
 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

          FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO E CIÊNCIAS CONTÁBEIS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO 

MESTRADO ACADÊMICO EM ADMINISTRAÇÃO 

 

 

 

 

 

O SENTIDO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

NO SETOR DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI-RJ 

 

 

 

 

 

Angeline Coimbra Tostes de Martino Alves 

 

 

 

Prof. Dr. Cláudio Roberto Marques Gurgel 

Orientador 

 

 

 

Niterói, agosto/2015 



 

 

ANGELINE COIMBRA TOSTES DE MARTINO ALVES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O SENTIDO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS 

NO SETOR DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI-RJ 

 

 

 

 

 

 

 Dissertação apresentada ao Mestrado Acadêmico, do 

Programa de Pós-graduação em Administração da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Mestre em Administração. 

 

 

 

 

Orientador: 

Prof. Dr. Cláudio Roberto Marques Gurgel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niterói, RJ 

Agosto/2015 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A474    Alves, Angeline Coimbra Tostes de Martino 

                   O sentido da participação social: um estudo de casos múltiplos no setor de política     

             urbana de Niterói-RJ  / Angeline Coimbra Tostes de Martino Alves - 2015 

              106f. 

                   Dissertação (Mestrado Acadêmico em Administração) – Universidade Federal      

              Fluminense, Faculdade de Administração e Ciências Contábeis, Programa de Pós-  

              graduação em Administração, Niterói, 2015. 

              

                    Orientador: Cláudio Roberto Marques Gurgel, DSc. 

 

                    1.Participação social. 2. Política urbana. 3. Estudo de caso. 4. Niterói (RJ). I.  

                     Gurgel, Cláudio Roberto Marques, orient. II. Universidade Federal Fluminense, 

                     Faculdade de Administração e Ciências Contábeis. III. Título. 

                                                                                                                                                                      

CDD.301.11           

 
Elaborado pela Biblioteca de Administração e Ciências Contábeis (BAC) da SDC/UFF com os dados fornecidos pela autora. 

 

 

 

 

 



 

 

ANGELINE COIMBRA TOSTES DE MARTINO ALVES 

 

 

 

 

O SENTIDO DA PARTICIPAÇÃO SOCIAL: UM ESTUDO DE CASOS MÚLTIPLOS NO 

SETOR DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI-RJ 

 

 

 

 Dissertação apresentada ao Mestrado Acadêmico, do 

Programa de Pós-graduação em Administração da 

Universidade Federal Fluminense, como requisito parcial 

para a obtenção do título de Mestre em Administração. 

 

 

 

Aprovada em 27 de agosto de 2015. 

 

 

BANCA EXAMINADORA 

________________________________________ 

Prof. Dr. Cláudio Roberto Marques Gurgel  

PPGAd – UFF / Orientador 

_________________________________________ 

Prof. Dr. Carlyle Tadeu Falcão de Oliveira 

PPGAd - UFF 

 

 

__________________________________________ 

Prof. Dr. Elcemir Paço-Cunha 

PPGSS - UFJF 

 

 

 

Niterói, 2015 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aos meus pais, Miguel Angelo e Maria Inez (in memorian), por tudo o que representam; e 

aos meus irmãos, pela amizade. 

 

 

 

 

  



 

 

AGRADECIMENTOS 

 

 

Aqui fazemos o mínimo, manifestamos publicamente nosso agradecimento a inúmeros 

personagens que contribuíram no processo de construção desse trabalho. 

Agradeço em primeiro lugar ao meu orientador, Prof. Cláudio Roberto Marques 

Gurgel, pelo aprendizado constante, pela serenidade e paciência com que conduziu essa 

orientação, concedendo-me certa liberdade de ação, sem com isso perder o controle de cada 

acontecimento ou alteração de rumo. Se concluo o curso, simbolicamente registrado nessa 

dissertação, um dos motivos foi ter acertado na escolha do orientador. Encontrei a segurança, a 

seriedade, a competência intelectual e o exemplo que esperava e necessitava. 

Agradeço aos professores Carlyle Tadeu Falcão de Oliveira (PPGAd UFF) e      

Elcemir Paço-Cunha (PPGSS UFJF), membros da banca examinadora, por aceitarem o 

compromisso e pelas contribuições feitas durante o percurso. Assim também agradeço àqueles 

professores que integraram bancas anteriores – qualificação e projeto.  

Agradeço ao Prof. Frederico José Lustosa da Costa pela contribuição dada através de 

uma de suas disciplinas, cujo resultado integra esse trabalho. Através dele agradeço a todos os 

professores do PPGAd UFF. 

Agradeço ainda à Íris, assistente da coordenação, que sempre nos atendeu com alegria 

e presteza. 

Através da Maria Cristina Viegas e da Rosane Aurore Romão Juliano, agradeço a 

todos os mestrandos que nos antecederam, pelas dicas e pela amizade confortante. Agradeço 

também aos que nos sucederam, aos novos mestrandos, da turma 2014, pela energia renovada 

que ajudou a dar fôlego, quando pensava não existir mais.  

Aos mestrandos da turma 2013, que comigo iniciaram e com quem dividi as angústias 

e incertezas, também as alegrias e conquistas, agradeço sinceramente. As grandes diferenças 

individuais foram extremamente enriquecedoras, não só nos debates em sala de aula, mas no 

que fizemos em grupos seletos e também pelas divergências, que sempre nos fornecem um 

tempero mais saboroso na caminhada. 

Em especial, agradeço ao companheiro Adriano Neves, que esteve comigo em todas 

as defesas, sempre transmitindo determinação; à Amanda Quintela e à Alessandra Bellas, 

representantes de turma, por estarem de prontidão; ao Bernardo e à Sabrina, por me ensinarem 

a arte de fazer trabalho em grupo com liberdade e aprendizado; à Bárbara e ao seu pai “Seu” 



 

 

Zé, Prof. José Alberto Bandeira Ramos, pela alegria de viver e companhia sempre agradável. 

Viva, viva! 

Agradeço ainda a todos os que me receberam no COMPUR e no FOPUR e também 

àqueles entrevistados. 

Finalmente, agradeço aos meus amigos e familiares, pela presença constante, pelo 

apoio e pela compreensão da minha necessária ausência durante esses 2 anos, em momentos 

que julgavam ser prioritários. 

À Luciane, uma prima e amiga exemplar; ao Gustavo Gomes, pela amizade aguçada 

nesses últimos tempos e pela tradução do abstract; à Janaína, Rosane e Caroline, por 

entenderem bem o que se passa na cabeça de um mestrando e me ajudarem a manter o controle, 

seguir firme sem perder o riso. 

À minha querida irmã, Ana Paula, por ser minha grande companheira de jornada. Um 

verdadeiro “anjo da guarda”! 

Finalmente, agradeço à CAPES, que concedeu bolsa para que pudesse realizar essa 

pesquisa. À Universidade Federal Fluminense, que mais uma vez me acolhe, em nova fase 

acadêmica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“O destino universal dos bens não é um adorno retórico da doutrina social da Igreja. É uma 

realidade anterior à propriedade privada. A propriedade, sobretudo quando afeta os recursos 

naturais, deve estar sempre em função das necessidades das pessoas. E estas necessidades não 

se limitam ao consumo. Não basta deixar cair algumas gotas, quando os pobres agitam este 

copo que, por si só, nunca derrama. Os planos de assistência que acodem a certas emergências 

deveriam ser pensados apenas como respostas transitórias. Nunca poderão substituir a 

verdadeira inclusão: a inclusão que dá o trabalho digno, livre, criativo, participativo e 

solidário". 

 

(Papa Francisco, num discurso proferido no Encontro Mundial dos Movimentos Populares, 

em Santa Cruz de la Sierra, no dia 09-jul-2015). Disponível em: 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/544477-qesta-economia-mataq-afirma-papa-francisco. 

Acesso em: 10-jun-2015). 

 

 

 

"Numa democracia verdadeira, é o modelo econômico que se subordina ao modelo cívico. 

Devemos partir do cidadão para a economia e não da economia para o cidadão"  

 

(Milton Santos, "O Espaço do Cidadão", 2002, p. 5). 

 

 

 

http://www.ihu.unisinos.br/noticias/544477-qesta-economia-mataq-afirma-papa-francisco


 

 

 

RESUMO 

 

O objetivo deste trabalho é identificar o sentido das instituições participativas, como espaço de 

deliberação, participação e controle social - em face do frequente diagnóstico de mau 

desempenho dos seus mecanismos de funcionamento. Inicialmente, buscou-se contextualizar o 

período que vai do final da década de 1960 adiante, para que se possa compreender os efeitos 

da crise do sistema fordista na economia, na sociedade e no Estado. Depois foi abordada a teoria 

democrática, desde a Grécia, para que ficassem claros os efeitos do poder e da riqueza nas 

relações entre Estado-sociedade. É a relação dialética entre Estado-sociedade, ou seja, entre a 

necessidade de desemancipação das classes dominantes (Estado) para que as demais se 

emancipem, que explica muito dessas contradições e ambiguidades, que perduram até hoje, sob 

o prisma da crise de representatividade. Foi utilizada a Teoria da Democracia Deliberativa de 

Jürgen Habermas para analisar os estudos múltiplos de caso, cujos objetos empíricos foram: o 

Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói (COMPUR) e o Fórum de Política Urbana 

de Niterói (FOPUR). Na tentativa de compreender como os governos eleitos após o período da 

redemocratização brasileira, de forma direta, se relacionaram com essas instituições, um dos 

capítulos se ocupa de caracterizar esse período até chegar à década de 1990, quando entra em 

cena no Brasil uma disputa entre dois projetos políticos: o gerencial e o societal. Através dos 

estudos empíricos e da revisão bibliográfica foi possível não só responder aos objetivos do 

trabalho, mas verificar o quão subjugadas à economia estão a política e a sociedade, em virtude 

dos efeitos de uma ideologia hegemônica internacional. Assim, observa-se através da análise 

de discurso das entrevistas e da observação não-participante das reuniões, várias das respostas 

que esse trabalho pretendia encontrar, como compreender, que apesar das dificuldades, essas 

instituições têm um papel de suma importância para o desenvolvimento da sociedade como um 

todo.  

 

Palavras chaves: democracia, participação social, instituições participativas, gestão social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 

 

The aim of this work is to identify the sense of participative institutions as an area of 

deliberation, participation and social control due to the frequent diagnosis of their mechanisms 

of working. Initially we sought to contextualize the period that goes from the 60´s on, to 

understand the effects of the crise in the fordist system in economy, society and State. After it 

was addressed the democratic theory, since Greece, to get clear the effects of the power and 

richness in the relations between State and society. It was the diacletical relation between State 

and society, in other words, between the necessity of disenfranchisement of the dominant 

classes (State) for the others to emancipate, which explains lots of these contraditions and 

ambiguities that last until now, following the perspective of the crise of representativeness. It 

was used the theory of deliberative democracy of Jürgen Habermas to analyse the multiple 

studies of the case whose empirical objects were: the Municipal Council of Urban Politics of 

Niterói (COMPUR) and Forum of Urban Politics of Niterói (FOPUR). In an attempt to 

understand how the governaments elected after the period of Brazilian redemocratization, in a 

direct way, had a relation with these instituitions. One of the chapters aims to characterize this 

period until the 90´s, when a dispute between two political projects, the managerial and societal, 

happens in Brazil. Through the empirical studies and bibliographical review were possible not 

only to reply the aims of the work but also to verify how subdued to economy, politics and 

society are, due to the effects of an international hegemonic ideology. Therefore, we observe 

through the analysis of the discourse of de interviews and non-participant observation of the 

meetings, lots of the answers that this worked intended to find, like understand that, in spite of 

difficulties, these instituitions have an important role for the development of the whole world. 

 

Key words: democracy, social participation, participative instituitions, social management 
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INTRODUÇÃO 

 

A participação social é tema de vários estudos e vem sendo tratada por vários 

especialistas de áreas de conhecimento variadas. Muitos destes estudos se detêm no exame dos 

problemas/dilemas por que passa a participação social refletindo sobre formas que possam fazê-

la avançar, no sentido de “democratizar a democracia”.1 

Após ampla ação popular dos movimentos sociais, no Brasil da redemocratização, a 

Constituição Federal de 1988 (CF/88) institucionalizou espaços de participação como os 

conselhos gestores de políticas públicas, as conferências e alguns fóruns participativos, que se 

multiplicaram no país e foram reproduzidos em vários países. Pode-se falar ainda de criações 

infraconstitucionais, na mesma direção, como é o caso do orçamento participativo (GENRO e 

SOUZA, 2001). 

A despeito de vários dos dilemas por que passam essas instituições participativas – 

troca de favores, cooptação, clientelismo –, questões arraigadas na cultura política brasileira, 

como demonstram vários intelectuais, como Caio Prado Júnior, Darcy Ribeiro, Oliveira 

Vianna, Sérgio Buarque de Holanda, Paulo Freire e tantos outros, a proposta continua a ser 

debatida, defendida e trabalhada nos governos, nas organizações e na academia.  

A insistência nesse projeto de ampliação da democracia no âmbito do capitalismo 

brasileiro é o problema que inspira esse trabalho, que assim se propõe a questionar qual o 

sentido da participação social. 

Além dos problemas ligados à cultura política brasileira, acredita-se que existam 

outros problemas ligados à superestrutura, à política, à economia, à ideologia, que interferem 

no bom ou mau funcionamento dessas instâncias participativas. 

Por isso, nessa linha de investigação, esse trabalho se propõe a discutir o tema da 

participação social, tendo por objetos empíricos o Conselho Municipal de Política Urbana de 

Niterói e o Fórum de Política Urbana de Niterói. 

Segundo Côrtes (2005, p. 144), os conselhos gestores de políticas públicas 

“apresentam uma vitalidade, em termos de envolvimento de participantes, e um nível de 

disseminação pelo país e pelas diversas áreas de política social, que não encontram paralelo”em 

países como Itália, Estados Unidos ou Canadá, onde existem fóruns institucionalizados, aos 

quais os do Brasil se assemelham. 

                                                 
1 Expressão utilizada por Boaventura Souza Santos, quando quer se referir a um aprofundamento ou à construção de uma 

democracia de alta densidade. 
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Assim, parece justificada a indagação central desse trabalho: apesar dos graves e 

frustrantes problemas existentes para o bom funcionamento dessas instituições participativas, 

na direção da transformação social, por que elas permanecem? Qual é o sentido da participação 

social no Brasil?  

Nosso problema consiste em ter uma explicação para a sobrevivência do discurso e 

dos mecanismos de participação, cujo desempenho, segundo a literatura, em condições normais 

de qualquer organização, já teria cerrado suas portas. 

Como será detalhado adiante, tratando de metodologia, procuraram-se as respostas 

para este problema na literatura, em documentos e em pesquisa de campo. 

Nossa delimitação geográfica é a cidade de Niterói onde se localizam os espaços de 

participação social objetos de nossa observação direta. Trata-se de uma cidade localizada na 

região metropolitana do estado do Rio de Janeiro. É uma das cidades de maior Índice de 

Desenvolvimento Humano (IDH) do país, porém, se depara com um desafio enorme de 

organização urbana. Apesar do elevado índice, só para citar um exemplo, a tragédia do Morro 

Bumba, como ficou conhecida, ocorrida em 2010, levou inúmeras pessoas das classes mais 

vulneráveis a viverem em condições precárias ou ficarem sem moradias, fora o elevado número 

de vítimas.2 

O objetivo geral dessa pesquisa é identificar o sentido das instituições participativas, 

como espaço de deliberação, participação e controle social - em face do frequente diagnóstico 

de mau desempenho dos seus mecanismos de funcionamento. Para tal objetivo, foi necessário 

alcançar alguns objetivos intermediários: 

 

1) Analisar, através de revisão bibliográfica, como ocorreu essa 

passagem da participação social não institucionalizada para a 

participação social institucionalizada, sobretudo no período da 

redemocratização, do final da ditadura militar até o início da década de 

1990; 

 

2) Verificar a forma como os governos nacionais e subnacionais, eleitos 

de forma direta (FHC e Lula), se relacionaram com essas instituições 

participativas; e 

 

3) Analisar a participação social e a representação de interesses, não só 

de forma quantitativa como qualitativa, nesses espaços públicos, como 

os atores envolvidos no processo se relacionam e se há empoderamento 

                                                 
2Sobre a tragédia do Morro do Bumba, ocorrida em 07-abr-2010, veja notícia recente da imprensa, que corrobora com a 

informação de que muitas famílias ainda não tiveram sua moradia solucionada e novas se instalam no mesmo local do acidente 

(SAENEN e MELLO, 07-abr-2015, O Globo). 
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dos atores sociais, para que possam ampliar seus direitos e exercer o 

controle social e o accountability. 

 

Parte-se das seguintes suposições: 

 

I) Enquanto se institucionalizava no Brasil a participação, já estavam em andamento na 

Europa e nos Estados Unidos as reformas administrativas de cunho gerencial, com 

base no neoliberalismo, na ideia de Estado Mínimo. O estado neoliberal com seus 

princípios, cujo foco está na regulação via mercado, desconstituiu a solidariedade 

social, ponto crucial do estado de bem estar social. Nesse sentido, a 

criação/delimitação do espaço público – via instituições participativas - parece ter 

beneficiado a penetração e o controle, por parte do Estado, do clamor popular, 

permitindo que as ideias hegemônicas se implantassem sem muita resistência. 

 

II) Os governos que vieram a partir da década de 1990, até mesmo a coligação 

representada pelo Partido dos Trabalhadores, que chegou ao poder com o apoio dos 

movimentos sociais, acabou por seguir a mesma cartilha, neoliberal. 

 

III) Os representantes do Estado, eleitos, não cedem sua soberania para que a democracia 

participativa consiga de fato coexistir com a democracia representativa. É o estado 

empresário, com foco em resultados. O discurso nas instituições participativas, 

sobretudo dos atores estatais, representa mais o discurso empresarial do que o social. 

 

A consolidação da democracia é o maior desejo das forças progressistas, porém 

encontra barreiras. Após um quarto de século da promulgação da Constituição Federal brasileira 

de 1988, parece fundamental analisar de forma crítica o papel que as instituições participativas 

têm assumido desde sua criação. Segundo Pontual (s/d), diversas redes de movimentos sociais 

e organizações não-governamentais têm ampliado a discussão sobre as reformas políticas para 

incluir no debate os mecanismos de democracia direta e participativa. O que vai ao encontro da 

necessidade dessa avaliação. 

Segundo Justen e Gurgel (2012, p.4), “talvez por força do caráter legal, dado que 

decorre de um dispositivo constitucional, podemos dizer que institucionalmente, no Brasil, são 

os Conselhos setoriais  [...]  que  melhor  explicitam  a  materialidade  do controle social, como 

instrumentos formais e reais”. Portanto, esses conselhos poderiam ser instâncias de viabilização 

da participação da sociedade organizada, alcançando um mais elevado grau de democracia, 

inclusive de democracia participativa. 

Esse trabalho deverá contribuir para reunir informações e análise sobre a participação 

social no Brasil, buscando entender alguns de seus dilemas contemporâneos e sobretudo como 
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as instituições participativas sobrevivem apesar de sua inefetividade. Isso permite uma melhor 

compreensão do problema e também traz à tona questões contemporâneas como as 

manifestações de junho de 2013, que foram uma demonstração de que a população não acredita 

nas formas institucionalizadas de participação.  

A partir de um entendimento melhor desses dilemas é possível na academia e também 

junto aos movimentos sociais buscar novos caminhos. Questões levantadas na proposta de 

reforma política, como a do fim do financiamento de campanhas eleitorais por empresas 

privadas, são postas em tela com dados empíricos que advertem para a urgência desse debate. 

Por outro lado, deverá contribuir para uma melhor avaliação do processo decisório de 

políticas públicas, sobretudo através dos conselhos gestores e fóruns, e também, para o melhor 

entendimento e aprimoramento desses espaços públicos. A sistematização do arcabouço teórico 

e a pesquisa empírica servirão tanto para a academia como para a sociedade, sobretudo para os 

movimentos sociais refletirem sobre a forma de atuação nesse processo decisório. 

Contribui também para uma maior aproximação da universidade em relação às 

questões da sociedade onde ela está inserida. 

De acordo com Gil (2008), esse trabalho se classifica quanto à natureza, como uma 

pesquisa aplicada, haja vista que envolve questões de interesses locais e a geração de 

conhecimento voltada à solução de problemas específicos.  

Será utilizada a pesquisa descritiva combinada com a pesquisa explicativa. As 

pesquisas descritivas objetivam a descrição de características de determinada população ou 

fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis. As explicativas buscam identificar 

os fatores que determinam a ocorrência dos fenômenos (Ibid.).  

Quanto ao procedimento metodológico a ser utilizado optou-se pelo estudo de casos 

múltiplos (YIN, 2001). Esse tipo de abordagem se desenvolve a partir de estudo exaustivo e em 

profundidade de poucos objetos, possibilitando a ampliação do conhecimento sobre o tema.  

Os objetos de análise empírica a princípio seriam dois conselhos gestores de políticas 

públicas, em setores distintos, política urbana e cultura, no município de Niterói-RJ. No entanto, 

o Conselho Municipal de Cultura de Niterói (CMCN) não foi de fácil acesso à pesquisadora, 

que levou alguns meses para conseguir localizar seus representantes e o local das reuniões.  

A pesquisadora contatou a Fundação de Arte de Niterói (FAN), ligada à Secretaria 

Municipal de Cultura, por telefone, onde foi informada de que as reuniões eram no Solar do 

Jambeiro, mas não souberam informar a data e o horário. Falou com a Secretaria Municipal de 

Cultura que forneceu o celular de uma moça que teria as informações, mas esse telefone nunca 

atendeu. 
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No sítio da secretaria havia um link direcionando à página de um blogue3, que seria do 

referido conselho. Através da lista de membros constante neste espaço, foi contatado o ex-

presidente, por e-mail4, que informou ter saído do conselho e não dispor de informações sobre 

as reuniões da nova gestão, sugeriu contato com a secretaria. Diante desse impasse, decidiu-se 

por enviar e-mail a todos os membros constantes do referido blogue, que hoje, sabe-se que são 

integrantes da gestão passada. Eis que chegaram algumas respostas, uma delas com o contato 

do atual presidente.5 

Daí em diante, buscou-se assistir às reuniões, a partir do mês de setembro, mas não 

houve quórum; em outubro, a reunião que ocorre normalmente na terceira segunda-feira de 

cada mês, foi adiada para o dia 27, o que inviabilizou a observação da pesquisadora, devido às 

eleições nacionais. A pesquisadora vota em outra cidade.  

No mês de novembro, a pesquisadora estava em Manaus apresentando trabalho no 

evento organizado pelo PPGAd UFF, “V Encontro Nacional Administração e Pensamento 

Social Brasileiro – ‘Vozes da Amazônia’”, onde também era uma das organizadoras. Assim, 

ficou impossível, no ano de 2014, fazer a observação pretendida nesse conselho. 

Ademais, verificou-se que o CMCN passa por reformulações, mas ainda atua no 

âmbito somente da consulta, não tendo caráter deliberativo, o que prejudica o objetivo principal 

dessa pesquisa, em face de haver pouca atuação desse conselho nas decisões de política pública 

no município. O caráter deliberativo deverá surgir tão logo o município aprove o Plano 

Municipal de Cultura, que implementará o Sistema Municipal de Cultura, arranjo institucional 

da política cultural a nível nacional, com a descentralização devida.  

Assim, optou-se por utilizar um outro objeto empírico, em substituição a esse 

conselho, tendo em vista que traria mais informações à pesquisa, bem como questões 

inovadoras. As reuniões já vinham sendo observadas, junto ao Fórum de Política Urbana de 

Niterói (FOPUR). 

No início da observação realizada junto ao Conselho Municipal de Política Urbana de 

Niterói (COMPUR), observou-se a existência do FOPUR, estrutura paralela ao COMPUR e 

que mostra uma forma de mobilização e reação da sociedade às dificuldades encontradas dentro 

das estruturas institucionais existentes. 

                                                 
3 Blogue “Conselho Municipal de Cultura Niterói – Rumo ao Sistema Municipal de Cultural”, disponível em: 

http://culturaniteroi.blogspot.com.br/. Acesso em 22-jun-2015. A última postagem é de 12-ago-2013. 

 
4E-mail enviado em 16-jun-2015 e resposta recebida em 20-jun-2015. 

 
5E-mails enviados em setembro. 

http://culturaniteroi.blogspot.com.br/
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Portanto, a pesquisa se desenvolveu através de dois objetos empíricos de estudo: o 

COMPUR e o FOPUR.  

Os seguintes procedimentos foram utilizados: revisão bibliográfica, análise 

documental (legislações, regimentos internos, atas, etc.), observação não-participante nas 

reuniões do Conselho e do Fórum no município selecionado durante todo o ano de 2014, 

entrevistas semi-estruturadas e análises qualitativa e quantitativa dos dados.  

A análise qualitativa foi o principal tipo de análise, mas dada a abrangência de 

inúmeros atores, foi utilizada uma pesquisa quantitativa para mapeamento do perfil dos atores 

selecionados para a entrevista e para a análise da frequência dos conselheiros às reuniões. 

  

Foram realizadas entrevistas com conselheiros e membros do fórum. A análise das 

entrevistas e do material coletado na observação das reuniões (vídeos e áudios) foi realizada 

com base na análise de discurso, de acordo com Vergara (2008). 
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

Assiste-se no Brasil e em vários outros países a manifestantes que vão às ruas para 

lutarem contra o aumento de tarifas de ônibus, contra a falta de políticas públicas de vários 

setores, sobretudo contra a redução das políticas sociais, por aumento de salários para os 

professores e tantos outros motivos.  

Com essa contextualização busca-se compreender a influência da conjuntura 

socioeconômica e da ideologia dominante, que está imbricada nos (des) caminhos das 

instituições participativas no Brasil. 

Para entender o contexto socioeconômico do final do século XX, quando essas 

experiências surgiram e evoluíram, buscou-se conhecer um pouco mais da evolução desse 

cenário. 

 

2.1 O CENÁRIO ECONÔMICO DO SÉCULO XX 

 

Para entender o contexto socioeconômico em que as instituições participativas 

começaram a dar sinais de dificuldades, até mesmo ficarem desacreditadas pela população, 

buscou-se conhecer um pouco mais da evolução desse cenário, no último quarto do século XX.  

Eric Hobsbawm (1995, p.394) disse que “só no início da década de 1990 encontramos 

o reconhecimento [...] de que os problemas econômicos do presente eram de fato piores que os 

da década de 1930”. 

Singer (2012, p.1) afirma que “o modo de produção hoje dominante no mundo sofreu 

por obra duma globalização longamente ensaiada e finalmente lograda num momento em que 

a contra-revolução neoliberal triunfava no então assim chamado Mundo Livre”. 

Desde a década de 1980, originou-se nos EUA uma lógica de financeirização da 

riqueza. Segundo Tavares (2009, p. 1), trata-se de um padrão “sistêmico globalizado em que a 

valorização e a concorrência no capitalismo operam sobre a dominância da lógica financeira.” 

Esse sistema tem sido colocado em causa atualmente em virtude da recente crise mundial. 

O que se vê hoje na Europa, sofrida com a crise iniciada em 2008, é o receituário 

neoliberal de reformas estruturantes e austeras. Os governos europeus estão efetuando cortes 

de gastos, de empregos públicos e de serviços sociais. 

Para utilizar as palavras de Singer (2012, p.1): “a função redistributiva do Estado virou 

anátema do novo Poder Político imposto pelos bancos credores da dívida pública destes países”. 
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Após a 2ª Guerra Mundial, buscou-se acelerar o desenvolvimento científico e 

tecnológico, cujo progresso resultou num avanço considerável das empresas transnacionais, de 

operações planetárias. Essas operações permitiram que houvesse uma verdadeira revolução 

financeira, já que a partir de então, durante um dia inteiro, em todos os lugares, passou a ser 

possível realizar operações internacionais. Milton Santos (2001, p. 28) chama a atenção ao fato 

de que: “[o] tempo real também autoriza usar o mesmo momento a partir de múltiplos lugares; 

e todos os lugares a partir de um só deles”. Mas acima e além da capacidade tecnológica, está 

a liberação legal dessas operações pela predominância dos interesses do capital nos países 

centrais e em sua periferia emergente. 

“O Estado hegemônico, ao utilizar a economia mundial como fonte de acumulação, 

descentraliza tecnologias em busca de superlucros nos centros, semiperiferias e periferias” 

(VIANA et al., 2011, p. 99).  Assim ocorreu e ocorre até os dias de hoje, sendo que a América 

Latina enquadra-se nessa periferia. 

 

2.2 COMO TUDO COMEÇOU 

 

Após a Crise de 1929, uma das opções para superar a crise, segundo Gurgel (2003), 

foi o aumento da presença do Estado – regulando o emprego e o consumo, como investidor, 

comprador e empregador – o que contou com o reforço da ação social oriunda do ideário social 

democrata. Nesse padrão estava inserido o New Deal. Do ponto de vista da gestão, pública e 

privada, essa opção pelo modelo denominado keynesiano-fordista, diz o autor, reuniu quatro 

segmentos: na microeconomia, o sistema fordista de produção; o modelo macroeconômico 

keynesiano; a política social pelo Welfare State ou Estado de Bem Estar Social (EBES); e o 

sistema burocrático de organização e gerência. 

O fordismo é mais que um sistema de organização racional do trabalho, é uma doutrina 

econômica, diz Ramos (2008). A principal contribuição de Henry Ford (1863-1947) foi o 

mecanismo do trabalho repetitivo. Nas oficinas de Ford, assim como era na empresa taylorista, 

a execução do trabalho é medida pelo cronômetro; cujo estudo é a base do fracionamento do 

trabalho. A concepção de empresa fordista preconiza a política de altos salários e de produção 

de baixo custo. Por consequência, ocorre um aumento do mercado consumidor. A empresa 

fordista promoveu a padronização, a especialização e ganhos de escala.  

No entanto, o fordismo encontrou alguns impedimentos para sua disseminação no 

período entre guerras. Nesse sentido, Harvey (2012) aponta que o estado das relações de classe 

no mundo capitalista não era propício à aceitação de um sistema de produção apoiado no 
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trabalho de longa duração e rotinizado. Para resolver isso, Ford usou quase exclusivamente a 

mão de obra imigrante, visto que os trabalhadores americanos eram hostis. A rotatividade da 

força de trabalho no sistema fordista era muito elevada.  

Nesse caminho, Gramsci (2008, p. 55) explica que “a americanização requer um dado 

ambiente, uma determinada estrutura social e um certo tipo de Estado”. O Estado a que o autor 

se refere é o liberal, no sentido mais fundamental da chamada livre iniciativa e do 

individualismo econômico.  

Outro impedimento destacado por Harvey (2012) eram os modos e mecanismos de 

intervenção estatal. Houve necessidade de um novo modo de regulamentação para atender às 

exigências do modo de produção fordista. O choque da crise da década de 1930 levou a uma 

nova concepção da forma e do uso dos poderes do Estado. A crise foi caracterizada por falta de 

demanda efetiva por produtos, então a busca de soluções começou a partir dessa deficiência.  

Assim, apesar das dificuldades para a implantação da empresa fordista, pelos motivos 

expostos, Gurgel (2003) aponta que o sistema fordista se espalhou pelo mundo. Harvey (2012), 

da mesma forma, diz que o fordismo se consolidou no pós-guerra e se expandiu diretamente e 

a partir das políticas impostas na ocupação, ou até indiretamente, pelo Plano Marshall e pelo 

investimento direto norte-americano.  

A teoria da eficiência de Ford se baseava em três princípios interdependentes: 

produtividade, intensificação e economicidade. A produtividade traz a ideia do máximo de 

produção dentro de um período determinado; a intensificação, a ideia de aumento da 

rotatividade do capital circulante; e a economicidade diz respeito à redução dos estoques. A 

empresa fordista é uma empresa que se especializa na produção de um único objeto e de forma 

verticalmente integrada, condições fundamentais para o êxito (RAMOS, 2008). As empresas 

americanas de automóveis e de petróleo são típicos exemplos de empresas verticalizadas e 

integradas.  

O modelo macroeconômico keynesiano tratava de reconstruir o mercado de massa. 

Como afirma Gurgel (2003, p. 103-104), “sabia-se muito bem que o elo que se partira na 

corrente virtuosa da produção – emprego – salário – consumo – produção - fora o elo do 

consumo”. Keynes defendia a ação planejada do Estado para alcançar o pleno emprego dos 

fatores e o crescimento continuado. A intervenção keynesiana manteve o mercado, o controle 

privado dos meios de produção e a apropriação, também privada, do trabalho coletivo. Ao 

Estado foi atribuído um novo papel, cujo objetivo era garantir o crescimento continuado do 

produto: “assegurar o pleno emprego dos fatores e monitorar as propensões cambiantes a 

consumir e a poupar” (Idem, 2003, p. 105). O Estado se tornou um grande investidor, como 
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também consumidor e empregador em larga escala, recompondo parte do mercado de massa, 

contendo as ondas de retração que geravam as crises cíclicas mais importantes. 

O Estado de Bem Estar Social (EBES) surgiu na Inglaterra e pode ser entendido por 

um conjunto de serviços e benefícios sociais universalistas que o Estado promove com o fim 

de dar garantias à sociedade perante o avanço das forças de mercado, criando assim uma certa 

estabilidade social. Conforme Gomes (2006), ele supre a sociedade de benefícios sociais que 

dão segurança aos indivíduos, em níveis mínimos, para enfrentar os efeitos cruéis do sistema 

de produção capitalista excludente.  

Foi no período pós-guerra que ocorreram as experiências de EBES. Há um consenso 

na literatura de que o EBES só se constituiu no período pós 2ª Guerra Mundial e, que em função 

das realidades nacionais serem distintas, assumiram diferentes arcabouços institucionais 

(ESPING-ANDERSEN, 1995; ARRETCHE, 1995; FIORI, 1997; GUEDES, 2006). 

O quarto elemento, citado por Gurgel (2003), responsável pela composição da saída 

da crise do início do século XX, é a teoria burocrática de organização e gerência. Esta ganha 

notoriedade em virtude do Estado promotor do pleno emprego, da redistribuição da renda e da 

justiça social, que mobilizava quantias vultosas do Produto Nacional Bruto (PNB),  necessitar 

de uma governança menos patrimonialista e menos clientelista. Uma governança mais racional 

e sob o controle legal amplo e rigoroso.  

Também o processo de racionalização e legalização – de inspiração burocrática – se 

deu nos anos 1940 e 1950. Segundo o autor, houve a dedicação das universidades no estudo da 

burocracia e à preparação dos burocratas weberianos. Então, a produção e distribuição fordista, 

modelo keynesiano de macroeconomia, política social (EBES) e a gestão pública burocrática 

(racional-legal, meritocrática e impessoal) perduraram pelo menos da crise de 1930 até os anos 

1970, num longo ciclo positivo do capitalismo.       

A configuração e o uso dos poderes do Estado foi um problema que só se resolveu 

depois de 1945, no período pós-guerra. O fordismo alcançou a maturidade como regime de 

acumulação. Veio a formar a base de um longo período de expansão que durou até cerca de 

1973. O capitalismo das economias avançadas alcançou altas taxas de crescimento econômico 

e relativamente estáveis. Os padrões de vida se elevaram, as tendências à crise foram contidas, 

a democracia de massa foi preservada e a ameaça de guerra entre nações capitalistas passou a 

ser remota. O fordismo se aliou ao keynesianismo e o capitalismo se voltou a um “surto de 

expansões internacionalistas de alcance mundial que atraiu para a sua rede inúmeras nações 

descolonizadas” (HARVEY, 2012, p. 125). 
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O pós-guerra foi ainda cenário de ascensão de uma série de indústrias com base em 

tecnologias amadurecidas no período entre guerras e levadas ao extremo de racionalização na 

última guerra, que se tornaram alavancas do crescimento econômico. Desde o início do século 

XX, conforme o autor, o capitalismo norte-americano foi marcado pela forte centralização do 

capital, que permitiu refrear a competição intercapitalista e fez surgir práticas de planejamento 

e de preços monopolistas e oligopolistas. A administração científica em todas as suas facetas 

virou o marco da racionalidade corporativa burocrática. As decisões das corporações passaram 

a ser hegemônicas na definição do consumo de massa. Com relação aos outros dois parceiros 

dessa grande coalizão – trabalhadores assalariados e Estado – presume-se que faziam o que 

fosse necessário para manter a demanda efetiva a níveis suficientes para absorver o crescimento 

sustentado do produto capitalista.     

O acúmulo de trabalhadores em fábricas, segundo Harvey (2012), trazia ameaça de 

uma organização trabalhista forte e de aumento do poder da classe trabalhadora. Mesmo a 

contragosto, as corporações aceitaram o poder sindical, porque os sindicatos procuravam 

controlar seus membros e colaboravam com a administração em planos de aumento de 

produtividade em troca de ganhos salariais, que estimulavam a demanda efetiva, da forma mais 

original na concepção de Ford.  

O Estado assumia várias obrigações, se esforçava através da combinação de políticas 

fiscais e monetárias para controlar os ciclos econômicos. Também fornecia complemento ao 

salário social através de gastos com a seguridade social, assistência médica, educação, 

habitação, etc. Dirigia seus investimentos públicos a setores como transporte e equipamentos 

públicos, comercial, facilitada pelo avanço das comunicações e da informática fundamentais 

para o crescimento da produção e do consumo de massa, que garantiam relativamente o pleno 

emprego (HARVEY, 2012).   

Depois da Segunda Guerra Mundial, como demonstram Saravia e Ferrarezi (2006), o 

dinamismo crescente em que se desenvolvem as atividades estatais passou a se intensificar 

devido à globalização financeira.  

 No entanto, diz Harvey (2012), que no período entre-guerras os norte-americanos 

procuravam mercados externos para superar a falta de demanda efetiva interna, foi quando 

iniciaram os investimentos diretos, que tomaram impulso a partir de 1945, o que permitiu que 

a capacidade produtiva excedente dos Estados Unidos fosse absorvida. A abertura do comércio 

internacional significou a globalização da oferta de matérias-primas baratas; o novo 

internacionalismo trouxe outras atividades como o turismo, trouxe uma nova cultura 

internacional e se apoiou nas capacidades recém-descobertas de reunir, avaliar e distribuir 
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informação. Tudo isso sob a hegemonia do poder econômico e financeiro norte-americano, com 

base no domínio militar.  

Com o acordo de Bretton Woods (1944), a moeda americana (dólar) passou a exercer 

a função de reserva de valor para todas as economias mundiais e vinculou o desenvolvimento 

econômico do mundo à política fiscal e monetária norte-americana. Segundo o autor, esse 

elemento guarda todo um poder ideológico hegemônico que irá permear as relações 

internacionais.     

O modelo que reverteu os sintomas da crise do início do século XX, ressalta Gurgel 

(2003), produziu um sistema legal amplo, trabalhista e social, e teve repercussão no plano 

político e econômico. Os movimentos sociais, sindical, político-partidário foram avançando no 

espaço democrático do pós-guerra e conquistando o que se tornaram novos direitos. Ampliaram 

o amparo legal do EBES, além do que se esperava. A máquina burocrática cada vez mais 

complexa gerou custos de manutenção a cada ano mais elevados. Esse aparato também foi 

usado pelas elites conservadoras para o empreguismo e o clientelismo, o que elevou ainda mais 

os custos e a malversação dos fundos públicos.  

Ademais, conforme o autor, juntos, os gastos excessivos, o empreguismo, a falta de 

controles, o superfaturamento das compras, a corrupção, a sonegação fiscal e outras ações dessa 

natureza destruíram a capacidade de investimento do governo.  As várias distorções do modelo 

levaram a uma concentração de renda, que feriu o modelo keynesiano-fordista-assistencial-

burocrático.     

Na antessala da crise, pontificava a específica crise do modelo fordista, cujos produtos 

padronizados já não encontravam compradores. 

 

2.3 O FINAL DO SÉCULO XX 

 

Nos países capitalistas avançados, a década de 1980 apresentou mudanças profundas 

no mundo do trabalho, na sua forma de inserção na estrutura produtiva, na representação 

sindical e política. Houve um grande salto tecnológico, que invadiu as fábricas, tanto nas 

relações de trabalho como na produção do capital. O taylorismo e o fordismo, que dominavam 

o universo fabril até então, passaram a contracenar com outros processos produtivos. Dessa 

forma, como diz Antunes (1999, p. 16): “[n]ovos processos de trabalho emergem, onde o 

cronômetro e a produção em série e de massa são ‘substituídos’ pela flexibilização da produção, 

pela ‘especialização flexível’, por novos padrões de busca de produtividade” e adequação à 

lógica do mercado.     
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Nessa mesma linha de pensamento, Gurgel (2013) aponta que o sistema fordista de 

produção foi criando ao longo do tempo dois problemas que se refletiram na crise surgida após 

os anos de ouro (1935-1970): a elevação da produtividade sem regulação, em escala crescente, 

originando o desemprego estrutural; e a saturação do mercado com os produtos padronizados. 

A potencialização desses problemas – o desemprego por reduzir o mercado consumidor; e a 

saturação do mercado dos produtos padronizados por gerar a queda do consumo desses bens 

(repetitivos) -, induziu à queda da produção e, consequentemente, gerou mais desemprego. Esse 

círculo afetava os cofres do Estado, o que reduzia sua capacidade de gastar (comprar, empregar 

e investir), reduzindo ainda mais o mercado consumidor. Essa foi uma crise conhecida por crise 

de superacumulação de capital.  

Os capitais acumulados em virtude da impossibilidade de investir no mercado, devido 

à saturação dos produtos padronizados e do Estado com recursos cada vez menores, conforme 

o autor, foram tomando volume, operando no mercado financeiro e se aventurando pelo mundo 

nas carteiras de investimento e na especulação mobiliária. A elevação dos juros gerou ainda 

mais atratividade à poupança e à especulação, desestimulando o investimento e o consumo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

A década de 1980, na trajetória da América Latina, foi de aprofundamento da 

globalização, o que, segundo Eli Diniz (2000), impôs o esgotamento da via da industrialização 

por substituição de importações e a procura por novas formas de inserção no sistema 

internacional. Houve uma difusão da agenda neoliberal de ajuste, que preconiza o Estado 

mínimo e a primazia do mercado. 

Justamente nesse período, em meio ao processo de transição democrática, houve uma 

interrupção do desenvolvimento econômico no Brasil e na América Latina, que Bresser Pereira 

(2012) atribuiu à crise da dívida externa e à alta inflação inercial que se desencadeou.  

No entanto, Gurgel (2014) chama a atenção para o fato de que os defensores das ideias 

neoliberais procuravam justificar reformas no aparelho do Estado através de uma suposta crise 

do Estado. O que para o autor demonstra ser um discurso político-ideológico. Haja vista que 

“[a] crise, porém, não pode ter outra origem que não o mercado” (p.818), como procura-se 

demonstrar ao longo dessa seção. 

É na economia política, na vertente fordista do modelo keynesiano-fordista, que tem 

início a crise. É também por essa vertente que se explica o tipo de reforma de aparelho do 

Estado que se desencadeou com grande apoio da mídia e, por consequência, da sociedade. É no 

mercado que se encontra o ponto de partida e o ponto de chegada da crise dos anos 1970 e 1980, 

passando pelo Estado, evidentemente. Portanto, a crise tem origem no mercado (Ibid.). 
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Não é por acaso que Bresser Pereira era o ministro responsável pela Reforma do 

Estado, no governo Fernando Henrique Cardoso, um governo que é marcado por medidas 

neoliberais, como ajustes, privatizações, crescimento das concessões de serviços públicos ao 

setor privado, etc. 

Ademais, o autor ressalta que o Estado Mínimo preconizado pelas correntes 

neoliberais hegemônicas, paradoxalmente, representou um aumento dos gastos públicos e da 

intervenção estatal sobre a economia. Isso ocorre sobretudo para beneficiar o mercado, o que 

prejudicou ainda mais as condições de efetivação de políticas públicas, para atender às 

demandas da sociedade. 

Depois de passar por períodos de elevado crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) 

nos países de economia avançada e também no Brasil, período conhecido por Milagre 

Econômico, a crise mundial iniciada no final da década de 1960 e que seguiu para a década 

seguinte, justifica a afirmativa de Hobsbawm (1995) a respeito da gravidade do que ocorreu na 

década de 1990, em relação à crise do início do século. Ainda que a crise não tenha sido causada 

pelos choques do petróleo, foi potencializada por eles, em 1973 e 1978, além evidentemente da 

globalização financeira. 

Sobre a crise de superacumulação, Gurgel (2013, p. 9) destaca que o mercado tinha 

dois problemas: o primeiro, relacionado a “como superar o impasse criado pela ausência do 

Estado como comprador e das famílias consumidoras, saturadas de produtos fordistas, 

padronizados e repetitivos” e, o segundo, relativo à “como voltar a investir os capitais 

acumulados e tirá-los da ciranda financeira, dando-lhes o destino da economia real”. Para o 

segundo, foi necessária uma reforma do Estado; para o primeiro, foi necessária uma reforma de 

mercado, do sistema fordista de produção. Esta reforma deu lugar ao toyotismo e à 

administração flexível. 

Cabe descrever um pouco este dois movimentos com que se deu a mudança no 

mercado, porque ambos trouxeram consigo elementos importantes que serão revistos no debate 

direto sobre participação social, democracia e seus problemas. 

O toyotismo, surgido no Japão na década de 1950, foi desenvolvido pelo engenheiro 

Ohno. Porém, esse método, denominado ohnismo ou toyotismo, conforme Antunes (1999), foi 

ressuscitado, de forma adaptada, em vários outros países quando o fordismo entrou em crise, 

algumas vezes mesclado ao fordismo.  

O método se baseia em dois pilares: a produção just in time e a auto-ativação da 

produção. Esta última trata-se de uma técnica e um princípio ordenador da produção:  o 

princípio da autonomação, forjado pela contração de duas palavras autonomia e automação, 
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consistindo na ideia de dotar as máquinas automáticas de uma certa autonomia a fim de 

introduzir um mecanismo de parada automática em caso de funcionamento defeituoso. 

 A origem do toyotismo está na necessidade japonesa de produzir pequenas 

quantidades de variados produtos. Portanto, sua qualidade está na diversificação. O sistema 

Toyota é muito plástico, adapta-se bem às condições mais difíceis de diversificação. A ideia 

principal desse método está em “buscar origens e naturezas de ganhos de produtividade 

inéditas, fora dos recursos das economias de escala e da padronização taylorista e fordista, isso 

na pequena série e na produção simultânea de produtos diferenciados e variados” (CORIAT, 

1994, p. 32).  

Esse sistema é caracterizado também, como ressalta Antunes (1999), pela 

subcontratação, pela desespecialização dos trabalhadores, racionalização do trabalho, utilização 

do método Kan-Ban - placas utilizadas que sinalizam a necessidade de reposição de peças -, 

horizontalização, flexibilização, terceirização, etc. 

No mercado de trabalho, Coriat (1994) destaca o sindicalismo de empresa, outra 

característica do sistema de produção toyotista, regido por regras e procedimentos da própria 

empresa empregadora. Combinado com esse sindicalismo novo, contrapartidas implícitas ou 

explícitas eram dadas aos sindicatos e aos trabalhadores como moeda de troca para obterem o 

engajamento na produção. Elementos marcantes desse troca-troca são o emprego vitalício e o 

salário por antiguidade. 

Quanto à administração flexível, o que se viu foi o que Toffler (1985) denominou de 

“superindustrialismo”. A crise do fordismo levou a uma sociedade de alta tecnologia, 

informação e novos meios de organização para propósitos econômicos, uma civilização 

inteiramente nova.  

Segundo o autor, a partir da década de 1960, houve uma mudança no estilo de vida, 

opinião, vestimenta, estrutura familiar e necessidade do consumidor. As empresas tiveram que 

introduzir no mercado novos tipos, tamanhos, cores, modelos diferentes, serviços e 

procedimentos variados; era a despadronização da produção. Era a diversificação dos mercados, 

a segmentação era a palavra de ordem.  

O autor ressalta que poucos notavam que as mudanças nos padrões mercadológicos 

tinham relação com as mudanças que ocorriam na estrutura social, cultural e política 

americanas. 

Nesse sentido, Antunes (1999) refere-se à crise contemporânea dos sindicatos, fruto 

da flexibilidade e da precariedade do trabalho. As metamorfoses no mundo do trabalho afetaram 
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a forma de ser do trabalhador, a classe ficou mais heterogênea, fragmentada e complexificada. 

Essas mudanças afetaram ainda os organismos sindicais em escala mundial. 

Outro elemento decisivo nessa questão está no hiato existente entre trabalhadores 

estáveis e trabalhadores precarizados (subcontratados, terceirizados, informais, mulheres, etc). 

Também a intensificação da tendência neocorporativa, que busca preservar interesses do 

operariado estável, vinculado ao sindicato, contra os segmentos que compreendem o trabalho 

precário, parcial, temporário, o que o autor denomina de subproletariado.  

A prática da greve também foi afetada, durante a década de 1980, constata-se uma 

diminuição dos movimentos grevistas nos países de capitalismo avançado. Para o autor isso 

reflete as dificuldades de reunir, numa mesma empresa, operários estáveis e terceirizados, 

imigrantes. O que torna difícil também a consciência de classe dos trabalhadores, baseada no 

sentimento de pertencimento de classe. Essas transformações, ocorridas nos países de 

capitalismo avançado, atingiram também os países do terceiro mundo na virada para os anos 

1990, como é o caso do Brasil e do México, dada a dimensão da globalização. O contexto da 

crise sindical foi marcado por individualização das relações de trabalho (sindicalismo de 

empresa), sindicalismo de participação e o desemprego estrutural.  

O autor chama a atenção para o fato de que os sindicatos passaram a se deter na luta 

por redução da jornada de trabalho, sem se preocupar com lutas mais coletivas e profundas, 

como as lutas por produção do que é necessário, luta anticapitalismo. Além disso, na Europa, a 

introdução do toyotismo, sintonizado com a lógica neoliberal, enfraqueceu o que se conseguiu 

preservar do EBES. 

O que se observa é que as ideias neoliberais que se tornaram hegemônicas nesse 

período de crise do sistema keynesiano-fordista trouxeram em seu bojo o individualismo e o 

egoísmo, herdados do liberalismo, que destruíram as formas coletivas de decisão. Dessa 

maneira, foi progressivamente desconstruindo todas as ações socioeconômicas que se 

baseavam na solidariedade, que fundamentavam todas as ações, inclusive as políticas sociais 

do Estado. Aliás, não poucas vezes, essas políticas sociais, que compreendem solidariedade de 

segmentos ou de gerações, foram apontadas, pelos neoliberais, como o grande problema do 

Estado assistencial, paternalista, etc 

É possível verificar que assim como o Estado de Bem Estar Social trouxe uma 

solidariedade intermediada pelo Estado, a crise de superacumulação gerada pelo processo de 

produção fordista ao longo dos anos, encontrou remédios permeados por uma ideologia então 

dominante no cenário mundial e de sentido individualista.  
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O abandono das políticas macroeconômicas keynesianas, por políticas neoliberais, a 

gestão empresária, a flexibilização do trabalho, o desemprego estrutural e a flexibilização da 

empresa nos produtos (obsolescência programada), a partir da crise do sistema keynesiano-

fordista, também tiveram consequências. 

O modelo que reverteu os sintomas da crise do início do século XX teve repercussão 

no plano político e econômico. Some-se a isso a bipolaridade, a denominada Guerra Fria, que 

dava aos movimentos sociais e de trabalhadores base ideológica de contradição, de opção por 

um outro sistema anti-capitalista, como destaca Antunes (1999). A ideia que fortalecia os 

trabalhadores era a de que outro mundo era possível, o mundo socialista. 

A década de 1990, na América Latina, viu o aprofundamento da globalização 

financeira e a difusão da agenda neoliberal de ajuste, que preconizava o Estado mínimo e a 

primazia do mercado. Além disso, todas as transformações ocorridas no mundo do trabalho nos 

países avançados na década anterior, assumiram o cenário dos países do terceiro mundo. 

O que se observa é que o contexto econômico, alinhado à ideologia hegemônica, teria 

provocado esse individualismo, essa mudança na forma de associação e participação no Brasil.  

A instituições participativas geradas após a Constituição de 1988, que deveriam ter 

promovido o aprofundamento da democracia, foram afetadas pela nova questão social. A 

cidadania no Brasil é um resultado histórico de lutas (GOHN, 2000) e a vitória sucessiva de 

partidos que se alinharam ao neoliberalismo prejudicaram a evolução democrática dessas 

instituições. 

Apesar da falta de maturidade dos conselhos, registrado por alguns estudiosos, parece 

haver uma manutenção de ações espúrias, historicamente presentes na relação Estado-

sociedade no Brasil: autoritarismo, clientelismo, centralização, desinformação, corrupção, troca 

de favores, etc. Essas ações, que vêm se reproduzindo ao longo da história, contribuem para a 

manutenção desse estado de coisas. 

A “vitalidade” do autoritarismo estatal, representada pela dificuldade em aceitar a 

participação social como forma inovadora e de aprofundamento da democracia; a conjuntura 

econômica, através de suas consequências sociais e políticas; tudo isso reunido, num mundo 

regido pela globalização financeira, foi o que promoveu um cenário de manutenção do status 

quo.  

Isso justifica, talvez, as manifestações recentes, que prescindem das vias 

institucionalizadas por não acreditarem nesse estado de coisas institucionalizado. Sobretudo 

quando se vê a ampliação do interesse do capital junto às instituições, governos, partidos, 

instituições participativas etc. Um exemplo claro e que ocorre nas várias esferas de poder, 
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municipal, estadual e federal, é o financiamento privado empresarial das campanhas políticas, 

que leva a uma troca de favores, a um clientelismo, extremamente deletério às relações Estado-

sociedade. 
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3 TEORIA DEMOCRÁTICA E PARTICIPAÇÃO SOCIAL 
 

É nesse contexto de revalorização do individualismo que as reformas do Estado trazem 

no seu interior, ou em paralelo, a idéia da participação e do controle social, como formas 

superiores de relação Estado-Sociedade. A democracia e suas teorias modernas e 

contemporâneas emergem neste cenário e inspiram iniciativas constitucionais e infra-

constitucionais em vários países. 

A passagem pela teoria democrática, portanto, se faz necessária, com o objetivo de 

melhor compreender a participação social nos diversos projetos democráticos, e como foi 

tratada nos mais variados contextos, desde o surgimento da democracia na Grécia, de 

Aristóteles. 

É aliás deste ponto histórico que se deve iniciar. A participação social é bastante antiga, 

tão antiga quanto a democracia, pois remonta ao século V a.C., em Atenas, quando se praticava 

a democracia direta. Nessa época, os cidadãos se reuniam em praça pública, na denominada 

Ágora, para tratar dos assuntos da Pólis, da cidade-estado. Era fundamentada, segundo Brito et 

al. (s/d.), em três direitos essenciais do cidadão ateniense: igualdade, liberdade e participação 

no poder. 

No entanto, na experiência da sociedade ateniense, que é considerada um modelo 

clássico, no que diz respeito a sua forma direta do exercício de participação, o “povo” era 

participativo seleto, pois excluíam mulheres, crianças, escravos e estrangeiros (metecos) das 

decisões políticas.  

Porém, ainda assim, a esse respeito diz Wood (2011, p. 202-203) que: 

 
a necessidade de trabalhar para viver e mesmo a falta de propriedade não constituíam 

motivo de exclusão do pleno gozo dos direitos políticos. Sob esse aspecto, Atenas 

excedia os critérios de todos menos os mais visionários democratas ao longo dos 

muitos séculos que se seguiram.  

 

Essa afirmação da autora é feita no contexto em que trata da democracia liberal, 

moderna, que apesar de ter incluído cidadãos que antes eram escravizados, trabalhadores e 

mulheres, reduziu gradualmente os poderes políticos, no cenário da economia capitalista. 

A democracia do tipo direta, segundo Bobbio (1997), é aquela em que a sociedade 

(com exceções) decide direta e imediatamente as questões relativas à vida do seu Estado, em 

praça pública (quando o número de habitantes assim o possibilitar) ou por meios elétrico-

eletrônicos (nos Estados de maior população).  
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Na democracia ateniense, tratava-se ainda das cidades-estados, onde a população 

podia ser reunida numa praça pública, uma realidade muito distinta da atual sociedade 

complexa, numerosa, dispersa e globalizada.  

Muito se discute sobre a viabilidade de existir na sociedade contemporânea uma 

democracia direta. Porém, de acordo com Pasoli (1983), a praticidade da democracia direta não 

tem o seu cerne na própria democracia direta como forma de governo, mas sim na maneira 

como governantes adquirem e exercem o poder e como governados conferem, recebem e 

participam do poder. 

Na época medieval, o poder político apresentava-se concentrado nos impérios e nas 

estruturas feudais. Com o passar dos tempos, segundo Figueiredo (2001, p. 46): “[d]e crises em 

crises, chegamos à noção do Estado Nacional e de Soberania, no século XVI. A ‘soberania’ 

estava à disposição do Príncipe, mas a propriedade e a posse, aos poucos, passaram à 

competência dos súditos, do povo”. 

Ellen Wood (2011) ao tratar da democracia moderna, chama a atenção para o fato de 

que nos dias de hoje, até as políticas mais democráticas não conferem às classes trabalhadoras 

e não-proprietárias poderes iguais aos que eles tinham como cidadãos atenienses. Apesar da 

democracia moderna ter se tornado mais inclusiva, o progresso da democracia moderna está 

longe da falta de ambiguidades, pois apesar dessa maior inclusão no que diz respeito aos direitos 

políticos, muito se perdeu no que diz respeito ao poder, destaca a autora. 

 

3.1 DEMOCRACIA REPRESENTATIVA  

 

A democracia representativa é de inspiração rousseauniana. Através da Revolução 

Francesa e de outros movimentos revolucionários que a antecederam. A mobilização popular 

se colocava contra o Estado Absolutista, hereditário, de fonte divina, discricionário. A fim de 

reduzir o poder de coerção do Estado, em nome da liberdade, os franceses defendiam a 

soberania popular, representada nas ideias de Rousseau da “vontade geral”, expressa sobretudo 

em sua obra O Contrato Social (1762).  

Pela vontade geral, a maioria popular elegeria um representante para o parlamento e 

para dirigir o Estado, estabelecendo assim um contrato social entre representante e 

representados. 

A teoria política rousseuniana tem por base a participação individual do cidadão no 

processo de decisão política. No entanto, Pateman (1992) destaca que vai além de um 

complemento ao arranjo institucional, porque gera efeito psicológico nos participantes, o que 
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garante uma “inter-relação contínua” entre a dinâmica das instituições e a qualidade e atitude 

psicológicas dos cidadãos. 

Nessa concepção, representativa ou liberal, a cidadania define-se pelos direitos 

subjetivos, que são direitos negativos, ou seja, direitos que protegem o indivíduo da intromissão 

estatal e de terceiros em certas causas, como é o direito de propriedade.  

Com relação aos direitos políticos, Habermas (1995) destaca que têm a mesma 

estrutura, qual seja de dar aos cidadãos a possibilidade de fazer valer seus direitos privados. 

Como? Unindo a outros interesses privados seus próprios interesses, a fim de formar uma 

vontade política, que exerça influência efetiva junto à administração. Isso ocorre por meio de 

eleições (voto) e da composição do parlamento e do governo. 

No entanto, a democracia representativa há muito tem apresentado problemas. Os 

ideais de liberdade da mobilização popular jacobina acabaram por privilegiar a burguesia, que, 

através do modelo representativo de democracia, garante a sua propriedade privada, inclusive 

dos meios de produção. 

Depois da revolução francesa, como ressalta Losurdo (2004, p. 16), “a burguesia 

liberal termina por se ver diante de um dilema: por um lado, adere ao regime representativo em 

função antiabsolutista e antifeudal; por outro, deve impedir que a representação política confira 

uma excessiva influência às massas populares”. 

Desde o início, conforme o autor, o modelo representativo de democracia é 

caracterizado pelo “entrelaçamento de emancipação e desemancipação” (Ibid., p.40). Exemplo 

clássico desse processo são os Estados Unidos, onde os negros chegaram a ter 

representatividade em espaços locais e estaduais, logo após a Guerra de Secessão, mas tão logo 

houve um entrosamento entre o Norte e o Sul, seus direitos políticos foram retirados, no Sul.  

Além disso, Losurdo (2004) ressalta que uma prática para conter conflitos utilizada 

pelos detentores do poder representativo norte-americano era o de enviar para o oeste potenciais 

atores conflituosos, entre eles estavam negros e trabalhadores livres, que tinham em comum o 

fato de não disporem de propriedade e renda. Região que era, então, zona de disputa territorial 

com o México. O envio desses atores para lá tinha pelo menos duas dimensões: afastar o 

conflito, contê-lo, e ocupar o território. 

Significa dizer que a democracia do tipo representativa, desde seus primórdios 

apresenta uma contradição. A hoje considerada crise de representatividade a que se assiste não 

é algo novo. No entanto, já se passaram séculos e ainda se busca uma nova forma de 

aperfeiçoamento democrático, onde a soberania popular realmente exista e onde os atores 

sociais tenham seu papel assegurado de cidadãos. 
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No final do século XVIII, como mostra Losurdo (2004), tanto na França como nos 

Estados Unidos, o sufrágio universal foi evitado, com o uso do voto censitário, do sufrágio 

universal masculino e outros artifícios para privilegiar as classes dominantes e excluir os menos 

providos de renda, de educação, as mulheres etc., do direito de voto. Na verdade, emancipar as 

classes dominadas, significa(va) desemancipar as classes dominantes. O que isso quer dizer? 

Que consequências esperar? 

Até hoje o poder permanece nas mãos de poucos, que não se desemancipam e 

obstaculizam a emancipação social, no sentido de restringir a participação no processo decisório 

e de pouco prover as reais necessidades sociais.  

O processo democrático característico da democracia representativa tem o papel de 

programar o Estado no interesse da sociedade.  “A formação política da vontade dos cidadãos” 

(HABERMAS, 1995, p. 39), ou seja, a política, funciona de forma a “agregar e impor” os 

interesses sociais privados ao aparato estatal que tem o poder administrativo da política para 

garantir fins coletivos.  

Esse estado de coisas facilita o monopólio de atores na representação de interesses, 

concentrado na mão das classes dominantes (empresários, latifundiários, empreiteiras, 

banqueiros, etc.). São a riqueza (a propriedade privada) e o poder que sempre foram 

determinantes nesse processo. 

Nesse sentido, os movimentos que envolveram a discussão sobre democracia 

estiveram sempre ligados a uma discussão relativa ao poder. No caso francês, a luta estava 

centrada na redução do poder de coerção de um Estado absolutista, por exemplo. 

 Sobre o poder, Boaventura Sousa Santos diz que existem seis formas de poder: 

patriarcado, fetichismo das mercadorias, exploração, diferenciação identitária desigual, 

dominação e troca desigual. Ressalta que só haverá emancipação social se houver resistência a 

todas as formas de poder (SANTOS, 2002).  

O autor concebe a ideia de que ações rebeldes coletivizadas representam uma 

resistência, uma contra-hegemonia global. No caso da participação social, destaca que a 

democracia participativa tem o privilégio de confrontar a dominação, o patriarcado e a 

diferenciação identitária desigual. 

 

3.2 A DEMOCRACIA NO SÉCULO XX  

  

Uma vez que se caracterizou a democracia representativa na seção anterior, cabe uma 

breve consideração sobre a democracia no século XX, para enfatizar o processo e o 
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enquadramento da democracia participativa, no contexto em que se apresentou como opção 

não-hegemônica. 

O século passado, conforme Santos e Avritzer (2002), foi de intenso debate sobre a 

questão democrática. Na primeira metade do século a discussão girava em torno de querer ou 

não a democracia, haja vista que até então, a democracia era considerada perigosa, devido ao 

risco de dar poder à grande massa da população, “politicamente inferior”, como afirmavam os 

autores do elitismo democrático (Schumpeter, Mitchels, Kelsen, Weber, Sartori, etc.). Esse 

debate se resolveu a favor da democracia como forma de governo, no entanto, tornou-se 

hegemônica no pós-guerra uma proposta que restringia a participação e a soberania, 

favorecendo um consenso em relação ao procedimento eleitoral para formação de governos, a 

democracia liberal, representativa. 

O segundo debate, ocorrido após a segunda guerra mundial, de acordo com os autores, 

enfocava as condições estruturais da democracia. Esse debate abordava a questão da 

compatibilidade ou não entre democracia e capitalismo, e ainda a questão das virtualidades 

redistributivas da democracia. Wood (2011) é uma das autoras que discute sob esse enfoque, 

esclarecendo a impossibilidade de existir democracia plena num mundo regido pelo sistema 

capitalista. 

Em relação à compatibilidade ou incompatibilidade entre democracia e capitalismo, 

de acordo com Santos e Avritzer (2002), o debate foi antecipado por Rousseau, em sua obra O 

Contrato Social, quando dizia que só seria democrática a sociedade onde não houvesse ninguém 

tão pobre que tivesse necessidade de se vender e ninguém tão rico que pudesse comprar alguém. 

Por outro lado, para a corrente marxista, as soluções apresentadas descaracterizavam 

totalmente a democracia, visto que nas sociedades capitalistas era impossível democratizar a 

relação fundamental em que se baseava a produção material, qual seja, a relação entre o capital 

e o trabalho. Foi a partir dessa concepção, que foram discutidos modelos alternativos à 

democracia liberal. Assim, surgiram as propostas de democracia participativa, a democracia 

popular nos países do leste europeu, a democracia desenvolvimentista dos países 

descolonizados, ou de independência recente (Ibid.). 

Segundo Pateman (1992), foi no final da década de 1960, que o vocabulário político 

incluiu a palavra “participação”. Em virtude de uma onda de reivindicações pela abertura de 

espaços de participação, sobretudo de estudantes de nível superior e também por grupos que 

queriam usufruir de direitos que só existiam teoricamente.  

Vale lembrar que os limites do modelo keynesiano-fordista também começam a se 

revelar à mesma época. 



38 

 

No entanto, a autora ressalta que os teóricos da democracia hegemônica tinham a 

participação como um perigo em virtude de duas preocupações teóricas:  

 

a) a convicção de que os teóricos da democracia clássica e o ideal 

máximo de participação que preconizavam precisavam passar por 

uma “revisão drástica”; e 

 

b) o fato de entenderem que a participação colocaria em risco a       

estabilidade do sistema político e as condições necessárias à 

manutenção dessa estabilidade.  

 

3.3 DEMOCRACIA PARTICIPATIVA 

 

Segundo o filósofo alemão Jürgen Habermas (1995), na comparação entre as 

concepções liberal e republicana de política, a diferença decisiva entre essas duas concepções 

reside no papel do processo democrático. 

Na concepção representativa liberal esse processo tem o papel de programar o Estado 

no interesse da sociedade. Por outro lado, na concepção participativa republicana o processo 

democrático vai além desse papel de mediação, é um elemento constitutivo na formação da 

sociedade como um todo. 

 
A política é entendida como uma forma de reflexão de um complexo de vida ético (no 

sentido de Hegel). Ela constitui o meio em que os membros de comunidades 

solidárias, de caráter mais ou menos natural, se dão em conta de sua independência 

recíproca, e, com vontade e consciência, levam adiante essas relações de 

reconhecimento recíproco em que se encontram, transformando-as em uma 

associação de portadores de direitos livres e iguais. Com isso, a arquitetônica liberal 

do Estado e da sociedade sofre uma mudança importante: junto à instância de 

regulação hierárquica representada pela jurisdição do Estado, e junto à instância de 

regulação descentralizada representada pelo mercado (junto, portanto, ao poder 

administrativo e ao interesse próprio individual) surge a solidariedade e a orientação 

pelo bem comum como uma terceira fonte de integração social (HABERMAS, 1995, 

p. 40). 

 

Assume-se, segundo o autor, um significado estratégico na concepção republicana de 

política: o espaço público e político e a sociedade civil e sua infraestrutura, que têm a função 

de garantir uma força integradora e autônoma da prática do entendimento entre cidadãos. A 

essa separação entre comunicação política e mercado, corresponde a junção entre poder 

administrativo e poder comunicativo, emanada da formação da opinião e da vontade política. 

Por consequência, também o conceito de cidadão varia de uma concepção para outra. 

Enquanto na concepção liberal a cidadania define-se pelos direitos subjetivos, o status 

do cidadão, na concepção republicana ou participativa, está ligado aos direitos de cidadania: 

direitos de participação e de comunicação políticas, por exemplo, que são entendidos como 
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liberdades positivas. Trata-se do direito positivo, porque garantem, conforme Habermas (1995, 

p. 41), “a participação em uma prática comum, cujo exercício é o que permite aos cidadãos se 

converterem no que querem ser: autores políticos responsáveis de uma comunidade de pessoas 

livres e iguais”. 

O autor ressalta que na democracia participativa, o poder administrativo não é 

“autóctone”, ao contrário, provém do poder argumentativo da comunicação, que é gerado na 

prática da “autodeterminação dos cidadãos” e se legitima a partir da proteção dessa prática pela 

institucionalização da liberdade pública.  

É “na garantia de um processo inclusivo de formação da opinião e da vontade políticas 

em que cidadãos livres e iguais se entendem acerca de que fins e normas correspondem ao 

interesse comum de todos” (Ibid., p. 41) que se justifica a existência do Estado. Portanto, os 

cidadãos se orientam por interesses que vão além de seus interesses privados. 

No entanto, o exercício da democracia participativa não é pacífico, enfrenta muitos 

obstáculos, sobretudo pela não desemancipação da classe dominante detentora do poder. A 

democracia participativa em certa medida segue representando uma forma de resistência ao 

status quo. 

 

3.3.1 Democracia Deliberativa – Teoria Habermasiana 

 

Segundo Leonardo Avritzer (2000), nos dois últimos séculos, a teoria democrática 

girou em torno do conceito de deliberação utilizado de formas distintas: autores como 

Habermas e Cohen, utilizam deliberação como “ponderar, refletir”; enquanto outros autores, 

como Schumpeter e Rawls, utilizam o termo como “decidir, resolver”. Aqueles abordam o 

processo e estes o momento de decisão. 

O elemento argumentativo no interior do processo deliberativo, como tendência 

contemporânea, surgiu na teoria democrática a partir dos anos 1970, segundo o autor.  

Esse trabalho utiliza a democracia deliberativa habermasiana como centro da análise 

dos resultados referente aos objetos de estudo empírico. Optou-se pela teoria deliberativa 

habermasiana como referencial teórico à análise do estudo empírico, por se tratar de uma teoria 

que está em consonância com a expectativa de que a comunicação entre os homens, em busca 

de condições éticas de vida, possa resultar em ações e deliberações justas. Parece-nos adequado 

trabalhar com este referencial, quando se trata de estudos acerca de participação social, 

cidadania, controle social, cujo a priori é a possibilidade de diálogo entre partes distintas e 

interesses diferenciados. 
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De acordo com essa teoria, o processo de decisão governamental necessita de 

sustentação por meio da deliberação dos indivíduos racionais em fóruns amplos de debate e 

negociação. No entanto, a deliberação não é resultado de uma agregação de preferências fixas 

individuais. A deliberação resulta de um processo de comunicação, em espaços públicos, que 

antecede e auxilia a própria formação da vontade dos cidadãos (FARIA, 2000). 

Nesse sentido, segundo Habermas (1995), quando as formas de comunicação estão 

suficientemente institucionalizadas, a política dialógica e a política instrumental entrelaçam-se 

no campo das deliberações. Tudo gira em torno das condições de comunicação e dos 

procedimentos que outorgam à formação institucionalizada da opinião e da vontade políticas, 

sua força legitimadora. 

Sua preocupação ao elaborar o conceito de democracia deliberativa está no modo 

como os cidadãos fundamentam racionalmente as regras do jogo. Enquanto para a democracia 

liberal a fundamentação de um governo democrático está no voto; a teoria do discurso 

habermasiana propõe um “procedimento ideal para a deliberação e a tomada de decisão”, que 

avançaria na fundamentação e legitimação das regras democráticas (FARIA, 2000, p. 48). A 

teoria do discurso habermasiana considera a cidadania como um ator coletivo, que reflete o 

todo e age por ele.  

Jürgen Habermas conceitua espaço público ou esfera pública como um fenômeno 

social elementar e que 

 

pode ser descrita como uma rede adequada para a comunicação de conteúdos, tomadas 

de posição e opiniões. [...] A esfera pública constitui principalmente uma estrutura 

comunicacional do agir orientado para o entendimento, a qual tem a ver com o espaço 

social gerado no agir comunicativo, não com as funções nem com os conteúdos da 

comunicação cotidiana. [...] O espaço de uma situação de fala, compartilhado 

intersubjetivamente, abre-se através das relações interpessoais que nascem no 

momento em que os participantes tomam posição perante os atos de fala dos outros, 

assumindo obrigações ilocucionárias. Qualquer encontro que não se limita a contatos 

de observação mútua, mas que se alimenta da liberdade comunicativa que uns 

concedem aos outros, movimenta-se num espaço público, constituído através da 

linguagem. Em princípio, ele está aberto para parceiros potenciais do diálogo, que se 

encontram presentes ou que poderiam vir a se juntar. [...] os processos de formação 

de opinião, uma vez que se trata de questões práticas, sempre acompanham a mudança 

de preferências e de enfoques dos participantes – mas podem ser dissociados da 

tradução dessas disposições em ações. Nesta medida, as estruturas comunicacionais 

da esfera pública aliviam o público da tarefa de tomar decisões; as decisões proteladas 

continuam reservadas a instituições que tomam resoluções. Na esfera pública, as 

manifestações são escolhidas de acordo com temas e tomadas de posição pró ou 

contra; as informações e argumentos são elaborados na forma de opiniões focalizadas. 

Tais opiniões enfeixadas são transformadas em opinião pública através do modo como 

surgem e através do amplo assentimento de que “gozam”. [...] Na esfera pública luta-

se por influência, pois ela se forma nessa esfera. Nessa luta não se aplica somente a 

influência política já adquirida (de funcionários comprovados, de partidos 

estabelecidos ou de grupos conhecidos, tais como o Greenpeace, a Anistia 

Internacional, etc.), mas também o prestígio de grupos de pessoas e de especialistas 
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que conquistaram sua influência através de esferas públicas especiais [...] a influência 

política que os atores obtêm sobre a comunicação pública, tem que apoiar-se, em 

última instância, na ressonância ou, mais precisamente, no assentimento de um 

público de leigos que possui os mesmos direitos. [...] temos que fazer uma distinção 

entre atores que surgem do público e participaram na reprodução da esfera pública e 

atores que ocupam uma esfera pública já constituída, a fim de aproveitar-se dela. Tal 

é o caso, por exemplo, de grandes grupos de interesses, bem organizados e ancorados 

em sistemas de funções, que exercem influência no sistema político através da esfera 

pública. Para preencher sua função, que consiste em captar e tematizar os problemas 

de sociedade como um todo, a esfera pública política tem que se formar a partir dos 

contextos comunicacionais das pessoas virtualmente atingidas (HABERMAS, 1997, 

p. 92-94). 

 

Desde sua origem, este conceito tem algumas características ligadas ao debate 

democrático contemporâneo. A ideia é de um espaço onde os indivíduos interagem, debatem 

as decisões tomadas no âmbito político, pelas autoridades, como também avaliam o conteúdo 

moral das diferentes relações existentes na sociedade e apresentam suas demandas ao Estado. 

Os indivíduos discutem e deliberam sobre questões políticas na esfera pública, adotam 

estratégias para chamar a atenção da autoridade política (AVRITZER, 2000).  

O autor alemão rompe com a formulação rousseuniana de deliberação, conforme 

Avritzer (2000), ao destacar a existência de uma dimensão argumentativa na relação Estado-

sociedade, que vai além da formação da vontade geral.  

Nesse sentido ressalta Vitale (2006, p. 551) que “Habermas identifica sérios limites no 

conceito de razão adotado nos últimos séculos, que teriam obstruído a implementação do 

projeto emancipador anunciado pelo Iluminismo”.  

Habermas tenta inserir a ideia de um consenso discursivo em uma teoria reflexiva da 

ação social. Segundo Avritzer (2000), essa construção teórica é feita na obra, Teoria do Agir 

Comunicativo, a partir de duas dimensões centrais: 

i) a construção de um conceito de mundo social, reflexivamente 

adquirido; e 

 

ii) a ideia de uma forma de ação que seja intersubjetiva e voltada para o 

consenso comunicativo. 

 

O mundo da vida, segundo Habermas (2012), é um conceito complementar ao do agir 

comunicativo. Ele se relaciona com os três mundos que os sujeitos tomam por base para definir 

situações comuns, quando agem orientados pelo entendimento: subjetivo, objetivo e social.  

Ele propõe que a sociedade seja simultaneamente concebida como mundo da vida e 

sistema. Este representado pelo mundo socioeconômico, no qual os sujeitos estão inseridos. 

 

A definição de uma situação estabelece uma ordem social. Através dela participantes 

em um processo de comunicação atribuem os vários elementos de uma situação de 

ação a cada um dos três mundos - o objetivo, o social e o subjetivo, e, desse modo, 



42 

 

incorporam a situação de ação atual no seu mundo da vida pré-interpretado. A 

definição da situação por uma outra parte que diverge da definição de um de nós, 

coloca um problema de tipo peculiar, pois, em um processo cooperativo de 

interpretação ninguém possui o monopólio da interpretação correta (HABERMAS, 

1984, I, p.100 apud AVRITZER, 2000, p. 38). 

 

Para o autor, a afirmação de Habermas representa uma tentativa sociológica de 

reincorporar a argumentação do mundo social. A dinâmica dessa tentativa é supor a presença 

de um mundo com pré-interpretações distintas e propor uma solução para o problema 

sociológico da produção da ordem que envolva o consenso argumentativo das partes sobre as 

características da ordem social em disputa. A isso Habermas denomina de ação/agir 

comunicativo, nas suas próprias palavras: 

 
 O agir comunicativo depende de um processo de interpretação cooperativo em que os 

participantes se referem simultaneamente a algo no mundo subjetivo, no mundo social 

e no mundo objetivo; mesmo que no ato de sua manifestação ele consiga enfatizar 

respectivamente apenas um dos três componentes. Os falantes e ouvintes utilizam o 

sistema de referência dos três mundos como uma moldura no interior da qual tecem e 

interpretam definições comuns relativas à situação de sua ação. Nesse sistema de 

referência, eles não se referem diretamente a algo no mundo, mas relativizam suas 

próprias exteriorizações tendo em vista a possibilidade de que o outro ator venha a 

contestar a validade delas (HABERMAS, 2012, p. 221). 

 

O agir comunicativo, conforme Avritzer (2000), teria as seguintes características: 

 

a) o seu meio é a utilização pragmática da linguagem; 

b) envolveria orientações em relação ao mundo; 

c) seria teleológica6; e 

d) implicaria assumir características reflexivas em relação ao mundo. 

 

Assim, Habermas avança em relação a Rousseau e a sua obra anterior.  Ele supõe, 

segundo o autor, que as formas de argumentação são próprias do mundo social e por isso 

continuam tendo presença plena nas sociedades contemporâneas. E também admite as 

interpretações diferentes em situações diversas, no que diverge de Rousseau, que acreditava 

que os que divergiam da vontade da maioria estavam errados. Também diverge de Rawls, que 

pressupunha que bastaria supor uma posição de limitação de informação para que os indivíduos 

cheguem a determinados consensos. Ao contrário, “o problema habermasiano será o de que as 

                                                 
6
Teleologia, conforme o dicionário de Português Michaelis, online, significa, na Filosofia: “Filos Teoria das causas finais; 

conjunto de especulações que têm em vista o conhecimento da finalidade, encarada de modo abstrato, pela consideração dos 

seres, quanto ao fim a que se destinam”. Disponível em: 

<http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=teleologia>. Acesso em: 

07-maio-2015. 

http://michaelis.uol.com.br/moderno/portugues/index.php?lingua=portugues-portugues&palavra=teleologia
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diferenças de perspectiva e orientação são suficientes para gerar polêmicas em relação às 

normas” (Ibid.). Foi tentando transferir a ideia de argumentação própria da Sociologia 

interpretativa para o campo da política, que Habermas se aproximou da discussão acerca da 

democracia deliberativa.  

Habermas começa um processo de aplicação da sua concepção de teoria do discurso à 

política contemporânea com a publicação da obra Teoria do Agir Comunicativo. Essa aplicação 

foi operacionalizada com a percepção de que: 

 
 o problema da legitimidade na política não está ligado apenas, tal como supôs 

Rousseau, ao problema da expressão da vontade da maioria no processo de formação 

da vontade geral, mas também estaria ligada a um processo de deliberação coletiva 

que contasse com a participação racional de todos os indivíduos possivelmente 

interessados ou afetados por decisões políticas (Ibid., p. 39).  

 

Essa formulação, segundo Avritzer (2000), leva Habermas à elaboração do chamado 

princípio D: que diz que apenas as normas-ações, com as quais todas as pessoas que possam 

ser afetadas podem concordar como participantes de um discurso racional, são válidas. 

O autor ressalta as duas características do princípio D: 

 

I) não é a contagem de votos o que muda a relação entre maioria e minoria, é preciso chegar 

a uma posição racional no debate político que a satisfaça; 

 

II) existe uma mudança no conceito de preferência.  

 

Avritzer (2000) explica, em relação ao último item, que para o filósofo alemão a 

política deliberativa deve ser concebida como uma conjuntura que depende de uma série de 

processos de negociação regulados de forma justa e pela argumentação, em suas mais variadas 

formas.   

Em relação à intersubjetividade, Habermas (2012, p.230-231) afirma que “o conceito 

de ‘mundo da vida’ não permite subordinações análogas; ao utilizá-lo, os falantes e ouvintes 

não podem se referir a ele como ‘algo intersubjetivo’. Isso ocorre porque quem age 

argumentativamente segue na direção do seu mundo da vida, do seu horizonte. São as estruturas 

do mundo da vida que determinam quais as formas de intersubjetividades possíveis para o 

entendimento.  

O mundo da vida, diz o autor, é o lugar transcendental em que os atores se encontram. 

É a partir dele, de um mundo da vida comum, que os falantes e ouvintes se compreendem no 

mundo subjetivo, objetivo e social.  

O problema da intersubjetividade tem a ver com a possibilidade de sujeitos variados 

compartilharem o mesmo mundo da vida.  
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O mundo moderno, destaca Vitale (2006), trouxe consigo um dilema complexo. O 

processo de fragmentação da sociedade, representado também pelo individualismo liberal, 

gerou um desequilíbrio nas esferas de valor. As instituições surgidas com o Estado moderno e 

o sistema capitalista prevalecem sobre as outras esferas de valor. O individualismo prevalece 

sobre a solidariedade, por exemplo, tão importante para o bom desenvolvimento democrático, 

inclusive na versão deliberativa habermasiana. 

A questão não é a existência ou o avanço do sistema. Segundo a autora, a questão é a 

lógica e a estrutura do sistema que se super desenvolvem, com o encolhimento do mundo da 

vida. O que significa dizer que a racionalidade instrumental parece ser a única razão possível e 

limita a emancipação da razão colocando em xeque a modernidade. 

Confome Vitale (2006), Habermas denomina esse processo de colonização do mundo 

da vida por imperativos sistêmicos, o que constituiria numa sociopatologia.  

A colonização do mundo da vida é como o que ocorre na atualidade, a economia e a 

administração pública, seus valores se sobrepondo aos valores culturais, sociais e éticos dos 

sujeitos e da coletividade. Na teoria democrática deliberativa habermasiana, a racionalidade 

instrumental e a racionalidade argumentativa devem conviver, com a segunda legitimando a 

primeira. Não o contrário, como ocorre no processo de colonização do mundo da vida. 

Habermas demonstra que é necessário ir além de uma razão subjetiva, propõe uma 

mudança de paradigma, a intersubjetividade, o processo de decisão dialógico (Vitale, 2006). A 

sociedade contemporânea, para avançar na emancipação da razão moderna, precisa superar o 

individualismo e avançar na intersubjetividade, na solidariedade. Fortalecer a razão dialógica, 

argumentativa, comunicativa, é avançar na democracia. 

A democracia deliberativa, segundo Habermas (1995), assume um papel intermediário 

entre a democracia liberal e a democracia participativa. Essa concepção mediadora, recebe 

críticas de liberais e de republicanos.  
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4 A CAMINHADA BRASILEIRA PARA A DEMOCRACIA: “A 

REDEMOCRATIZAÇÃO” 

 

O Brasil não tinha um histórico de associativismo, sobretudo devido ao autoritarismo 

que prevaleceu por longo período. A questão da participação política, segundo Gohn (2011), 

esteve presente desde as lutas do período colonial contra a metrópole, passando pela luta contra 

a escravidão e pelo sindicalismo anarquista, no início do século passado.  

Nesse sentido, Carvalho (2013) destaca que a escravidão foi o fator mais negativo para 

a cidadania. Somada à grande propriedade rural, criavam um ambiente desfavorável à formação 

de cidadãos.  

Entre o final do século XIX e início do século passado, o país foi palco de grande 

agitação social por parte dos camponeses, sobretudo após a chegada de imigrantes europeus, 

influenciados pelo anarquismo italiano. 

Essa sociedade escravocrata perdurou por longos anos e legou ao país sérios problemas 

para o exercício da cidadania.  

No entanto, Carvalho (2013) ressalta que o primeiro ensaio de participação política no 

país ocorreu no governo Vargas, de 1930 a 1937. Isso porque foi uma fase de grande agitação 

política, que se caracterizou pela amplitude e pelo grau de organização dos movimentos 

políticos. A mobilização política atingiu vários estados da federação, além da capital, e  foi 

nesse período que multiplicaram-se sindicatos e outras associações de classe, surgiram partidos 

políticos e também foram criados movimentos políticos nacionais de massa. A despeito disso, 

o autor destaca que não houve tempo para o aprendizado e a organização de partidos ou 

movimentos mais enraizados. À época, o que as correntes políticas queriam era conquistar o 

Estado, mesmo que fosse sem o apoio popular.  

O Estado nesse período atuava como pretenso conciliador entre capital e trabalho. 

O Estado varguista, como destaca Barbosa (2014), implantou seu corporativismo junto 

aos sindicatos, com o escopo de afastar a classe trabalhadora de movimentos radicais, como o 

anarquismo, o socialismo e o comunismo, trazendo-os à legalidade. Além disso, o varguismo 

atuou de forma a operar transformações econômicas junto ao capital nacional, alavancando-o, 

o que era necessário devido às demandas do capital industrial.  

Nesse caminho, numa contribuição para a reflexão sobre a viabilidade e os limites da 

participação cidadã nas decisões relativas às políticas públicas, Lustosa da Costa e Cunha(2009) 

destacam que o exercício dos direitos de cidadania, na primeira metade do século XX, dava-se 

por critérios funcionais e controlados pelo Estado, para evitar desigualdades entre os grupos 

envolvidos no jogo político, o que colocaria em risco o equilíbrio de poder e a hierarquização 
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social. O golpe de 1964 e o período autoritário que se seguiu caminharam nesse mesmo padrão 

de “múltiplas gramáticas”, coibindo tentativas dos grupos sociais de adquirirem autonomia em 

relação ao Estado e de ingressarem na vida política por canais e práticas distintos daqueles que 

garantiam a manutenção do status quo. 

Carvalho (2013) cunhou esse fenômeno de supervalorização do Executivo de 

“estadania”, que se contrapõe à cidadania em virtude de uma cultura mais voltada para o Estado 

do que para a representação. 

A participação no Brasil entrou no cenário nacional como categoria prática, 

mobilizada para dar sentido à ação coletiva de atores populares. Emerge nos anos 1960, como 

ideário de uma visão emancipatória das camadas populares (LAVALLE, 2011). 

Esse comentário de Lavalle cabe principalmente a um período de grande mobilização 

social, dos trabalhadores urbanos e rurais, que impulsionaram o governo de João Goulart às 

reformas de base. É, aliás, esse contexto de lutas sociais e políticas, ideológicas e culturais, que 

se transforma em ameaça aos interesses das classes dominantes associadas ao capital 

internacional e que inspira o golpe militar de 1964 (MOREL, 2014). 

No contrapelo da ditadura empresarial militar, em período de luta por direitos sociais, 

econômicos e políticos dos setores populares, ainda não reconhecidos e acessíveis, a 

participação surgiu na agenda política brasileira. Conforme Gohn (2000), foi através da atuação 

das comunidades eclesiais de base (CEB´s), forças sindicais e de categorias profissionais do 

funcionalismo público, das associações de moradores, que a sociedade começou a busca por 

recuperar o direito ao voto direto e também pelo direito à liberdade de manifestação e 

organização.  

As CEB´s surgiram em torno de 1975, a partir do espírito da teologia da libertação. A 

Igreja era poderosa e se tornou “baluarte da luta contra a ditadura” (CARVALHO, 2013, p. 

183). 

No final dos anos 1970, o paradigma existente nos círculos políticos de oposição e na 

academia era o da representação popular sob os modelos de gestão, co-gestão e autogestão dos 

conselhos operários. A exemplo do que ocorreu nos países socialistas no pós-guerra, sendo a 

experiência mais famosa a dos conselhos operários da Iugoslávia (GOHN, 2000; 2011; 

PATEMAN, 1992).   

Segundo Gohn (2000), na teoria política os fundamentos eram as concepções 

estratégicas com o objetivo de tomar os aparelhos de Estado e fazer sua democratização. 

Amobilização da sociedade civil fazia parte de uma estratégia de criação e desenvolvimento de 

uma cultura contra-hegemônica à ordem dominante. 
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Nesse ambiente, estimulou-se a articulação de alguns grupos em torno de questões que 

afetam substancialmente a qualidade de vida individual e coletiva. Daí, como mostram Dagnino 

(2004) e Paula (2005), emergiram demandas por bens de uso coletivo (transportes, habitação, 

abastecimento de água, saneamento básico, saúde, creche) e alguns grupos protagonizaram 

mobilizações pelos direitos de cidadania. Constituíam-se também os primeiros Centros 

Populares, espaços criados por militantes políticos para facilitar sua atuação nas CEB´s e nas 

bases comunitárias como assessores, educadores e organizadores da mobilização popular.  

A partir da década de 1980, diz Paula (2005), esses Centros Populares passam a ser 

denominados de “organizações não governamentais”, ou simplesmente, ONGs. O campo 

movimentalista se consolida, com os movimentos populares e sociais, movimento sindical, 

pastorais sociais, partidos políticos de esquerda e centro-esquerda e as ONGs. 

Numa sociedade que vivia sob repressão, o que se pretendia era o fim do próprio 

regime militar. O modelo de participação que a sociedade brasileira experimentou, até aquele 

momento, era de base populista, regado a relações clientelistas, patrimonialistas e 

corporativistas. 

Também nessa década, Gohn (2000) destaca que o eixo de articulação central da 

temática da participação ainda era a ocupação de espaços físicos, pretendia-se a democratização 

da sociedade. A busca se concentrava em duas direções: junto às administrações locais e junto 

aos representantes do Legislativo federal. Neste a luta era por uma nova institucionalidade, por 

novas leis, mais democráticas, que institucionalizassem canais de participação.  

Ademais, como ressaltam Dagnino (2004) e Paula (2005), no processo de 

redemocratização buscava-se no Brasil reformar o Estado e construir um modelo de gestão que 

abrisse o Estado às necessidades dos cidadãos, direcionado ao interesse público e mais eficiente 

na coordenação da economia e dos serviços públicos.  

Justamente nesse contexto histórico, as autoras identificam dois projetos políticos em 

desenvolvimento e disputa, que Paula (2005) denomina de: vertente Gerencial e vertente 

Societal.7 Ambas as vertentes/projetos políticos se dizem portadores de um novo modelo de 

gestão pública e que busca a ampliação da democracia no país. 

A primeira vertente nasce do descontentamento em relação aos indicadores de 

crescimento econômico e progresso social obtidos; a vertente societal apresenta experiências 

alternativas de gestão pública – conselhos gestores e orçamento participativo – com raízes no 

                                                 
7Paula (2005) aponta que nesse período surgiram experiências que rompiam com a centralização e o autoritarismo no exercício 

do poder público. Ela cita exemplos como: mutirões de casas populares e hortas comunitárias de Lages (SC), iniciativas 

participativas no governo Franco Montoro (SP) e na administração de José Richa (PR). 
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ideário dos herdeiros políticos das mobilizações populares contra a ditadura e pela 

redemocratização (DAGNINO, 2004 e PAULA, 2005). 

O processo de construção democrático que marcou a década de 1980 gerou a criação 

de espaços públicos e uma crescente participação da sociedade civil no processo de decisão de 

questões e políticas públicas. Formalmente, o marco desse processo é a Constituição Federal 

de 1988 (CF/88). 

Na Assembleia Nacional Constituinte (iniciada em 01-fev-1987), período da 

redemocratização, o ideário participativo adquiriu um perfil de participação cidadã. Nesse 

período a sociedade civil brasileira se organizou e propôs emendas populares, uma legislação 

que criasse interações entre a sociedade civil e o Estado nas políticas públicas. Esse movimento, 

segundo Avritzer (s/d) e Avritzer e Pereira (2005), gerou uma legislação participativa no Brasil 

sem precedentes.  

A partir da CF/88, por meio de legislações específicas, foi criado espaço para 

instituições participativas, denominadas “instituições híbridas”, em que a sociedade civil e o 

Estado participam e compartilham processos deliberativos que envolvem atores estatais e 

sociais.  

No texto constitucional verificam-se algumas dessas conquistas dos movimentos 

sociais, que abrem espaço para a participação social, agora institucionalizada: a começar pelo 

art.1º, parágrafo único que diz: “Todo o poder emana do povo” (CF/88). No artigo 29, incisos 

XII e XIII, a Carta permite a iniciativa popular de projetos de lei de interesse do município e 

também a participação das associações no planejamento municipal; no artigo 194, parágrafo 

único, inciso VII, em relação às políticas públicas da seguridade social, é assegurado o “caráter 

democrático e descentralizado da administração, mediante gestão quadripartite, com 

participação dos trabalhadores, dos empregadores, dos aposentados e do Governo nos 

órgãoscolegiados” e no mesmo sentido o artigo 198, inciso III, prevê a “participação da 

comunidade” nas ações e serviços públicos de saúde; no artigo 204, inciso II, relativo à 

assistência social, está estabelecida a “participação da população, por meio de organizações 

representativas, na formulação das políticas e no controle das ações em todos os níveis”. 

O que ocorreu foi que a própria CF/88 criou as instituições híbridas - “o conjunto de 

formas de participação ampliada que emerge no Brasil a partir da década de 1990, dentre as 

quais destacam-se o orçamento participativo e os conselhos” (AVRITZER e PEREIRA, 2005, 

p. 14). Elas se originam na mudança marcada pela CF/88 entre um “padrão de ação coletiva 

contestatória e anti-institucional e a formação de espaços institucionalizados para a participação 

ampliada”. 
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Segundo Gurgel e Justen (2013), a partir dos anos 1960 surgiram no Brasil os 

conselhos comunitários e os "conselhos de notáveis", que atuavam como instâncias 

governamentais no período da ditadura. Nos anos 1980 surgiram os conselhos populares. No 

entanto, os mais recentes são os Conselhos Gestores de Políticas Públicas, instituídos 

legalmente, com caráter consultivo e/ou deliberativo, que são as instituições híbridas. Sobre o 

marco legal, os autores destacam que: 

 
 Os Conselhos Gestores de Políticas Públicas foram criados por leis específicas, [...], 

atendendo às reivindicações dos movimentos sociais. Como exemplo, é possível citar 

a Lei nº 8.142, de 1990, que institui a Conferência e o Conselho Nacional de Saúde; 

a Lei nº 8.742, de 1993, que cria o Conselho Nacional de Assistência Social; a Lei nº 

9.131, de 1995, que institui o Conselho Nacional de Educação (GURGEL e JUSTEN, 

2013, p. 363). 

 

O sociólogo Rudá Ricci chama a atenção para o fato de que as políticas de participação 

no Brasil do período da redemocratização em diante foram recebidas com muita desconfiança 

pelos movimentos e lideranças sociais. Isso porque notaram “tentativas de cooptação política 

por parte de governantes” e até aquele momento “a cultura política hegemônica nos mais 

diversos movimentos sociais que se estruturaram a partir do processo de redemocratização 

política por que passou o país, era declaradamente anti-institucionalista” (RICCI, 2004, p.1).  

As mudanças trazidas pela CF/88, sobretudo a descentralização, deram ainda mais 

importância aos municípios, enquanto nível da esfera pública que mais se aproxima dos 

problemas, propiciando estímulo à participação social nos processos decisórios (LEMOS, 

2008). 

Nesse sentido, o plano local (os municípios) gera o  

 
verdadeiro capital social, aquele que nasce e se alimenta da solidariedade como valor 

humano. O local gera capital social quando gera autoconfiança nos indivíduos de uma 

localidade, para que superem suas dificuldades. Gera, junto com a solidariedade, 

coesão social, forças emancipatórias, fontes para mudanças e transformação social 

(GOHN, 2004, p. 24). 

 

Dessa forma as instâncias municipais “tornaram-se locus privilegiado para a 

emergência da cidadania no país, indicando possibilidades de alterações no profundo 

autoritarismo social na sociedade brasileira” (FEDOZZI, 2001, p. 92). Entretanto, o autor 

ressalta que essas instâncias locais tornaram-se arenas de disputa de modelos antagônicos de 

desenvolvimento, com as mesmas formas e métodos da grande política. Por isso, a  

descentralização político-administrativa não garante a democratização. Essas tendências podem 

significar a reprodução de formas tradicionais de governança (padrão patrimonialista) e/ou 

tutela tecnocrática da gestão pública; ou, em condições diferentes, pode produzir mudanças nas 
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relações Estado-sociedade, por meio de práticas novas de controle e publicização do Estado, 

universalização dos direitos à cidade e à cidadania, participação cívica e promoção de uma 

cultura solidária e de preservação ambiental. 

Por outro lado, Lustosa da Costa e Cunha (2009) destacam que durante a transição 

democrática (1975-1989) a forma de relacionamento Estado-sociedade não foi modificada de 

modo substantivo. Apesar dos apelos à democracia participativa, que os autores qualificam 

como formalísticos. A novidade era a conformação de um híbrido cultural, a cultura política 

autoritária e uma cultura democrática se confrontam não só dentro do Estado como na sociedade 

civil, sem a possibilidade de saber qual seria a cultura hegemônica. 

 

4.1 A DISPUTA ENTRE DOIS PROJETOS POLÍTICOS 

 

Na década de 1980, havia, dentre muitos desafios no país, um desafio discreto, entre 

dois projetos políticos de gestão do Estado, os quais Paula (2005) denominou vertente gerencial 

e vertente societal, em dicotomia simplicadora, mas que introduz satisfatoriamente o debate. 

Em sua análise em perspectiva comparada da administração pública nessas duas 

vertentes, a autora destaca que a primeira está ligada ao debate sobre a crise de governabilidade 

e credibilidade do Estado na América Latina, durante as décadas de 1980 e 1990 e situa-se no 

contexto do movimento internacional de reforma do aparelho do Estado. Essa vertente nos 

Estados Unidos e na Inglaterra se baseia na cultura do empreendedorismo, reflexo do 

capitalismo flexível.  

Segundo a autora, no Brasil esse movimento ganhou força nos anos 1990, com o 

debate da reforma gerencial do Estado e o desenvolvimento da administração gerencial; crise 

do nacional-desenvolvimentismo e as críticas ao patrimonialismo e ao autoritarismo do Estado. 

Era a emergência de um consenso político de caráter liberal, que articulou as seguintes 

estratégias: desenvolvimento dependente e associado; medidas neoliberais de estabilização 

econômica; e medidas administrativas dominantes no cenário das reformas orientadas para o 

mercado.  

Essa articulação sustentou a aliança social-liberal que levou ao poder o Partido da 

Social Democracia Brasileira (PSDB).8 

                                                 
8Segundo Fiori (Outras Palavras, 18jun2015), “este grupo liderado pelo ex-presidente FHC, foi o único que esteve presente e 

ocupou um lugar de destaque nas reuniões formais e informais que cercaram a posse de Bill Clinton, em 1993”. Nessa ocasião 

foi sacramentada a aliança do PSDB com a facção democrata e o governo liderado pelos Clinton. Essa aliança durou os dois 

mandatos de Clinton e FHC garantiu o apoio do Brasil à criação da ALCA e garantiu ajuda financeira americana, para evitar a 

falência do governo FHC. Eles estiveram juntos na formulação e sustentação das reformas e políticas do Consenso de 

Washington, nas reuniões da “Terceira Via”, criada por Tony Blair e Bill Clinton, em 2008, e voltaram agora, na véspera da 

candidatura presidencial de Hillary Clinton. 
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Do outro lado, conforme a autora, a administração pública societal tem na inserção da 

participação popular na gestão pública o cerne de sua proposta, cujo ápice foi em meados de 

1980, na elaboração da Constituição, em que diferentes forças políticas ofereciam suas 

propostas para formular um novo referencial das relações entre Estado e sociedade. É uma visão 

alternativa que vai além dos problemas administrativos e gerenciais, considera a reforma um 

projeto político e de desenvolvimento nacional. Essa orientação passou a ser defendida por 

intelectuais de esquerda e algumas lideranças do PT, contrárias ao projeto autoritário em vigor, 

que mais tarde se expressaria, em parte, no projeto gerencialista. 

Ao longo dos anos 1990, segundo a autora, essas experiências alternativas se 

fragmentaram, necessitando de uma amarração a um projeto político mais abrangente para o 

Estado e a sociedade, contemplando: um novo modelo de desenvolvimento para o Brasil, que 

enfrentasse a crise do nacional-desenvolvimentismo; proposta de reorganização para o aparelho 

do Estado; e visão de gestão pública alternativa ao gerencialismo. Surgia assim a noção de 

administração pública societal, sem representação política no poder central para implementá-

la.  

Em 2002, na eleição de Luís Inácio Lula da Silva para presidente, como candidato do 

Partido dos Trabalhadores (PT), houve uma expectativa de que essa nova abordagem se 

tornasse a marca do governo federal, mas segundo Paula (2005), isso não se concretizou.  

Lula chegou ao poder por uma coalizão entre setores populares, partidos de esquerda 

e centro-esquerda e setores do empresariado nacional.  

Essa mudança ocorrida na temática da participação para um novo paradigma das ações 

coletivas com base na cidadania, segundo Gohn (2000), surge num momento em que uma nova 

questão social no sistema de acumulação capitalista, entre outras coisas, se traduz numa 

inadaptação dos antigos métodos de gestão desta questão social e um novo tipo de crise do 

Estado. 

Conforme Rosanvallon (1995), o modelo do Estado de Bem Estar Social (EBES) 

sofreu crise de três dimensões: financeira, ideológica e filosófica. É principalmente na 

dimensão ideológica que se apoiou a construção do Estado empresário, ultramínimo, que 

marcou a década de 1980.  

A ideologia neoliberal, que veio à tona nessa década, sobretudo com o New Public 

Management dos governos Thatcher, na Inglaterra, e Reagan, nos Estados Unidos, sustentando 

o Estado mínimo, como ressalta Gohn (2000), se mostrou no mínimo polêmica e para muitos 

incorreta. 
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O que não impediu que os governos latinoamericanos, inclusive o brasileiro, 

importassem essa ideologia, muitas das vezes por força de recomendação de organismos 

multilaterais (FMI, Banco Mundial, etc.). Vale dizer que as recomendações eram atreladas a 

fundos de financiamento desses organismos multilaterais. 

A conjuntura do mercado de trabalho era marcada por desemprego maciço e crescente 

exclusão. Os efeitos perversos de um EBES sem efetividade dão origem a um espiral de 

autodestruição da solidariedade. Agravando o contexto, para compensar as perdas de receita, o 

Estado incrementa os tributos do trabalho, o que acentua a redução no volume do emprego 

(ROSANVALLON, 1995). 

A grande reforma do Estado no Brasil teve seu auge no governo Fernando Henrique 

Cardoso (1995-1999 e 1999-2003). Nesse ínterim convivem concepções contraditórias como o 

individualismo e o associativismo, co-existindo e mobilizando forças opostas. Esse 

individualismo parece ser impulsionado pelas políticas neoliberais implementadas no Brasil a 

partir do governo de Fernando Collor de Mello (1990-1992). No entanto, o auge dessas políticas 

foi a emenda constitucional 19/1998, conhecida por Reforma Administrativa, no governo de 

FHC. 

Concretamente o período em que se multiplicaram as instituições participativas, como 

os conselhos de gestão pública municipal, década de 1990, segundo Ricci (2010), não era muito 

favorável ao atendimento de demandas sociais, pois o país vivia uma crise fiscal aguda.  

Entretanto, como já demonstrado no capítulo 3, essa dificuldade foi oriunda da 

conjuntura econômica e da globalização financeira, com efeitos surgidos a partir da crise do 

sistema keynesiano-fordista e da consequente superacumulação de capital. Por consequência, 

os novos sistemas de produção, de fragmentação do mercado de trabalho e de flexibilização do 

capitalismo, criaram um ambiente que dificultou ainda mais a ampliação de direitos dos 

cidadãos. O Estado passou a gastar mais para sustentar essa economia capitalista. 

A despeito do progressivo crescimento das instituições participativas durante a década 

de 1990, o século XXI vem demonstrando que essas instituições têm enfrentado uma série de 

problemas que está aparente e diretamente ligada à cultura política brasileira. Questões como 

cooptação, clientelismo, patrimonialismo e até mesmo autoritarismo, arraigadas nas estruturas 

político-sociais do país, explicam bem o que vem marcando as críticas feitas a essas 

instituições. 

Como demonstram Alves e Gurgel (2014) e Gurgel e Justen (2013), vários são os 

fatores que contribuem para obstaculizar o desempenho dessas instituições participativas, no 
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entanto, a desemancipação dos atores estatais é fundamental para que haja efetivamente um 

bom desempenho das negociações decisórias no espaço público, o que quase sempre não ocorre. 

Segundo o cientista político Romão Netto, “a série da pesquisa de confiança nas 

instituições públicas, realizada desde 1989, revela um aumento na falta de confiança dos 

brasileiros de 2006 para cá” (O Globo, 09-maio-2014).  

Romão Netto vê nas manifestações e atos de violência atitudes que revelam ojeriza 

por tudo o que é político, como partido, representação e poder. Para ele, a maioria da população 

segue sentindo-se excluída das decisões no país (Ibid.). Afirma ainda que a ideia de que o povo 

não existe é antiga no Brasil e também que as elites acreditariam que o Estado poderia “criar” 

esse povo. O autor retoma a tese de Faoro (2001), depois reproduzida por outros críticos da 

formação histórica do Brasil. 

A esse respeito, além de Faoro, trataram vários autores do pensamento social 

brasileiro, como Darcy Ribeiro na sua tese da ninguendade do povo brasileiro. Na obra O Povo 

Brasileiro: a formação e o sentido do Brasil, ele descreve a constituição do brasileiro e do 

Brasil e apresenta a tese da ninguendade desse povo: 

 
 Estamos diante do resultado de um processo civilizatório que, interrompendo a linha 

evolutiva prévia das populações indígenas brasileiras, depois de subjugá-las, recruta 

seus remanescentes como mão de obra servil de uma nova sociedade, que já nascia 

integrada numa etapa mais elevada da evolução sociocultural. No caso, esse passo se 

dá por incorporação ou atualização histórica – que supõe a perda da autonomia étnica 

dos núcleos engajados, sua dominação e transfiguração -, estabelecendo as bases 

sobre as quais se edificaria daí em diante a sociedade brasileira (RIBEIRO, 2006, p. 

67). 

 

 Nesse caminho, complementa Romão Netto, “— O Brasil sempre foi um país 

em busca de quem governar. As leis de representação política nunca foram conquistadas. Em 

1824, a representação foi criada para um povo que não existia. Para quem a Família Real 

governou quando chegou? Então, tentou criar uma categoria de gente governável” (O Globo, 

09-maio-2014).  

 Ele cita, ainda, o debate sobre eleições diretas no Brasil, que, a despeito da 

pressão popular, não passou na votação do Congresso na época (a emenda que previa as Diretas 

Já, de Dante de Oliveira, foi derrubada no Congresso, em 1984), sendo negociada e adiada para 

1989: 

  
— O calor popular iniciado em 78 foi apropriado pelo Estado na década de 90. 

Organizações antes da sociedade civil hoje integram conselho de Saúde, conselho 

tutelar e organizações sociais de cultura, por exemplo. O Estado abriu poros para 

participação e arrefeceu o ato heroico da sociedade que se organizava, que tentava 

falar contra ele — diz Romão Netto, destacando ainda que, na prática, líderes de 
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organizações de sociedade civil acabam incorporados a mecanismos de Estado em 

diversas esferas de atuação (O Globo, 09-maio-2014, grifo nosso). 

 

Conforme Santos (2007), os fóruns da sociedade civil e os conselhos são espaços de 

intervenção da sociedade civil na formulação e monitoramento das políticas públicas e no 

controle social das políticas e orçamentos públicos. Mesmo assim, chama a atenção para a 

forma como o Estado brasileiro vislumbra essa situação, o que denota que há pouca propensão 

à desemancipação, no conceito de Losurdo (LOSURDO, 2004), ou à cessão de soberania: 

  
Reconhecemos que o Estado brasileiro e que nossos governantes, em sua maioria, 

ainda confundem política pública com política de governo e não querem abrir mão da 

definição e do controle dos recursos públicos. Consideram que partilhar, 

descentralizar, democratizar é perda de poder. Além disso, o fisiologismo, o 

clientelismo, a troca de favores, as benesses alimentam o processo eleitoreiro. O poder 

público não oferece as condições para o bom funcionamento dos conselhos (infra-

estrutura, recursos humanos e materiais) e isso é uma forma de inviabilizar ou no 

mínimo dificultar a ação dos conselhos (SANTOS, 2007, p.74, sic). 

 

De modo mais ameno, Castro et al.(2012) dizem que é nos conselhos que se efetiva a 

descentralização das ações de governo, sendo a forma mais democrática de controle social. 

Entretanto, ainda não atingiram um nível de maturidade que os permita efetivamente assumir 

todas as suas legítimas atribuições. “Cada conselho tem grau de maturidade diferenciado, e o 

ajuste das percepções e demandas dos diversos segmentos que o compõem, trazidos ao debate 

coletivo, ainda, nem sempre resultam em uma política isenta de passionalidade e interesses 

corporativos” (Idem. p. 82-83). 

Para entender as contradições e práticas de um conselho e o seu desenho institucional 

é necessário examinar “sua trajetória política concreta e as relações dinâmicas estabelecidas 

entre os atores envolvidos” (PONTUAL, s/d, p.7). 

No mesmo sentido, com relação aos resultados de pesquisa junto aos Conselhos de 

Saúde da cidade de São Paulo, Vera Coelho conclui a respeito da dinâmica e das relações entre 

os atores o seguinte: 

Esse breve balanço mostra que a existência de mecanismos formais que assegurem o 

direito da sociedade civil a participar da definição das políticas sociais não é suficiente 

para garantir esta participação. Mas também mostra que este quadro muda com a 

presença de uma sociedade civil organizada e/ou de autoridades políticas 

comprometidas com a democracia participativa (COELHO, Vera, 2004, p. 256-25). 

 

A reforma administrativa implementada no governo Fernando Henrique Cardoso 

(FHC) talvez seja um dos desnorteadores da evolução democrática, com participação social, 

brasileira. Com foco na eficiência e no resultado, encharcada da ideologia neoliberal 

hegemônica, desconstituiu os ideais de solidariedade, que estavam no cerne da 

redemocratização brasileira, no espírito coletivo, tão caro a uma democracia participativa. 
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Sobretudo no que tange aos gastos sociais, com políticas sociais, que eram – nesse contexto de 

reforma - vistas como ponto necrótico da crise fiscal, que é utilizado para justificar a reforma. 

O governo petista, iniciado por Luís Inácio Lula da Silva, que seguiu um modelo de 

coalizão, acabou por ceder à grande parte das políticas do antecessor. Haja vista o estopim de 

organizações sociais que se cria, as políticas privatistas, seja no setor da educação, seja no da 

saúde e outros, que sobrevivem com outras políticas, diferentemente, de cunho social, como o 

Bolsa Família.  

O Partido dos Trabalhadores (PT) não conseguiu implementar seu governo atendendo 

às forças que o levaram ao poder, até mesmo por risco de perder a governabilidade. 

O associativismo, cuja maior representação, sobretudo no período pré-

redemocratização, foi o sindicalismo, vem perdendo força, ou fazendo parte desse novo estado, 

herdado do governo anterior. 

Isso facilitou a manutenção do “estado de coisas” (RUA, 1998), ao invés da 

priorização das políticas sociais. Consequentemente, fazendo com que as forças populares, de 

participação, perdessem espaço. 

No entanto, segundo Moraes Júnior,  

 
 [...] mesmo sob o golpe ideológico e econômico do empresariado brasileiro, a gestão 

presidencial do PT vem estabelecendo políticas de desenvolvimento e inclusão social 

na educação, saúde, economia e na política nacional e internacional – mesmo que em 

profunda tensão com a classe social mais rica. Assim, o Estado brasileiro fica mais 

preso aos ditames econômicos do mercado financeiro-internacional, os empresários 

acumulam serviços, bens e capitais a revelia do desenvolvimento nacional, e a 

população brasileira se vê cada vez mais longe do controle político e econômico do 

seu País. 

 A classe empresarial mais poderosa luta pela deposição e desorganização da esquerda 

brasileira a fim de estabelecer uma ruptura com um desenvolvimento socioeconômico 

mais democrático e inclusivo (Caros Amigos, 30-maio-2015, s/p.).  

  

Eis um dos motivos que mostram o interesse que está por trás da disputa entre projetos 

políticos distintos, um com foco no lucro empresarial e outro com foco na participação social e 

mais próxima da ideia de valor público e bem comum. 

Em relação às conferências, Ricci (2010, p. 170) destaca que “a multiplicação das 

conferências municipais, estaduais e federais que ocorreram sob a gestão Lula não alteraram o 

processo de elaboração das políticas públicas do país e nem mesmo foram incorporadas às peças 

orçamentárias da maioria dos entes federativos”. 
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4.2  A AÇÃO PEDAGÓGICA DO ESPAÇO PÚBLICO 

  

Os espaços públicos têm uma peculiaridade, que marcam o sentido dessas estruturas. 

Trata-se de seu aspecto cognitivo. 

Muitos autores tratam desse aspecto que é fundamental para o avanço da cidadania e 

consequentemente da democracia. 

Segundo Gohn (2000), no Brasil a centralidade da cidadania se constrói de forma 

diferente dos países centrais. Não bastam leis, elas são insuficientes. A cidadania é o resultado 

de um processo histórico de lutas. As leis são apenas um de seus momentos. A mudança da 

cultura política é resultado do exercício ativo da cidadania, que opera via participação dos 

cidadãos. Essa participação interfere, interage e influencia na construção dos processos 

democráticos em curso nas arenas públicas, baseados nos princípios da equidade e da justiça, 

que têm por parâmetro o reconhecimento e a vontade expressa de universalização dos direitos.  

Nessa direção, segundo a autora ressalta, a interação dos participantes nos novos 

espaços públicos não estatais – ao discutirem e deliberarem sobre propostas e ideias, 

estabelecendo prioridades – envolvem um aspecto cognitivo, que resulta num processo 

pedagógico via democracia. 

É mais uma vez o investimento ideológico e político que se faz na ação argumentativa 

habermasiana, razão porque se recorre àquele pensador para compreender as possibilidades e o 

sentido da participação e do controle social no Brasil. 

Esse caráter pedagógico da interação nos espaços públicos, via instituições 

participativas como conselhos e orçamento participativo, vem sendo destacado por vários 

autores (WAMPLER, 2008, 2011; GOHN, 2000, 2011 e CORAGGIO, 2013). 

O argentino Coraggio vai mais além, quando afirma que o protesto e a reivindicação 

são vistos como uma disfunção para a governabilidade, ou como recurso que permite que falem 

os setores que não têm canais para se expressar e para mostrar seus problemas e necessidades. 

Mas o protesto de massa, diz o autor, induz a decisões curto prazistas e prejudiciais ao 

desenvolvimento, por exemplo, as decisões assistenciais paternalistas. É nesse contexto que 

Coraggio (2013, p. 9) ressalta que: 

 
Lo que se está proponiendo hoy desde el Estado Nacional puede interpretarse como 

institucionalizar comunidades locales de aprendizaje, donde lãs necesidades 

particulares puedan manifestarse, sea como demandas, sea como problemas a los que 

el Estado no puede dar respuesta meramente distribuyendo recursos. Em la medida 

que esse espacio sea sentido como efectivamente democrático y racional en sus 

decisiones, y en que se valoren las iniciativas de la sociedad, la protesta va dejando 

lugar a la propuesta y al aprendizaje colectivo. [...] Los diversos agentes comenzarán 



57 

 

a oír a sus contrapartes y aprender de otras formas de conocimiento, de otras 

experiencias.9 

 

A categoria do local e no seu interior do poder local, diz Gohn (2000), é uma categoria 

de múltiplas dimensões, de onde surge o grande fator dinamizador das forças de resistência aos 

efeitos da globalização. Na década de 1990, o local passa a ser o dinamizador das mudanças 

sociais. “O local passou a ser visto como espaço de gestão político-administrativo e não como 

simples sede das elites (econômicas, sociais e políticas)” (Idem, p. 27). 

No nível local, o associativismo foi afetado de forma que, segundo a autora entende, a 

dimensão social sofreu transformações sócio-culturais e ideológico-políticas. O novo 

associativismo que surge na última década do século XX, tem natureza muito particular, é 

motivado por um espírito de agregação comunitário, que se traduz na identidade de interesses 

comuns. Por outro lado, é estimulado pela busca da satisfação pessoal.  

Essa nova forma de associativismo, em tempos de ressurgimento das ideologias 

liberais e valorização do individualismo, mas também em tempos de descoberta da 

subjetividade das pessoas e da importância de ser feliz, de cultivar círculos de amizade, de viver 

intensamente as relações familiares terá efeitos diretos sobre o perfil dos militantes das 

associações em geral (GOHN, 2000, p. 28-29). 

Tendo estas considerações teóricas e empíricas como referência é que passou a caber 

uma verificação empírica sobre o que se poderia acrescentar com as experiências vividas no 

espaço da geografia participativa de Niterói, particularmente do Conselho Municipal de Política 

Urbana de Niterói (COMPUR) e do Fórum de Política Urbana de Niterói (FOPUR). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
9“O que se propõe hoje a partir Estado Nacional pode ser interpretado como instituucionalizar comunidades locais de 

aprendizagem, onde as necessidades particulares, possam manifestar-se, seja como demandas, seja como problemas a que o 

Estado não pode dar resposta meramente distribuindo recursos. À medida que esse espaço seja sentido como efetivamente 

democrático e racional em suas decisões, e em que se valorizem as iniciativas da sociedade, o protesto vai dando lugar à 

proposta e à aprendizagem coletiva. [...] Os diversos agentes começarão a ouvir seus contrapartes e aprender com outras formas 

de conhecimento e outras experiências” [Tradução livre pela autora].  
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5 ESTUDO DE MÚLTIPLOS CASOS 

 

A população do município de Niterói, segundo o Censo do IBGE 2010, era de 487.562 

habitantes. Na estimativa de 2014, esse número já subiu para 495.470 habitantes, um acréscimo 

de 16,22% em 4 anos. O município ocupa uma área da unidade territorial de 133,916 km², 

possuindo uma densidade demográfica de 3.640,80 hab./km². 

É considerado um dos municípios de melhor qualidade de vida do país, com um Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDHM) de 0,837, medido em 2010, pelo PNUD/ONU (IBGE, 

Cidades, 2010). Esse índice é composto de três indicadores: longevidade (0,854), renda (0,887) 

e educação (0,773).10 

Apesar do crescimento, a cidade não atingiu as metas do Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica (Ideb), do Ministério da Educação, em 2012 (O Globo, 06-ago-2013).  

No entanto, apesar de figurar com certo destaque no IDHM a nível nacional e estadual 

desde 1991, quando o índice foi divulgado pela primeira vez no país, algumas mudanças vêm 

ocorrendo mais recentemente. 

É o maior IDHM fluminense, mas “Niterói era a terceira cidade em qualidade de vida 

nos anos 90, e hoje está em sétimo lugar nacional” (O Globo, 06-ago-2013). Com sérios 

problemas de mobilidade urbana11, houve pouco avanço em saúde e educação, mas obteve 

crescimento de renda, três dos indicadores que compõem o IDHM. No entanto: 

 

[...]  quem concentra a renda da cidade são as classes média e alta, que trabalham em 

bons empregos no Rio. Os empregos que existem em Niterói estão no comércio e em 

serviços menos qualificados e são ocupados, em sua maioria, por pessoas que moram 

em São Gonçalo. Isso mostra que a riqueza de Niterói não é reflexo de um dinamismo 

econômico do município - analisa o professor da UFRJ Mauro Osório, doutor em 

planejamento urbano regional. - Os serviços públicos de Niterói pioraram muito nos 

últimos anos. Houve muito pouco investimento. Então, o IDH é um dado que mais 

esconde a realidade do que revela (CARIELLO, O Globo, 06-ago-2013).  

 

Em relação à concentração de renda, isso também se reflete no ranking de bairros, haja 

vista que o bairro de Icaraí, tem o melhor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

(IDHM) mais uma vez12. O bairro concentra a população mais rica da cidade e supera inclusive 

                                                 
10Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil. Disponível em: <http://www.atlasbrasil.org.br/2013/pt/perfil_m/niteroi_rj>. 

Acesso em: 24-jul-2015. 
11

Só pra registrar, em 2005, a frota de veículos em Niterói era de 129.344 automóveis; em 2010, esse número subiu para 

158.673 automóveis (+22,68%); e em 2014, já alcançou 181.576 automóveis (14,43%). Nessa década, o crescimento na frota 

de automóveis foi de 40,38% (IBGE Cidades). 
12Os dados estão em levantamento divulgado pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud). O cálculo é 

feito a partir de três indicadores: educação, longevidade e renda, em parceria com o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(Ipea) e a Fundação João Pinheiro (O Globo, Economia, 25-nov-2014). 
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bairros da zona sul do Rio de Janeiro (J. Botânico/Parque Lage, São Conrado, Praia do 

Flamengo/Morro da Viúva) (O Globo, Economia, 25-nov-2014). 

Outro aspecto destacado na matéria é a necessidade de considerar a cidade como uma 

cidade-dormitório. O professor Cláudio Gurgel, da UFF, entrevistado pelo jornalista autor da 

matéria em foco, também destaca o seguinte: 

 
- Niterói perdeu posições no ranking porque a renda nacional subiu de forma geral e por causa 

dos problemas que desqualificam a cidade em relação à saúde. O que aconteceu no Morro do 

Bumba, por exemplo, é um problema de moradia, considerado dentro do indicador de saúde 

pela ONU. A situação de Niterói (renda e nível educacional altos) é consequência da 

proximidade com o Rio e da oferta da rede de ensino privado (O Globo, 06-ago-2013). 

 

O município abriga uma das maiores universidades do país – a Universidade Federal 

Fluminense. 

Os movimentos sociais são bastante articulados na cidade. Existem vários 

movimentos, sejam comunitários, sejam setoriais, sejam de categorias profissionais. 

É neste contexto que foram realizadas as pesquisa sobre o Conselho Municipal de 

Política Urbana de Niterói (COMPUR) e sobre o Fórum de Política Urbana de Niterói 

(FOPUR), cujos resultados serão apresentados a seguir.  

 

5.1 CONSELHO MUNICIPAL DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI – COMPUR 

  

O município de Niterói tem um total de 10 conselhos de políticas públicas.13 Entre eles 

está o Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói-RJ, que foi criado pela lei municipal 

nº 2.123/2004, que alterou a lei municipal nº 1.157/1992, que instituiu o Plano Diretor de 

Niterói. 

O conselho tem atuação no controle social, dos instrumentos de implementação do 

Plano Diretor, que gerem dispêndio de recursos públicos, na medida que devem passar pela 

apreciação do referido conselho (Lei municipal nº 2.123/2004, art. 8º.).  

O COMPUR integra o Sistema Municipal de Planejamento Urbano (SMPU), 

coordenado pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Controle Urbano (SMUCU), hoje, 

Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana (SMU), que é o órgão central do 

sistema, responsável por sua coordenação (art. 103). 

Trata-se, esse conselho: 

                                                 
13Os conselhos de políticas públicas de Niterói, conforme informação do sítio da Agenda 21 de Niterói são: Política Urbana, 

Saúde, Direitos da Criança e do Adolescente, Educação, Assistência Social, Cultura, Proteção do Patrimônio Público Cultural, 

Acompanhamento e Controle Social do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos 

Profissionais de Educação (FUNDEB), Juventude. Disponível em: http://agenda21niteroi.com.br/o-municipio/conselhos-

municipais/, acesso em 01-fev-2014. 
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 [de] um órgão colegiado que reúne representantes do poder público e da sociedade 

civil, permanente e deliberativo conforme suas atribuições, integrante da 

administração pública municipal, tendo por finalidade assessorar, estudar e propor 

diretrizes para o desenvolvimento urbano com participação social e integração das 

políticas fundiária e de habitação, de saneamento ambiental e de trânsito, transporte e 

mobilidade urbana (art. 104, Lei Municipal no. 2123/2004, grifos nossos). 

 

Além de integrar o SMPU, o COMPUR é parte integrante do Sistema Nacional do 

Conselho de Cidades e é vinculado funcionalmente ao Órgão Gestor da Política Urbana 

Municipal (SMU). 

É composto de 18 (dezoito) membros titulares e de 18 (dezoito) membros suplentes, 

respeitando a seguinte proporcionalidade entre os segmentos, estabelecida pela Conferência 

Nacional das Cidades para o Conselho Nacional das Cidades: 5 (cinco) representantes indicados 

pelo Poder Executivo, 2 (dois) representantes indicados pelo Poder Legislativo, 5 (cinco) 

representantes indicados pelos Movimentos Sociais e Populares, 2 (dois) representantes 

indicados pelo Segmento Empresarial, 2 (dois) representantes indicados pelos Trabalhadores, 

1 (um) representante indicado pelas Entidades Profissionais e Acadêmicas e 1 (um) 

representante indicado pelas Organizações Não Governamentais (ONG) (Lei municipal nº 

2123/2004, art. 104, §2º.). 

A renovação do Conselho se dá durante a Conferência Municipal da Cidade, a cada 2 

(dois) anos, sendo permitida sua recondução, a critério do estabelecido na regulamentação de 

sua representação (art. 7º do Regimento Interno COMPUR). 

As deliberações do Conselho Municipal de Política Urbana deverão estar articuladas 

com os outros conselhos setoriais do Município, de forma a obter a integração das diversas 

ações e políticas responsáveis pela intervenção urbana, garantindo a participação da sociedade 

em nível regional (Lei municipal nº 2123/2004, art. 104, §2º). 

A presidência do conselho é indicada pelo Poder Executivo, em geral assumida pelo 

responsável pela Secretaria Municipal de Urbanismo e Mobilidade Urbana. 

Eis aqui um ponto crítico. Por que a indicação do presidente é prerrogativa do 

Executivo? Essa não é uma característica de todos os conselhos. Talvez seja passível de 

mudança, o que poderá gerar maior flexibilidade aos conselheiros e maior abertura à 

proposições apresentadas por parte da sociedade civil. Parece no mínimo conveniente, pelo que 

será exposto adiante, ter essa escolha para presidir o conselho, dado o protagonismo dos atores 

estatais no caso em tela. 

Além do COMPUR e do Conselho Municipal de Meio Ambiente e Recursos Hídricos, 

deverão ser utilizados, para garantir a gestão democrática da cidade, os seguintes instrumentos 

(Lei municipal nº 2123/2004, art. 104, § 5º):   
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III - debates, audiências e consultas públicas; 

IV - conferências sobre assuntos de interesse urbano e ambiental;  

V - iniciativa popular de projeto de lei e de planos, programas e projetos de 

desenvolvimento urbano;  

VI - acesso às informações disponíveis;  

VII- encontros locais e de Câmaras Temáticas, a serem promovidos periodicamente 

pelos órgãos municipais responsáveis;  

VIII- integração dos conselhos de políticas setoriais no Conselho Municipal de Política 

Urbana.   

 

5.1.1 Composição do COMPUR Atual 

 

Eleitos na 5ª Conferência Municipal da Cidade de Niterói-RJ, ocorrida em maio de 

2013, os conselheiros que compõem o COMPUR, para o período de 2013-2016, estão 

distribuídos por segmentos, conforme Anexo A. 

Observa-se a seguinte distribuição por segmento:  

 

a)  Poder Executivo: 5 conselheiros titulares, todos representantes de pastas do poder 

Executivo, exceto um conselheiro suplente, que integra uma empresa pública municipal, 

a Empresa Municipal de Moradia Urbanização e Saneamento (EMUSA); 

 

b)  Poder Legislativo: 2 vereadores, atualmente, da base governista; 

 

c)  Movimentos Sociais e Populares: 5 conselheiros titulares, todos integrantes da Federação 

das Associações de Moradores de Niterói (FAMNIT); 

 

d)  Empresarial: 2 conselheiros, sendo um da Concessionária de Águas Niterói e outro da 

Associação das Empresas do Mercado Imobiliário de Niterói (ADEMI); 

 

e) Trabalhadores: 2 conselheiros, sendo um da Associação dos Funcionários da Companhia 

de Limpeza de Niterói (ASCLIN) e outro do Sindicato Estadual dos Profissionais de 

Educação do Estado do Rio de Janeiro (SEPE). Observa-se nesse segmento que os 

suplentes representam respectivamente outras entidades: o Sindicato dos Bancários de 

Niterói e a Associação de Agricultores Biológicos do Estado do Rio de Janeiro (ABIO); 

 

f)        Profissionais e Acadêmicos: 1 conselheiro do Instituto dos Arquitetos do Brasil              

 (IAB), com 1 suplente da Universidade Federal Fluminense (UFF);  

 

g) Organizações Não Governamentais (ONGs): 1 conselheiro da Associação Cultural de 

Apoio à Cidadania e Capacitação Profissional (ACACICAPP), que é uma associação 

privada. 

 

O que se observa é que a representação da sociedade civil, sobretudo no que diz 

respeito a movimentos sociais e populares está concentrada na FAMNIT. Talvez por ser a 

federação que representa todas as associações comunitárias do município, como disse um de 

seus representantes e conselheiro numa das reuniões.  
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No entanto, uma vez que essa federação seja cooptada, põe por terra toda a 

possibilidade de representação do segmento, que é fundamental à representação de interesses 

das classes menos favorecidas e que mais necessitam de políticas públicas para melhorar a sua 

qualidade de vida. Soma-se a isso o fato de representarem 5 votos no conselho, em um universo 

de 18 votos, ou seja, 27,8% dos votos, o que representa quase um terço da capacidade de decisão 

no conselho e quase metade do poder de decisão da sociedade civil. 

Para agravar a situação, realmente há problemas de legitimidade. Segundo um dos 

conselheiros entrevistados, a 5ª Conferência das Cidades “foi menos participativa que as 

anteriores, [...], um setor que defendia algumas pautas parou de defender essas pautas. [...] 

FAMNIT mudou posicionamentos históricos nessa última conferência” (Informação Verbal14).    

Como observa o sociólogo Renato Figueiredo, o movimento de bairros em Niterói está 

“condenado à morte”, desde àquela época pelo menos. Isso ocorre em virtude das dificuldades 

de sobrevivência apresentadas pela FAMINIT 15  e pela Federação das Associações de 

Moradores de Áreas Carentes de Niterói (FAMACNIT), que à época  disputavam o movimento 

de bairro na cidade (A Tribuna, 04-jul-2009).  

A mesma matéria mostra que o enfraquecimento dessas entidades se deve à 

“partidarização e cooptação de lideranças por governos municipais e estaduais, com o objetivo 

claro de frear suas lutas” (Ibid.), um problema que atinge toda a região metropolitana.  

Esse relato corrobora as impressões da autora ao acompanhar as reuniões do 

COMPUR durante todo o ano de 2014, que serão tratadas mais adiante.  

 

5.1.2 Frequência dos Conselheiros nas Reuniões 

 

Durante o ano de 2014, ocorreram 8 reuniões ordinárias e 3 reuniões extraordinárias 

no COMPUR, 4 reuniões não ocorreram por falta de quórum. Da análise da frequência dos 

                                                 
14 Entrevista do dia 25-jun-2015, com conselheiro do COMPUR. 
15 “[...] Fundada em agosto de 1983 por pessoas ligadas ao PDT, a FAMNIT agora é um reduto de petistas. Em 2008, na disputa 

interna do PT entre o deputado estadual Rodrigo Neves e André Diniz (ex-secretário de Cultura), sete dos 21 diretores da 

entidade, inclusive o presidente, o vice-presidente, assinaram documento apoiando a pré-candidatura do vereador à sucessão 

do então prefeito de Niterói, Godofredo Pinto. Diretor da FAMNIT e filiado ao PT, Paulo Lourenço, o Paulo Viradouro, é 

contra partido ditando a política do “Movimento de Bairros”. ‘Estou há 15 anos no movimento de bairros e acho que, agora, 

os interesses dos partidos e pessoas são colocados acima das necessidades das comunidades’, afirmou (A Tribuna, 04-jul-

2009). Paulo Viradouro é atual conselheiro do COMPUR. 
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conselheiros16, com base nas atas do COMPUR, referentes ao ano 201417, verifica-se o que está 

apresentado no  Quadro 2 (Anexo B). 

O que se vê nos dados coletados é que há uma ausência grande dos conselheiros da 

sociedade civil nas reuniões do conselho. A seguir serão analisados esses números. 

Das 11 reuniões realizadas (ordinárias e extraordinárias), a frequência foi analisada 

apenas nas 8 reuniões ordinárias, haja vista a ausência das atas das 3 reuniões extraordinárias 

no sítio da secretaria na data em que os dados foram coletados,18além disso foram consideradas 

as presenças em 3 reuniões que não ocorreram por falta de quórum. 

Como se verifica do Gráfico 1, na página seguinte, observa-se que os representantes 

do governo participaram em média de 8,4 reuniões (Poder Executivo), o segmento Legislativo 

participou em média de 5 reuniões, o segmento Movimentos Sociais e Populares, representado 

exclusivamente por integrantes da FAMNIT, compareceu em média a apenas 3 reuniões, o 

segmento Empresarial participou em média de 9 reuniões, o segmento dos Trabalhadores 

participaram em média de 6,5 reuniões, o segmento das Entidades Profissionais e Acadêmicos 

participaram em média de 7 reuniões e o segmento Organização Não Governamental, que tem 

apenas uma cadeira, participou em média de 2 reuniões. 

Portanto, daqueles que tiveram frequência positiva, destaca-se o segmento 

Empresarial, com a maior média de presença às reuniões, seguido pelo Poder Executivo, depois 

pelas Entidades Profissionais e Acadêmicas, pelos Trabalhadores e pelo Poder Legislativo. 

 As menores frequências ocorreram no segmento Movimentos Sociais e Populares e no 

segmento Organização Não Governamental. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Em relação ao gênero, dos 18 conselheiros titulares e suplentes, num total de 36 conselheiros, 9 são mulheres (25%). Se 

observarmos apenas os conselheiros titulares, apenas 3 são mulheres (16,7%), ou seja, cai ainda mais a representação das 

mulheres. 

 
17 Em 28-jul-2015, não constavam no site da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade de Niterói 

(www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br) as atas das reuniões extraordinárias e nem a ata da reunião ordinária de setembro de 2014.  

Não foi possível fazer o levantamento da frequência referente ao ano 2013, haja vista que até a sétima reunião, apenas se 

registravam em livros de presença, não constavam os nomes em ata. Portanto, a frequência baseou-se nas atas de 2014. 

 
18 O Secretário Executivo forneceu à autora as atas das reuniões ordinárias até agosto de 2014. As demais foram coletadas no 

sítio – www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br– no dia 28-jul-2015. Notou-se a ausência da ata da reunião ordinária do mês de 

outubro. 

http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br/
http://www.urbanismo.niteroi.rj.gov.br/
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      Gráfico 1: Média Aritmética da Frequência dos Conselheiros do COMPUR por Segmento –2014 

 
Fonte:Elaboração própria a partir das atas das reuniões – 2014. 

*Não foram computadas as atas das reuniões extraordinárias e da ata da reunião ordinária de setembro de 2014, pois não 

constavam no site da Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Urbana de Niterói, no dia 28-jul-2015. 

 

 A respeito da frequência, os conselheiros entrevistados afirmaram o seguinte: 

 
 Quadro 1: Qual o motivo dos conselheiros participarem tão pouco das reuniões do COMPUR? 

ENTREVISTADO DISCURSO 

AA3 [...] A questão dos interesses está por trás da lógica que a prefeitura usa, ela tenta 

trabalhar o tempo todo com a ideia de um consenso...[falso]. 

AA4 Eu acho que é falta de cultura cívica que nós temos. Nós, eu também sou 

brasileiro, sabemos cantar o hino na hora do jogo da seleção e achamos que 

fizemos a nossa parte. Acho que é falta de cultura cívica, falta de cultura de 

cidadania, infelizmente. 

  Fonte: Elaboração própria (2015).  

  *Optou-se pela proteção da identidade dos entrevistados, por isso os mesmos serão identificados por letras e números.  

 

A opinião da autora vai ao encontro da opinião de um dos conselheiros, de que a 

resposta a essa questão está na relação de interesses, que “por trás da lógica que a prefeitura 

usa, ela tenta trabalhar o tempo todo com a ideia de um consenso”, de um falso consenso, que 
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faz com que somente os conselheiros cujos interesses convergem para esse suposto consenso 

têm o interesse em se fazerem presentes às reuniões.  

Nesse sentido, dizem Avritzer e Pereira (2005), por um lado, os atores políticos eleitos 

atuam sob restrição temporal (intervalos eleitorais); por outro, os cidadãos têm tempo limitado 

para o desempenho de ações voluntárias; e as lideranças comunitárias têm múltiplos canais para 

demandarem mudanças políticas. Portanto, os atores têm motivos para continuarem 

participando em instituições participativas se perceberem sua eficácia como veículos efetivos 

de mudanças, o que parece não ser o caso. 

A seguir serão apresentadas as observações realizadas, de modo não-participante, 

durante os 12 meses de 2014 no conselho, que melhor explicitarão essas relações de interesse. 

 

5.1.3 Relato da Observação Não-Participante do COMPUR 

 

Pela composição do conselho observa-se uma distribuição de 7 conselheiros que 

representam os interesses do Governo e 11 conselheiros que representam os interesses da 

sociedade civil, inclusos nesse número, os segmentos de trabalhadores, movimento social, 

profissionais técnicos da área e ONGs. 

No entanto, o que se verifica na dinâmica do conselho é que esses interesses não são 

distribuídos de forma tão simples.  

Desde a primeira reunião, em janeiro de 2014, onde a pauta versava sobre a aprovação 

de uma minuta de lei que aumentaria o gabarito em alguns locais da cidade, lei esta conhecida 

como “lei dos hotéis”, ficou evidente o que a literatura tem por consenso quando trata de 

conselhos de políticas públicas. 

Primeiro, observou-se que havia cooptação de conselheiros por parte do governo. Isso 

ficou evidente na votação, quando sem qualquer pudor, um dos conselheiros, levantou o dedo 

e perguntou a outro conselheiro do segmento do governo: “é sim ou não, ‘fulano’?” 

Por outro lado, os discursos de alguns representantes do governo se dirigiam no sentido 

de favorecer a ampliação do gabarito das construções da cidade e atender ao interesse das 

empresas hoteleiras. Se nem todos discursaram, explicitando as posições, a votação deixou isso 

claro. 

Um dos secretários de governo, que é conselheiro, chegou a dizer que recebeu vários 

empresários do setor e que a cidade não podia perder a oportunidade desse investimento. No 

entanto, essa “oportunidade” é vista sem crítica. Ou seja, que venham os investimentos, custe 

o que custar. O que sinaliza uma possibilidade de “troca de favores”, clientelismo e 
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patrimonialismo. Ou, no mínimo, falta de responsabilidade pública com os varios interesses da 

sociedade local e não apenas com um segmento desta. 

Ocorre que essa minuta foi aprovada. Com poucos votos contrários, apenas 2 

conselheiros votaram contra, um deles representante dos profissionais técnicos, que parecia um 

lutador solitário. Houve contraditório de um dos conselheiros do segmento governo, mas foi 

uma posição que pareceu, ao longo da pesquisa,  inusitada. 

Até a conclusão dessa pesquisa o projeto de lei ainda não tinha sido aprovado no 

Legislativo. 

Nesse trabalho, parte-se do entendimento de que esses vícios e atitudes espúrias, já 

registrados na literatura sobre o tema, são conhecidos. No entanto, é importante destacar, que 

nesse conselho é como se esse tipo de comportamento fosse algo banal, natural do jogo político. 

Ficou muito claro que todos estão cientes e a situação não oferece solução.  

Portanto, o que se observa é que de 11 conselheiros que representam a sociedade civil, 

o conselho tem cerca de 2 votos que refletem uma discussão, que expressam a preocupação 

com o bem comum, com a ação e interesse coletivos. Assim mesmo, apesar da visão crítica, 

um dos votos, o dos técnicos, está carregado de interesses profissionais no setor, sobretudo 

tendo em vista os valiosos projetos pagos com recursos públicos. Os técnicos, se não participam 

de projetos no atual governo, já atuaram em outros governos. De qualquer forma é um 

contraponto diante do posicionamento privatista dos demais. 

As proposições apresentadas nas reuniões sempre são oriundas do governo, a partir da 

Secretaria de Urbanismo e Mobilidade Social, cuja secretária é a presidente do conselho.  

As principais proposições do ano de 2014 giraram em torno das seguintes pautas: “lei 

de hotéis”19, tema cuja discussão se iniciou em 2013; plano ambiental; revisão do Plano Diretor 

de Niterói (1992); e Plano Urbanístico de Pendotiba (PUR de Pendotiba). 

Em se tratando de proposições, cabe apreciar duas respostas dadas à pergunta colocada 

a seguir. 

 

 

 

 

 

                                                 
19O projeto de lei 10/2014, oriundo da mensagem-executiva, cria a Lei de Estímulo ao Desenvolvimento da Infraestrutura de 

Turismo. “Conhecida como Lei de Hotéis, a mensagem, segundo a Prefeitura, visa adequar a agenda de desenvolvimento 

econômico do município e do estado ao potencial turístico e aos megaeventos como os jogos olímpicos e paraolímpicos de 

2016. A mensagem contou com 15 votos favoráveis e três contrários e precisará retornar à pauta para uma nova votação. Os 

vereadores ainda podem apresentar emendas ao projeto que serão analisadas e votadas durante a segunda votação”. Disponível 

em: http://camaraniteroi.rj.gov.br/2014/04/22/camara-aprova-em-primeira-discussao-lei-dos-hoteis/. Acesso em: 30-jan-2015. 

http://camaraniteroi.rj.gov.br/2014/04/22/camara-aprova-em-primeira-discussao-lei-dos-hoteis/
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  Quadro 2: Qual foi a última proposição que você apresentou ao COMPUR? 

ENTREVISTADO DISCURSO 

AA3 [...] Formalmente? A última a gente apresentou, até foi em conjunto com o 

movimento de associações de moradores de Pendotiba, que foi pra que não 

se aprovassem as diretrizes do PUR de Pendotiba, sem antes serem 

discutidas no COMPUR e discutidas em Audiência Pública. Ganhamos a 

primeira parte e perdemos a segunda parte. [...] Quando ela terminou a 

minuta do PUR de Pendotiba, incluiu nossas diretrizes na minuta, mas as 

propostas da lei não refletem as diretrizes aprovadas. As diretrizes falam 

uma coisa e a proposta da lei fala outra. 

AA4 [...] tenho muito orgulho de ter sido desde o começo um defensor para que 

os recursos do FUHAB (Fundo de Habitação) fossem dirigidos 

especificamente para a habitação popular. 

  Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

O relato do primeiro entrevistado, no Quadro 2, denota o que se vivenciou durante 

todo o ano de 2014 no COMPUR. Muitas questões que parecem ser acertadas, ou terem 

alcançado um consenso, são mascaradas e, finalmente, o protagonismo dos atores estatais e 

seus interesses se sobrepõem, sem a menor justificativa. Um dos entrevistados cunhou a forma 

com que os atores estatais se comportam de “tergiversação com desfaçatez”.  

 

5.1.4 Interesses Envolvidos no COMPUR 

 

É possível destacar alguns interesses envolvidos nesse conselho: do governo 

(Executivo e Legislativo); das empresas do setor imobiliário (empresas privadas); dos técnicos 

do setor (profissionais e acadêmicos); e de partidos políticos. Lamentavelmente, o interesse da 

sociedade civil no sentido habermasiano, despojado de objetivos outros, estratégicos,  é 

ofuscado, pelos motivos já expostos. O que só seria possível, além do poder deliberativo e de 

voto dos conselheiros, com participação social plena, controle social e fiscalização 

(accountability). 

A seguir tenta-se esclarecer, de modo exploratório,  cada um deles. 

 

5.1.4.1 O Interesse do Governo 

 

Quando se trata dos interesses do governo é preciso observar que o COMPUR trata de 

questões urbanas. 

O grupo político no governo teve mais de 50% da receita de campanha bancada por 

empresas do setor imobiliário (vide Anexos C e D), que atuam nos três níveis da federação. 

Esse fato, associado ao exposto a seguir, bem como ao que essas empresas têm feito no cenário 

fluminense e nacional, demonstra a urgência da necessidade da reforma política, no sentido de 
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por fim ao financiamento empresarial de campanha eleitoral para evitar a influência, com 

amparo legal, de empresas privadas, na agenda pública. 

Como se verifica das duas tabelas disponíveis nos Anexos C e D, das doações diretas 

feitas à campanha do candidato Rodrigo Neves à Prefeitura de Niterói, em 2012, 69,1% têm 

origem na Direção Nacional do Partido; outros 19,6% representam doações feitas pelas 

empresas Masterplan Construtora Ltda, STX OSU Niterói S/A e UTC Engenharia S/A.  

Ocorre que, das receitas de doações feitas ao Diretório Nacional do PT, 52,3% são 

oriundas de doações de empresas do setor imobiliário. O que nos permite afirmar que, dos R$ 

5.467.501,75, doados pelo Diretório Nacional ao candidato, R$ 2.859.503,42 (52,3%) 

correspondem a doações do setor imobiliário.  

Somando este valor com as doações diretas do setor imobiliário feitas ao candidato, 

isso perfaz um total de R$ 4.409.503,42, ou seja, 55,8% do total de doações à campanha de 

Rodrigo Neves.  

As principais empresas do setor em termos de valor doado ao Diretório Nacioal são: 

Construtora Andrade Gutierrez, Construtora Queiroz Galvão S/A, Construções e Com. 

Camargo e Correa S/A e Construtora Norberto Odebretch. 

Nesse sentido, Scheffer e Bahia (2015), em pesquisa sobre financiamento de 

campanhas eleitores, com foco no setor de saúde, apontam que “[a]s eleições de 2014 acentuam 

tendências que ainda não eram nítidas nos pleitos anteriores. O primeiro destaque é o aumento 

exponencial do volume de doações – se comparado às eleições de 2002, 2006 e 2010”. 

Isso mostra que, no caso do COMPUR a colonização sistêmica do mundo da vida, no 

linguajar da teoria habermasiana da democracia deliberativa, se faz presente e pode ser ilustrada 

ainda pelo discurso de um dos entrevistados, no Quadro 3. 

 

  Quadro 3: Quais as dificuldades que você encontra hoje para representar os interesses que você representa   

   no COMPUR? 

ENTREVISTADO DISCURSO 

AA3 O projeto político de cidade, essa é a dificuldade. A prefeitura tem um 

projeto político de cidade que é o oposto do que eu defendo. Enquanto eu 

acredito num projeto político de inclusão social, que combata as 

desigualdades, a prefeitura tem uma ideia de cidade que é uma cidade 

pensada a partir dos interesses do mercado imobiliário, sendo ele de 

pequena escala ou de grande escala.  

Temos dois casos, o mercado imobiliário – Odebrecht – teve uma 

participação efetiva no processo da OUC (Operação Urbana Consorciada). 

Sim, eles são os promotores do PMI, que é a lei que a empresa pode pleitear 

a intenção de projeto para a prefeitura. A OUC é estimulada pela 

Odebrecht. 

E o PUR de Pendotiba é o contrário, é estimulado pelas empresas locais 

que saíram prejudicadas na OUC. Então, é um cala a boca para as empresas 
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locais. Quem vai construir com o PUR de Pendotiba? A ADEMI, as 

empresas menores. [...]. 

  Fonte: Elaboração própria (2015). 

 

5.1.4.1.1 – PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO PARA NITERÓI 

 

A atual gestão divulgou fartamente, nos jornais, com panfletos, na internet, nos 

outdoors espalhados pela cidade, inclusive painéis eletrônicos, nos ônibus e nas contas de água, 

a formulação do Planejamento Estratégico para Niterói, cujo projeto recebeu o nome de 

“Niterói Que Queremos”20. 

Esse projeto tem por horizonte 20 anos e conforme divulgado na imprensa local, a 

secretária de Planejamento, Modernização da Gestão e Controle afirma que é “um plano 

totalmente elaborado através da iniciativa privada de Niterói” (O Fluminense, 19-set-2014). Ela 

disse ainda que: “a partir do plano, Niterói terá uma gestão com metas e resultados” (Idem). 

Esse planejamento foi elaborado com o apoio técnico e metodológico da empresa 

Macroplan Prospectivas, Estratégias & Gestão21, que já fez trabalhos dessa natureza em outras 

cidades. Além disso, segundo palavras do próprio prefeito “[a]pós a divulgação será necessário 

a captação de novos recursos para dar continuidade à estruturação dos projetos e 

consequentemente a execução e obtenção dos resultados almejados” (Ibid.). Observa-se que 

esse Planejamento Estratégico foi financiado por empresários. 

O que denota que o município está sob uma gestão do tipo gerencial, com metas e 

resultados, alinhado com o Movimento Brasil Competitivo 22 , obtendo portanto um olhar 

empresarial sobre a cidade. Apesar de ter se elegido pelo Partido dos Trabalhadores (PT), o que 

se verifica é que essa gestão está longe de ser uma gestão social e voltada para a sociedade, o 

que marcou os primeiros governos municipais petistas, eleitos a partir da década de 1990. 

Isso implica concessão aos interesses do mercado, das empresas, em prejuízo do 

interesse público e do bem estar da população, sobretudo a mais necessitada. É o que se revela 

nos resultados que aqui estão sendo apresentados. 

                                                 
20Disponível no sítio: http://www.niteroiquequeremos.com.br  
21Esta empresa se apresenta na internet - http://www.macroplan.com.br/ - como “[u]ma das mais experientes consultorias 

brasileiras em cenários prospectivos, administração estratégica e gestão orientada para resultados”. Disponível em: 

http://www.macroplan.com.br/Quemsomos.aspx. Acesso em: 20-jan-2015. 
22 O Movimento Brasil Competitivo atua no estímulo à competitividade do país, tendo como uma de suas lideranças o 

empresário Jorge Gerdau Johannpeter. Mais informações podem ser acessadas no sítio: 

http://www.mbc.org.br/mbc/novo/index.php. Acesso em 03-dez-2015. 

http://www.niteroiquequeremos.com.br/
http://www.macroplan.com.br/
http://www.macroplan.com.br/Quemsomos.aspx
http://www.mbc.org.br/mbc/novo/index.php
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Quanto ao método utilizado de consulta à população, citado no sítio de promoção e 

divulgação do “Niterói Que Queremos”, observam-se três etapas: entrevistas com especialistas, 

congressos e pesquisa de opinião.  

Conforme matéria do Bouças: 

 
 Como meio de estratégia, foram realizadas 40 entrevistas qualitativas no município, 

a pesquisa web com mais de 5.500 pesquisas respondidas no site 

niteroiquequeremos.com.br, o Congresso Regional que levou cerca de mil pessoas ao 

Caio Martins e agora, já em fase final, o Concurso de Redação, Redação Ilustrada e 

Desenho “Criando a Niterói do Amanhã”, que envolve os alunos do 1º ao 9º ano do 

ensino fundamental municipal, através da pergunta “Que Niterói você quer?” para 

saber os anseios da população e o que a cidade necessita no momento (O Fluminense, 

19-set-2014). 

 

Esse processo tem sido divulgado como participativo, mas vê-se com facilidade que  

não tem nada a ver com o conceito de participação social e cidadania, tratados nesse trabalho, 

e que corresponde ao que conceitualmente se entende  sobre o assunto. A etapa referente às 

entrevistas, envolve a ausculta de 40 especialistas, que têm seu anonimato preservado.  

Em relação ao que chamaram de consulta pública, feita na web, refere-se a um 

formulário, a ser respondido pela internet, com perguntas dirigidas. No cenário de quase 500 

mil habitantes, cerca de 5.550 habitantes teriam respondido.  

É preciso observar ainda que o acesso à internet não é universalizado em Niterói; o 

questionário, que dirige as respostas, é uma forma de evitar o diálogo direto com a população 

e evitar o conflito, que naturalmente existe. Adicionalmente, reduzir bastante a incidência dos 

mais pobres, cujo acesso e familiaridade com a internet é pequeno. 

Com relação aos congressos, foram anunciados cinco congressos, um em cada região 

administrativa, urbanística da cidade. Isso se resumiu a apenas um congresso, como citado 

acima, no Estádio Caio Martins, que contou com um público ínfimo, pouco mais de 1 mil 

pessoas.  

Portanto, essa estratégia se mostra perigosa, porque pode estar embasada e carregada 

de interesses obscuros. A população não participa, o que demonstra que a agenda pública é 

determinada pelo mercado. O prefeito se reuniu com empresários, em Icaraí, bairro nobre da 

cidade, que possui o IDH mais elevado da região metropolitana segundo o IBGE. 

A repercussão que essa estratégia teve no COMPUR mostrou-se presente em cada 

proposição apresentada pelo governo, como no Plano Diretor e no PUR de Pendotiba, por 

exemplo. Os planos de desenvolvimento relativos a esses instrumentos urbanísticos trouxeram 

essas etapas, de forma explícita, como legado do Planejamento Estratégico: consulta pública 
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digital, entrevista com especialistas e, no geral, audiências públicas ou seminários,  para atender 

ao quesito congresso. 

Vale acrescentar que as audiências públicas são obrigatórias no caso do Plano Diretor, 

no entanto, no PUR de Pendotiba, a previsão apresentada ao COMPUR era baseada em consulta 

pública e entrevista com especialistas.  

Todavia, após uma reunião da prefeitura com representantes de alguns movimentos 

sociais de Pendotiba, que não são integrados por conselheiros, houve a sugestão dos 

movimentos de inclusão de “seminários”. O governo então marcou apenas dois “seminários”, 

para apresentar um diagnóstico técnico, construído sem consulta à população. Posteriormente, 

os integrantes dos movimentos sociais sugeriram a nomeclatura “oficina” para evitar o risco de 

um evento em que só o poder público tivesse voz.  

Nessas oficinas, pretendia-se, através do preenchimento de um formulário, que as 

pessoas expressassem sua ideias. Além das oficinas, depois decidiu-se por marcar duas 

audiências públicas, esses eventos foram agendados para janeiro e fevereiro desse ano, período 

historicamente de férias na cidade, em que a grande maioria da população viaja.23 

Ressalte-se a prática observada, relativa a atitude dos gestores de política urbana e 

atores estatais que sempre que surgiam movimentos com potencial de conflito, como foi o caso 

da Associação de Moradores do Jardim América, AMAJA, e da AME PENDOTIBA, reuniam-

se com eles isoladamente, pedindo sugestões. Uma forma tradicional de amenizar conflitos ou 

até mesmo de cooptar, a depender da receptividade. 

É evidente a falta de abertura do governo para a participação da sociedade, sobretudo 

porque os interesses que representa colidem com os da sociedade em geral.  

Fica notável o compromisso do governo, e de sua agenda, com o mercado. 

A respeito da participação social no PUR de Pendotiba, o presidente da AMAJA, um 

bairro da região de Pendotiba, afirmou em seu relatório crítico a respeito do diagnóstico 

apresentado pela prefeitura para o PUR de Pendotiba, o seguinte: 

 
Pendotiba é uma Região grande com sub-regiões com características distintas tanto 

do ponto de vista sócio-econômico, como da ocupação. Para que a participação seja 

realmente popular deveria haver pelo menos um evento em cada sub-região, além de 

questionários amplamente divulgados e distribuídos previamente.   

 A participação da população conforme citada também no artigo 8º, § 3º da Lei 

2123/2004 – Plano Diretor de Niterói, foi reduzida a umas poucas reuniões mal 

divulgadas e conduzidas, nas quais compareceram alguns representantes de 

associações. É questionável inclusive o quanto esse reduzido grupo efetivamente 

                                                 
23 O processo do PUR de Pendotiba estava se iniciando quando encerramos a observação não-participante, mas muita coisa 

aconteceu no primeiro semestre de 2015, até mesmo o envio do projelo de lei do PUR de Pendotiba para a Câmara de 

Vereadores sem a prévia aprovação do COMPUR. 
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representa a população. Não foram feitas pesquisas mais amplas, com 

questionáriosbem elaborados e objetivos. Tanto assim, que não há no diagnóstico 

resultados tabulados de quaisquer pesquisas.   

 Entendemos que reunir representantes de associações para que as mesmas mostrem 

numa planta quais são os problemas que conhecem, é apenas uma parte de um trabalho 

sistemático para montar um diagnóstico (RIZZO, 2015, p. 49-50, sic).   

 

 Conforme o conselheiro entrevistado (AA3), “o PUR de Pendotiba [...], é estimulado 

pelas empresas locais que saíram prejudicadas na OUC. Então, é um cala a boca para as 

empresas locais. Quem vai construir com o PUR de Pendotiba? A ADEMI, as empresas 

menores” (Informação Verbal24). 

 

5.1.4.2 O Interesse das empresas do setor imobiliário  

 

O interesse do setor imobiliário, para quem conhece ou mora em Niterói é evidente. 

Querem ampliar seus investimentos, com a construção e a verticalização da cidade. Como tem 

ocorrido há alguns anos, levando bairros como Icaraí à saturação da infraestrutura básica e a 

cidade ao caos na mobilidade urbana. 

No conselho, os interesses do setor são representados oficialmente pelos conselheiros 

do segmento empresarial, no entanto, como exposto acima, o governo também está atendendo 

ao interesse desse setor.  

Não bastando o governo, ao serem cooptados pelos atores estatais, representantes da 

sociedade civil acabam por também oferecerem seu poder de decisão ao mercado. 

Em relação ao potencial de votos no conselho, assim considerando as adesões, o setor 

apresenta pelo menos 66,67% dos votos, o equivalente a 12 votos. Garantia de vitória nas 

deliberações. 

 

5.1.4.3 O Interesse dos técnicos e profissionais do setor  

 

O interesse representado pelos técnicos e profissionais do setor se mostra um pouco 

difuso. Isso porque inclui atores que ora estão envolvidos com a pesquisa na área de política 

urbana, ora com projetos urbanísticos, ora com gestão urbanística.  

São atores extremamente capacitados para debater os temas tratados no conselho, no 

entanto, sua participação mais tem a ver com a inserção ou permanência no setor, com o 

acompanhamento das políticas setoriais e muitas vezes estão conectados com partidos políticos. 

Foi possível presenciar e participar de um evento organizado pela UFF - Seminário 

Leis, Conflitos e Interesses na Produção do Espaço Urbano, que debatia temas ligados ao Plano 

                                                 
24Entrevista realizada em 25-jun-2015. 
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Diretor, com a presença de líderes comunitários, acadêmicos, representantes do governo, 

inclusive representantes da cidade de São Paulo, que vieram trazer a experiência do que foi 

realizado lá.  

O evento contribui muito para munir os conselheiros de informação. Aconteceu 

durante dois dias, sob a organização do NEPHU, Núcleo de Estudos e Projetos Habitacionais e 

Urbanos (UFF). 

A inserção ou permanência no setor se deve ao fato de que por serem técnicos, 

especializados, envolvidos com projetos urbanísticos, necessitam estar conectados com o que 

acontece no setor. Se antes estavam conectados com outros governos mais diretamente, estão 

agora, de certa forma, conectados com os partidos de oposição. 

Um fato muito discutido e que foi encaminhado ao Ministério Público foi a contratação 

da Fundação Getúlio Vargas – FGV Projetos para a assessoria técnica da prefeitura na revisão 

do Plano Diretor. O debate foi pautado sob dois principais argumentos: a  falta de licitação e a 

contratação de uma empresa sem histórico ou tradiação em questões de planejamento urbano.25 

Um fato muito discutido e que foi encaminhado ao Ministério Público, foi a 

contratação da Fundação Getúlio Vargas - FGV Projetos para a assessoria técnica da prefeitura 

na revisão do Plano Diretor. O debate foi pautado sob dois principais argumentos: a falta de 

licitação falta de licitação e a contratação de uma empresa sem histórico ou tradição em 

questões de planejamento urbano26.  

A falta de licitação está sendo tratada via Ministério Público (MP), visto que os vários 

questionamentos feitos no conselho tiveram respostas evasivas. Principalmente, depois que 

recorreram ao MP, a resposta dos atores estatais é sempre a mesma: “estamos, através da 

Procuradoria, respondendo às questões junto ao Ministério Público”27.  

Essa é uma constatação da dificuldade de controle social, visto a falta de transparência 

e accountability. Isso porque, sendo um conselho com capacidade deliberativa, o 

questionamento dentro desse espaço merece resposta motivada aos seus membros. Uma 

resposta como essa denota que para os atores estatais a obrigação de responder passou a existir 

a partir do momento em que o MP entrou em ação. 

Ademais, é importante destacar que enquanto conselheiros, os representantes técnicos 

atuam com visão crítica a respeito das proposições feitas pelo governo e com olhar maior ao 

                                                 
25 A respeito, ver a crítica feita por Jorge Martins (2015), em seu artigo “Desvio de Finalidade no Plano Urbanístico Regional 

de Pendotiba”. Disponível em: <http://www.participa.br/lab-par.ufrj/blog/desvio-de-finalidade-no-plano-urbanistico-regional-

de-pendotiba-niteroi>. Acesso em: 20-fev-2015. 

 
27 Anotações de campo. 

http://www.participa.br/lab-par.ufrj/blog/desvio-de-finalidade-no-plano-urbanistico-regional-de-pendotiba-niteroi
http://www.participa.br/lab-par.ufrj/blog/desvio-de-finalidade-no-plano-urbanistico-regional-de-pendotiba-niteroi
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interesse público. Essa diferença em relação ao posicionamento dos demais conselheiros se faz 

presente nas reuniões, na fala desses conselheiros, bem como na análise crítica que fazem dos 

projetos apresentados pela prefeitura. Inclusive, são atores sociais que destacam e exigem 

participação social nos debates, mesmo não sendo muitas vezes atendidos. 

Há que se destacar também a participação de representantes de pesquisadores das 

universidades – UFF e UFRJ – com um único conselheiro nesse universo, ainda assim suplente.  

Mas, além deste, há outros pesquisadores na área participando em discussões junto ao Fórum 

de Política Urbana de Niterói (FOPUR), junto às redes sociais, junto aos jornais e como 

visitantes nas reuniões do COMPUR.  

Destaca-se ainda que há uma certa reserva do poder público em relação aos trabalhos 

e pesquisas desenvolvidos pela UFF, que tem tradição e experiência em política urbana. Essa 

reserva parece existir por questões político-partidárias. 

O fato é que o governo contratou sem licitação a FGV Projetos, para assessorar a 

Prefeitura nos trabalhos de revisão do Plano Diretor de Niterói, um custo de cerca de R$ 1,9 

milhão.28 O caso ainda não foi esgotado junto ao MP. 

 

5.1.4.4 O Interesse dos partidos políticos  

 

O interesse dos partidos políticos são vislumbrados quando se observa a oposição ao 

governo, sobretudo pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL). Esse partido está presente nas 

comunidades. Por exemplo, o PSOL se reuniu com a comunidade da Fazendinha Sapê, na 

região de Pendotiba, para tratar de assunto relativo as ações da secretaria de Meio Ambiente e 

Recursos Hidrícos de desocupação e restrição de construção, bem como para participar das 

oficinas que discutiriam o PUR de Pendotiba. 

 Além disso, quando o Fórum de Política Urbana (FOPUR), que é um fórum que 

reúne técnicos, acadêmicos e pessoas interessadas no tema, resolveu fazer uma audiência 

pública para mobilizar a sociedade em relação à revisão do Plano Diretor, no sentido de reunir 

e provocar a mobilização da sociedade para o tema, foram os vereadores integrantes da 

Comissão de Meio Ambiente da Câmara de Vereadores que pediram a audiência29.   

 Essa comissão é presidida pelo vereador Henrique Vieira (PSOL), que 

formalmente foi quem solicitou a audiência. A audiência reuniu vários movimentos sociais, 

                                                 
28Mais detalhes sobre esse caso da contratação da FGV Projetos poder ser lido na matéria do jornal O Globo, Bairros, 08-dez-

2014. Disponível em: http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mp-investiga-contratacao-da-fgv-sem-licitacao-para-realizacao-do-

plano-diretor-de-niteroi-14755946. Acesso em: 16jul-2015. 

 
29 Nota da Câmara de Vereadores – “Audiência Pública Debate Novo Plano Diretor para Niterói”. Disponível em: 

http://camaraniteroi.rj.gov.br/2014/11/05/audiencia-publica-debate-novo-plano-diretor-para-niteroi/. Acesso em: 2015-jan-30. 

http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mp-investiga-contratacao-da-fgv-sem-licitacao-para-realizacao-do-plano-diretor-de-niteroi-14755946
http://oglobo.globo.com/rio/bairros/mp-investiga-contratacao-da-fgv-sem-licitacao-para-realizacao-do-plano-diretor-de-niteroi-14755946
http://camaraniteroi.rj.gov.br/2014/11/05/audiencia-publica-debate-novo-plano-diretor-para-niteroi/
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representantes dos empresários e Ministério Público. O governo sub-representou-se, pois 

apenas compareceu o secretário de Meio Ambiente, que é vereador licenciado do PV. 

É importante observar que foi realizada uma tentativa de reverter a ordem dessa 

audiência pública. Ao invés do poder público e especialistas apresentarem questões de difícil 

compreensão para todos, foram os representantes da sociedade, ou seja, membros de 

movimentos sociais da cidade, que discursaram e expuseram questões importantes vividas por 

cada um desses movimentos. 

 Ademais, os partidos políticos também estão representados no conselho através de 

seus representantes indiretos, ora secretários, ora vereadores, além de filiados em geral. 

 

5.1.5 Panorama do COMPUR 

 

O que se verifica no COMPUR é que as proposições são exclusivas dos atores estatais, 

que representam forte e nitidamente os interesses do mercado. 

Não há paridade, visto que os interesses são distribuídos de forma a favorecer os 

representados pelo Estado-mercado. 

O poder de deliberação não se mostrou ativo, trata-se de um conselho consultivo, que 

é utilizado pelo governo para “legitimar” ou legalizar suas ações. 

Apresentam com nitidez características firmadas na literatura como: cooptação, troca 

de favores, clientelismo, etc. 

Os fatores de tensão e conflito existentes surgem a partir de poucos conselheiros, em 

geral, integrantes do FOPUR, como os representantes técnicos do setor (IAB) e acadêmicos. 

São fortalecidos pelos partidos de oposição. Além disso, através de associações e membros da 

sociedade civil que participam motivados por questões pontuais. 

No entanto, o arranjo institucional, então existente, não colabora para que haja 

resistência às iniciativas dos atores estatais. Visto que nas audiências públicas, por exemplo,  o 

governo se ausenta, como ocorreu na audiência pública convocada pela oposição com o apoio 

dos movimentos sociais. 

Fora a força do Ministério Público, que é para onde convergem as demandas de 

oposição ao governo, a sociedade se mostra um tanto quanto impotente quanto ao estado de 

coisas que os atores estatais criam. O que traduz uma ideia de judicialização da política, haja 

vista que esse mecanismo é sempre muito utilizado, e os demais, na maioria das vezes, 

mostram-se ineficazes no curto prazo. 

No caso específico do PUR de Pendotiba, algumas associações participaram das 

reuniões do COMPUR, no entanto, observa-se que sempre que surgem novas forças de 
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potencial conflitivo, a prefeitura, representada, nesse caso, pela Secretaria de Urbanismo, os 

convida para uma conversa particular. Assim, tenta eclipsar o potencial de conflito, o que exige 

de atores mais experientes, vigilância, orientação, o que se encontra quase sempre nos membros 

do FOPUR. 

A agenda de políticas públicas de Niterói, pelo exemplo setorial (política urbana), é 

determinada pelo mercado. 

No que tange ao COMPUR, verifica-se com clareza o que Losurdo (2004) apresenta 

como característica da democracia representativa: o “entrelaçamento entre desemancipação e 

emancipação”. Ou seja, o protagonismo dos atores estatais, representantes dos interesses do 

mercado, não permite que haja emancipação social, através desse espaço público. O que resulta 

numa sobreposição da democracia representativa perante à participativa. 

A forma de conter conflito, acima descrita, e outras que não se apresentaram tão 

evidentes, mostra o uso limitado do COMPUR, com o intuito de manter o protagonismo dos 

interesses do capital. Isso viabiliza o monópolio de atores na representação de interesses 

(empresários, empreiteiras, etc.).  

O processo deliberativo no COMPUR não se sustenta, como na democracia 

deliberativa habermasiana, pela deliberação dos indivíduos racionais via amplos fóruns de 

debate e negociação.  

A Teoria do Agir Comunicativo, de Habermas, possui duas dimensões: a construção 

do conceito de mundo social, adquirido reflexivamente; e a ação intersubjetiva, voltada para o 

consenso comunicativo. No entanto, o falso consenso que se busca demonstrar no ambiente do 

COMPUR mostra que não há reflexão: uma construção do mundo social pela ação da 

intersubjetividade.  

A suposição de Habermas de que a argumentação é própria do mundo social, não se 

verifica no causa em pauta. Isso põe por terra a ideia de legitimidade na política expressa pelo 

autor, que estaria ligada ao processo de deliberação coletiva. Na prática, as decisões de políticas 

públicas no COMPUR mostram-se ilegítimas, sob essa ótica.  

Como demonstra Vitale (2006), a questão é a lógica do sistema e sua estrutura que se 

superdesenvolvem, com o encolhimento do mundo da vida. Esse processo é o que Habermas 

denomina de colonização do mundo da vida por imperativos sistêmicos, considerado pelo autor 

como uma sociopatologia. 

Na prática, o mundo da vida, composto por suas dimensões subjetivas, objetivas e 

sociais, são o horizonte e de onde os cidadãos buscam o argumento para a ação intersubjetiva 

no espaço público. Se o sistema se sobrepõe a essas dimensões - do sujeito, das suas 
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necessidades materiais, do trabalho e das suas relações enquanto ser social -, fica a economia 

se sobrepondo à sociedade e à política. Enquanto aquela deveria ser uma forma de 

aperfeiçoamento, complementar a estes. 

 

5.2 FÓRUM DE POLÍTICA URBANA DE NITERÓI-RJ (FOPUR) 

 

Recentemente alguns fóruns foram criados por iniciativa da sociedade civil organizada, 

como é o caso do Fórum de Transparência e Controle Social, criado em 28 de março de 2012, 

em cuja fundação essa pesquisadora participou da 1ª reunião.  

No setor de política urbana, aproximadamente nessa mesma época, foi criado o Fórum 

de Política Urbana (FOPUR). Segundo um de seus membros, o FOPUR: 

 

nasceu por iniciativa de alguns conselheiros do Conselho de Política Urbana de Niterói, que já 

vinham tendo um embate de oposição ao governo, na época. Então, eles resolveram apenas se 

juntar para conversar sobre os assuntos, para levarem uma pauta de oposição mais contundente 

para as reuniões, para poderem rebater com mais qualidade os assuntos. E [...] a esses 

conselheiros depois foram se agregando outras pessoas. É... outras instituições até [...] 

(Informação Verbal30). 

 

Ainda sem estatuto, as reuniões acontecem na sede do Instituto dos Arquitetos do Brasil 

(IAB-RJ), na Rua Roberto Silveira, 245, Icaraí. As reuniões são compostas em geral de cerca 

de 10 membros, mas o fórum tem um grupo na internet, que reúne 40 membros no total 

(fopur@googlegroups.com).31 

A atuação do FOPUR está bastante ligada à filosofia da Reforma Urbana, que foi 

responsável entre outras coisas pelo Estatuto das Cidades e exigência de Plano Diretor para 

cidades com mais de 20 mil habitantes, conforme art. 182, parágrafo 1º da CF/8832. 

Segundo Avritzer (2010, p. 205),  

 

Esse movimento envolveu a formação do MNRU (Movimento Nacional da Reforma 

Urbana), a elaboração da emenda popular pela reforma urbana submetida à 

Assembléia Nacional Constituinte em 1987- 1988 e uma batalha posterior de 13 anos, 

que levou à aprovação do Estatuto da Cidade. Esses são os resultados mais 

importantes da luta pela reforma urbana no Brasil, que conduziu à democratização das 

políticas urbanas no país e à geração de capacidade de regulação urbana nas grandes 

cidades brasileiras. 

 

A maioria de seus membros é composta de técnicos do setor, arquitetos, engenheiros, 

outros profissionais afins, que atuam em universidades, ONGs, partidos políticos, mandato de 

                                                 
30Entrevista de 11-jun-2015. 

 
31Informação constante do grupo - fopur@googlegroups.com -, do qual a pesquisadora participa. Acesso em: 20-jun-2015. 

 
32Sobre o Movimento Nacional da Reforma Urbana ver Avritzer (2010). 

mailto:fopur@googlegroups.com
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vereadores de oposição, pesquisadores, etc. Alguns deles, vivenciaram esse período do 

movimento pela reforma urbana ou atuam sob esse enfoque.  

As deliberações giram em torno dos problemas de política urbana local, sobretudo na 

posição que será defendida junto ao COMPUR a respeito das questões propostas. Através das 

reuniões, discute-se a postura que será defendida, com aval de especialistas nos mais variados 

temas, bem como delibera-se sobre as ações que serão tomadas: mobilização da sociedade, 

convocação de associações comunitárias, chamada de audiências públicas, denúncia ao MP, 

etc.  

Apesar de uma marcada oposição às proposições apresentadas pelo governo, além de 

críticas no sentido de ser uma luta político-partidária, devido à existência de representantes de 

mandatos de vereadores da oposição, observa-se que essa é uma presença legítima e não há 

como negar que os partidos políticos têm seu papel nessa disputa. 

O FOPUR se caracteriza, diferentemente do COMPUR, por ser “um espaço...horizontal, 

de debate de ideias, que se agregam para gerar um consenso” (Informação Verbal33). 

Atualmente, junto ao FOPUR estão 3 conselheiros do COMPUR, 2 do segmento 

profissionais e acadêmicos e 1 do segmento trabalhadores. 

Em relação aos interesses representados pelo fórum, um dos entrevistados destaca o 

seguinte: 

 

O FOPUR ele representa o segmento, principalmente, [...], os acadêmicos, ele tem 

uma raiz muito forte. Ele representa também o setor profissional, e o setor da 

sociedade civil. Mas, ai, eu não queria ter falado isso, porque a gente não representa 

toda a sociedade, a gente não é um conselho eleito pela sociedade para representar a 

sociedade. Nós somos pessoas que se aglutinaram em torno de um espaço e estamos 

discutindo. Os nossos interesses são sempre de analisar o que é proposto pela cidade, 

a nível de projetos e de planos, e rebater isso novamente para quem propôs.Ou seja, 

uma OUC, p. ex., Operação Urbana Consorciada do Centro de Niterói, a gente 

identificou vários erros, inclusive erros conceituais do projeto, do plano. De vir de 

uma empresa, não vir de uma demanda da sociedade, não vir de um processo 

participativo que pediu aquilo, não vir de uma determinação ou de uma discussão do 

COMPUR, vir ou ser uma coisa que veio de uma empresa para o Poder Executivo, e 

o P. Executivo fez todas as manobras possíveis para poder emplacar aquilo. Então, a 

gente sempre se posicionou contra a OUC por ser isso, por ser uma jogada imobiliária.  

Nos posicionamos agora contra o PUR de Pendotiba porque estamos diagnosticando 

diversas falhas: no processo participativo, no processo de construção das diretrizes, 

de construção do plano inclusive e da montagem da informação, da manipulação, do 

processo que houve durante todo esse tempo e atropelo do processo do Plano Diretor. 

A gente como técnico, com o conhecimento técnico que a gente tem, a gente tenta 

devolver isso para uma parcela maior da sociedade e falar – “encontramos esses erros, 

vamos discutir!” O nosso interesse é realmente de analisar o que está sendo proposto, 

analisar o que é bom e o que é ruim; o que é bom a gente apoia e o que é ruim a gente 

devolve para que seja feito o melhor (Informação Verbal34). 

                                                 
33

Entrevista de 11-jun-2015. 

  
34Idem. 
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Pela característica da sociedade niteroiense, de um número considerável de 

movimentos sociais articulados com os variados temas, com as instituições participativas, a 

presença da universidade se faz marcante nesse fórum. No entanto, há que se destacar que é 

uma ação da sociedade para enfrentar o desequilíbrio da relação de interesses que impera no 

COMPUR. 

Sobre o sentido da continuidade desse fórum, pode-se dizer que “O FOPUR é um 

espaço aberto, é uma coisa democrática, ele é horizontal. Qualquer pessoa que chegar vai ter a 

possibilidade de discutir suas ideias contrárias, a favor... ele é um movimento que tende a 

continuar naturalmente, mas que tende a também um dia parar, voltar em ciclo...” (Informação 

Verbal35).  

 

5.3 ANÁLISE DAS ENTREVISTAS - CATEGORIAS 

 

Tendo em vista que a pesquisa é qualitativa, o tratamento dos dados ocorreu por meio 

de técnicas de inferência interpretativa, baseadas nas premissas da análise de discurso. Para 

isso, observou-se na realização das entrevistas, a linguagem não verbal dos entrevistados, e 

procurou-se relacionar os dados com a observação não-participante nos dois objetos de estudo, 

que apresenta o contexto em que os fenômenos acontecem.   

Nesse sentido, o método da análise de discurso desse trabalho se guiou pelos 

ensinamentos de Vergara (2008). O material coletado nas entrevistas, por meio de áudio, foi 

transcrito. As entrevistas foram semiestruturadas, feitas com dois conselheiros do COMPUR e 

dois membros do FOPUR, que complementam as observações feitas pela pesquisadora. Não 

houve necessidade de mais entrevistas, haja vista que as informações estavam tendendo a não 

trazerem mais novidades à pesquisa. 

É importante considerar um aspecto da pesquisa qualitativa que é envolvimento do 

pesquisador no campo (VERGARA, 2008). 

Assim é importante destacar que a pesquisadora já havia participado antes de uma 

pesquisa envolvendo o orçamento participativo em outro município do Leste Metropolitano do 

Rio de Janeiro. Naquela ocasião, foi estudado um caso de pouco tempo de experiência e de 

insucesso, que não agregou tanta informação. Mas, apesar disso, foi marcante nessa experiência 

a questão da ausência de cessão de soberania dos atores estatais.  

                                                 
35

Entrevista de 11-jul-2015. 
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O estudo do conselho a partir daí tornou-se uma necessidade, haja vista a “vitalidade” 

dessa instituição participativa, para compreender como funciona o mecanismo de participação 

social no Brasil. O primeiro contato da autora com o tema da participação social se deu em 

2012, através da pesquisa supracitada, que culminou com sua monografia de conclusão do 

Curso de Especialização em Administração Pública. Assim, o estudo dos conselhos de políticas 

públicas tornou-se uma necessidade para melhor compreensão do tema e da instituição em si. 

A pesquisa de campo foi realizada durante todo o ano de 2014, através de observação 

não participante das reuniões do FOPUR e do COMPUR e também por meio de entrevistas. 

Foram realizadas 4 entrevistas36, que acredita-se tenham sido suficientes para consolidar os 

resultados da observação não participante e contribuir para o alcance do objetivo da pesquisa. 

Houve uma boa receptividade e interesse dos entrevistados. 

Uma marca nas entrevistas foi o conceito que cada entrevistado tem a respeito de 

participação social. 

O que realça nesses conceitos é que apenas um dos entrevistados respondeu utilizando-

se do conceito liberal de cidadania e de participação social, que entende que a participação se 

dá pelo voto, estritamente pelo voto. 

 

  Quadro 4 – Conceito de participação social 

ENTREVISTADO DISCURSO 

AA1 Participação popular, participação social é dar publicidade a todos os processos 

de decisão da cidade. 

AA1 Participação social é a participação da população nas decisões políticas da cidade. 

AA3 Participação social pra mim é quando a política pública é construída de baixo pra 

cima. 

AA4 Eu acho que a participação da sociedade nessas questões de leis urbanísticas, o 

primeiro movimento é a eleição dos vereadores. Quem faz as leis são os 

vereadores, os vereadores são eleitos pelo povo. Nenhum vereador cai na Câmara 

de paraquedas. Nenhum deles, nem o mais votado e nem o menos votado. Todos 

eles são eleitos pelo povo, é um regime democrático, eu sou um democrata, acho 

que o caminho é esse mesmo e temos que insistir com isso. 

  Fonte: Elaboração própria (2015). 

                                                 
36O perfil dos 4 entrevistados pode ser sintetizado da seguinte forma: são 4 homens, com idade que variam de 28 a 63 anos. 

Metade não se considera nem negro, nem branco e nem indígena, na categoria cor, identificaram-se como “outros”, a outra 

metade se considera branca. Relativo à profissão: um é engenheiro, 2 são arquitetos e urbanistas e 1 é cientista social. Ocupação: 

1 atua no setor privado, profissional autônomo, dono de empresa; 2 atuam no serviço público, mas não são servidores; e 1 atua 

em pesquisa através de extensão universitária. Nenhum entrevistado trabalha na Prefeitura de Niterói. A faixa de renda varia 

entre R$ 1.501 a mais de R$ 12.000, sendo que apenas 1 encontra-se no teto da faixa, os demais enquandram-se numa mesma 

faixa de renda que varia entre R$ 1.501 e R$ 5.000. Dois entrevistados são conselheiros do COMPUR, no entanto, um é 

conselheiro há 1 mês, apesar de acompanhar os trabalhos há muito tempo, e o outro é conselheiro desde que o COMPUR foi 

criado, há cerca de uma década. Nenhum deles foi conselheiro em outro conselho. Todos declaram participar de algum 

movimento social: movimento de filantropia, IAB Niterói, movimento sindical e FOPUR. Apenas a metade é filiada a partido 

político. 
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Conforme Dagnino (2004), a confluência perversa entre o projeto gerencial, neoliberal 

e o projeto societal, ocorrida após CF/88, trouxe ressignificação para alguns conceitos 

importantes. Entre eles está o conceito de participação social. 

A autora chama a atenção para a emergência da chamada “participação solidária”, a 

ênfase no trabalho voluntário e na responsabilidade social, tanto de indivíduos como de 

empresas. A perspectiva privatista e individualista, capaz de redefinir e substituir o significado 

coletivo da participação social é o núcleo básico desse deslocamento de sentido, contrário à 

solidariedade, que dava sentido ao ideal coletivo. A despolitização da participação, com novas 

definições de espaços públicos, pôs em xeque a discussão de temas como desigualdade e 

pobreza. 

 Ao indagar os entrevistados a respeito de seu papel no processo decisório de política 

urbana em Niterói, obteve-se como resposta o que consta do Quadro 5. 

 

  Quadro 5 – Você se sente parte integrante do processo decisório de política urbana de Niterói? 

ENTREVISTADO DISCURSO 

AA1 Eu me sinto parte integrante das discussões sobre a cidade. Infelizmente, decisões 

sobre a cidade acontecem de uma maneira que... são mais políticas. A gente até 

gera discussão, demanda de estudos e tal, mas, infelizmente as decisões políticas 

são dadas pelos nossos representantes, aqueles que a gente colocou lá na Câmara. 

Então, quem decide sobre a cidade realmente é a  Câmara de Vereadores e Poder 

Executivo. A gente ... Eu me entendo mais como no papel de ator dentro do 

pensamento da cidade. Do pensar. 

AA2 Não, porque quem decide as coisas de política urbana de Niterói é a Prefeitura de 

Niterói, não o povo de Niterói. 

AA3 Não, então,..., a gente... Quem dá as pautas é o Executivo e os setores que têm 

interesse de disputar a cidade, os setores econômicos e políticos da cidade. [...] 

Porque eu me considero participante? Porque a gente tenta participar da política 

urbana da cidade via os fóruns republicanos. A gente não faz reunião paralela com 

o governo para decidir os planos. Essa pra mim é a grande...a gente vem até 

questionando... 

Pra gente esse é o grande avanço dos conselhos, cria-se um espaço público para 

discussão da cidade, antes do Executivo dar a palavra final, antes de se mandar 

para o Legislativo. 

AA4 De certa forma sim, porque na verdade eu entendo que o conselho é um conselho 

mesmo, um órgão que não deve ser, na minha visão, deliberativo. Nós enquanto 

conselheiros do COMPUR, nenhum conselheiro, passou pelo crivo de um voto 

popular, de uma votação. Mesmo os que foram votados, foram escolhidos em suas 

entidades, falo isso à vontade, porque eu tenho uma representatividade que, 

modéstia à parte, muitos dos conselheiros lá não têm. 

  Fonte: Elaboração própria (2015). 

  

 Seguindo ainda os ensinamentos de Dagnino (2004, p. 152): 
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 Por outro lado, em grande parte dos espaços abertos à participação de setores da 

sociedade civil na discussão e na formulação das políticas públicas com respeito a 

essas questões, estes se defrontam com situações nas quais o que se espera deles é 

muito mais assumir funções e responsabilidades restritas à implementação e a 

execução de políticas públicas, provendo serviços antes considerados como deveres 

do Estado, do que compartilhar o poder de decisão quanto à formulação dessas 

políticas. O papel das chamadas “organizações sociais”, a denominação utilizada na 

Reforma Administrativa do Estado, implementada pelo então ministro Luiz Carlos 

Bresser Pereira a partir de 1995, para designar a forma de participação da sociedade 

civil nas políticas públicas, instituída pela Constituição de 1988, se reduz àquela 

função e é claramente excluído dos poderes de decisão, reservados ao chamado 

“núcleo estratégico” do Estado. 

 

O que a autora procura explicitar é que “o significado político crucial da participação é 

radicalmente redefinido e reduzido à gestão” (Ibid.). Transitam da área da administração 

privada para a área a pública o gerencialismo e o empreendedorismo, típicos herdeiros da 

filosofia liberal. O que implica uma séria despolitização, dado que contradiz sua concepção 

original, visto que participação surge no interior do projeto participativo, democrático, com 

marcas de “partilha efetiva do poder” entre sociedade civil e Estado, através da deliberação nos 

espaços públicos.  

Essas respostas mostram um lado autoritário do governo municipal, ao mesmo tempo 

em que apresentam uma consciência de cidadania, quando um deles afirma que: “Pra gente esse 

é o grande avanço dos conselhos, cria-se um espaço público para discussão da cidade, antes do 

Executivo dar a palavra final, antes de se mandar para o Legislativo”.  

No entanto, há outro extremo, que é a opinião de um dos conselheiros no sentido de que 

não deveria existir o caráter deliberativo para o COMPUR, que vai ao encontro da 

ressignificação tratada por Dagnino (2004). 

As opiniões mais divergentes, se dão em relação a um conselheiro e aos membros do 

FOPUR, que em geral, manifestam-se de forma mais homogênea. 

Esse discurso demonstra com clareza a disputa entre dois projetos políticos presentes 

no COMPUR. Esse espaço público mostra que a sobreposição do sistema econômico sobre a 

política e a sociedade, haja vista que é a democracia representativa que se mostra mais forte 

com o protagonismo dos atores estatais, fieis representantes dos interesses do mercado. 

 No que diz respeito à teoria da democracia deliberativa habermasiana, o conselho 

estudado não apresenta, como deveria, as condições de intersubjetividade necessárias ao 

processo deliberativo. Não há condições de exercer a intersubjetividade proposta por essa 

teoria, que tem o mundo da vida como horizonte e pré-condições de discussão, este 

representado pelo mundo subjetivo, objetivo e social de cada membro do espaço público, 

quando o mercado se sobrepõe aos demais interesses, sobretudo os sociais e políticos. O que 
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resulta na falta de legitimidade das ações administrativas do governo em questão, na visão da 

teoria democrática deliberativa, visto que essa situação se dá via o agir comunicativo, no espaço 

público, na ação de argumentação intersujeitos iguais, livres e com base no mundo da vida de 

cada um. 

 No caso do COMPUR, o que se verifica é que não é o mundo da vida que norteia as 

decisões. Demonstra-se o que Habermas chama de colonização do mundo da vida pelo sistema, 

uma sociopatologia. 

 Já o FOPUR nos parece um ambiente mais horizontalizado e onde o mundo da vida de 

fato está mais próximo de ser uma referência para as posições dos atores no espaço público. No 

entanto, não tem o poder de decidir, apenas de influenciar o processo decisório, ressalvadas as 

devidas restrições do arranjo institucional. 

             Aproximando-se de modo mais direto com o nosso objetivo, apresenta-se adiante as 

respostas dadas à questão que será vista sobre o sentido do COMPUR para seus participantes. 

 

  Quadro 6: Qual o sentido da continuidade do COMPUR no município de Niterói? 

ENTREVISTADO DISCURSO 

AA1 Hoje o COMPUR funciona para validar as expectativas econômicas do mercado. 

Hoje ele funciona pra isso, pra validar o que se pensa em termos de 

empresariamento urbano, basicamente. Tudo o que se aprova no COMPUR hoje, 

o COMPUR não tem aprovado nada de substancialmente dito assim de plano, 

de criar novos conceitos para a cidade, está só repetindo discursos que vêm das 

outras cidades, que também entraram num processo de empresariamento grande, 

como o Rio de Janeiro. Eles têm aquilo como espelho ...[processo o que?] De 

empresariamento urbano, de venda da cidade praticamente. 

AA2 O COMPUR ele vai sempre existir, a questão é se ele vai dar voz aos verdadeiros 

anseios da população ou não. E isso é uma disputa de hegemonia que se dá na 

política na cidade. 

AA3 O conselho pode deixar de existir se você tiver um movimento extremamente 

organizado, exigindo e avançando nas suas pautas, independente do conselho. 

Se esse cenário existir, o conselho não precisa existir, porque a participação vai 

se dar pela via da luta política prática, cotidiana. Mas, a gente não vive esse 

cenário de um ascenso do movimento de luta pela habitação, movimento das 

bicicletas, que faça com que o Executivo olhe para esse problema sem 

intermédio. A gente não vive esse momento. Enquanto a gente estiver nesse 

momento, a gente tem que aproveitar todos os espaços de participação, que você 

possa colocar a sua opinião. Eu saio do COMPUR o dia em que eu não puder 

falar nada. O dia em que eu não puder falar, ai eu saio do COMPUR. O dia em 

que for alijado do direito de falar, não tem mais sentido eu participar. Enquanto 

a gente puder colocar nossa opinião sem intermediário, vale a participação. 

O COMPUR pode continuar funcionando, no caso de um ascenso, numa 

situação em que a prefeitura seja aberta ao diálogo, coerente, [...]. 

  Fonte: Elaboração própria (2015).  
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 O Quadro 6 mostra claramente alguns dos sentidos que a existência e continuidade do 

COMPUR apresentam: “funciona para validar as expectativas econômicas do mercado”;  “é 

uma disputa de hegemonia que se dá na política na cidade”; e “pode deixar de existir se você 

tiver um movimento extremamente organizado, exigindo e avançando nas suas pautas, 

independente do conselho”.  

 No entanto, na ausência desse tipo de movimento, “a gente tem que aproveitar todos os 

espaços de participação, que você possa colocar a sua opinião.”  Resgatando ainda, o que um 

dos entrevistados ressalta que: “Pra gente esse é o grande avanço dos conselhos, cria-se um 

espaço público para discussão da cidade, antes do Executivo dar a palavra final, antes de se 

mandar para ao Legislativo”. 

 

  Quadro 7: Que tipo de aprendizado você adquiriu participando nesse espaço público? 

ENTREVISTADO DISCURSO 

AA1 Paciência, paciência acho que é uma palavra boa. 

AA2 Ver a cidade não apenas numa direção pontual, mas de maneira plena, a partir 

de um olhar que mistura urbanismo, meio ambiente, pra fazer a discussão do 

modelo de cidade. 

AA3 Você fica mais próximo da leitura social da cidade, uma leitura política da 

cidade, isso é importante para o movimento social, ter uma leitura mais próxima 

da realidade. As dificuldades existem não é porque as pessoas querem a 

dificuldade, é porque elas estão colocadas nas contradições da sociedade. 

AA4 Eu aprendi muito, tenho muito orgulho de ser conselheiro, falo isso lá na 

associação [...] 

  Fonte: Elaboração própria (2015).  

 

 Essa pergunta foi inserida na perspectiva de buscar compreender como a ação 

pedagógica do espaço público é percebida pelos atores envolvidos. O que as respostas 

demonstram é que há diferenças no nível de politização dos atores, não só no sentido ideológico, 

mas também no sentido da percepção desse aprendizado.  

Além disso, pode-se destacar ainda a diferença entre os entrevistados que trataram de 

responder com relação ao FOPUR e com relação ao COMPUR. Os primeiros mostram um olhar 

para a totalidade da questão urbana e se defrontam com a necessidade de “paciência” em relação 

às “contradições da sociedade”. Já os conselheiros mostram a importância que há para “o 

movimento social, ter uma leitura mais próxima da realidade”, no sentido político e social. 
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6  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A inquietação que deu origem a essa pesquisa surgiu de uma indagação muito simples: 

“se as instituições participativas são inefetivas, como demonstra fartamente a literatura 

especializada, por que elas continuam funcionando?” 

Assim, no andar das etapas de elaboração do projeto, chegou-se ao objetivo geral desse 

trabalho: identificar o sentido das instituições participativas, como espaço de deliberação, 

participação e controle social - em face do frequente diagnóstico de mau desempenho dos seus 

mecanismos de funcionamento. Para chegar à resposta do tema, buscou-se primeiro 

contextualizar o cenário socioeconômico do final do século XX, marcado sobretudo pela crise 

da economia keynesiano-fordista, ou crise de superacumulação de capital. Iniciada no final dos 

anos 1960, deu origem a um universo novo, caracterizado pela globalização financeira e pelo 

capitalismo flexível, que são marcados entre outras coisas pela precarização do trabalho, pela 

fragmentação do mercado de trabalho, pela obsolescência ultrarrápida dos bens, dos valores e 

das relações, pela mercantilização da vida e pela lógica da financeiração da economia. 

A partir daí, através de autores consagrados no tema ocupou-se do referencial teórico 

relativo à teoria democrática, para mostrar como a participação social foi tratada desde a Grécia 

até os tempos mais recentes, o que consagra uma presença constante do poder e da riqueza se 

sobrepondo à vida e à dignidade humana, com uma luta de classes marcadamente viva e 

presente na história da sociedade, sobretudo a partir do século XVIII, com o advento do sistema 

capitalista de produção. 

Muito do que ocorre dentro das sociedades ditas democráticas tem relação direta com 

uma característica explicitada por Losurdo (2004), quando demonstra que a democracia 

representativa é perpassada por um entrelaçamento entre desemancipação e emancipação. Para 

que uma classe se emancipe é imprescindível a desemancipação da outra. 

O exame do contexto se fez presente para tornar clara uma questão que corta todo o 

debate da administração pública brasileira no final do século passado. É a questão da disputa 

entre dois projetos políticos distintos: o neoliberal e o societal. 

O primeiro utilizou-se do contexto de crise econômica para forçar uma reforma 

administrativa, sob a alegação de que a crise era fiscal e que o Estado precisaria ser enxugado. 

No fundo representa o interesse do capital, na busca por mais espaço de aplicação na economia 

real, daí a propagada ideia falsa de Estado Mínimo, que atua somente em setores estratégicos. 

Exemplo disso ocorreu no Brasil na década de 1990, quando foram privatizados e/ou 

concedidos à exploração privada setores importantes da economia e da vida social, como o setor 
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de insumos básicos, além da saúde e da educação, que foram entregues à iniciativa privada, 

ainda que sigam, até os dias de hoje, sob o patrocínio dos gastos públicos. 

O segundo, surgido dos braços dos movimentos populares de redemocratização do 

país, trazia em seu bojo a necessidade de participação do cidadão nas decisões políticas, de 

forma a ampliar a possibilidade de redução das desigualdades e da pobreza. Esse projeto tinha 

por consciência as questões relativas à crise na economia capitalista e suas contradições 

imbricadas, com clara possibilidade de desenvolvimento econômico e social através da inclusão 

dos cidadãos na decisão política. 

Ocorre que, durante a década de 1980, enquanto o Brasil buscava a redemocratização, 

pois estava há 21 anos sob o jugo de uma ditadura empresarial militar, grande parte da sociedade 

entendia que a democracia traria a solução para a maior parte dos problemas. Enquanto isso, 

nos países do primeiro mundo, a visão neoliberal se tornava hegemônica, com a tentativa de 

redução da ação do Estado, privatizações e foco no atendimento dos interesses do capital, 

principalmente do capital financeiro.  

Após a CF/88, em que muito se concretizou a partir da demanda dos movimentos 

sociais, inclusive a questão relativa à criação de conselhos, à maior participação da sociedade 

nas decisões políticas etc., elegeu-se o primeiro presidente por via direta no Brasil, que trazia 

em sua “cartola” o projeto neoliberal de ajuste estrutural, bem nos moldes de acordos entre 

organismos internacionais. Esta mesma orientação foi seguida pela gestão posterior, do PSDB, 

apesar de carregar na nomenclatura do partido o signo da “social democracia”.  

Nem o governo eleito com o apoio popular se livrou das ideias internacionalmente 

hegemônicas, o que confirma mais uma suposição desse trabalho que é a de que os governos 

que vieram a partir da década de 1990, até mesmo a coligação representada pelo Partido dos 

Trabalhadores, que chegou ao poder com o apoio dos movimentos sociais, nenhum deixou de 

seguir, no essencial, a mesma cartilha neoliberal dos seus antecessores. 

Como mostra Dagnino (2004), talvez houvesse muita atenção à redemocratização, o 

que levou a uma subvalorização das forças políticas oposicionistas. O fato é que, ao contrário 

do esforço da década da redemocratização, os líderes políticos eleitos de forma direta se 

mostraram pouco preocupados com as questões da democracia republicana, participativa. 

Seguiram, como em outros países da América Latina (Chile, Argentina), a cartilha hegemônica. 

No que isso implica? 

 Implica que as desigualdades e a pobreza continuaram fora do centro do debate 

político. O mercado e o interesse das classes dominantes, detentoras de poder e riqueza, como 

sempre foi na história da sociedade, continuam no centro das decisões.  
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Ademais, a passagem da participação social não institucionalizada para a participação 

social institucionalizada no Brasil, do final da ditadura empresarial militar até o início da década 

de 1990, um dos objetivos específicos aqui tratados, é marcada por essa disputa entre a gestão 

neoliberal e a gestão societal. Esta atrelada ao desenvolvimento do país com o propósito de 

reduzir as desigualdades e ampliar as políticas públicas, sobretudo as sociais; aquela centrada 

na redução do tamanho do Estado, no comprometimento com o ajuste estrutural da economia e 

alinhado com os interesses do Consenso de Washington, quadro que figura hoje no noticiário 

pelo emblemático caso da crise da dívida na Grécia. 

 A despeito da existência dos conselhos gestores de políticas públicas e de vários 

canais institucionalizados de participação social, o que se verificou foi a permanência de um 

Estado autoritário, herdado de anos de ditadura, que continua a tratar os interesses do capital 

com privilégio. 

Confirma-se uma de nossas suposições nesse trabalho, a de que a criação/delimitação 

do espaço público – via instituições participativas - parece ter beneficiado a atuação legitimada 

por parte do Estado e o controle do clamor popular, permitindo que as ideias hegemônicas se 

implantassem sem muita resistência. 

A partir dos casos estudados, foi possível observar que isso está retratado na relação 

de interesses existente dentro do Conselho de Política Urbana de Niterói (COMPUR), com total 

influência e comando do mercado.  

Fica evidente que Estado e mercado atuam juntos no âmbito da decisão política, em 

verdadeira conciliação de interesses. Assim, ter institucionalizado o espaço público, permitiu 

que esses atores pudessem atuar sem grande oposição, porque amparados pela legalidade, que 

a institucionalização do espaço público concede. 

Isso põe em evidência outra das três suposições apresentadas, a de que os 

representantes do Estado, eleitos, não cedem sua soberania (desemancipação) para que a 

democracia participativa consiga de fato coexistir com a democracia representativa. Isso se 

deve à relação dialética que nos demonstra Losurdo (2004) e que explica a grande contradição 

e ambiguidade, hoje conhecida por crise de representatividade, e que está presente, a todo o 

tempo, na história das democracias. Além de ser a raiz das grandes manifestações de massa 

ocorridas pelo mundo inteiro recentemente. 

O discurso dos atores estatais representa o discurso empresarial. Assim demonstram 

os resultados obtidos com a pesquisa de campo.  

Foi possível observar ainda que os atores sociais envolvidos no COMPUR não 

conseguem se empoderar. Há uma busca por exercer o controle social, via outro espaço público, 
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porém não institucionalizado, o FOPUR, mas que não tem capacidade de decidir nas políticas 

públicas. Seu papel é o de interferir criando barreiras, chamando a sociedade e os poderes 

instituídos à reflexão, via audiências públicas, debates especializados e com o apoio de parte 

das associações comunitárias e especialistas nos temas abordados. Em último caso, através de 

denúncias junto ao Ministério Público, matérias em jornais, etc.  

O uso do Ministério Público como recurso para brecar ou impedir que o Estado-

mercado aja sem nenhuma resistência denota uma ideia de judicialização da política. O que 

significa que o espaço público institucionalizado não tem condições dialógicas para conter o 

autoritarismo então dominante. 

Nesse ínterim, falar em accountability, seria como pedir esmola a mendigo. Se os 

atores estatais não se desemancipam, se entendem que compartilhar espaço nas decisões é 

prejudicial, se estão envolvidos no mundo de troca de favores, clientelismo e patrimonialismo, 

financiado pelo mercado, não há que se esperar que esses atores prestem contas, a não ser no 

tamanho e medida do que a lei os obriga, quiçá seja dessa forma. 

Dentro do próprio ambiente do conselho estudado, pode-se observar que as perguntas 

feitas são respondidas dentro dos interesses dos atores estatais, com omissões e numa 

verdadeira “tergiversação com desfaçatez”, como disse um dos entrevistados.  

Os potenciais de conflitos são afastados com diálogos paralelos, fora do espaço 

público.  

A agenda de política urbana de Niterói é determinada pelo mercado e há uma total 

falta de disposição dos atores estatais em relação à participação social nas decisões de políticas 

públicas, sobretudo porque seus interesses colidem com os da sociedade civil. Inclusive porque 

as campanhas eleitorais são financiadas por recursos de empresas, mais um exemplo a mostrar 

como é deletério para as relações políticas o atual processo de financiamento eleitoral. 

Este conjunto de aspectos que se confirmaram dão sentido à sobrevivência do discurso 

e dos mecanismos de participação como recursos de relegitimação do aparelho público e do 

papel de comitê político da classe dominante que possui o Estado, em todos os níveis de 

governo. 

Além disso, consegue aprisionar na institucionalidade e suas regras todo o potencial 

de rebeldia que as formas independentes de representação, fora do Estado, podem ter, com 

consequências imprevisíveis e principalmente incontroláveis. 

No entanto, dialeticamente, podemos dizer que não é só e nem apenas este o sentido 

da participação social. 
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A participação social tem se apresentado ora como intervenção direta nas ações 

políticas, ora como diálogo da sociedade que pode orientar e controlar a ação dos 

representantes. Isso já é um sentido que contribui para o espírito republicano de democracia. 

Há que se destacar que apesar da inefetividade das instituições participativas, no 

sentido das decisões e consequências político-administrativas, é possível observar, que o bem 

comum, o interesse coletivo, é representado na política através da própria participação social, 

como campo pedagógico e de inconformismo. 

Além disso, a sobrevivência destes espaços e da promessa de accountability, 

participação, controle social, transparência significam, ao não se efetivar na plenitude da lei e 

do discurso, uma dívida do Estado e dos seus operadores para com a sociedade. Uma dívida 

que pode e deve ser cobrada a cada instante. 

Ademais, não seria correto dizer que ao se fazer a diferença em relação ao que havia 

antes, quando nenhum desses espaços existia, continua-se no mesmo patamar. 

O próprio mercado se vê obrigado a um diálogo que não lhe interessa, porque ao final 

revela sua contradição com o interesse coletivo e majoritário.  

Finalmente, em nova contradição dialética, é esta não efetividade que provoca a 

emergência de movimentos críticos e paralelos, como o FOPUR, onde a resistência se faz 

permanente e real. 

O fato é que, a permanência dessas instituições participativas se justifica por vários 

motivos: como espaço público institucionalizado para os atores estatais imprimirem forma legal 

e aparência legítima às ações que praticam e os interesses que representam; como meio de 

captura da insatisfação da sociedade; mas também para que a sociedade possa apresentar suas 

proposições, mesmo com as dificuldades inerentes e confirmadas no corpo desse trabalho, visto 

que essa é a forma como lhe é permitido; por serem previstas constitucional/legalmente; devido 

ao aparelho burocrático envolvido; devido ao aprendizado gerado com a experiência e a 

possibilidade de reprodução via fóruns, arranjos independentes na sociedade; como forma de 

resistência e controle social, por ser um obstáculo imposto às ações estatais; como forma da 

sociedade conhecer o projeto político que está em curso e o papel dos atores estatais; como 

espaço onde os atores sociais podem expressar suas necessidades e pensamentos, os quais 

poderão servir a um outro contexto social e político. 

O caso do FOPUR mostra bem a expansão desses sentidos aqui apontados, porque 

atores sociais mais politizados e preparados tecnicamente para a discussão do tema se reúnem, 

criando canais de diálogo, de mobilização social e também de politização. 
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O grande sentido da participação social, segundo o discurso secular que a acompanha, 

é a busca por uma sociedade mais solidária, com igualdade e liberdade; que o bem estar comum 

seja alcançado por um modelo de desenvolvimento voltado para a totalidade das pessoas, dos 

seres humanos que compõem a esfera social. Se isso na prática não ocorre, certamente é porque 

a sociedade e a disputa política têm sido subjugadas por um sistema econômico que depende 

da relação de exploração dos que trabalham, desbalanceando, a partir desta relação básica, todo 

o projeto de equilíbrio entre os homens que o conceito de democracia contém.  
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8 ANEXOS 

 

ANEXO A: COMPOSIÇÃO DO COMPUR - PERÍODO 2013-2016 
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ANEXO B: CONTROLE DE FREQUÊNCIA DOS CONSELHEIROS DO COMPUR POR 

SEGMENTO 2014 

 
    Quadro 2– Frequência dos Conselheiros do COMPUR por segmento nas reuniões de 2014 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Entidade jan fev feve mar abr mai jun jule jul ago sete set out nov dez TT

 I - Poder Executivo n 24 n n 15 6 13 n 8 15 13 10 29 X

1 SMU (Titular) - Presidente   11

3 SMARHS (Titular) 8

4 SMH (Titular) 10

5 SEMPAS (Titular) 7

6 SEDEN (Titular) 6

II – Poder Legislativo 

7 Câmara Municipal de Niterói (Titular) 9

8 Câmara Municipal de Niterói (Titular) 1

III - Segmento dos Movimentos Sociais e 

Populares9 FAMNIT (Titular) 4

10 FAMNIT (Titular) 3

11 FAMNIT (Titular) 5

12 FAMNIT (Titular) 1

13 FAMNIT (Titular) 2

IV - Segmento Empresarial 

14 Concessionária Águas De Niterói (Titular) 7

15 ADEMI (Titular) 11

V - Segmento dos Trabalhadores 

16 ASCLIN (Titular) 5

17 SEPE (Titular) 8

VI - Segmento das Entidades Profissionais 

e Acadêmicas18 I.A.B (Titular) 7

VII - Segmento das Organizações não 

19 ACACICAPP (Titular) 2

DIA 17 107

Fonte: Elaboração própria a partir das Atas das Reuniões do COMPUR 2014.

*Faleceu o presidente da FAMNIT, parece que foi em novembro.

**Não foram consideradas as presenças na reunião ordinária de outubro, pois não foi localizada a ata respectiva.

***Não há no site da secretaria as atas das reuniões extraordniárias.

****Por email, recebemos da Sec Executivo do COMPUR as atas das reuniões ordinárias até ago/2014.

*****Foram consideradas a presença do titular, na sua ausência a do suplente.

****** As reuniões ordinárias de fev, abr, maio e ago não tiveram quórum, mas consta a presença dos conselheiros anotados.
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ANEXO C: DOAÇÕES DE CAMPANHA PARA O CANDIDATO RODRIGO NEVES  

 
Tabela 1: Doações de Campanha para o Candidato Rodrigo Neves – Eleições 2012 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOADOR VALOR %

DIREÇÃO NACIONAL R$ 5.467.501,75 69,1%

ESTALEIRO MAUÁ R$ 300.000,00 3,8%

MASTERPLAN CONSTRUTORA LTDA R$ 150.000,00 1,9%

STX OSU NITERÓI AS R$ 100.000,00 1,3%

UTC ENGENHARIA AS R$ 1.300.000,00 16,4%

OUTROS DOADORES R$ 591.740,00 7,5%

SUBTOTAL R$ 7.317.501,75 92,5%

TOTAL DOAÇÕES R$ 7.909.241,75 100,0%

Fonte: Elaboração própria  a  parti r de dados  do TSE  

*SPCE 2012 - Consulta  Financiamento Elei tora l  e Gastos  de Campanha

Doações Diretas ao Candidato CONSTRUTORAS

R$ 1.550.000,00 19,6%

Doações Diretório Nacional PT ao Candidato - % CONSTRUTORAS R$ 2.859.503,42

52,3%

TOTAL DOAÇÕES CONSTRUTORAS AO CANDIDATO RODRIGO NEVES R$ 4.409.503,42 55,8%

ELEIÇÕES 2012 - DOAÇÕES DE CAMPANHA

CANIDATO RODRIGO NEVES 13 PT PREFEITO NITERÓI
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ANEXO D: DOAÇÕES AO DIRETÓRIO NACIONAL DO PT – ELEIÇÕES 2012 

 
   Tabela 2: Doações à Direção Nacional do PT nas Eleições 2012 – Setor Imobiliário 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOADOR VALOR %

1 ABF ENG VER E COM LTDA R$ 100.000,00 0,0%

2 ABYARA BROKERS INTERM IMOB LTD R$ 80.000,00 0,0%

3 AGRICOLA E COSNTR MONTE AZUL LT R$ 100.000,00 0,0%

4 ALPINIA DESENV IMOB LTDA R$ 101.500,00 0,0%

5 ALUSA ENGENHARIA AS R$ 1.475.000,00 0,7%

6 A TONANNI CONSTR E SERV LTDA R$ 100.000,00 0,0%

7 AVEIRO INCORPORAÇÕES LTDA R$ 200.000,00 0,1%

8 BAIRRO NOVO EMPREEND IMOB AS R$ 1.000.000,00 0,5%

9 BEIRA LAGO EMPREEND IMOB AS R$ 965.000,00 0,4%

10 CR ALMEIDA AS ENG DE OBRAS R$ 1.700.000,00 0,8%

11 CSC ENG E CONSTR LTDA R$ 30.000,00 0,0%

12 CARIOCA CHRISTIANE NIELSEN ENG AS R$ 2.375.000,00 1,1%

13 CAVALCA CONSTRUÇÕES E MINERAÇÃO LTDA R$ 550.000,00 0,3%

14 CBPO ENG LTDA R$ 350.000,00 0,2%

15 CONCREMAT ENG E TECNOLOGIA AS R$ 260.000,00 0,1%

16 CONCREPOXI ENG LTDA R$ 25.000,00 0,0%

17 CONQUISTA IMOB LTDA R$ 15.000,00 0,0%

18 CONSDON ENG E COM LTDA R$ 200.000,00 0,1%

19 CONSLADEL CONSTR LACOS DETETORES E ELETR LT R$ 300.000,00 0,1%

20 CONSTRAN S/A CONSTR E COM R$ 700.000,00 0,3%

21 CONSTRUCAP CCPS ENG E COM R$ 440.000,00 0,2%

22 CONSTRUÇÕES E COM CAMARGO E CORREA AS R$ 12.100.000,00 5,5%

23 CONSTRUTAMI ENG E COM LTDA R$ 100.000,00 0,0%

24 CONSTRUTORA ANDRADE GUTIERREZ S A R$ 21.470.000,00 9,8%

25 CONSTRUTORA ATERPA M MARTINS S A R$ 250.000,00 0,1%

26 CONSTRUTORA BARBOSA MELLO S A R$ 3.050.000,00 1,4%

27 CONSTRUTORA COLARES LINHARES S A R$ 300.000,00 0,1%

28 CONSTRUTORA COLORADO LTDA R$ 1.000.000,00 0,5%

29 CONSTRUTORA ESTRUTURAL LTDA R$ 384.400,00 0,2%

30 CONSTRUTORA FERREIRA GUEDES S A R$ 1.645.000,00 0,7%

31 CONSTRUTORA JRN LTDA R$ 100.000,00 0,0%

32 CONSTRUTORA MARQUISE S A R$ 500.000,00 0,2%

33 CONSTRUTORA NORBERTO ODEBRETCH R$ 9.050.000,00 4,1%

34 CONSTRUTORA OAS LTDA R$ 6.765.000,00 3,1%

35 CONSTRUTORA QUEIROZ GALVÃO S A R$ 15.105.000,00 6,9%

36 CONSTRUTORA TRIUNFO S A R$ 1.500.000,00 0,7%

37 CONSTRUTORA VENÂNCIO LTDA R$ 72.000,00 0,0%

38 DIEFRA ENG E CONSTR LTDA R$ 50.000,00 0,0%

39 DIRECIONAL AMBAR EMPREEND IMOB LTDA R$ 90.000,00 0,0%

40 DIRECIONAL CAPIXABA EMPREEND IMOB LTDA R$ 50.000,00 0,0%

41 DIRECIONAL TAGUANTINGA ENG LTDA R$ 60.000,00 0,0%

42 EMPRESA BRASILEIRA DE ENG AS R$ 1.000.000,00 0,5%

43 ENGEFORM CONSTRUÇÕES E COM LTDA R$ 626.000,00 0,3%

44 ENGEVIX ENG  S A R$ 2.050.000,00 0,9%

45 ENPA ENG E PARCERIA LTDA R$ 300.000,00 0,1%

46 ERA TECNICA ENG CONSTR E SERV LTDA R$ 100.000,00 0,0%

47 ESCAVE BAHIA ENG E EQUIP LTDA EPP R$ 500.000,00 0,2%

48 IBS CONSTRUÇÃO CIVIL E PAVIMENTAÇÃO LTDA R$ 465.000,00 0,2%

49 FR EMIX ENG E COM LTDA R$ 65.000,00 0,0%

50 GAFISA S A R$ 20.000,00 0,0%

51 GALVÃO ENG S A R$ 750.000,00 0,3%

52 GEOMETRICA ENG DE PROJ LTDA R$ 100.000,00 0,0%

ELEIÇÕES 2012 - DOAÇÕES 

DIREÇÃO NACIONAL DO PT
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Obs.: Foram consideradas empresas do setor imobiliário todas as que contêm na razão social as palavras: engenharia, 

construção, construtora, imobiliária e imóveis. Algumas poucas exceções que a autora conhece como empresa do setor, que 

não contêm essas palavras, e também foram consideradas, por exemplo, “Queiroz Galvão”. Essa opção pode gerar pequenos 

erros, mas não afasta o elevado percentual de doações feitas pelo setor imobiliário à campanha. 

 

 

 

 

 

53 GERIBELLO ENG LTDA R$ 45.000,00 0,0%

54 GOBI EMPREEND IMOB R$ 150.000,00 0,1%

55 GUIMA - CONSECO CONSTR SERV E COM LTDA R$ 300.000,00 0,1%

56 H GUEDES ENG LTDA R$ 925.000,00 0,4%

57 HORTOVILLE EMPREEND IMOBILIÁRIO S A R$ 1.200.000,00 0,5%

58 JOFEGE PAVIMENTAÇÃO E CONSTR LTDA R$ 349.000,00 0,2%

59 KINGSTONE CONSTRUTORA IND E COM PREMOLDADOS CONCR LT R$ 150.000,00 0,1%

60 LEMAN CONSTRUÇÕES E COM LTDA R$ 165.000,00 0,1%

61 MAC ENG LTDA R$ 100.000,00 0,0%

62 MB ENG E M AMBIENTE SC LTDA R$ 100.000,00 0,0%

63 MENDES JÚNIOR TRADING E ENG  S A R$ 1.500.000,00 0,7%

64 MOLISE SERV E CONSTRUÇÕES LTDA R$ 100.000,00 0,0%

65 MONTE AZUL ENG AMB LTDA R$ 50.000,00 0,0%

66 OAS S A R$ 1.750.000,00 0,8%

67 ONIX EMPREEND IMOB LTDA R$ 50.000,00 0,0%

68 PELICANO CONSTRUÇÕES S A R$ 75.000,00 0,0%

69 PLANOVA PLANEJ E CONSTRUÇÕES S A R$ 100.000,00 0,0%

70 PLUS IMÓVEIS LTDA R$ 50.000,00 0,0%

71 POTENZA ENG E CONSTR LTDA R$ 100.000,00 0,0%

72 POVENCE CONSTRUTORA LTDA R$ 800.000,00 0,4%

73 QUEIROZ GALVÃO R$ 500.000,00 0,2%

74 REVITA ENGENHARIA LTDA R$ 2.950.000,00 1,3%

75 RONE ADM DE BENS IMÓVEIS E PARTIC LTDA R$ 100.000,00 0,0%

76 RPS ENG LTDA R$ 100.000,00 0,0%

77 SANURSAN SANEAMENTO URBANO E CONSTR LTDA R$ 400.000,00 0,2%

78 SELLIX AMBIENTAL E CONSTRUÇÃO LTDA R$ 200.000,00 0,1%

79 SERVENG CIVILSAN S A EMPRESAS ASSOC DE ENG R$ 3.450.000,00 1,6%

80 SOEBE CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTDA R$ 760.000,00 0,3%

81 SPE RESIDENCIAL GRAN VILLE CONSTR LTDA R$ 150.000,00 0,1%

82 SRR EMPREEND IMOB LTDA R$ 49.000,00 0,0%

83 TERRAMIL CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA R$ 150.000,00 0,1%

84 TERRAPLENO TERRAPLANAGEM E CONSTRUÇÃO LTDA R$ 250.000,00 0,1%

85 TRAJETO CONSTRUÇÕES E SERV LTDA R$ 100.000,00 0,0%

86 TROBOGY EMPREEND IMOBILIÁRIOS S A R$ 250.000,00 0,1%

87 TUMY CONSTRUÇÕES E EMPREEND LTDA R$ 100.000,00 0,0%

88 UTC ENG  S A R$ 4.590.000,00 2,1%

89 U&M MINERAÇÃO E CONSTRUÇÃO S A R$ 40.000,00 0,0%

90 VEGA ENG AMBIENTAL LTDA R$ 850.000,00 0,4%

91 VIA ENG S A R$ 200.000,00 0,1%

92 VIA SOLO ENG LTDA R$ 350.000,00 0,2%

93 VILASA CONSTRUTORA LTDA R$ 300.000,00 0,1%

94 VISTA DO LAGO EMPREEND IMOB SPE LTDA R$ 300.000,00 0,1%

95 WOA EMPREEND IMOBILIÁRIOS LTDA R$ 50.000,00 0,0%

96 WTORRE GD EMPREEND IMOB LTDA R$ 30.000,00 0,0%

SUBTOTAL R$ 114.961.900,00 52,3%

TOTAL DOAÇÕES R$ 219.832.949,70 100%

Fonte: Elaboração própria a partir de dados do TSE  

*SPCE 2012 - Consulta Financiamento Eleitoral e Gastos de Campanha

Doações ao Diretório Nacional do PT de CONSTRUTORAS

R$ 114.961.900,00 52,3%
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ANEXO E: ROTEIRO DE ENTREVISTA  

 

ROTEIRO DE ENTREVISTAS 
Conselheiros do Conselho Municipal de Política Urbana de Niterói-RJ (COMPUR) e 

Fórum de Política Urbana de Niterói (FOPUR) 

 

1  IDENTIFICAÇÃO 

Nome: 

Gênero: 

Idade: 

Cor: Bca Negra  Indígena Outro 

Escolaridade: 

Ensino Básico Completo (antigo 1º grau) 

Ensino Secundário Completo (antigo 2º grau) 

Terceiro grau Completo 

Ensino Básico Incompleto 

Ensino Secundário Incompleto 

Terceiro Grau Completo 

Pós-graduação (especialização - lato sensu) 

Mestrado  

Doutorado 

Profissão: 

Setor que trabalha: 

Você trabalha na Prefeitura de Niterói? 

 SIM      NÃO    SIM, SOU TERCEIRIZADO 

 

Qual a sua renda mensal?* 

  ATÉ R$ 1.500 

 DE R$1.501 A R$ 5.000 

 DE R$ 5.001 A R$ 8.000 

 DE R$ 8.000 A R$ 12.000 

 ACIMA DE R$ 12.000 

Há quanto tempo você é conselheiro do COMPUR? 

Já foi conselheiro de outros conselhos? 

Você participa de algum movimento social? Se positivo, qual o movimento social a que 

está integrado? 

Você é filiado a algum partido político? Qual? 

 

ROTEIRO 

 
1 Como foi a escolha dentro da sua entidade, para que você fosse o conselheiro? Houve 

eleição na entidade, ou são atribuições e capacidades suas que definiram isso?  

 

2Você se sente parte integrante das decisões de política urbana na sua cidade, Niterói? 

2A (Se a resposta à Q2 foi SIM): Qual foi a última proposição que apresentou no COMPUR? 

Quando? Qual foi o resultado? 

2B (Se a resposta à Q2 foi NÃO): 

2B1: Quais as dificuldades que encontra para representar esses interesses? 

2B2: No seu entendimento, qual é o sentido da continuidade do COMPUR? 
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3 Qual o motivo de conselheiros participarem tão pouco das reuniões do COMPUR? 

 

PERGUNTAS EXTRAS: 

 

a) O que você entende por participação social? Cite um exemplo de situação que você 

considera que houve efetiva participação social. 

b)Que tipo de aprendizado você observa ter adquirido durante o tempo em que atua no 

conselho? 


