados/as nacionais
2ª Conferência nacional sobre arranjos produtivos locais Não informado
1ª Conferência nacional de promoção da igualdade racial 95.000 *
2006 
2ª Conferência internacional da reforma agrária e desenvolvimento rural Não informado

Presença: 96 paises 
2ª Conferência nacional de aqüicultura e pesca 27.000
8ª Conferência internacional das partes da convenção sobre biodiver-
sidade biológica (COP-8)

6.000 representando 180 
paises

Conferência regional das Américas sobre o plano de ação contra 
racismo, discriminação racial, xenofobia e intoleranças correlatas 
(durban +5),

Não informado

3ª Conferência nacional de gestão do trabalho e da educação na saúde 2.200 municípios realizaram 
conferências municipais

4ª Conferência nacional de saúde indígena 12.700 nas aldeias e
4.500 nos distritos sanitários 

indígenas
1ª Conferência nacional dos povos indígenas Não informado
2ª Conferência nacional infanto-juvenil do meio ambiente Não informado
1ª Conferência nacional dos diretos da pessoa com deficiência Não informado
10ª Conferência nacional de direitos humanos *** Não informado
2ª Conferência nacional do esporte Não informado
1ª Conferência nacional dos direitos da pessoa idosa Não informado
1ª Conferência nacional de economia solidária Não informado
1ª Conferência nacional de educação profissional e tecnológica Não informado
2007
Conferencia nacional da saúde Não informado
Conferencia nacional dos direitos da criança e do adolescente Não informado
Conferencia nacional de assistência social Não informado
Conferencia nacional de segurança alimentar e nutricional Não informado
Conferencia nacional das cidades Não informado
Conferencia nacional de políticas para as mulheres Não informado

Continua na próxima página

Continuação
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Desafios que devemos enfrentar
Como organizações da sociedade civil que encaram a participação como direito humano, 

precisamos enfrentar alguns desafios:
•	 reconstruir	 a	 arquitetura	da	participação,	 embora	 isso	não	 signifique	 repensar	apenas	

o sistema descentralizado e participativo (os conselhos e as conferências). Precisamos 
repensar os processos democráticos, o desenho da democracia e a maneira de conjugar a 
democracia representativa, a democracia participativa e a democracia direta. Enfim, uma 
verdadeira reforma do sistema político brasileiro, portanto, do poder;

•	 	resgatar o papel político dos conselhos. Os conselhos ainda são mecanismos, não os 
únicos, de participação. Porém, não como se apresentam hoje, em sua maioria sem es-
paço para o debate político, a deliberação e o controle social, caracterizando-se como 
espaços formais ou de faz-de-conta de participação. Isso reflete a maneira como são es-
colhidos os representantes da sociedade civil, que não se vêem enquanto representação 
da sociedade civil, mas como representação de interesses da sua organização. Sem falar 
que, em muitos casos, os processos de eleição desta representação não ficam em nada 
devendo aos métodos tão criticados na democracia representativa;

•	 	resgatar o papel de mobilização social das conferências. As conferências foram pensa-
das com um espaço ampliado dos conselhos, nas quais se envolveriam outros sujeitos 
políticos e de diálogo com a população que não participa em organizações e movimen-
tos. Resgatar esse papel significa ter estratégias políticas de mobilização e comunica-
ção com a população de modo geral;

continuação

Conferência Participantes
2008
Conferencia nacional do meio ambiente Não informado
Conferencia nacional do meio ambiente infanto juvenil Não informado
Conferencia nacional dos direitos da pessoa com deficiência Não informado
Conferencia nacional dos direitos da pessoa idosa Não informado
Conferencia nacional da educação básica Não informado
Conferencia nacional da juventude Não informado
Conferencia nacional LGBT (lesbicas, gays, bissexuais e transexuais) Não informado
Conferencia nacional de desenvolvimento rural sustentável e solidário Não informado
Conferencia nacional de direitos humanos Não informado
Previstas para 2009 
Conferencia nacional de assistência social
Conferencia nacional dos direitos das crianças e do adolescentes
Conferencia nacional de segurança publica
Conferencia nacional da promoção da igualdade racial 
Conferência nacional infanto-juvenil pelo meio ambiente: mudanças 
ambientais globais
Conferencia nacional de comunicação 

* Soma dos participantes das etapas municipais, estaduais e nacional; ** Soma dos participantes das etapas estaduais e nacional; 
*** Não foi convocada pelo Executivo e sim pelo Congresso Nacional e fórum de entidades não-governamentais (FNEDH).
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•	 	respeitar a multiplicidade dos sujeitos políticos. Estabelecer comunicação e relação po-
lítica entre os diferentes espaços – conselhos e conferências –, que até agora têm perma-
necido estanques, verticais, fragmentados e sem ligação. Como a Conferência das Cida-
des, por exemplo, comunica-se com a questão da criança, com a questão de segurança, 
com a questão do meio ambiente? O desafio é o como o reconhecimento da riqueza da 
multiplicidade dos sujeitos políticos e de suas ‘causas’ não levem à fragmentação total 
da luta política;

•	 	 reconhecer outras formas de organização. Como, nesses processos, agregar outros 
sujeitos políticos, que possuem novas e criativas formas de organização, na maioria 
das vezes não institucionalizadas. Olhar e enxergar esses novos atores e articular esses 
processos participativos são um grande desafio para as organizações e movimentos;

•	 	recolocar a questão da Reforma do Estado. Precisamos definir melhor que Estado que-
remos, o papel e como exercer o controle público do Estado. Aqui, é fundamental a luta 
pelo acesso universal às informações públicas. Não poderemos pensar nenhum tipo de 
controle social e de controle público do Estado se esse Estado não for público. E isso 
envolve um projeto maior, que é a definição de projeto e projetos de sociedade.

Considerações finais
O sistema descentralizado e participativo é um instituto político não tradicional de gestão de 

políticas públicas voltado para a democratização do Estado e da sociedade, podendo impulsionar 
mudanças culturais, econômicas e políticas que nos aproximam mais da utópica radicalidade de-
mocrática. Até agora, temos como integrantes desse sistema os conselhos e as conferências. O de-
safio é incorporar outras formas de participação nesse sistema como, por exemplo, as ouvidorias, 
consultas públicas e formas não-institucionalizadas de organizações da sociedade civil.

Não consideramos os conselhos espaços únicos ou exclusivos, mas importantes e estratégi-
cos para serem ocupados pela sociedade civil organizada e comprometida efetivamente com as 
transformações políticas, econômicas e sociais. Os conselhos são mecanismos limitados para 
operar essas transformações. Porém, para a realidade brasileira, são mecanismos que podem 
provocar mudanças substantivas na relação Estado-sociedade. Esses mecanismos podem con-
tribuir com a construção/consolidação de uma cultura política contra-hegemônica por meio da 
prática da socialização da política e da distribuição do poder.

Não se deve desistir do processo de implantação desses mecanismos de participação demo-
crática, apesar do pouco avanço em direção à transformação do poder legal que esses espaços 
participativos possuem em poder de fato.

E a pergunta que não temos como responder agora é: qual o impacto do Governo Lula nesse 
processo todo? Isso é uma incógnita e com certeza ‘nada será como antes’. 

Agradecimentos
Agradeço a Davi Luiz Schmidt, Assessor da Secretaria Geral (PR), sem o qual não teria sido 

possível sistematizar as informações sobre as conferencias. 
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O debate sobre a participação popular na saúde que vem ocorrendo amplamente em con-
gressos, reuniões de serviço e publicações no campo da saúde coletiva, tem focado sua 

dimensão de reorientação do planejamento e da gestão das políticas de saúde. A ênfase prin-
cipal têm sido as questões relativas ao fortalecimento e ao papel dos conselhos e conferências 
de saúde bem como às lutas sociais para ampliação dos recursos disponíveis. A participação da 
população em ações concretas de atenção à saúde tem sido discutida principalmente na pers-
pectiva de mobilização e apoio para sua implementação ampliada nas comunidades em moldes 
previamente planejados pelos profissionais e gestores. Apesar de estas dimensões serem muito 
importantes, acredito estar sendo pouco valorizada a importância da participação popular na 
reorientação das práticas cotidianas de atenção à saúde. Este texto busca refletir essencialmen-
te sobre a importância política e epistemológica dessa dimensão da participação popular e as 
formas como ela vem ocorrendo no Brasil; procurou-se ressaltar as contribuições para a criação 
de um sistema de atenção à saúde mais integral e eficaz, menos subordinado aos interesses 
econômicos e corporativos das empresas e grupos profissionais da área da saúde e mais ade-
quado às características e interesses da população. Essas iniciativas ampliam a solidariedade, a 
amorosidade e a autonomia das pessoas na vida social e no enfrentamento dos problemas de 
saúde.  Objetiva-se mostrar que, apesar de pouco ressaltadas nas discussões em saúde coletiva, 
as iniciativas populares de construção e redefinição das práticas de saúde continuam muito pre-

Para além do controle social: a insistência 
dos movimentos sociais em investir na 

redefinição das práticas de saúde
Eymard Mourão Vasconcelos 
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sentes no cotidiano da vida comunitária e apontam para uma dimensão de seus interesses que 
vem sendo pouco discutida. 

A participação da população, e seus grupos organizados, na gestão dos serviços de saúde, 
principalmente através dos conselhos e conferências de saúde, representa um grande avanço no 
processo de democratização da sociedade brasileira e tem ajudado a pensar os caminhos de su-
peração da democracia representativa, conquista ainda recente na América Latina. A sociedade 
não aceita mais apenas eleger seus representantes no governo para gerirem as políticas públicas 
durante o período de seus mandatos; no processo de gestão do Estado, já não aceita ser ape-
nas representada pelas lideranças políticas eleitas, mas quer continuar influenciando a criação e 
orientação de várias iniciativas públicas. Os conselhos de saúde representam um grande avanço 
nesse sentido. O setor da saúde foi pioneiro em tal processo no Brasil e até serviu de referência 
para outros setores das políticas sociais. Em nenhum desses outros setores se atingiram os níveis 
tão amplos de mobilização e organização obtidos pelos conselhos de saúde. Muito ainda precisa 
se avançar para que esses conselhos possam corresponder às suas possibilidades e às expectati-
vas da população. Mas esse não é o tema deste texto. 

Apesar de tantos avanços neste campo, tem sido muito comum encontrar um forte senti-
mento de incômodo e insatisfação entre muitos trabalhadores sociais e lideranças populares 
mais envolvidos com a construção e ampliação da participação popular no setor saúde. Esse 
sentimento tem se manifestado muito nos espaços de debate do movimento de educadores po-
pulares da área da saúde, aglutinado principalmente pela Rede de Educação Popular e Saúde1, e 
está relacionado à percepção de que os diferentes conselhos e as diferentes conferências de saú-
de têm aberto pouco espaço para a manifestação de dimensões importantes da criação própria 
do mundo popular no enfrentamento de seus problemas em saúde. Percebe-se sua importância, 
mas constata-se, ao mesmo tempo, a inadequação desse espaço para a expressão de dimensões 
importantes da participação popular na saúde. Que dimensões são essas que não conseguem ser 
ali expressadas? Que constrangimentos ali presentes dificultam essa manifestação? 

Os conselhos e conferências de saúde têm se dedicado principalmente a temas ligados à ges-
tão e ao planejamento das políticas de saúde e não têm contemplado a articulação e o apoio às 
práticas solidárias e participativas de enfrentamento dos problemas de saúde na sociedade. No 
clima de embate que costuma predominar nos conselhos e conferências de saúde, exige-se dos 
participantes um amplo e sofisticado conhecimento dos meandros das instituições envolvidas 
para que seus posicionamentos sejam considerados, o que dificulta em muito a participação de 
ativistas que ainda não acumularam esses conhecimentos. Isso espanta a participação de outras 
pessoas e ajuda a perpetuar a permanência de lideranças antigas, que vão se distanciando das 
bases dos movimentos que representam. Acerca das organizações sociais, forma-se uma buro-
cracia muito hábil em articulações políticas e em jogos institucionais de enfrentamento a outros 
participantes de movimentos sociais questionadores de seus posicionamentos. Não se encontra, 
no espaço dos conselhos, um ambiente de solidariedade e de investimento na participação am-
pliada que predomina no cotidiano da maioria dos movimentos populares. Dessa forma, foi se 

1Para maiores informações sobre esta Rede, ver os sites: http://www.redepopsaude.com.br/ e http://br.groups.yahoo.com/group/edpopsaude
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criando um sentimento de cansaço e desânimo entre muitas lideranças populares em relação à 
possibilidade de influir de forma significativa no espaço dos conselhos e das conferências de saú-
de; ali não se sentem à vontade. Muitas de suas propostas e questões não cabem nesse espaço; 
há uma tendência a serem convocados e valorizados quando os conselheiros e outras lideranças 
mais envolvidas no controle social precisam ser legitimados pelo apoio de sua base. 

Muitos ativistas sociais e lideranças populares locais percebem esses conselhos essencial-
mente voltados para a orientação da ação dos serviços estatais sobre os problemas de saúde, 
mas, para a população, a busca da saúde não se restringe a ações mediadas pelo Estado, pois 
também está estreitamente ligada a iniciativas e lutas de reorganização da vida pessoal e social 
que, muitas vezes, a sociedade quer que sejam autônomas em relação às organizações estatais. 
Assim, muitos ativistas sociais e lideranças populares sentem que os espaços institucionais de 
participação são restritos à amplitude de suas motivações e buscas. 

É muito compreensível que os profissionais progressistas de saúde, ligados à luta para o 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), encarem os movimentos sociais a partir da 
perspectiva em que se encontram. Esses profissionais, enfrentando inúmeras dificuldades e 
oposições e, ao mesmo tempo, preocupados em conseguir parceiros para o difícil trabalho de 
qualificar e democratizar as políticas públicas de saúde, tendem a ver a vida popular a partir 
do mirante institucional em que estão. O controle social das políticas de saúde passa, então, 
a ser visto como a totalidade da luta pela saúde dos movimentos sociais e das redes locais de 
apoio mútuo, quando na realidade não o é. Existem muitas outras dimensões da luta popular 
pela saúde que só podem ser percebidas se houver uma inserção no mundo popular não preo-
cupada apenas com a dinamização e aprimoramento das políticas de saúde. A ação do Estado 
é fundamental para a saúde da população, mas não é tudo. A população, com suas iniciativas 
diversificadas e autônomas, vem afirmando que a sua busca pela saúde não se restringe ao que 
pode ser fornecido pelos serviços de saúde. 

Após a criação do SUS, foi criado um amplo movimento de conselheiros e ativistas sociais 
muito hábeis na importante tarefa de controlar a gestão das políticas de saúde, mas que é apenas 
uma pequena parcela dos movimentos de solidariedade e luta pela saúde existentes no meio 
popular. Infelizmente, quase todo o debate sobre a participação popular na saúde tem foca-
do apenas nesse importante, mas restrito, setor mais organizado dos movimentos sociais e na 
atuação de lideranças mais aproximadas da dinâmica de funcionamento do SUS. Pouco se tem 
reparado e valorizado a outra gama, muito mais ampla e difusa, de movimentações e iniciativas 
sociais voltadas à busca da saúde. Mas esta situação é relativamente recente. Nas décadas de 
1970 e 1980, não foi assim. 

A centralidade das práticas comunitárias solidárias de saúde nos primórdios 
do Movimento Sanitário

Os primórdios do atual sistema de saúde brasileiro remontam às lutas do Movimento Sanitá-
rio, que delineou-se na década de 1970. Ele tinha duas faces: uma do movimento de profissionais 
e estudantes que lutavam contra a ditadura e sua política de saúde privatista e hospitalocêntrica; 
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e outra popular, constituída por movimentos organizados, e inicialmente bastante integrados às 
igrejas cristãs, com suas inúmeras experiências de saúde comunitária. Essas duas faces sempre 
estiveram muito integradas. Muitos profissionais que lideraram a luta pela Reforma Sanitária se 
formaram nessas experiências de saúde comunitária das décadas de 1970 e 1980. Muitos movi-
mentos populares de saúde se organizaram e se expandiram pela presença de técnicos bastante 
integrados em sua dinâmica. 

Durante a ditadura militar, iniciada no Brasil em 1964, muitos trabalhos comunitários de 
saúde, implementados com a participação de profissionais de saúde, dedicaram muita ener-
gia ao processo de fortalecimento das redes locais de solidariedade nas comunidades, com a 
discussão de problemas de saúde ali presentes e buscando criar novas práticas de saúde que 
fossem, ao mesmo tempo, participativas e adequadas aos interesses e peculiaridades dos mo-
radores. A repressão da ditadura militar impedia que os trabalhos comunitários expandissem 
muito suas lutas políticas mais amplas, pois isto lhes daria uma visibilidade que, possivelmen-
te, atrairia a repressão policial. Percebia-se que as ações de saúde, individuais ou coletivas, 
podiam ter um importante significado educativo e político para a comunidade, dependendo 
da forma como fossem organizadas. Com isto, até meados da década de 1980, era muito 
forte a valorização das diferentes dinâmicas culturais e organizativas de enfrentamento dos 
problemas locais, bem como o investimento na criação de práticas sanitárias baseadas no 
trabalho coletivo e solidário. Os detalhes técnicos da organização dessas ações de saúde eram 
amplamente discutidos não apenas pela iniciativa dos chamados “agentes externos”, como 
naquela época se denominavam os técnicos, intelectuais e lideranças populares vindas de 
outros locais, mas também pela vontade dos moradores envolvidos. Percebia-se o grande 
interesse e mobilização das pessoas e grupos locais em repensar as práticas de enfrentamento 
dos problemas que mais lhe incomodavam. 

A ditadura havia reprimido as várias organizações da sociedade civil com atuação junto às 
classes populares, mas não conseguiu reunir força política para esvaziar o trabalho social das 
igrejas cristãs, muito legitimadas na cultura brasileira. Essas igrejas passaram, então, a abrigar e 
proteger muitos ativistas sociais sem maiores ligações anteriores com as mesmas. Tornaram-se, 
por isso, as principais instituições de suporte das iniciativas de resistência política à ditadura e 
suas políticas econômicas e sociais. Muitos profissionais de saúde foram trabalhar junto às igre-
jas cristãs. Dessa forma, as experiências de saúde comunitária cresceram muito em integração 
às práticas pastorais dessas igrejas que se deixavam conduzir pela teologia da libertação, na qual 
a educação popular é a principal referência teórica para a orientação do trabalho social. Assim, 
muitas orientações metodológicas da educação popular passaram a estar fortemente presentes 
em seu cotidiano: valorização das decisões coletivas, problematização em roda das dificuldades 
mais importantes com participação igualitária de todos os profissionais (do servente ao médico) 
nas decisões, valorização dos saberes e iniciativas populares na construção de soluções, ênfase 
na construção de dinâmicas e ações educativas que permitam incluir os atores sociais excluídos, 
e assim por diante. Tais elementos metodológicos marcaram muito as características das práti-
cas de saúde emergentes nessa época.



274

Participação, Democracia e Saúde

Naquele contexto social, era muito enfatizada a integração dos profissionais à vida comunitá-
ria, havendo, inclusive, uma insistência na importância de eles residirem nos bairros periféricos 
e nas áreas rurais onde os pobres moravam. Era mais do que proximidade; era a chamada “con-
versão aos pobres” que, segundo o discurso dessas igrejas, era necessária aos agentes oriundos 
de outras classes sociais para que fosse possível a eles compreender realmente a vida popular e, 
dessa forma, serem estabelecidos vínculos mais profundos durante o processo de construção de 
soluções para os problemas locais e de organização de novas formas de vida social. Muitos pro-
fissionais de saúde foram morar nas periferias urbanas e rurais. Outros passaram a viver intensa-
mente o seu cotidiano. Esse processo de aproximação cultural de muitos profissionais ao mundo 
popular significou algo semelhante ao que ocorre na observação participante, a metodologia de 
pesquisa da antropologia, na qual busca-se uma aproximação da compreensão dos grupos so-
ciais pesquisados a partir dos próprios sentimentos e lógicas dos pesquisadores. A aproximação 
e a integração intensas com a dinâmica de vida local permitem que o pesquisador ou o trabalha-
dor social comece a captar esses sentimentos e lógicas. Criaram-se, assim, condições para que 
muitas ações de saúde, executadas por estes profissionais fortemente inseridos no contexto de 
seu público alvo, começassem a ser redefinidas, ainda que não fossem explicitamente discutidas 
nos grupos comunitários. 

Experiências de saúde comunitária alternativas à forma dominante de organização da as-
sistência à saúde espalharam-se por toda a nação, passando a ser articuladas pelo Movimento 
Popular de Saúde (MOPS) na década de 1980. Em seus encontros locais, regionais e nacionais, 
era impressionante o entusiasmo com o qual se discutiam tanto as suas lutas por mais recursos 
sanitários e pelo direito de controlar seu funcionamento, assim como a criação de novas práticas 
técnicas e sociais de enfrentamento de problemas específicos de saúde. A luta política por mais 
serviços e pelo seu controle social era integrada e apoiada na mobilização popular despertada 
por ações e práticas de saúde solidárias, participativas e tornadas adequadas às peculiaridades 
locais. A bandeira de luta do MOPS por muitos anos, “saúde, uma conquista popular”, não 
valorizava apenas a necessidade de se conquistarem mais serviços, mais recursos sanitários e 
a participação do povo na gestão; significava também a valorização da redefinição das práticas 
de saúde a serem expandidas, ou seja, a conquista de modos mais integrados à vida popular de 
acesso à saúde. 

Percebia-se que a atenção médica tradicional não era injusta apenas por ser oferecida de 
forma limitada aos pobres, mas também porque a sua racionalidade interna reforça e recria, no 
nível das micro-relações, as estruturas de dominação da sociedade. O seu biologicismo, o auto-
ritarismo do doutor, o desprezo ao saber e à iniciativa do doente e seus familiares, a imposição 
de soluções técnicas para problemas sociais globais, o mercantilismo e a propaganda embutida 
dos grupos políticos dominantes são exemplos de alguns dos mecanismos entranhados na assis-
tência à saúde oficial que se procurava superar.

Tais percepções da época ganharam, mais tarde, maior ressonância com os estudos de Mi-
chel Foucault. Ele criticou as análises tradicionais da esquerda sobre o poder, na medida em que 
se concentram basicamente nos grandes aparelhos estatais e na burguesia. O poder seria algo 
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mais difuso; funciona e é exercido em rede, nunca está localizado aqui ou ali, nem está só nas 
mãos de alguns, não é simplesmente a dominação global que se divide e repercute, de cima 
para baixo, no tecido social. A dominação geral pode funcionar porque se sustenta em micro-
poderes, com relativa autonomia a partir de múltiplos atores sociais. Para se entender o poder é 
preciso buscar perceber as táticas e técnicas de dominação no detalhe da vida social e procurar 
compreender como os diversificados mecanismos de poder são utilizados, transformados e am-
pliados pelas formas mais gerais de dominação. O poder, para ser exercido, precisa produzir, 
organizar e colocar em circulação saberes que o tornem legítimo. As práticas técnicas presentes 
nas instituições foram sendo estruturadas a partir de saberes marcados pelos interesses dos 
grupos hegemônicos e contribuem para os legitimarem na medida em que lhes emprestam uma 
aparência meramente racional: induzem a população a se comportar e encarar a vida de acordo 
com esses interesses.  

A partir da contribuição de Foucault, as práticas cotidianas de conformismo e resistência 
que acontecem no cotidiano passaram a ser centrais, respectivamente, na sustentação e na 
superação da dominação que marca a sociedade. Assim, a luta pela transformação das di-
mensões políticas do processo de adoecimento na sociedade se descentraliza das instâncias 
partidárias, dos conselhos gestores, do aparelho estatal de direção política e do comando 
das grandes empresas para se estender também às cumplicidades, apoios e resistências que 
envolvem todo o tecido social e também à reorientação dos saberes que orientam as práticas 
institucionais (FouCauLt, 1985). 

Muitas práticas, que hoje marcam as características de funcionamento dos serviços brasilei-
ros de atenção primária à saúde, foram delineadas a partir de experiências alternativas de saúde 
comunitária que se multiplicaram a partir da década de 1970. Dentre essas práticas podemos 
citar: a valorização da ação educativa de agentes comunitários de saúde da própria comunida-
de; formas grupais de enfrentamento de problemas de saúde específicos (grupos de hiperten-
sos, diabéticos, gestantes, entre outros); ênfase na construção de ações de saúde integradas aos 
movimentos sociais locais; conselhos locais de saúde que buscavam estruturarem-se de forma 
inclusiva e participativa; envolvimento da equipe de saúde em lutas políticas locais; gestão do 
trabalho dos profissionais por meio de rodas de discussão, estudo e negociações que incluíssem 
todos os membros da equipe; valorização de dimensões emocionais, artísticas e espirituais nos 
grupos; integração com práticas e saberes populares etc. 

Sanitaristas de outros países, com freqüência, reconhecem no SUS um modo de atuação que 
diferencia e inova em relação ao que é praticado em países mais desenvolvidos, considerados as 
referências internacionais para a reforma dos sistemas de saúde. 

Ações e práticas de saúde são um dever do Estado. À população cabe  
apenas o controle destas ações? 

Com o fim da ditadura militar, o poder político se tornou mais permeável às pressões da so-
ciedade civil. Nesse novo contexto, os movimentos sociais reorientaram suas práticas tentando 
ocupar o espaço de participação nas ações do Estado. A luta política voltada à transformação das 
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políticas sociais passa a centralizar atividades de grande parte dos movimentos populares em 
detrimento de atividades de cunho mais cultural e educativo, voltadas à população. 

Mas não tinha como não ser assim, pois era urgente a reestruturação da vida política na-
cional. E, nesse sentido, os movimentos populares, ainda bastante recentes, tiveram um papel 
fundamental e inovador no alargamento das formas tradicionais de se fazer política que antes, 
eram muito centradas no partido político e na ação de personalidades da aristocracia econômica 
e política. Esses movimentos possibilitaram a multiplicação dos atores no jogo político e a diver-
sificação das formas de ação  organizada no interior do Estado e no mundo da produção, foram 
marcantes na explicitação do caráter multifacetado da realidade social e, consequentemente, da 
luta anti-capitalista, além de terem feito emergir o desafio e a utopia de se construir uma nova 
hegemonia política através da intervenção direta das massas, trazendo para a arena política a 
diversidade e o cotidiano das camadas populares (evers, 1984).

Na medida em que as forças repressivas da ditadura militar foram sendo controladas, es-
truturavam-se novos partidos políticos. Surgiam também novos sindicatos de trabalhadores, 
enquanto antigos sindicatos se reorganizavam, formavam-se diferentes centrais sindicais e 
diferentes instituições de assessoria, multiplicavam-se as Organizações Não-governamentais 
(ONGs), a imprensa e as redes de rádio e televisão fortaleciam-se, passando a alojar os mais 
diversos grupos de interesse e crença. Mesmo as entidades de classe dos setores dominantes 
foram obrigadas a se aparelharem, dinamizarem e, até mesmo, recriarem-se, uma vez que já 
não contavam e nem confiavam na ação do Estado autoritário como antes; constituem-se e 
fortalecem-se múltiplas entidades e instituições da sociedade civil voltadas à difusão de propos-
tas culturais, artísticas, religiosas e filosóficas; associações profissionais e científicas passavam 
a ter uma atuação marcante. Os dirigentes políticos construíam formas de organização dife-
renciadas: Conselhos de Secretários Municipais e Estaduais de Saúde, associações de prefei-
tos e vereadores, Conselho de Reitores, etc. Mesmo dentro das grandes instituições públicas e 
privadas organizavam-se grupos, com níveis diferentes de formalização, voltados à defesa de 
interesses e propostas específicas. Os Núcleos de Estudo em Saúde Coletiva das Universidades 
são um exemplo importante dos grupos mais formalizados. Enfim, a sociedade civil tornava-se 
recortada e povoada por múltiplas e surpreendentes formas de organização, muitas vezes com 
sofisticado e amplo aparelhamento institucional e material.

Configurava-se, cada vez mais, o quadro político descrito por Gramsci como o caracterís-
tico das sociedades capitalistas complexas: a presença de uma sociedade civil repleta do que 
ele chamou de “aparelhos privados de hegemonia”: organizações responsáveis pela elaboração 
e difusão das ideologias, compreendendo o sistema escolar, as Igrejas, os partidos políticos, 
os sindicatos, as organizações profissionais, a organização material da cultura etc. (Coutinho, 
1981). Esses organismos sociais coletivos, voluntários e relativamente autônomos face ao Es-
tado (entendido dentro do conceito que Gramsci chamou de “Estado restrito”) formam uma 
trama marcada pelo conflito. Nessa trama sustenta-se a hegemonia do grupo político dominante 
e desenvolve-se a luta dos grupos interessados em alterar o poder político, em uma guerra de 
trincheira em trincheira, de aparelho em aparelho privado de hegemonia.  
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Nesse contexto, os inconstantes, fluidos e informais movimentos sociais perderam muito de 
sua centralidade como instrumentos de expressão dos interesses da sociedade. Muitos trabalha-
dores sociais, intelectuais e lideranças políticas passaram a enxergar tal processo como se signi-
ficasse a morte dos movimentos sociais. Mas, antes de uma substituição ou de uma superação 
dos mesmos por entidades mais estruturadas, o que temos é uma rica interação. Um não pode 
ser compreendido hoje sem a presença do outro. Muitas das organizações formais da sociedade 
civil constituíram-se a partir do processo de tecnificação e alargamento da atuação dos movi-
mentos sociais que exigiam um maior aparelhamento institucional. Por sua vez, os movimentos 
sociais são hoje bastante dependentes das assessorias e apoios dos grupos mais formais. Um 
tem no outro um elemento dinamizador.

Tornou-se habitual ouvir, de lideranças dos movimentos populares e de intelectuais que os 
assessoram, queixas sobre o seu esvaziamento. Afirma-se que a população não mais se aglutina 
e mobiliza em torno de seus grupos organizados. As reuniões estão esvaziadas. Lutas básicas, 
como a reivindicação de saneamento para favelas, não conseguem mais despertar o interesse 
da maioria da população local. Reclamava-se intensamente da fragmentação e da divisão dos 
movimentos, impedindo a soma de forças em torno de questões mais amplas.

Assim, a partir de meados da década de 1980, passa-se a reclamar muito da incapacidade 
desses movimentos sociais de libertarem-se das reivindicações mais restritas e assumirem lutas 
mais globais; tenderiam a se constituir e a sobreviver em torno de demandas específicas que, uma 
vez solucionadas, desencadeariam o fim da mobilização sem deixar formas mais permanentes e 
contínuas de organização popular. Teriam dificuldade em se articularem mais amplamente entre 
si, formando frentes nacionais com maior poder de pressão. Ficariam, pelo contrário, restritos à 
ação mais localizada, difundindo uma visão paroquial dos problemas que atingem a população. 
As grandes questões nacionais ficariam distantes de suas práticas. 

Para muitos teóricos, seria uma forma atrasada de organização social, que se desenvolveu 
no período da ditadura, principalmente como reflexo da precariedade ou falta de canais mais 
formais de representação e de instituições mais organizadas na sociedade civil. Assim, na me-
dida em que a situação começou a se reverter e os partidos políticos readquiriram presença e 
competitividade na sociedade, os movimentos tenderam a perder o seu dinamismo e visibili-
dade, mostrando um caráter conjuntural, ou seja, algo significativo apenas em situações onde 
inexistem outros canais mais eficientes de representação e nas quais o Estado, tornando-se total-
mente omisso como provedor de serviços de consumo coletivo às populações carentes, tivesse 
provocado a insatisfação e revolta. Mas seriam movimentos limitados apenas a esses lugares e 
a esses períodos (JaCobi, 1989, p. 16). 

Assim, a partir da segunda metade da década de 1980, muitos profissionais de saúde, que 
vinham se dedicando ao trabalho educativo nas comunidades, começaram a se deslocar para 
os espaços institucionais tornados mais permeáveis aos interesses da população. O processo de 
constituição de um sistema de saúde público, que começava a incorporar os anseios e o saber 
dos movimentos sociais, atraía o investimento e a energia da maior parte da militância do mo-
vimento sanitário brasileiro. O desafio central, a partir de 1988, passou a ser a criação do arca-
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bouço jurídico e institucional do SUS. Esse deslocamento da dedicação do movimento sanitário 
chegou a tal ponto que Giovani Berlinguer, um dos líderes da reforma sanitária italiana, afirmou, 
já em 1988, quando visitava o Brasil:

Não quero criticar os amigos, mas a implantação do SUDS e toda a luta necessária na Constituinte 

podem ter levado a uma preocupação muito institucional, com risco de subestimar os problemas reais 

de saúde. Como provocação, sugiro avaliarem quantas páginas das publicações de saúde falavam, 

neste período, de regulamentações, legislações e instituições. (FunDação osWaLDo Cruz, 1989).

Os movimentos sociais em geral perderam visibilidade dentro do Movimento Sanitário. 
Passaram a ser valorizados e ressaltados apenas os movimentos que tinham alguma parti-
cipação nos espaços oficiais de controle social. A discussão sobre participação popular em 
saúde quase se resumia à questão da participação nos conselhos e nas conferências de saúde. 
Mesmo no seio dos movimentos sociais, muitas lideranças passaram a valorizar apenas as 
lutas políticas mais amplas e capazes de exercer alguma influência nos espaços de decisão das 
políticas sociais. 

O investimento em práticas comunitárias solidárias de enfrentamento dos problemas de 
saúde passou a ser visto como algo do passado. Quando o Estado era omisso, os movimentos 
sociais eram obrigados a assumir a frente de implementação dessas práticas. Com a democrati-
zação da sociedade e a criação de um SUS regido pelos princípios da universalidade, integralida-
de e equidade, o que passou a ser considerado legítimo foi encarar a implementação de qualquer 
prática de saúde como uma obrigação do Estado. À população e seus movimentos organizados 
caberia lutar para que tais ações fossem implementadas e controlar sua operacionalização. O 
envolvimento da população com práticas de saúde passou a ser considerado algo conservador e 
reacionário, pois ajudaria a escamotear a responsabilidade do Estado de prover todos os serviços 
necessários. O conceito de controle social passou, assim, a ser o centro do debate progressista 
sobre a participação da população na luta pela saúde. 

Os movimentos sociais insistem em implementar e propor práticas de saúde 
regidas por lógicas diferentes

Os movimentos sociais e as redes locais de apoio social continuaram a investir na criação 
de práticas voltadas ao enfrentamento de seus problemas de saúde. Fora do foco de atenção 
da maioria do Movimento Sanitário, em cada comunidade multiplicam-se ações solidárias de 
saúde. Que ações são estas e como se organizam? Em muitos movimentos nacionais, como o 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) são organizadas iniciativas próprias de 
saúde. Parcelas crescentes da população recorrem às igrejas cristãs pentecostais para soluciona-
rem seus problemas de saúde. Na Igreja Católica, houve expansão de várias atividades pastorais 
voltadas a problemas de saúde com bastante capilaridade no tecido social. ONGs ligadas ao 
enfrentamento da aiDs, articuladas em fóruns, vêm desenvolvendo práticas inusitadas de apoio 
aos doentes e de prevenção, com grande impacto. Movimentos e organizações sociais muito 
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antigos, como a Sociedade São Vicente de Paula e os Alcoólicos Anônimos (AA), continuam 
marcando importante presença nas comunidades. 

A expansão do Programa Saúde da Família (PSF), ao colocar profissionais mais próximos do 
cotidiano da população, possibilita que muitas iniciativas locais de saúde comecem a ganhar 
novamente uma maior visibilidade no Movimento Sanitário. Em muitos municípios brasileiros, 
onde há gestores orientados pela educação popular, o SUS vem possibilitando a emergência e 
expansão de práticas de saúde construídas de forma dialogada entre a população e os profissio-
nais de saúde que vêm surpreendendo pelo alcance. É necessário dar mais visibilidade a essas 
iniciativas tão numerosas e difundidas, além de buscar entender melhor o que elas apontam 
como necessidade e proposta da população, bem como compreender o seu significado político 
e epistemológico. 

O que essa insistência da população, suas redes de apoio e seus movimentos poderiam ensi-
nar ao Movimento Sanitário sobre os caminhos do SUS? 

Há anos a Rede de Educação Popular e Saúde vem enfatizando esta desvalorização, da parte 
do Movimento Sanitário, das lutas sociais pela saúde não relacionadas diretamente ao controle 
social no SUS. Victor Valla, há uma década, vem afirmando que a sensação de decepção com os 
movimentos sociais, tão forte entre os profissionais de saúde, significa mais uma crise na com-
preensão dos intelectuais sobre os atuais caminhos da busca de ser mais e de organização da 
população, do que uma crise dos movimentos sociais. Para Valla (1997), os intelectuais tendem 
a ver apenas as iniciativas de organização popular que se enquadram nas formas clássicas de 
organização política, descritas nos textos de ciências sociais, e não enxergam novas formas de 
organização. Muitas vezes, as associações de moradores, os sindicados e os partidos políticos 
estão vazios, mas as igrejas, as escolas de samba e situações concretas de padecimento estão 
mobilizando muita gente. E essas mobilizações geram iniciativas muito importantes para a saú-
de local. 

Valla passou a difundir, no Brasil, o conceito de redes de apoio social para compreender 
formas menos estruturadas de organização social, ajudando a dar visibilidade a muitas práticas 
solidárias de saúde que acontecem cotidianamente nas comunidades (vaLLa, 1998). Criou-se, 
assim, um instrumental teórico capaz de entender e valorizar as inúmeras práticas de apoio soli-
dário que sempre aconteceram no seio das famílias, nas redes de parentesco, entre vizinhos, nos 
grupos religiosos, nas iniciativas culturais e esportivas de caráter local, entre colegas de trabalho, 
nos grupos de filantropia e nas ações de pessoas devotadas aos cuidados de saúde presentes em 
cada comunidade. Este conceito possibilita entender, também, dimensões muito concretas do 
fazer cotidiano dos movimentos sociais que não se restringem às suas lutas centrais. A riqueza 
e diversidade das práticas solidárias de apoio social marcam profundamente o fazer de quase 
todas as iniciativas coletivas no mundo popular, mas, muitas vezes, só se percebem e valorizam 
suas lutas políticas principais. São práticas informais, com grande nível de espontaneidade e sem 
uma organização estável, mas extremamente importantes e presentes no cotidiano de todas as 
pessoas do mundo popular e que a maioria dos profissionais de saúde não considera ao planejar 
a orientação de cuidados terapêuticos. Elas, muitas vezes, são capazes de reorientar o caráter 
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individualista, biologicista e autoritário das prescrições médicas usuais, estruturam cuidados e 
tratamentos para muitos problemas, que não chegam aos serviços de saúde ou que deles se afas-
tam, frustrados com os resultados. As conversas, reuniões e celebrações que acontecem nessas 
práticas solidárias de saúde são ainda espaços centrais de elaboração dialogada de sentidos e 
entendimentos para o que está acontecendo na crise da doença. 

Da mesma forma que as redes de apoio social têm pouca visibilidade para a maioria dos 
trabalhadores sociais e intelectuais, as suas práticas solidárias de saúde também são pouco per-
cebidas e valorizadas. São desenvolvidas por mães, vizinhas, amigos, conhecidos e ‘entendidos’ 
de modo ‘misturado’ no dia-a-dia da vida local. Não se mostram práticas distintas, especiais ou 
especializadas e, por isso, tendem a não se identificarem como práticas de saúde eficazes, com 
saberes e características próprias e importantes. Mas seu caráter difuso e generalizado na vida 
social não significa que não sejam instruídas por saberes bastante elaborados, muitas vezes mi-
lenares, e com características próprias que variam de acordo com os diversos grupos sociais. 

Victor Valla, há uma década, vem também denunciando o olhar preconceituoso e des-
qualificador da maioria dos profissionais do campo da saúde coletiva em relação a uma das 
maiores transformações culturais que vem acontecendo nas classes populares: o surpreen-
dente crescimento do pentecostalismo (vaLLa, 2001B). O pentecostalismo das igrejas cristãs, 
principalmente das evangélicas, vem se expandindo não apenas quantitativamente, mas tam-
bém a partir da difusão de um nível de engajamento religioso muito mais intenso no meio 
popular. As igrejas orientadas pela teologia da libertação já conseguiram uma boa aceitação 
entre os sanitaristas por sua contribuição ao Movimento Sanitário, mas esse crescimento do 
pentecostalismo é comumente analisado como fruto da alienação ou ‘lavagem cerebral’ feita 
por lideranças religiosas espertas. 

No entanto, inúmeros estudos têm mostrado a impressionante capacidade de transformação 
positiva para pessoas, famílias e grupos do meio popular a partir do momento em que passam a 
participar de igrejas pentecostais a ponto de a pesquisadora Regina Novaes tê-las chamado “via 
subalterna de produção de dignidade” (novaes, 2001, p. 68). Tal fato é repetidamente constatado 
por trabalhadores sociais que atuam nas periferias urbanas. Situações de alcoolismo, dependên-
cia química, envolvimento com grupos ligados a atividades ilícitas, violência doméstica, crises 
conjugais intensas, distúrbios mentais, crises existenciais graves, abandono familiar, conflitos 
entre vizinhos e desajustes no trabalho, com freqüência são resolvidas nessas igrejas. Elas são 
organizadas nas periferias com a participação intensa de pastores, obreiros e auxiliares que resi-
dem na região, ajudando a formar fortes redes de apoio social entre os participantes. Por terem 
uma forma de organização do culto na qual as emoções são cultivadas, possibilitam a explicita-
ção do turbilhão emocional a que os moradores das periferias são submetidos pela situação de 
opressão em que vivem, criando dinâmicas religiosas para sua elaboração.  

Muitas das igrejas pentecostais assumem explicitamente ‘rituais de cura’ para doenças, mas 
o enfrentamento dos problemas de saúde acontece em todo o conjunto de suas atividades. Vá-
rios estudos vêm buscando desvendar os caminhos desse enfrentamento a partir de diferentes 
abordagens teóricas da ciência. Um exemplo importante são os estudos de Paulo Bonfatti sobre 
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os significados dos ritos da Igreja Universal do Reino de Deus a partir da psicologia junguiana 
e da antropologia (bonFatti, 2000). Outros estudos de um grupo de pesquisadores próximo a  
Victor Valla têm frisado a importância das fortes redes de apoio social criadas por essas igrejas 
para as pessoas que enfrentam problemas de saúde. Eles resgatam, também, estudos antropoló-
gicos que apontam para a importância da vida religiosa, celebrada com intensidade, de ajudar a 
criar uma linguagem simbólica em que se pode elaborar o sentido da crise trazida pela doença, 
bem como a motivação para o seu enfrentamento (vaLLa, 2001A). 

Pesquisas realizadas para se entender as razões do grande interesse das classes populares 
pelo pentecostalismo, gerador de tanta estranheza no meio intelectual, ajudaram a resgatar es-
tudos, alguns bastante antigos, da antropologia, psicologia, sociologia e das ciências das reli-
giões que vinham sendo pouco valorizados pela saúde coletiva, tornando mais claro o papel 
da vida religiosa na busca da saúde. Foi ficando claro que, para a maioria da população latino-
americana, religião é um elemento fundamental para a elaboração de sentidos e motivação para 
enfrentar das crises pessoais, familiares e comunitárias que acompanham as doenças graves. A 
população não incorporou o dualismo do paradigma newtoniano e cartesiano de ciência, que 
afasta a dimensão espiritual da análise dos fenômenos materiais. Em pleno século 21, as classes 
populares latino-americanas insistem em valorizar a dimensão espiritual no enfrentamento de 
todos os problemas de saúde, sejam eles de ordem emocional, biológica ou social. A valorização 
dos estudos acerca da espiritualidade em relação à saúde em países mais desenvolvidos, com a 
emergência de inúmeros estudos epidemiológicos que comprovam essa relação religião-saúde, 
legitimou essas constatações (vasConCeLos, 2006).

No entanto, a maioria da população brasileira (cerca de 75%) continua ligada à Igreja 
Católica. Nela, a questão da saúde é assumida direta ou indiretamente nos trabalhos das 
Comunidades Eclesiais de Base (CEBs) e em suas inúmeras pastorais (da criança, saúde, so-
briedade, terra, dos índios, portadores de deficiência física, presídios e direitos humanos etc.). 
Em qualquer recanto da nação, há grupos dessas distintas pastorais organizando práticas so-
lidárias de enfrentamento de problemas relacionados à saúde ou investindo na promoção da 
saúde. Muitas vezes, a equipe de saúde do SUS, por não conseguir compreender suas ações 
como práticas de saúde ou mesmo visualizá-las, por ter seu olhar focado na rotina do serviço, 
despreza as ricas possibilidades de parceria que poderiam ser construídas. A maior influên-
cia da teologia da libertação na Igreja Católica fez com suas práticas de saúde tivessem uma 
ênfase maior na dimensão política. Toda a experiência de luta social de seus grupos tem mos-
trado a possibilidade e a importância de integrar a dimensão espiritual no enfrentamento das 
dimensões sociais do processo de adoecimento e cura. Tem mostrado, também, que há uma 
espiritualidade da luta social capaz de gerar maior potência às mobilizações e enfrentamentos 
políticos (vasConCeLos, 2006, p. 95-111). 

A oposição dos papas João Paulo II e Bento XVI à teologia da libertação, em uma tentativa de 
trazer de volta a grande disciplina e hierarquia do catolicismo tradicional (Libânio, 1984), refreou 
parcialmente a expansão dessa forma de organização religiosa no Brasil; no entanto, continua 
muito presente na grande maioria das dioceses. 
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As práticas sociais de igrejas influenciadas pela teologia da libertação (presente também 
em várias igrejas evangélicas) têm trazido elementos muito inovadores para a cultura de en-
frentamento dos problemas de saúde, por articularem dimensões técnicas, psicológicas, es-
pirituais, estéticas e políticas. Experiências muito exitosas, desenvolvidas por Unidades Bá-
sicas de Saúde (UBS) do SUS, foram construídas a partir da integração de seus profissionais 
com grupos dessas igrejas. Há uma dimensão epistemológica dessa integração que vem sendo 
pouco ressaltada. O já referido dualismo do paradigma newtoniano e cartesiano de ciências 
gerou um tipo de prática em saúde que pretende ser orientado apenas pela razão e conheci-
mentos construídos racionalmente. Para tal paradigma, a presença de outras dimensões da 
subjetividade turvaria o agir objetivo e eficaz. Mas as ações construídas e estruturadas com a 
participação intensa de grupos religiosos são ‘regadas’ a emoção e espiritualidade, em meio 
a encontros organizados com celebrações e dinâmicas. Se entendermos a religiosidade, de 
acordo com a psicologia junguiana, como a forma mais utilizada pela população para expres-
sar e elaborar a integração por meio de uma linguagem simbólica das dimensões racional, 
emocional, sensitiva e intuitiva, ou a articulação das dimensões consciente e inconsciente da 
subjetividade humana e de seu imaginário coletivo, essa aproximação da equipe de saúde aos 
grupos religiosos, na construção de novas práticas, representa também uma superação episte-
mológica do paradigma newtoniano e cartesiano de ciências que está sendo legitimado pela 
eficácia social das práticas que tem gerado para o SUS.

As CEBs e as diversas pastorais da Igreja Católica são formas relativamente recentes de ação 
religiosa e social, mas o quadro atual da vida religiosa católica não é só composto de elementos 
novos. Organizações muito antigas da Igreja continuam muito presentes e ativas no cotidiano 
de inúmeras comunidades. Um exemplo importante é a Sociedade São Vicente de Paula, orga-
nização centenária com uma autonomia muito grande em relação ao clero católico, e ainda pre-
sente na maioria das periferias urbanas e rurais realizando atividades de identificação e apoio às 
famílias mais pobres. São grupos compostos, em sua maioria, por moradores da própria região, 
bastante pobres, que têm um trabalho muito organizado e persistente de apoio às famílias em 
situação especial de pobreza. Entretanto, esses são grupos tímidos, com uma visibilidade muito 
desproporcional ao tamanho de sua presença e ação. É preciso maior divulgação de estudos 
sobre a diversidade de formas de organização social presentes nas comunidades periféricas bra-
sileiras. O olhar dos profissionais muito centrado em formas mais tradicionais de organização 
popular faz com que muitos grupos importantes, com suas práticas e seus saberes tão diversos, 
não sejam considerados. 

As religiões afro-brasileiras são exemplos ricos de como formas bastante tradicionais de vida 
religiosa têm conseguido se organizar de modo inovador no enfrentamento de problemas de saú-
de. Em 2003, foi formada a Rede Religiões Afro-Brasileiras e Saúde, que vem realizando muitos 
seminários estaduais, regionais e nacionais para estudar, valorizar e aperfeiçoar as práticas de 
saúde há tantas décadas desenvolvidas nos terreiros. Multiplicam-se experiências muito ricas de 
enfrentamento de problemas de saúde mental, aiDs, sexualidade, dependência de drogas e vários 
outros, bem como de promoção da saúde pela valorização da auto-estima de grupos marginais e 
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da identidade negra. Pais e mães de santo vão se capacitando para uma ação em saúde que inte-
gre suas práticas espirituais com o saber científico e as políticas sociais. Lidam com grupos sociais 
de cultura muito própria que, por isto, costumam ter dificuldades na relação com os serviços 
públicos. Com sua linguagem simbólica rica, bonita, fortemente motivadora e tranformadora de 
atitudes diante das doenças, tais religiões têm ajudado a trazer para o setor da saúde uma melhor 
compreensão da dimensão espiritual no processo de luta pela vida (siLva, 2003). 

A dimensão espiritual na saúde vem sendo valorizada e fortalecida não apenas pelas religi-
ões, mas também pelos grupos de auto-ajuda. Apesar de o termo ‘auto-ajuda’ ser usado com 
vários sentidos, em geral os grupos de auto-ajuda se referem a uma série de movimentos anôni-
mos (os componentes não se identificam publicamente) formados por pessoas com problemas 
específicos e que se orientam por metodologias semelhantes ao AA, criado em 1935 nos Estados 
Unidos. Vários outros movimentos foram criados nesta perspectiva: Al Anon (com familiares 
de alcoólicos, no que chamam de co-dependência), Al Ateen (adolescentes familiares de alcoóli-
cos), Mulheres que Amam Demais, Neuróticos Anônimos, etc. No Brasil, existem 5.700 grupos 
de AA, com 120 mil participantes. 

Essas associações não recebem apoio de instituições públicas ou privadas e, por isso mes-
mo, demonstram uma enorme capacidade de organização autônoma dos participantes. São im-
portantes referências para os serviços de saúde de todo o Brasil encaminharem seus pacientes 
com alcoolismo, problema com baixíssima resolutividade pelos métodos médicos tradicionais. 
Apesar de terem sido criados por pessoas dependentes, e não profissionais de saúde, e conti-
nuarem a existir sem supervisão de especialistas, eles têm uma eficácia amplamente reconhe-
cida na sociedade. Trabalham com uma espiritualidade não vinculada a uma religião específi-
ca, apesar de vários autores identificarem uma inspiração no protestantismo norte-americano  
(DuMont, 1974). No entanto, muitas pessoas não-religiosas se envolvem muito nessas atividades. 
Os grupos de auto-ajuda inovam por apropriarem-se de elementos da vida espiritual advindos 
do cristianismo que transcendem as diversas religiões e por terem, com tais elementos, criado 
práticas extremamente potentes de enfrentamento de problemas de saúde muito difíceis, já que 
há a presença de dimensões inconscientes muito arraigadas. Apesar da origem norte-americana, 
elementos repetidamente presentes nas práticas de saúde do meio popular latino-americano são 
reafirmados: enfrentamento coletivo, solidário, com a busca pelos participantes da superação de 
desigualdades, compartilhamento intenso de dimensões subjetivas envolvidas, organização não 
dependente de especialistas e centralidade da dimensão espiritual.

Nas novas e contraditórias formas de organização e manifestação cultural das classes popu-
lares, integram-se dinâmicas internacionais e locais, como é o caso do narcotráfico. Essa não é 
apenas uma atividade ilícita que vem penetrando nas periferias urbanas de forma crescente; é 
uma forma de organização e manifestação de interesses de grupos juvenis. Ele interfere e reo-
rienta as várias outras formas de organização social local, pois ao mesmo tempo em que cria 
redes de apoio social próprias, desorganiza e desagrega muitas outras redes de solidariedade 
local. Reforça-se uma cultura individualista, competitiva e de violência na juventude e, por apa-
relhar com armas sofisticadas muitos grupos de periferia, gera formas audaciosas e agressivas 
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de afirmação de identidade e enfrentamento de humilhações e opressões. Além disso, por gerar 
medo e desencadear situações de extremo sofrimento, diminui a auto-estima dos moradores, 
desconstrói outras iniciativas de afirmação social e reforça o preconceito contra os pobres. 

Movimentos artísticos vêm também criando formas inusitadas de organização e expressão 
de identidade e interesses no mundo popular. Um exemplo marcante é o hip hop, movimento 
iniciado nos Estados Unidos na década de 1980, que se espalhou rapidamente pelas periferias 
urbanas de todo o Brasil com suas festas, grupos locais, rodas, músicas, compositores, danças e 
ritmos que passaram a ser importantes canais de construção de identidade, expressão de inte-
resses, elaboração de leituras de mundo e criação de novas formas de sociabilidade. É impres-
sionante a intensidade e a velocidade das transformações culturais e de organização social pelas 
quais as classes populares vêm passando. No entanto, os profissionais de saúde responsáveis 
pelos serviços destinados a essa parcela da população têm investido pouco no estudo e compre-
ensão de tais transformações. 

Grandes movimentos sociais, de abrangência nacional e importante força política, foram for-
mados nos últimos anos. Muitos deles vêm também se dedicando diretamente às questões da 
saúde, mesmo que elas não sejam o centro de suas atividades. Um exemplo importante é o Mo-
vimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra (MST) que, mesmo com sua grande força política, 
optou por orientar as práticas de serviços de saúde em seus acampamentos e assentamentos, não 
aceitando apenas reivindicá-los e, depois, participar de sua gestão. Esse movimento vem formando 
muitos de seus profissionais de saúde em cursos conveniados dos quais faz questão de participar 
da organização pedagógica. O MST tem buscado reorganizar as práticas de seus serviços de saúde, 
integrando-os às práticas organizativas locais. Valoriza-se muito a fitoterapia e outras tecnologias 
alternativas, tendo clareza das implicações políticas dos formatos técnicos de cada prática de saú-
de. Apesar da ênfase na dimensão política de suas práticas, os participantes abrem muito espaço 
para a dimensão espiritual. As várias reuniões realizadas por eles quase sempre são iniciadas ou 
encerradas com uma ‘mística’, uma dinâmica coletiva que busca, por meio de símbolos, histórias 
ou manifestações artísticas, expressar os sentidos e motivações do momento e da ação. 

Há ainda vários movimentos organizados por portadores de problemas específicos de saúde 
(hanseníase, deficiência física, aiDs, usuários de serviços de saúde mental, colostomizados, dia-
béticos) que têm colaborado muito com o questionamento e aperfeiçoamento das práticas tradi-
cionais de atenção, criação de redes de apoio solidário e de intercâmbio, construção e difusão de 
informações que julgam importantes (muitas vezes bastante diferentes das informações selecio-
nadas pelos profissionais) e resgate da auto-estima dos membros. Mais uma vez, não aceitam sim-
plesmente reivindicar mais recursos e serviços e participar de sua gestão; insistem em participar 
da redefinição das várias práticas técnicas de tratamento e promoção da saúde e em organizarem 
iniciativas próprias, com grau significativo de autonomia em relação às instituições de apoio.

Diferentemente do que acontece em muitos outros países, no Brasil, as ONGs foram for-
madas principalmente a partir de grupos ligados aos movimentos sociais, mantendo um grande 
vínculo com os mesmos e continuando várias de suas formas de atuação (souza, 1991). No 
setor saúde, vêm se ocupando de muitas frentes, mas é no enfrentamento da aiDs que elas mais 
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se expandiram, devido à integração com a política nacional de enfrentamento desta patologia. 
Formaram-se fóruns ONG/aiDs nos vários estados brasileiros que vêm articulando a ação das 
diversas ONGs do setor.  Além de promoverem mobilizações reivindicativas, influenciarem for-
temente as políticas sociais, prestarem assessoria jurídica e atuarem nos meios de comunicação 
de massa para divulgar suas perspectivas sobre o problema, elas têm tido um forte investimento 
na criação de práticas bastante diferenciadas e criativas de cuidado e apoio aos doentes e pes-
soas portadoras do vírus, de prevenção junto aos grupos populacionais mais vulneráveis e de 
educação da população em geral. Muitas das práticas de atenção e prevenção, hoje incorporadas 
aos serviços públicos de saúde, foram concebidas e aperfeiçoadas por ONGs. A diversidade 
dessas ONGs permite o investimento em formas muito diferentes de atuação. 

Outra frente de atuação das ONGs no setor saúde que tem mostrado imensa capacidade de 
inovação em termos de prática de atenção e prevenção, é o campo voltado para a redução de 
danos decorrentes do uso de drogas. Por lidarem com um público extremamente marginaliza-
do, considerado muito próximo da criminalidade e extremamente perturbado emocionalmente, 
exigem-se abordagens muito criativas e bastante diferentes dos modos mais conhecidos de atu-
ação em saúde, a ponto de causarem rejeição em pessoas que não conhecem o contexto onde 
atuam. Apesar de serem financiadas principalmente com o objetivo de diminuir a transmissão 
de aiDs, hepatites B e C, essas ONGs foram desenvolvendo formas muito sutis de aproximação 
e cuidado a dependentes químicos que têm encantado e, inclusive, resgatado auto-estima e 
promovido atitudes solidárias entre os usuários de drogas que, algumas vezes, o que consegue 
trazê-los para uma vida mais digna. Os serviços estatais não teriam liberdade para desenvolver 
estas práticas. Tais organizações são um exemplo muito rico da possibilidade de criação de prá-
ticas inovadoras de saúde em situações extremamente difíceis, que rompem com o paradigma 
biomédico, apontando importantes caminhos em direção à integralidade da atenção. 

Práticas de integralidade em saúde: contra uma construção centrada apenas 
em iniciativas e na lógica dos profissionais de saúde

A expansão do PSF tem inserido milhares de profissionais no meio popular. Assiste-se a 
algo correlato ao que aconteceu nas décadas de 1970 e 1980 quando muitos profissionais de 
saúde, dedicados à militância política contra a ditadura militar, inseriram-se profundamente nas 
comunidades periféricas e tiveram a oportunidade de conhecer de perto a cultura e o contexto 
de opressão e miséria ali existente. Essa nova leva de inserção profissional, agora muito mais 
ampla numericamente, no ambiente de vida das classes populares, tem possibilitado um grande 
movimento de redefinição das práticas da atenção básica. Diferentemente do que acontece nos 
hospitais e nos grandes ambulatórios, os profissionais das unidades do PSF têm acesso constan-
te a informações vindas da população que apontam para as limitações das práticas do modelo 
biomédico. Nos últimos dez anos, cresceu muito o interesse de inúmeros profissionais da área 
pelo questionamento, estudo e redefinição das práticas profissionais. Alguns deles, mais bem 
preparados para uma relação dialogada com a população e os seus movimentos, vêm criando 
novas práticas de extrema eficácia social. 
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Algumas dessas práticas se aperfeiçoaram e se consolidaram, possibilitando que pudessem ser 
expandidas para muitos outros locais. O exemplo mais importante é o da Terapia Comunitária, 
desenvolvida pelo Projeto Quatro Varas, em Fortaleza, sob o comando do médico Adalberto Bar-
reto. Orientado pela psicologia sistêmica, a educação popular e a antropologia, em intensa intera-
ção com a população e os movimentos sociais locais, foi sendo desenvolvida a técnica da Terapia 
Comunitária. Princípios básicos foram definidos, cuidados metodológicos foram padronizados 
e organizaram-se os conhecimentos mais importantes para sua implementação. De uma prática 
de saúde local construída processualmente, surgiu uma técnica de abordagem do sofrimento 
psíquico em comunidades populares suficientemente clara e padronizada, ou seja, possível de 
ser expandida nacionalmente, inclusive para locais sem profissionais de nível superior que a pu-
dessem acompanhar. Trata-se, portanto, de um processo de maturação teórica e prática de uma 
experiência inicialmente local a ponto de se tornar uma técnica com possibilidades de expansão 
para outros contextos bastante diferentes. Uma vez difundida, essa técnica tende a levar consigo 
os princípios teóricos da educação popular, da psicologia sistêmica e da valorização da cultura 
local, mesmo que as pessoas que a operem nas novas localizações não conheçam muito tais prin-
cípios. Trata-se de um caminho a ser percorrido por outras práticas desenvolvidas localmente. 

Se nas décadas de 1980 e 1990 o centro do interesse do movimento sanitário foi principal-
mente a criação do arcabouço jurídico e administrativo do SUS, na atual década começa a cres-
cer o interesse na redefinição das práticas de saúde nos serviços expandidos. O Ministério da 
Saúde passou a organizar Mostras Nacionais de Produção em Saúde da Família, com Concursos 
Nacionais de Experiência em Saúde da Família. O conceito de práticas exitosas em saúde da 
família começou a ser divulgado. Em 2000, foi criado, no Instituto de Medicina Social da Uni-
versidade Estadual do Rio de Janeiro, o Laboratório de Pesquisas sobre Práticas de Integralidade 
em Saúde (Lappis) que vem desenvolvendo intensa programação voltada a repensar as práticas 
de atenção à saúde na perspectiva de integralidade. Mas é importante não repetir o erro come-
tido pelo Movimento Sanitário em outros momentos em que enfatizou muito o trabalho dos 
profissionais e intelectuais do setor da saúde e valorizou pouco as contribuições da participação 
popular na construção dessas práticas integrais. 

Os movimentos sociais e as redes locais de apoio social têm apontado para dimensões im-
portantes da integralidade que ainda são pouco valorizadas pela maioria dos pesquisadores. É 
importante ouvir, estudar e valorizar mais o que se tornou motivo de tanta insistência da parte 
dos movimentos sociais. Para tanto, é preciso olhar para as iniciativas e lutas populares de forma 
menos focada na dimensão do controle social. 

A Articulação Nacional de Movimentos e Práticas de Educação Popular e Saúde (aneps)2, 
criada em 2003, tem representado um importante espaço de visibilidade política e debate destas 
práticas de saúde construídas em conjunto com os movimentos sociais. Nos seus encontros 
estaduais e nacionais, bem como na sua lista de discussão pela Internet e nos textos produzi-
dos por seus participantes, esta questão tem sido esclarecida. O presente texto representa uma 
tentativa de sistematização das discussões que aí tem acompanhado. Mas é preciso um esforço 

2Para maiores informações acessar: http://br.groups.yahoo.com/group/aneps/



287

Para além do controle social: a insistência dos movimentos sociais em investir na redefinição das práticas de saúde

teórico maior para tornar mais claras e visíveis do ponto de vista político as contribuições dos 
movimentos sociais para a integralidade em saúde. 

Considerações finais
A maioria das atuais práticas técnicas de atenção à saúde foi criada regida pela lógica do 

capitalismo, em seus centros de pesquisa médica. São práticas que induzem ao consumo exa-
gerado de mercadorias e serviços, reforçam os caminhos individualistas na busca pela saúde, 
deslegitimam saberes e valores da população, consolidam a racionalidade instrumental e fria da 
modernidade e reforçam o poder da tecnoburocracia estatal e empresarial. Sob sua aparência 
técnica e racional, elas escondem lógicas e interesses de acumulação de capital e legitimação 
política e, portanto, não são neutras: representam a cristalização das lógicas e interesses dos gru-
pos que as geraram. Ao serem difundidas, reforçam a lógica capitalista na micro capilaridade do 
tecido social. São instrumentos dos grupos dominantes para manterem sua hegemonia cultural 
e política sobre o restante da sociedade. 

A insistência dos movimentos sociais e das redes locais de apoio social em redefinirem as prá-
ticas de saúde tem um significado político que não está sendo devidamente valorizado e explici-
tado entre os profissionais ligados ao campo da saúde coletiva. Ela pode ser entendida como uma 
tentativa de desconstrução das lógicas e interesses presentes nas práticas técnicas dominantes nos 
serviços de saúde e de ampliação das dimensões de solidariedade, amorosidade e autonomia entre 
pessoas no enfrentamento dos problemas de saúde. O Movimento Sanitário, muito preocupado 
com a redefinição do desenho institucional do SUS, tem valorizado pouco esta insistência. 

Saúde não se alcança apenas com mais e melhores serviços de saúde, tal como hoje são con-
cebidos. Saúde, entendida de forma ampla, pressupõe justiça, integração e respeito ao meio am-
biente, valorização das dimensões subjetivas profundas das pessoas e democratização sem fim das 
relações sociais no mundo da economia, nas famílias, comunidades, instituições e organizações 
civis. Não basta investir na democratização da gestão das políticas de saúde; é preciso investir, 
também, nas relações sociais que criam condições para a saúde acontecer vida das pessoas. 

A assistência à saúde, pela grande presença de seus serviços na capilaridade da sociedade, 
pode contribuir muito para isto. Muitas experiências comunitárias vêm demonstrando a forte 
potencialidade das ações de saúde na reorientação da vida social. Para isto, é necessário um 
movimento de redefinição das práticas sanitárias e da forma como os serviços se relacionam 
com a população, ouvindo-se e valorizando-se as contribuições e criações já desenvolvidas nos 
movimentos e nas redes sociais. 

Iniciativas populares podem se expandir e multiplicar com pequenos apoios das instituições 
públicas que respeitem sua autonomia. Muitas dessas iniciativas são frágeis e podem perder 
a potencialidade de solidariedade, de ampla participação e de valorização dos saberes locais 
próprios se tratadas de forma pouco compreensiva por gestores e profissionais de saúde, com 
promessas de recursos materiais. Não basta anunciar e desejar desenvolver formas dialogadas 
e participativas de relação com a população. Essa é uma relação assimétrica e que torna difícil 
o diálogo respeitador da autonomia popular. A Educação Popular tem se mostrado um saber 
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importante neste processo; é uma arte e um saber, desenvolvidos na América Latina e respei-

tados em todos os continentes, de condução desta difícil relação entre trabalhadores sociais e a 

população, voltados para a construção de uma sociedade sem opressão a partir da participação 

ampliada dos grupos sociais subalternos e seus movimentos. 

A democratização radical da vida social tem um grande efeito no processo de democratiza-

ção interna das políticas de saúde por caminhos muito mais amplos que o simples fortalecimen-

to dos conselhos e suas conferências voltadas para o controle de sua gestão. Muito se discute 

hoje sobre como fortalecer o controle social através de estratégias de apoio e reorganização dos 

conselhos e conferências de saúde. Há muito a se fazer nesse sentido, mas o controle social 

pleno só virá com a democratização radical da vida social, o que exige enormes esforços a se-

rem desenvolvidos fora do espaço de tais conselhos e conferências. Esse processo depende de 

dinâmicas políticas e econômicas gerais, mas o setor de saúde terá muito com o que contribuir 

se passar a encarar o investimento na democratização da vida social e o enfrentamento das 

opressões como parte central do trabalho de promoção da saúde.
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