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APRESENTAÇÃO
Esta edição recupera, com o devido aggiornamento, um con-
junto de temas que está na base de muitas das pesquisas rea-
lizadas pelo nosso Cedec nas décadas de 1970 e 1980: ques-
tão social, cidade, participação popular, democracia, poder 
local. Fazer isso, aliás, não deixa de ser uma deferência ao 
Cedec, que este ano completou 30 anos de existência. 

De lá para cá, novos temas foram se juntando a esse 
núcleo original, os quais são tomados como objeto de refle-
xão dos artigos do presente número: a globalização, a ques-
tão social e o próprio status das grandes cidades – São Paulo 
sendo, evidentemente, o “objeto empírico” mais imediato 
para os pesquisadores cedequianos – em vista dessa mesma 
globalização, a questão da “internacionalização” do ativismo 
político (aqui tratada no registro da intervenção dos advo-
gados e juristas) e o problema da “participação” – inclusive 
dos empresários brasileiros, diante da formalização de espa-
ços de interação econômica além-fronteira, isto é, tendo em 
vista a agenda simultaneamente nacional e internacional 
com a qual em anos recentes são mais constrangidos do que 
nunca a lidar. Isso sem prejuízo da reflexão mais clássica 
sobre as complicadas (tensas? complementares?) relações 
entre a participação popular e o regime democrático. 

Enfim, talvez as mesmas questões de fundo, mas anali-
sadas no fluxo de uma socialização que vai do “local” ao 
“global”, extremos de um espectro hoje tomados em sua 
cada vez maior determinação recíproca.

Este número é dedicado ao membro de nosso Conselho 
Editorial, Eduardo Rugelmas (1942-2006). Amigo e profes-
sor inestimáveis, sua alegria, inteligência e entusiasmo dei-
xam uma lacuna irreparável entre nós. 

O EDITOR
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Lua Nova, São Paulo, 69: 9-11, 2006

Trinta anos não são poucos para instituições como o Cedec. 
Fundado nos anos da ditadura, aglutinou intelectuais com 
impedimentos de exercício pleno nas universidades públicas 
e privadas. Privilegiando a questão da democracia e enfati-
zando o papel dos movimentos sociais, o Cedec não perdeu 
de vista os temas relacionados à cultura, especialmente os 
aspectos da política. Contando com o apoio de instituições 
estrangeiras de fomento, entre as quais se destaca a Fun-
dação Ford, e como convinha à época, logo aglutina seus 
quadros em torno de uma revista – Lua Nova – que virá a 
se constituir em símbolo e âncora intelectual do Cedec. O 
Editorial de seu primeiro exemplar ilustra magnificamente 
o ideário dos fundadores, ao afirmar a necessidade de uma 
reflexão sobre a ação política, social e econômica da atuali-
dade em uma revista capaz de afrontar a realidade a partir 
de uma reflexão plural, apoiada na diversidade de pontos 
de vista que formam a sociedade. 

Os tempos da abertura democrática e a retomada das 
liberdades de organização com a (re)fundação dos parti-
dos políticos realimentam necessidades e compromissos do 

CEDEC 30 ANOS
paulo eduardo elias
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Cedec e da Lua Nova. Agora são tempos da ação política nos 
partidos, apoiada na reflexão cada vez mais teórica presente 
nas páginas da nossa revista. Há também a retomada da ple-
na liberdade intelectual nos meios universitários. Naquela 
época, órgãos de fomento nacional, tais como a Financiado-
ra de Estudos e Projetos (Finep) se aliam aos internacionais 
agora reforçados pela Novib, no estímulo à expressão do 
pensamento crítico além das universidades o que dá sobre-
vida aos projetos da instituição. Como afirmou Marilena 
Chauí em um dos Seminários em comemoração desta data, 
é inegável a importância do Cedec no cenário intelectual 
e político nos últimos trinta anos como pode atestar o seu 
grande acervo intelectual de pesquisas e publicações.

Contudo, a década final do Século XX, com a revolução 
nas comunicações advinda principalmente da informática e 
o êxito das políticas públicas conduzidas por agências de 
fomento federais e estaduais para a indução de padrões de 
produção de conhecimento sob o parâmetro das ciências 
“duras”, repercute intensamente nos meios universitários e 
fora deles, nas instituições congêneres ao Cedec. Assim, ao 
lado da sempre presente necessidade da busca por financia-
mento, agora também encontramo-nos às voltas com novos 
desafios, tais como o de repensar formas e modos de reali-
zar e divulgar nosso trabalho intelectual sem, no entanto, 
descuidar do ideário fundador, isto é, a reflexão crítica e 
plural do ponto de vista político.

Este nos parece ser o legado e ao mesmo tempo o desa-
fio neste início de Século, mas agora com o agravo de con-
dições muito adversas nacional e internacionalmente para o 
financiamento de entidades de pesquisa não universitárias 
que se pretendam minimamente autônomas, especialmen-
te em relação a governos e partidos, e críticas do ponto de 
vista da produção de conhecimentos. 

Sabedores de situações similares de instituições congê-
neres, algumas delas infelizmente já inviabilizadas, mais per-
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guntas que respostas temos a oferecer neste novo momento 
de inflexão do Cedec.

Sem esmorecer e contando com a solidariedade e apoio 
do Conselho Deliberativo, dos associados e dos funcioná-
rios, buscamos novos horizontes e meios para enfrentarmos 
os desafios do financiamento, mas também, e principalmen-
te, o da produção intelectual e sua divulgação. É de nossa 
obrigação assim proceder sem, contudo, perder de vista o 
legado dos fundadores, traduzido no compromisso com a 
democracia como expressão da res publica e da cidadania 
como direito social. 

Lutamos e cremos na necessidade de espaço para a produ-
ção crítica e contemporânea para além da universidade – até 
por sua visível crise intelectual e de gestão na atualidade –, mas 
só o tempo dirá sobre o sucesso desta empreitada.  

Na sua idade da razão, resta-nos proclamar ao Cedec: 
ARS LONGA.

Paulo Eduardo Elias 
é professor do Departamento de Medicina Preventiva da 
Faculdade de Medicina da USP e presidente do Cedec





Lua Nova, São Paulo, 69: 13-48, 2006

Como se expressa a questão social no cenário urbano? Que 
impactos produz na gestão pública e na vida daqueles que 
vivem e trabalham nas cidades?

A partir destas indagações, este texto pretende oferecer 
subsídios para a análise das novas expressões da questão social 
nas grandes metrópoles contemporâneas, especialmente na 
cidade de São Paulo, no sentido de identificar conflitos, 
desafios e novas demandas para a gestão democrática da 
cidade e das políticas sociais públicas. Pretende, também, 
trazer ao debate o discurso das agências multilaterais sobre 
pobreza e desigualdade social no Brasil (e na América Lati-
na), cotejando as propostas de políticas públicas formuladas 
para o seu enfrentamento, particularmente aquelas voltadas 
para a problemática urbana das grandes cidades.

(Novas) mediações com a mundialização do capitalismo
Para problematizar a questão social na sociedade brasileira 

GESTÃO PÚBLICA E A QUESTÃO SOCIAL NA  
GRANDE CIDADE*

Raquel Raichelis

* Este artigo integra o I Relatório Científico da Pesquisa Temática Gestão Pública e 
Inserção Internacional das Cidades, em parceria entre Cedec, PUC-SP, Unesp, FGV-
SP, financiada pela Fapesp. São Paulo, fevereiro de 2006.
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contemporânea, em especial na cidade de São Paulo, toma-
se como ponto de partida a análise da “questão social”, sob 
a ótica histórico-conceitual, uma vez que ela não é unívoca, 
ensejando diferentes entendimentos.

Do ponto de vista da sua gênese histórica universal, 
segundo Donzelot (1987), a questão social emerge na Fran-
ça em meados do século XIX, mais precisamente em 1848 
diante das lutas operárias e da violenta repressão que a elas 
se segue; sua intensificação relaciona-se ao radical antagonis-
mo entre o direito à propriedade e o direito ao trabalho. 

Para Netto (2001), a expressão questão social passou a 
ser utilizada por volta de 1830 (cf. também Castel, 1998) 
para evidenciar um fenômeno novo, fruto da primeira eta-
pa de industrialização na Europa ocidental – o pauperismo 
– que atingia em larga escala a população trabalhadora no 
contexto da emergência do capitalismo urbano-industrial.

Se a polarização entre ricos e pobres não constituía 
nenhuma novidade, era radicalmente nova a dinâmica da 
pobreza que se ampliava e generalizava entre a grande mas-
sa da população. Pela primeira vez, a pobreza não era resul-
tado da escassez, mas, ao contrário, era fruto de uma socie-
dade que aumentava a sua capacidade de produzir riqueza. 

“A designação desse pauperismo pela expressão questão 
social relaciona-se diretamente aos seus desdobramentos 
sócio-políticos” (Netto, 2001: 154), quando essa massa de 
trabalhadores pobres, organizada das mais diferentes for-
mas, passa a manifestar seu protesto contra a destituição 
material e moral a que era submetida. “O espetáculo da 
pobreza” (Bresciani, 1985) nas cidades de Londres e Paris 
do século XIX está fartamente documentado em obras de 
natureza histórica e sociológica, tanto clássicas, como a de 
Engels (1975), como em textos sociológicos mais recentes, 
como o de Castel (1998), quando traça um amplo painel da 
emergência do pauperismo na transição para a sociedade sala-
rial francesa, analisando esse fenômeno novo gerado, não 
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pela falta de trabalho, mas pela nova organização que passa 
a presidir o próprio trabalho.

Desse longínquo contexto histórico até os nossos dias, 
a questão social não desapareceu nem foi equacionada, mas 
certamente foi assumindo diferentes configurações e mani-
festações relacionadas à história particular de cada socieda-
de nacional, de suas instituições, de sua cultura. É impor-
tante observar que foram as lutas sociais que transformaram 
a questão social em uma questão política e pública, transitan-
do do domínio privado das relações entre capital e trabalho 
para a esfera pública, exigindo a intervenção do Estado no 
reconhecimento de novos sujeitos sociais como portadores 
de direitos e deveres, e na viabilização do acesso a bens e 
serviços públicos  pelas políticas sociais. 

Nos termos assim colocados, o tratamento analítico a 
ser concedido à questão social não a identifica como sinôni-
mo de “problema social” ou da pobreza remetida ao indiví-
duo isolado ou a certos grupos sociais, responsabilizados ou 
culpabilizados pelo conjunto de carências e privações por 
ela produzidas.

Também não se confunde com o termo exclusão social, 
que vem se generalizando amplamente na literatura e no 
discurso de diferentes atores sociais, e que se presta a varia-
das interpretações. 

Por vezes, é utilizado como um eufemismo de explora-
ção, sem que sejam indicados os nexos entre a situação de 
exclusão e os processos estruturais responsáveis que instau-
ram essa condição. É comum, também, sua adoção para evi-
denciar a situação daqueles que “estão fora” da sociedade, 
que supostamente não possuem nenhuma “utilidade social”. 

Castel (1995), em suas análises sobre a questão social 
na França, adverte para a armadilha contida no uso do 
conceito, que pode dificultar a análise “sobre as dinâmicas 
sociais globais” geradoras da exclusão social, ocultando a 
configuração atual da questão social. Observa que o termo 
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exclusão vem se tornando uma espécie de “mot-valise para 
definir todas as modalidades de miséria do mundo”.

Também Martins (1997: 15) verifica “certa fetichização da 
idéia de exclusão e certo reducionismo interpretativo que supri-
me as mediações que se interpõem entre a economia propria-
mente dita e outros níveis e dimensões da realidade social”. 

Trata-se de um uso abusivo do termo que pretende ser 
auto-explicativo, que tudo e nada explica. Para Martins, a 
rigor, não existe exclusão, mas sim inclusão precária e instá-
vel, marginal, e esse é o grande dilema da contemporaneida-
de, que metamorfoseia conceitos para designar uma velha 
questão, analisada sob a ótica de diferentes teorias como 
as da marginalidade social, da cultura da pobreza, e agora 
enfocada por meio do conceito de exclusão.

Sendo um traço próprio do capitalismo excluir, desenrai-
zar, para incluir de outro modo, segundo suas próprias regras, 
o problema agora é que “o período de passagem do momento da 
exclusão para o momento da inclusão está se transformando num 
modo de vida, está se tornando mais do que um período transitório” 
(Martins, 1997: 33). O discurso da exclusão revela o sinto-
ma grave de uma mudança social que vem transformando, 
rapidamente, uma imensa maioria em seres humanos descar-
táveis e parte de uma sociedade paralela, que é includente 
do ponto de vista econômico e excludente do ponto de vista 
social, moral e até político. Ou seja, estão todos inseridos de 
algum modo, decente ou não, legal ou não, no circuito repro-
dutivo das atividades econômicas. A questão da desigualdade 
social, portanto, permanece na base desta sociedade que se 
duplica para abrigar uma outra sociedade, “que é uma sub-
humanidade incorporada através do trabalho precário, do 
trambique, do pequeno comércio, no setor de serviços mal 
pagos ou, até mesmo, excusos” (Martins,  1997: 35-36).

A reflexão de Castel (1998: 30), embora com referên-
cias teóricas distintas, caminha no mesmo registro quando 
define a questão social “como uma aporia fundamental a 
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partir da qual uma sociedade se interroga sobre sua coesão 
e tenta conjurar o risco de sua fratura. Ela é um desafio 
que interroga, que põe em questão a capacidade de uma 
sociedade (que em termos políticos se chama nação) existir 
como um todo”.

Não sendo nosso objetivo desenvolver a polêmica em 
torno do conceito de exclusão, apenas indicamos que o 
uso do termo nesse contexto, parte do suposto que, embo-
ra a exclusão social expresse um conjunto de carecimentos 
materiais, culturais, políticos e morais, seus elementos cons-
titutivos só são desvelados se remetidos à análise “no cora-
ção mesmo dos processos de produção e da repartição das 
riquezas sociais”, como bem assinala Castel (1998: 30).

Nesses termos, a questão social, tal como a entendemos, 
é a expressão das desigualdades sociais produzidas e repro-
duzidas na dinâmica contraditória das relações sociais, e, na 
particularidade atual, a partir das configurações assumidas 
pelo trabalho e pelo Estado, no atual estágio mundializado 
do capitalismo contemporâneo.

Não sendo uma questão recente, como vimos, mas ins-
crita na dinâmica histórica das relações sociais capitalistas, 
sua (re)produção, formas de permanência e metamorfoses 
precisam ser apreendidas a partir das novas configurações e 
mediações sociopolíticas – nacionais e internacionais − pró-
prias da sociedade contemporânea.

Como analisa Wanderley (1997: 59), a “questão social 
latino-americana [e brasileira] se põe, no espaço e no tem-
po, diferentemente da realidade européia, na instituição da 
nacionalidade, da esfera estatal, da cidadania, da implanta-
ção do capitalismo”. 

Essa observação adverte para o cuidado de não trans-
ferir mecanicamente interpretações acerca da questão social 
européia para a realidade sociopolítica e cultural da Améri-
ca Latina e tampouco tratar o continente como um bloco 
homogêneo.
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Também é preciso evitar as armadilhas que fragmen-
tam e pulverizam a questão social, típica da ótica liberal – as 
múltiplas “questões sociais” – desconsiderando sua gênese 
comum e a perspectiva de totalidade dos processos sociais 
responsáveis pela sua origem e continuidade (Iamamoto, 
2005(I): 82). 

Torna-se necessário, portanto, maior compreensão 
da dinâmica da questão social no movimento da realidade, 
envolvendo a pesquisa de situações concretas que articulem 
sujeitos e estrutura, abrangendo as expressões peculiares 
que ela assume em cada sociedade particular, na conforma-
ção das subjetividades e das sociabilidades da vida cotidiana 
e das representações dos indivíduos e sujeitos sociais. 

Assim sendo, a questão social está na base dos movimen-
tos sociais da sociedade brasileira e remete à luta em torno 
do acesso à riqueza socialmente produzida. São essas lutas 
que se encontram na origem da constituição das políticas 
públicas e que mobilizam o Estado na produção de respos-
tas às demandas de saúde, trabalho, educação, habitação, 
como também são elas que impulsionam o movimento polí-
tico das classes populares pela conquista da cidadania na 
esfera pública.

As complexas mediações sociais, com clivagens de clas-
se, gênero, étnico-raciais, geracionais fazem da questão social 
um fenômeno complexo e multifacetado, que é historica-
mente produzido e assume novas configurações e determi-
nações no contexto atual de reestruturação da economia 
mundial.

São inúmeras as análises sobre os processos de mundiali-
zação da economia e sua financeirização na generalização das 
relações mercantis para todas as esferas da vida social, pro-
duzindo redefinições profundas nas manifestações da questão 
social, nas formas de sociabilidade, nas relações entre econo-
mia, política e mercado, determinando novas e complexas 
configurações nos âmbitos do Estado e da sociedade civil.
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Francisco de Oliveira (2004), referindo-se à financeiri-
zação e mundialização do capitalismo e à violência do capi-
tal que não se deixa institucionalizar, aponta nosso próprio 
aprisionamento pela agenda neoliberal. Para ele, o campo 
da política foi modificado e as classes foram excluídas da 
política. Vivemos, assim, uma era de indeterminação, para 
quem a metamorfose do capital produtivo em capital finan-
ceiro busca retirar o conflito da agenda.

O agravamento da questão social é produto desse amplo 
processo e indissociável da responsabilidade pública dos 
governos de garantir trânsito livre para o capital especu-
lativo, transferindo lucros e salários do âmbito da produ-
ção para a esfera da valorização financeira. Para Iamamoto 
(2005: 25), a “mundialização unifica, dentro de um mesmo 
movimento, processos que tendem a ser tratados pelos inte-
lectuais de forma isolada e autônoma: a ‘reforma’ do Esta-
do, a reestruturação produtiva, a ‘questão social’ e a ideolo-
gia neoliberal e concepções pós-modernas”.

A adoção, nos anos 1990, do receituário neoliberal e das 
chamadas medidas de ajuste estrutural preconizadas pelos 
organismos multilaterais com base no que ficou conhecido 
como o Consenso de Washington desencadeia um forte movi-
mento de regressão dos direitos e das políticas públicas, 
especialmente nos países capitalistas dependentes como o 
Brasil e América Latina, embora também se expresse, com 
grau e intensidade variados, nos países capitalistas centrais.

 
“O resultado desse processo tem sido o agravamento 
das desigualdades sociais e o crescimento de enormes 
segmentos populacionais excluídos do círculo da 
civilização, isto é, dos mercados, uma vez que não 
conseguem transformar suas necessidades sociais em 
demandas monetárias. As alternativas que se lhes restam 
são a violência e a solidariedade” (Iamamoto,  2005: 97).
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Diante do esvaziamento do espaço público contemporâ-
neo e do crescimento de demandas sociais não atendidas, o 
risco é o de fragmentação da sociedade civil e a ausência de 
projetos coletivos capazes de criar novas agregações sociais.

Sabemos que a condição essencial para a cidadania é a 
mediação dos conflitos pela sociedade política, pela nego-
ciação e luta pela hegemonia. A esfera pública é espaço de 
lutas sociais entre diferentes projetos, por vezes antagôni-
cos, e revela a insuficiência da esfera privada para processar 
novas relações sociais.

Mas vivemos tempos de despolitização da política, 
de redução da esfera pública, que vem acompanhada da 
supressão dos conflitos que lhe são próprios, do desenten-
dimento, no sentido que desenvolve Rancière (1996), quan-
do se refere ao dissenso estabelecido no momento em que 
o povo, a plebe, “aqueles que não têm parcela”, resolvem 
estabelecer a política do litígio, produzindo o escândalo de 
querer falar, de cobrar a sua parcela. 

Francisco de Oliveira, referindo-se ao neoliberalismo 
no Brasil, afirma que ocorre apenas a privatização do públi-
co e não a publicização do privado. Para o autor, há em 
curso uma destruição do público para as classes dominadas, 
significando para elas “a destruição de sua política, o roubo 
da fala, sua exclusão do discurso reivindicativo e, no limi-
te, sua destruição como classe; seu retrocesso ao estado de 
mercadoria, que é o objetivo neoliberal” (1999: 79).

Essa dinâmica societária vem implicando a desmonta-
gem das instituições de representação coletiva em todos os 
níveis, a progressiva diminuição do alcance e da qualidade 
das políticas sociais, a redução dos espaços de negociação 
com diferentes atores da sociedade civil, com amplos rebati-
mentos na conformação da esfera pública

Na sociedade brasileira, mais além do conjunto de des-
tituições, o que está em curso é o esvaziamento da própria 
noção de direitos, traduzindo-se pelo “encolhimento do 
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horizonte de legitimidade dos direitos”, como analisa Vera 
Telles (2001), quando chama atenção para a perversa tra-
ma que transforma direito em privilégio em nome de uma 
suposta modernização da economia que tem no mercado 
sua mais completa tradução.

Esse contexto expressa profundas transformações no 
movimento de produção e reprodução da vida social, deter-
minadas pelas mudanças na esfera do trabalho, pela reforma 
do Estado (ou contra-reforma nos termos de Behring, 2003) e 
pelas novas formas de enfrentamento da questão social, com 
grandes alterações nas relações público/privado.

De um lado, as condições estruturais do capitalismo 
que, com a globalização do sistema de produção e dos mer-
cados e o vertiginoso desenvolvimento tecnológico e infor-
macional, promove profundas mudanças nos processos de 
trabalho, impulsionadas pela intensificação da competição 
intercapitalista – gerando terceirização ou subcontratação, 
trabalho temporário, parcial, e as diferentes formas de pre-
carização do trabalho, para destacar apenas alguns dos ele-
mentos presentes nesse processo.

Para Francisco de Oliveira (2004), a chamada flexibi-
lização do contrato de trabalho significa muito concreta-
mente uma informalização que penetra todas as ocupações 
e redefine por inteiro as relações de classe. Mais do que um 
mero jogo de palavras, para o autor, a informalização é o tra-
balho “sem forma” que se expande e, com isso, as relações 
entre classe, representação e política sofrem um intenso 
processo de erosão.

Ao mesmo tempo, o retraimento do Estado em relação 
aos gastos sociais vem contribuindo para a sua desresponsa-
bilização em relação às políticas sociais universais e o conse-
qüente retrocesso na consolidação e expansão dos direitos 
sociais, sob o argumento da crise fiscal.

Esse processo desencadeia, ao mesmo tempo, estraté-
gias de descentralização intergovernamental, de revisão 
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do pacto federativo, de transferência de ações do governo 
federal para estados e municípios, que passam a assumir um 
conjunto de novas competências e atribuições no processo 
de produção e execução dos serviços públicos, na maioria 
das vezes, sem a necessária estrutura institucional, geren-
cial, de recursos humanos e financeiros para assumir essas 
novas responsabilidades.

Trata-se de uma dinâmica que reforça a dualização exis-
tente no campo das políticas sociais e da gestão pública: ao 
Estado cabe garantir o mínimo ao conjunto da população 
excluída do mercado de trabalho ou em situação de inclu-
são extremamente precária e desprotegida, por meio de 
políticas compensatórias, focalizadas e seletivas, para atenuar o 
impacto negativo das medidas econômicas de ajuste estru-
tural – é a “pobre política para os pobres”. E ao mercado cabe 
a venda de serviços aos trabalhadores formais, cada vez em 
menor número, promovendo a remercantilização dos serviços 
sociais consagrados como direitos no decorrer das lutas his-
tóricas do movimento dos trabalhadores.

Esse mesmo movimento desencadeia a privatização dos 
serviços urbanos, reconfigurando a produção das cidades 
e dos seus territórios, transformando simultaneamente as 
relações entre cidadãos e espaços das lutas por acesso à 
cidade e a melhorias na qualidade da vida urbana.

Esse cenário expressa-se no Brasil exatamente no con-
texto das mudanças políticas e institucionais que se tornaram 
visíveis a partir da promulgação da Constituição de 1988, que, 
com todos os seus limites, avançou na definição e mesmo na 
extensão de direitos sociais e políticos. Mas são avanços que 
vieram na contramão de um movimento internacional o qual gerou 
o aumento da pobreza e da desigualdade social e o fortaleci-
mento de ideologias contrárias à universalização dos direitos 
sociais legalmente definidos pela Carta Constitucional.

O movimento de (contra-)reformas constitucionais 
que vem se efetivando desde então desencadeia um processo 
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peculiar de redução e perda de direitos que nem sequer foram postos 
em prática. Todo esse contexto atinge o embrião de esfera 
pública na sociedade brasileira, desencadeado pelo proces-
so de democratização e delineado na Constituição Federal.

Como observa Dagnino (2002), a dinâmica sociopo-
lítica dos anos 1990 expressou um movimento de grande 
complexidade em função da confluência perversa entre os 
objetivos do Estado e os da Sociedade Civil. No âmbito do 
projeto participativo que vem sendo construído desde os 
anos 1980, tratou-se de um processo que difundiu novos 
discursos e práticas sociais relacionados com a democra-
tização do Estado e com a partilha de esferas de decisão 
estatal entre os segmentos organizados da sociedade civil. 
A invenção de novos desenhos e formas de implementa-
ção das políticas públicas animaram diferentes sujeitos 
sociais, empenhados na experimentação de mecanismos 
democratizadores da gestão das políticas sociais, como 
fóruns da sociedade civil em defesa das políticas públicas, 
plenárias populares, conferências nos três níveis de gover-
no, orçamento participativo, audiências públicas, ouvido-
rias sociais e conselhos de direitos e gestores de políticas 
públicas que, nesses últimos dez anos, foram adquirindo 
importância peculiar como espaço público de exercício do 
controle social.

No âmbito do Estado, simultaneamente e em direção 
oposta, os anos 1990 foram palco do complexo processo de 
redução da esfera pública, no contexto de crise e reorgani-
zação do capitalismo em escala internacional e de fortaleci-
mento das políticas neoliberais, como já expusemos ante-
riormente.

A confluência perversa é que ambos os projetos exigem o 
fortalecimento da sociedade civil, uma sociedade civil ativa 
e propositiva, mas em direções opostas e antagônicas. E esse 
é o grande desafio da participação na esfera pública: trata-
se de um terreno minado, pois o que está em permanente 
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conflito e disputa é o avanço ou o recuo de cada um desses 
projetos societários.

A análise de Soares (2000: 35) sintetiza muito bem esse 
processo quando afirma que o “país foi pego a meio cami-
nho na sua tentativa tardia de montagem de um Estado do 
Bem-Estar Social num processo que foi atropelado pelo 
ajuste neoliberal”, em que a seguridade social pública ocu-
pa uma posição francamente secundária.

Nesse modelo, o social é fortemente constrangido e 
determinado pelo econômico. Este é o pesado legado a ser 
enfrentado: o da subordinação do social aos interesses do 
capital financeiro. Restringem-se as possibilidades redistri-
butivas e as políticas sociais reduzem-se a ações pontuais e 
compensatórias dos efeitos deletérios provocados pela polí-
tica econômica.

Essa orientação “é reforçada pelas agências multilate-
rais, a exemplo do Banco Mundial, que prevêem redes de 
segurança ou de proteção social para as vítimas do ajuste 
inevitável, introduzindo, inclusive, cláusulas sociais nos 
acordos de empréstimos ao Terceiro Mundo, como fez o 
FMI com o Brasil, em 1999” (Behring, 2003: 253).

A atual redefinição das formas de regulação estatal vem 
se traduzindo em um processo crescente de transferência 
de responsabilidades públicas para a comunidade, compre-
endida seja pela família, seja pelas entidades assistenciais, 
pelas organizações não-governamentais históricas ou pela 
versão moderna da assim chamada filantropia empresarial 
ou responsabilidade social das empresas.

Também nesse contexto emerge uma nova concepção 
de sociedade civil, muito mais restritiva e despolitizada, 
em que se observa o reforço de uma versão comunitarista. 
A sociedade civil passa a ser sinônimo de “terceiro setor”, 
“nem público nem privado”, composta por um conjunto 
indiferenciado de organizações, que passa por cima das cli-
vagens de classe, da diversidade dos projetos políticos, dos 
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conflitos sociais, para valorizar a idéia da comunidade abs-
trata, das relações de ajuda mútua, de solidariedade social 
− processo denominado por Yazbek (2000) “refilantropização 
da questão social ” e “despolitização da política” para Francisco 
de Oliveira. 

Trata-se de uma comunidade sem sujeitos políticos, sem 
processamento e mediação dos conflitos por princípios uni-
versalistas do direito e da igualdade social, à qual compare-
cem os “excluídos”, os “vulneráveis”, não raro culpabiliza-
dos pela sua situação de pobreza.

Essa perspectiva comunitarista é estimulada também 
pela cooperação internacional que exige cada vez mais a 
presença das organizações comunitárias e das ONGs na 
implementação dos programas financiados pelas agências 
de cooperação. Intensifica-se o discurso das parcerias e das 
transferências de responsabilidades públicas para as inicia-
tivas da sociedade civil, de repasse da prestação de serviços 
para organizações não-governamentais (um campo cada vez 
mais heterogêneo), e muitas ONGs passam a implementar 
projetos e assumem funções executivas na prestação de ser-
viços a públicos específicos

Se isso, de um lado, responde a necessidades sociais 
concretas e, em muitos casos, projetos são realizados com 
compromisso e qualidade, na atual conjuntura, contribuem 
para reforçar a perda de protagonismo do Estado e a erosão 
da noção de bem público.

Portanto, a partir dos anos 1990, o campo das políticas 
sociais e da luta por direitos ficou muito mais complexo, 
especialmente se considerarmos que, apesar de todos os 
desmontes e desmanches que têm atingido a esfera estatal, 
o Estado permanece sendo a forma mais efetiva de univer-
salização dos direitos.

Nesses anos, tornaram-se evidentes as inspirações neo-
liberais da política social brasileira, em face das necessida-
des sociais da população. Um retrospecto analítico dessas 
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políticas sociais revela sua direção compensatória e seletiva, 
centrada em situações-limite em termos de sobrevivência e 
seu direcionamento aos mais pobres dos pobres, incapazes 
de competir no mercado. Essas políticas e seus programas 
(muitos dos quais permaneceram no governo atual) apro-
fundaram o efeito fragmentário da questão social e sequer 
cumpriram o papel de amenizar as condições de pobreza 
da população brasileira.

Há uma clara prevalência na política social brasileira 
contemporânea dos programas de transferência de renda, 
cujas primeiras experiências tiveram início em 1995, no 
âmbito de vários municípios brasileiros, e que apresenta-
ram um significativo nível de expansão com a implantação 
de programas de iniciativa do governo federal em todos os 
municípios brasileiros a partir de 2001.

Segundo Silva e Silva (2004: 38), o debate e a implanta-
ção de programas de transferência de renda no Brasil situa-
se “no contexto de hegemonia do projeto neoliberal, com 
o desmonte do frágil Sistema Brasileiro de Proteção Social, 
quando a Constituição Federal de 1988 parecia abrir espa-
ço para a universalização dos direitos sociais. Esse momento 
é marcado pela restrição aos programas sociais em âmbito 
nacional, pelo debate sobre a descentralização dos progra-
mas sociais, verificando-se demanda crescente de políticas 
para o enfrentamento da pobreza, agravada com a crise eco-
nômica dos anos 1980 e com as medidas de ajuste da econo-
mia nacional às exigências do capital internacional, adotadas 
nos anos 1990”. 

O estudo de Molina (2005) sobre política social na 
América Latina chama atenção para o fato de que estaria 
em curso um novo modelo de política social denominado 
“Modelo de Política de Proteção para Pobres” (MPPP), em 
função da persistência da pobreza, da ineficácia das insti-
tuições e organizações públicas, das conseqüências sociais 
negativas do modelo econômico adotado, e da perda do 
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protagonismo do Estado ante os setores privados, externo e 
o chamado “terceiro setor”.

Esse modelo concentra-se em atender a parte da popu-
lação pobre (os mais pobres) por meio de um conjunto de 
serviços públicos financiados e garantidos pelo Estado. Trata-
se de um modelo de proteção que busca, em primeiro lugar, 
amenizar as urgências da pobreza. Para isso, o Estado con-
centra-se em atender a parcelas da população situadas abai-
xo da assim denominada linha de pobreza, enquanto os não 
pobres devem procurar resolver suas necessidades direta-
mente no setor privado, sem a ajuda ou participação do Esta-
do. A população pobre é identificada por mecanismos cada 
vez mais sofisticados de focalização, e a situação de pobreza 
de seus beneficiários é condição de acesso aos serviços. O cri-
tério dominante para esse reconhecimento é o da renda do 
indivíduo ou de sua família, claramente insuficiente, já que 
a pobreza não se resume à ausência de renda, mas envolve 
um conjunto de elementos que expressa sua complexida-
de e multidimensionalidade, entre os quais a destituição de 
poder, trabalho e informação, a ausência nos espaços públi-
cos, o (não-)acesso e usufruto dos serviços públicos básicos. A 
pobreza, mais do que medida monetária, é relação social que 
define lugares sociais, sociabilidades, identidades. 

O modelo de proteção social para pobres, no qual se 
inserem os programas de transferência direta de renda, é 
uma resposta necessária diante das urgências sociais, mas 
pontual e transitória diante de uma questão estrutural, 
portanto, persistente. Responde ao presente, atendendo a 
necessidades imediatas, adota uma perspectiva reducionista 
da pobreza como expressão monetária, mas não ataca os 
seus determinantes estruturais, especialmente os relaciona-
dos à política econômica e ao modelo de desenvolvimento, 
mantendo inalterados os índices de desigualdade social no 
Brasil, que estão entre os mais altos do mundo. Nas refle-
xões de Vera Telles (2004), “é como se vivêssemos um pre-
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sente inteiramente capturado pelas urgências do momento, 
e não nos restasse muito mais do que a sua gestão cotidiana, 
sem conseguir figurar e nomear as expectativas e esperan-
ças que lançam as linhas de fuga de futuros possíveis”. 

Leituras da cidade – transformações no cenário urbano 
Há uma vasta literatura sobre a “questão urbana” e os pro-
cessos de mudança social nas cidades relacionada às novas 
formas de pobreza urbana e segregação espacial e social1.

O contexto dos anos 1970 e 1980 pode ser considera-
do inaugural no que se refere à constituição dos campos 
temáticos dos estudos urbanos e da sociologia urbana na 
literatura brasileira (Marques e Torres, 2005). Nesse uni-
verso, a temática central e mais significativa que emergiu 
dos estudos urbanos foi, certamente, a noção de periferia 
entendida como espaço de reprodução da força de trabalho 
no contexto do capitalismo periférico e dependente.

Um ponto de inflexão na análise das questões urbanas 
como expressão dos conflitos e das lutas sociais na cidade 
foi o livro São Paulo, crescimento e pobreza (Kowarick e Brandt, 
1975), publicado há exatamente três décadas, como resulta-
do de um estudo promovido pela Comissão de Justiça e Paz, 
com grande repercussão e penetração. 

Apresentando uma leitura inovadora sobre a configura-
ção da problemática urbana, o trabalho apóia-se na análise da 
centralidade do processo de exploração do trabalho como 
motor da pauperização, questiona o “mito da marginalida-
de social” (cf. Janice Pearlman, 1981) e remete a análise da 
pobreza urbana às relações entre acumulação e pobreza. 

Ao buscar explicitar as determinações da questão 
social e urbana na sociedade brasileira, o estudo teve o 

1 Um panorama abrangente da literatura sobre estudos urbanos, desde a década 
de 1970 até o momento atual, pode ser encontrado em Marques e Torres (2005), 
especialmente Parte I, item 1.
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mérito de elucidar que crescimento econômico, mesmo 
em números expressivos, pode ter como conseqüência a 
ampliação dos níveis de pobreza e desigualdade sociais, 
como aconteceu no Brasil com o “milagre econômico” no 
contexto da ditadura militar. A partir desse marco, a intro-
dução das noções de periferia e de segregação urbana abre 
um leque amplo de temas relacionados às carências e aos 
problemas urbanos das grandes cidades.

O conceito de espoliação urbana, cunhado por Kowarick 
em 1979, forneceu a “pista” para a compreensão das contra-
dições urbanas nas grandes metrópoles brasileiras. A espo-
liação urbana foi definida como “ausência e precariedade 
de serviços de consumo coletivo que, conjuntamente com 
o acesso à terra, se mostram necessários à reprodução urba-
na dos trabalhadores”. Implícita nessa noção a presença de 
uma somatória de extorsões como resultado das múltiplas 
exclusões que sofrem os moradores e trabalhadores das 
cidades da periferia capitalista.

A partir dos anos 1970-1980, o tema das lutas urba-
nas eclode na América Latina e no Brasil, e são inúmeros 
os estudos e pesquisas sobre a dinâmica dos movimentos 
sociais urbanos, e o processo que se desencadeia nos bair-
ros populares em torno de bens e equipamentos de consu-
mo coletivo, como água, luz, creche, transporte, moradia 
etc., no contexto da luta pela democratização do Estado e 
da sociedade.

Nos anos 1980 intensificaram-se os estudos sobre a dinâ-
mica das ações coletivas e suas formas de organização e 
mobilização, que destacavam o cotidiano dos moradores das 
periferias das cidades, suas formas de vida e de trabalho, seus 
modos de associação e de luta. A centralidade do debate 
era dirigida para os sujeitos das lutas coletivas (cf. Singer e 
Brant, 1981, e Sader, 1988), que sofriam tanto a espoliação 
como moradores quanto a exploração como trabalhadores, 
embora nem sempre as conexões entre as lutas que se pro-
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cessavam nas fábricas e nos bairros da periferia fossem iden-
tificadas pelas pesquisas da época (Kowarick, 2000).

Em textos anteriores (Rosa e Raichelis, 1982 e 1985), 
escritos nessa década com base em pesquisas desenvolvidas 
para o movimento de loteamentos clandestinos da cidade 
de São Paulo, anotávamos que “verifica-se na dinâmica do 
crescimento urbano um intenso processo de expulsão da 
população trabalhadora do centro das cidades para a peri-
feria, em função da valorização do solo urbano e da espe-
culação imobiliária; proliferam loteamentos clandestinos, 
favelas, desprovidos de infra-estrutura urbana e dos serviços 
necessários à vida na cidade” (Rosa  e Raichelis, 1982: 72).

Quanto à emergência da periferia como objeto que 
canalizava as reflexões sobre os conflitos e as lutas urbanas, 
afirmávamos que “a periferia é o cenário para onde con-
vergem as inúmeras demonstrações da insatisfação popular 
quanto às suas condições de vida e, portanto, é também 
onde emergem as condições propícias para a mobilização e 
organização popular em múltiplas frentes de reivindicação 
e luta contra o poder público, identificado como a instância 
responsável pelo processo de espoliação e exclusão a que é 
submetida” (Rosa e Raichelis, 1982: 72-73).

A riqueza das análises e pesquisas apontava as relações 
entre as contradições urbanas e o processo de transforma-
ções sociais, enfatizando o potencial de mudança dos novos 
movimentos sociais urbanos. 

No início dos anos 1990, o clássico texto de Valladares 
(1991), apoiado em ampla literatura, trabalhava a idéia de 
que a evolução das concepções de pobreza urbana “guar-
da estreita relação com a própria trajetória do processo de 
urbanização; com as transformações que ocorrem no merca-
do de trabalho urbano; com a inserção espacial/residencial 
da população pobre nas cidades; e ainda com o papel de 
ator social e político que vem sendo atribuído às camadas 
populares ao longo do tempo” (Valladares, 1991: 82-83).
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A associação desenvolvida pela autora entre as repre-
sentações e os discursos sobre a pobreza e a forma espacial 
“típica” de inserção da população pobre no tecido urbano, 
a partir de determinados períodos históricos da sociedade 
brasileira, continua a oferecer um referencial importante 
para as reflexões atuais.

 O quadro a seguir sintetiza as principais idéias desen-
volvidas por Valladares até os anos 1980: 

Virada do  
Século XX

Trabalhadores × vadios 
Classes perigosas

Cortiço

Décadas de 
1950-1960

População marginal
Subemprego

População de baixa renda
Favela

Décadas de  
1970-1980

Setor informal
Estratégias de sobrevivência

Moradores
Trabalhadores pobres × bandidos

Periferia

No livro Escritos urbanos, Kowarick (2000) retoma o rico 
percurso da sua produção intelectual sobre um conjunto de 
temas sintetizados na questão urbana e, em uma análise crí-
tica (e autocrítica), distante dos determinismos estruturais 
que marcaram as reflexões nos anos 1970-1980, reconstrói 
a miríade de questões que marcaram as conjunturas socio-
políticas de recrudescimento dos movimentos operário e 
sindical e dos novos movimentos sociais, bem como a vigorosa 
produção teórica do período.

Kowarick reafirma a importância das relações, sempre 
dinâmicas e contraditórias, entre sujeitos e estruturas, sub-
jetividade e objetividade na análise da trama complexa do 
tecido urbano das cidades, e a impossibilidade de deduzir 
as lutas sociais das determinações macroestruturais, já que 
não há uma relação linear entre a precariedade das con-
dições de vida e as lutas desencadeadas pelos sujeitos que 
as vivem.
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Para o autor, não se trata de desconsiderar os condicio-
nantes estruturais objetivos, “mas de reconhecer que em si, 
a pauperização e a espoliação são apenas matérias-primas 
que potencialmente alimentam os conflitos sociais: entre as 
contradições imperantes e as lutas propriamente ditas há 
todo um processo de produção de experiências que não 
está, de antemão, tecido na teia das determinações estrutu-
rais” (Kowarick, 2000: 69).

A análise da pobreza urbana e do modelo de urbaniza-
ção por expansão da periferia remetia às articulações entre 
classes sociais, o trabalho e o acesso à cidade, destacando-
se o protagonismo do Estado na criação da infra-estrutura 
necessária ao crescimento industrial e à gestão dos servi-
ços de consumo coletivos relacionados às necessidades de 
reprodução da força de trabalho.

Embora o Estado nos países capitalistas periféricos, e 
o brasileiro em particular, ao contrário do que aconteceu 
historicamente nos países centrais, não tenha criado condi-
ções para a reprodução da totalidade da força de trabalho, 
nem tenha estendido ao conjunto da classe trabalhadora os 
direitos de cidadania, o parâmetro do trabalho e suas regu-
lações estavam presentes como força estruturadora e socia-
lizadora das relações sociais. E por essa razão era o Estado 
o alvo das reivindicações e pressões dos movimentos popu-
lares pela melhoria das condições de vida e de trabalho na 
cidade. “Neste sentido, o Estado politiza-se ao tornar-se alvo 
de acirradas pressões e reivindicações: por causa desse tipo 
de oposição (de classes) ele se torna o núcleo dos conflitos” 
(Kowarick, 2000: 100).

A reestruturação produtiva em curso no Brasil desde 
os anos 1990 implode exatamente esses parâmetros do tra-
balho e as possibilidades de mobilidade social na cidade, 
ao menos como projeto de futuro que mobilizava o sonho 
de modernização e progresso das famílias trabalhadoras.
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“Isso que se convencionou chamar de desregulação 
neoliberal em tempos de globalização, financeirização da 
economia e revolução tecnológica pode ser lido como a 
desmontagem do diagrama de referências que conferia 
sentido, dava ressonância e qualificava a potência política 
das ‘mil faces’ do problema urbano” (Vera Telles, 2004: 9).

A cidade passa a ser o cenário de reconfiguração dos 
espaços urbanos, redesenhados pelo agravamento da ques-
tão social, pelo encolhimento do trabalho, segundo a regra 
fordista (cidadania regulada, nos termos de Wanderley Gui-
lherme dos Santos), pelas diferentes formas de precarização 
do trabalho e explosão do desemprego, deterioração dos 
espaços coletivos, privatização dos serviços públicos, pelo 
estabelecimento de novas formas de segregação e violên-
cia urbana, pelos novos circuitos de pobreza e riqueza, que 
redefinem os tradicionais modelos de centro e periferia.

Em entrevista à Folha de S.Paulo (13.11.2005), Caldeira 
afirma que os conflitos urbanos hoje tomaram o lugar das 
antigas lutas trabalhistas ocorridas nas fábricas, e o espaço 
da cidade passou a ser o foco tanto da organização política 
quanto da revolta. “O que eram a fábrica e as condições de 
trabalho industrial, que davam o simbolismo para as revol-
tas, hoje é a cidade e as condições de vida nelas.”

Os conflitos urbanos, em suas diferentes manifestações 
no espaço público e privado, ganham expressões diversas na 
vida dos diferentes grupos sociais e provocam efeitos deses-
truturadores nas suas relações com a cidade. A concentra-
ção territorial das camadas empobrecidas participa ativa-
mente do seu processo de destituição como atores sociais 
e políticos na cidade. A ausência de mobilidade social e a 
falta de perspectiva de futuro atingem muito fortemente os 
jovens das famílias pobres, trazendo ao debate as novas rela-
ções que estabelecem com a cidade, mediadas pelo crime 
e pela violência. É preciso considerar ainda as profundas 



Gestão pública e a questão social na grande cidade

Lua Nova, São Paulo, 69: 13-48, 2006

34

transformações que se processam hoje na esfera familiar, 
nos novos arranjos familiares que desconfiguram os tradi-
cionais papéis de homens e mulheres e instalam novas e 
conflitivas dinâmicas geracionais e de gênero.

Caldeira (2000: 211), apoiada em ampla pesquisa empí-
rica realizada na cidade de São Paulo entre 1988 e 1998, 
analisa a forma pela qual o crime, o medo à violência e o 
desrespeito aos direitos de cidadania têm se combinado 
com as transformações urbanas para produzir um novo 
padrão de segregação espacial nas duas últimas décadas. 

Para a autora, a segregação – tanto espacial quanto 
social – é uma característica importante das cidades, pois 
as regras que organizam o espaço urbano são apoiadas basi-
camente em padrões de diferenciação social e de separa-
ção. Trata-se de regras que variam cultural e historicamen-
te, revelam os princípios que estruturam a vida pública em 
cada sociedade e indicam como os grupos sociais se inter-
relacionam no espaço da cidade.

Na análise histórica dos padrões de segregação social em 
São Paulo, Caldeira identifica pelo menos três formas dife-
rentes no espaço urbano da cidade ao longo do século XX:

 
1. do final do século XIX até os anos 1940, era uma cidade con-

centrada em que os diferentes grupos sociais se comprimiam 
numa área urbana pequena e estavam segregados por tipos 
de moradia;

2. dos anos 1940 aos anos 1980, dominou o desenvolvimento da 
cidade a segunda forma urbana, a centro-periferia: os diferen-
tes grupos estão separados por grandes distâncias; as classes 
média e alta concentram-se nos bairros centrais com boa infra-
estrutura, e os pobres vivem nas precárias e distantes periferias

3. desde os anos 1980, e convivendo com o padrão centro-peri-
feria, uma terceira forma urbana vem se configurando e 
mudando consideravelmente a cidade e sua região metropo-
litana. Essas transformações recentes estão gerando espaços 
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nos quais os diferentes grupos sociais estão muitas vezes pró-
ximos, mas separados por muros e tecnologias de segurança, 
e tendem a não circular e/ou interagir em áreas comuns.

O principal instrumento desse novo padrão de segrega-
ção espacial é denominado por Caldeira de enclaves fortifica-
dos: espaços privatizados, fechados e monitorados para resi-
dência, consumo, lazer e trabalho. A sua principal justifica-
ção é o medo do crime violento. Esses novos espaços atraem 
pessoas das classes média e alta, que estão abandonando a 
esfera pública tradicional das ruas para os pobres, os “mar-
ginalizados” e os “sem-teto”, modificando profundamente o 
panorama da cidade e as relações públicas entre as classes 
sociais no território.

Essa nova cartografia social da cidade expressa a emergên-
cia de um novo padrão de organização das diferenças no espa-
ço urbano, que redefine os processos de interação social e de 
sociabilidade coletiva, promove acessos diferenciados à infor-
mação, à diversidade de oportunidades e aos equipamentos 
e bens públicos, transformando as concepções de público e 
os parâmetros de convivência pública, que contradizem os 
“ideais de heterogeneidade, acessibilidade e igualdade que 
ajudaram a organizar tanto o espaço público moderno quan-
to as modernas democracias” (Caldeira, 2000: 12)

Trata-se de um “modelo” que se disseminou amplamen-
te nas cidades contemporâneas, atingindo tanto as socieda-
des européias, berço dos ideais democráticos republicanos, 
como as recém-saídas do jugo colonial ou de sistemas polí-
ticos autoritários. Para a autora, o fato de esse novo tipo 
de organização do espaço urbano espalhar-se vigorosamen-
te pelo mundo inteiro no momento em que muitas dessas 
sociedades protagonizam movimentos de democratização 
política, de queda de regimes racistas e de intensos fluxos 
imigratórios, revela a complexidade das relações entre for-
mas urbanas e processos políticos.
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Wacquant (2001), em instigante estudo comparativo 
entre os guetos norte-americanos e as periferias francesas, 
analisa a nova realidade da pobreza e da destituição social 
existentes nas grandes metrópoles do Primeiro Mundo, em 
países como a França e os Estados Unidos. Refere-se à mar-
ginalidade avançada para caracterizar “as novas formas de 
encarceramento social excludente e de marginalização que 
surgiram – ou intensificaram-se – na cidade pós-fordista como 
resultado não do atraso, mas das transformações desiguais e 
desarticuladas dos setores mais avançados das sociedades e 
economias ocidentais, à medida que estas repercutem nos 
estratos mais baixos da classe trabalhadora e nas categorias 
etnorraciais dominadas, bem como nos territórios que estas 
ocupam na metrópole dividida” (Wacquant, 2001: 187).

Sob o pano de fundo das transformações econômicas, 
sociais e políticas do início dos anos 1970, o autor proble-
matiza os impactos regressivos da decomposição do salariat e 
de suas formas de socialização nos territórios das metrópoles 
em desindustrialização que concentram as frações vulnerá-
veis do proletariado urbano. Observa que, no caso dos gue-
tos norte-americanos, eles perderam o caráter comunitário e 
transformaram-se em espaços de privação e de abandono; no 
caso das periferias das cidades francesas, elas perderam o seu 
papel de substrato da sociabilidade e da identidade da classe 
operária e se tornam o lugar do purgatório social2.

Um dos objetivos do estudo de Wacquant é oferecer 
ferramentas analíticas para repensar os processos de “mar-
ginalização” que se desenvolvem hoje, não apenas nas socie-
dades de Primeiro Mundo, e para animar a realização de 
estudos comparativos da polarização social e mudança urba-

2 As recentes manifestações de violência dos jovens moradores do banlieu parisien-
se e de outras cidades do interior da França atestam o agravamento dos conflitos 
urbanos provocados pela combinação explosiva de pobreza, segregação racial, cul-
tural e econômica e destituição de direitos de cidadania de crescentes segmentos 
sociais, especialmente de imigrantes ou de seus descendentes.
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na no Brasil e em outros países da América Latina.
Adverte, ao mesmo tempo, para a necessidade de distin-

guir as diferentes formas de segregação espacial diante dos 
sistemas hierárquicos de cada sociedade e suas funções na 
organização social de cada metrópole. Referindo-se ao Brasil, 
o autor observa que “o mesmo rótulo de favela pode conter 
áreas estáveis que continuam a oferecer abrigos sólidos de 
integração da classe trabalhadora dentro da cidade, zonas nas 
quais as vítimas da desindustrialização regressiva são entregues ao 
seu próprio destino na economia informal nas ruas, cada vez 
mais dominadas por atividades criminosas, e com enclaves de 
marginais definidos pela experiência de estigma do grupo e 
de mancha coletiva” (Wacquant, 2001: 17). Também há dife-
renças marcantes entre as favelas do Rio de Janeiro e de São 
Paulo, entre aquelas localizadas nas áreas centrais ou periféri-
cas das grandes cidades, que precisam ser consideradas.

São reflexões importantes também porque colocam em 
xeque análises comparativas e conclusões, por vezes apressa-
das, sobre a guetificação das favelas brasileiras, como resultado 
socioterritorial dos processos de globalização da economia. 

O autor chama atenção ainda para o “novo” discurso 
moralizador e higienista que organiza as representações 
sobre a pobreza e as interações sociais nas metrópoles con-
temporâneas, o que também pode ser observado na socie-
dade brasileira, especialmente nas concepções que vêm 
orientando certas propostas de gestão das políticas sociais 
públicas na cidade de São Paulo3.

Wacquant refere-se à concepção moralista e moraliza-
dora que hoje organiza as formas pelas quais são enuncia-

3 O que tem sido amplamente destacado pela imprensa e mídia locais, por exem-
plo, em relação às intervenções municipais na assim chamada Cracolândia, região 
localizada no centro de São Paulo, à construção de rampas “antimendigo” na área 
da Avenida Paulista, a expulsão de camelôs e do comércio informal das ruas, ou 
ainda o projeto de reforma da Praça da Sé para dificultar a permanência da popu-
lação moradora de rua no seu entorno, processos que alguns autores denominam 
de “arquitetura da pobreza”.
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das as ameaças representadas pelas manifestas e crescentes 
distâncias sociais e culturais entre os deserdados e os ven-
cedores da sociedade de mercado, ao responsabilizarem 
os pobres pela sua pobreza e exclusão, reintroduzindo no 
discurso público a ótica estigmatizadora que diabolizou as 
camadas populares no século XIX. 

O medo social das “classes perigosas” retorna ao ima-
ginário coletivo, e, no caso do Brasil, trazendo de volta as 
representações sobre a pobreza urbana na virada do século 
XX, veiculada pelo discurso higienista que apontava o corti-
ço como locus da doença e do contágio, além de espaço da 
desagregação social e berço do crime; e a rua – prolonga-
mento do cortiço – como o lugar da mendicância, da vadia-
gem, da violência (Da Mata, 1985; Valladares, 1991). 

Frúgoli Jr. (2000), analisando o processo de requalifica-
ção do centro de São Paulo, refere-se à “nova higienização” 
que se processa com a expulsão das classes populares dos 
espaços públicos para promover a atração de capitais e de 
pessoas, especialmente das classes médias, configurando-se 
o fenômeno conhecido como “gentrification”4.

Considerando essas reflexões, retomamos o esquema 
proposto por Valladares para a análise da pobreza urbana 
até os anos 1980 e, a título de ensaio, esboçamos o seguinte 
quadro para as décadas de 1900-2000.

Observando o quadro síntese a seguir e, se confirma-
das algumas das pontuações analíticas desenvolvidas neste 
ensaio, constata-se no cenário urbano atual sinais inquie-
tantes da dinâmica social explosiva presente nas grandes 
metrópoles brasileiras como São Paulo.

4 Segundo Leite, não há ainda um consenso estabelecido para a tradução em portu-
guês desse neologismo derivado do inglês gentry. Alguns tradutores ou autores ado-
tam a expressão “enobrecimento”; em outros casos, optou-se pelo neologismo gentri-
ficação. Mantivemos o termo em inglês, tal como adota Leite, “para designar a trans-
formação dos significados de uma localidade histórica em um segmento do mercado, 
considerando a apropriação cultural a partir dos fluxos de capitais” (2004: 19-21) .
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Décadas de  

1990-2000

Trabalhador × desocupado 

Desemprego, precarização e  
informalização do trabalho 

Naturalização da pobreza e  
banalização da violência 

Pobres e miseráveis – subcidadãos 

Criminalização da pobreza – retorno 
das “classes perigosas”, violência, 

pobreza e bandidagem

Modelo centro-periferia 
e emergência de “novas 

centralidades” 

Periferização acentuada 
(casas precárias, loteamentos 

clandestinos, “cortiços da 
periferia”, ocupações de 

terra) rua – cortiço – favela 
enclaves fortificados 
distantes do centro

As novas formas de segregação e estigmatização espaciais 
e sociais, a escalada da violência, a crescente presença do 
narcotráfico e do tráfico de armas nas favelas e nos bair-
ros populares das grandes cidades brasileiras, o isolamento 
social das elites, a disseminação da “cultura do medo” apon-
tam para a necessidade de aprofundamento de estudos e 
pesquisas sobre os rebatimentos da presença (ou ausência) 
do Estado nacional e das instâncias subnacionais na imple-
mentação das políticas públicas que tenham como centrali-
dade a (re)significação e a (re)construção do tecido social 
no território urbano das grandes metrópoles.

A realidade urbana de São Paulo revela, como nenhu-
ma outra cidade brasileira, a síntese das contradições mais 
dramáticas da questão social contemporânea.

 “Aqui, nesse imenso território, a partir do qual se orga-
niza a dinâmica do capitalismo no Brasil, se expressa mais 
claramente do que em qualquer outra metrópole do país 
a espoliação urbana, a subcidadania, a dinâmica das lutas 
e reivindicações por melhores condições de moradia e de 
trabalho. Verdadeiro laboratório social, a Grande São Pau-
lo – com seus cortiços, suas favelas, suas invasões e mora-
dias autoconstruídas, seus bairros ricos, seus condomínios 
fechados – continua nesse final de século XX e início do 
XXI como o grande desafio à compreensão dos problemas 
urbanos no país” (Valladares, 2000).
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As agências multilaterais e o enfrentamento da pobreza
Na década de 1990, as propostas das principais agências 
multilaterais como Bird, Pnud, BID e Cepal para a retoma-
da do crescimento e o enfrentamento da pobreza organiza-
ram-se em torno de três idéias centrais5: 

• desenvolvimento das economias da América Latina sob a óti-
ca da competitividade;

• crescimento econômico com eqüidade;
• redimensionamento dos serviços sociais com eficiência e 

eficácia.

Mesmo ressalvando certas diferenças entre as agências, 
é possível verificar a presença de propostas comuns: 

• programas de estabilização monetária, de ajuste estrutural, 
de reformulação do papel do Estado e de alteração do dese-
nho das políticas sociais, especialmente nos chamados siste-
mas públicos de proteção social;

• subordinação da política social à política macroeconômica;
• a solução da pobreza é empurrada para fora do Estado, sen-

do a sociedade civil e o mercado responsabilizados pelas suas 
soluções e enfrentamento.

Para o Banco Mundial, o papel do Estado é fundamen-
tal para o processo de desenvolvimento econômico e social, 
mas não como agente direto de crescimento, senão como 
sócio, elemento catalisador e impulsionador desse proces-
so. Cabe ao Estado o papel de coordenador, articulador e 
impulsionador do desenvolvimento, em conjunto com a 
sociedade civil e o mercado.

Na esfera da proteção social ocorre uma inversão das 
premissas do pacto keynesiano, sendo as políticas públicas vis-

5 Essas análises estão diretamente referenciadas em Simionato e Nogueira (2001).
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tas como “forma de assegurar que o crescimento seja com-
partilhado por todos e contribua para reduzir a pobreza e a 
desigualdade” (Banco Mundial, 1997).

O deslocamento de bens e serviços de natureza públi-
ca para o setor privado apresenta-se, na visão das agências 
internacionais, como saída para aliviar a crise fiscal, buscar 
maior racionalidade de recursos e benefícios, repassando 
para instituições filantrópicas, organizações comunitárias 
e não-governamentais a produção e distribuição de bens e 
serviços, principalmente saúde e educação. 

O papel do Estado é traduzido pela trilogia: descentra-
lização, focalização e privatização. As exigências de comple-
mentaridade entre Estado e mercado vêm sendo reafirma-
das em todas as propostas como imprescindíveis para dimi-
nuir a pobreza e a exclusão social. Mesmo as propostas do 
Pnud e da Cepal, indo além dos programas emergenciais 
pela via de “transformação produtiva com eqüidade”, não 
superam o ideário de modernização neoliberal. 

O discurso dominante é que a pobreza passou a represen-
tar uma ameaça em termos de fratura social oriunda da gran-
de brecha entre pobres e ricos. As políticas macroeconômicas 
recomendadas pelos organismos internacionais de financia-
mento, como o FMI, incluem em seus objetivos o combate 
à pobreza. Para eles, os serviços sociais devem ser reduzidos 
e adequadamente focalizados para os segmentos de extrema 
pobreza, característica assumida pelas políticas sociais na Amé-
rica Latina, e no Brasil, como analisamos anteriormente, com 
destaque para os programas de transferência direta de renda

No que se refere ao discurso do urbano na agenda da 
globalização neoliberal, o novo diagnóstico destaca que a 
origem dos problemas urbanos é conseqüência da “dissocia-
ção entre a cidade e a economia global, fruto da incapaci-
dade dos governos em torná-las competitivas na atração dos 
capitais internacionais” (Ribeiro, 2001: 153). Para tornar as 
cidades atrativas para o capital, é necessário que os gover-
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nos assumam a lógica da razão instrumental do mercado e 
tenham a capacidade de mobilizar as forças locais econômi-
cas, sociais e políticas em torno de projetos desenvolvidos 
por meio da parceria público-privado. 

Ribeiro observa que “não é por acaso que no debate 
sobre as manifestações da ‘crise urbana’da sociedade brasilei-
ra encontramos um novo vocabulário, no qual é freqüente o 
uso de termos como ‘miseráveis’, ‘pobres’, etc. para nomear 
aqueles que antes eram identificados e reconhecidos como 
os novos sujeitos da cité, ou seja, ‘os trabalhadores’, os ‘movi-
mentos populares’, etc. que buscavam entrar na cidade, no 
contrato social, fazendo coincidir no imaginário social, nas 
instituições e nas práticas políticas o citadino com o cidadão. 
Hoje, crescentemente, as manifestações da sua existência, 
seja na forma do crescimento das favelas, dos ambulantes nos 
centros urbanos, das invasões de terrenos vazios ou nas revol-
tas dos moradores de favelas contra o arbítrio, são designa-
das como expressões da desordem social, conseqüências das 
dificuldades técnicas e passageiras da fazer integrar todos no 
condomínio urbano da cidade” (Ribeiro, 2001: 155).

As agências de cooperação internacional continuam 
atuando fortemente no sentido de provocar a racionaliza-
ção dos investimentos estatais e ampliar as ações de natu-
reza privada, inclusive como condição para a obtenção de 
empréstimos dos organismos internacionais.

Ao mesmo tempo, vários organismos internacionais 
têm ressaltado a importância de integrar as populações 
“marginalizadas” à cidade legal, o que vem caracterizando, 
por exemplo, a política de habitação em diferentes países 
da América Latina, inclusive no Brasil6.

6 Para Marques e Saraiva (in Marques e Torres, 2005), a prioridade do governo na 
área de habitação social foi relacionada a aspectos legais, como a aprovação do 
Plano Diretor em 2002, e de regularização, com a desafetação de áreas municipais 
para repassá-las a seus moradores. Destaca-se o programa Mananciais, nas represas 
Guarapiranga e Billings, com a regularização de lotes e a urbanização de favelas, 
programas que contaram com financiamentos internacionais.



Raquel Raichelis

Lua Nova, São Paulo, 69: 13-48, 2006

43

Essas agências multilaterais também foram responsáveis 
pela difusão de discursos, políticas e programas que propaga-
ram a idéia de “desenvolvimento sustentável”, processo que 
ganhou grande repercussão devido às Conferências da ONU, 
entre as quais destacam-se a Conferência das Nações Unidas 
sobre o Meio Ambiente, realizada no Rio de Janeiro em 1992, 
e a Conferência das Nações Unidas sobre Assentamentos 
Humanos – Habitat II, realizada em Istambul em 1996. 

A concepção de sustentabilidade que passa a ser veicu-
lada pretende ser mais ampla do que a de preservação do 
meio ambiente, envolvendo a articulação entre as dimen-
sões ambiental, social e econômica, na perspectiva de incor-
porar segmentos mais amplos ao usufruto dos bens e servi-
ços que a cidade deve tornar acessível.

Apesar das grandes ambigüidades que cercam a concep-
ção e os programas voltados ao “desenvolvimento susten-
tável”, em muitos casos associados ao city marketing (Leite, 
2004: 18) e ao acirramento da competição entre as “cidades 
mundiais”, esse debate gerou um confronto entre diferen-
tes projetos e uma luta pela apropriação de novas dimen-
sões e sentidos levados a cabo pela “agenda internacional 
progressista”.

Para Saule Jr. (2005), o Fórum Social Mundial (FSM) 
emerge como um ator de grande peso político no proces-
so de internacionalização do debate sobre direito à cidade 
como um novo direito humano. Para ele, este é o objetivo 
central da Carta Mundial do Direito à Cidade, resultante 
das mobilizações do FSM, visando influenciar os governos 
nacionais e subnacionais no processo de reversão do cená-
rio de pobreza e de desigualdades socais.

Em 2005, o Fórum Social Mundial realizado em Porto 
Alegre − “Outra Cidade é Possível ” − apresenta uma nova ver-
são da Carta Mundial de Direito à Cidade, destacando-se ini-
cialmente em seu texto a compreensão do que é uma cidade 
e o que são cidadãos da cidade, propondo medidas a serem 
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pactuadas e efetivadas pelos vários setores da sociedade civil, 
organismos internacionais e governos nacionais e locais.

Destacam-se os princípios de sustentabilidade e justiça social, 
que devem pautar a utilização das cidades de forma igualitá-
ria por todos seus moradores. E, para tanto, as escolhas polí-
ticas devem recair sobre a utilização social da propriedade, 
o desenvolvimento de políticas de habitação para as classes 
populares e a implementação de mecanismos democráticos 
de gestão por meio da participação no orçamento e da defi-
nição das prioridades das políticas públicas. 

Nesse sentido, internacionalizar o debate sobre a ges-
tão das cidades deve significar não somente a discussão 
sobre a importância dos investimentos externos para o seu 
desenvolvimento, numa perspectiva econômica, mas acima 
de tudo refletir sobre os fenômenos urbanos na ótica dos 
seus habitantes e, conseqüentemente, considerando as desi-
guais oportunidades de usufruto das potencialidades que a 
cidade oferece. O processo do Orçamento Participativo, o 
funcionamento de milhares de conselhos de políticas públi-
cas e de defesa de direitos, as múltiplas experiências de ges-
tão democrática e popular realizadas por vários municípios 
em diferentes regiões brasileiras são reveladores da ampla 
mobilização dos segmentos organizados da sociedade civil 
na defesa do direito à cidade para todos. 

São processos que ocorrem na confluência contraditó-
ria do movimento que impulsiona a pauta internacional em 
sentidos diversos. A Conferência Habitat II teve como princi-
pal objetivo adotar uma agenda, denominada “Agenda Habi-
tat”, estabelecendo um conjunto de princípios, metas, com-
promissos e um plano global de ação para orientar esforços 
nacionais e internacionais no que diz respeito às políticas de 
habitação e de intervenções urbanas (Gomes, 2005: 155). 

Segundo Gomes, nessa agenda, ganham centralidade 
os princípios de descentralização, fortalecimento do poder 
local e parcerias do Estado com a sociedade civil para o 



Raquel Raichelis

Lua Nova, São Paulo, 69: 13-48, 2006

45

enfrentamento da problemática urbana. O documento 
aprovado em Istambul assume claramente essa perspectiva, 
destacando a importância da promoção do desenvolvimen-
to dos assentamentos humanos sustentáveis com a ativa par-
ticipação das comunidades locais na definição de políticas e 
programas e na alocação dos recursos. 

Em vários países, incluindo o Brasil, vêm ocorrendo 
mudanças significativas nas formas de intervenção estatal, 
especialmente no âmbito da gestão pública e no desenho 
das políticas sociais, tendo como orientação as diretrizes e 
determinações emanadas das agências multilaterais. 

Movimentos como o Fórum Nacional de Reforma Urba-
na obtiveram significativas conquistas institucionais, como 
a inscrição do capítulo da política urbana na Constituição, 
a lei nacional Estatuto da Cidade e, mais recentemente, a 
criação do Ministério das Cidades e a aprovação do Fundo 
Nacional de Habitação, abrindo possibilidades para a con-
quista e consolidação de políticas públicas que respondam 
a demandas coletivas de vida digna na cidade. 

Finalmente, há um movimento que se desenvolve no 
tecido social urbano que transcende a lógica das políticas 
oficiais e da racionalidade privatista do mercado. Trata-se 
da política dos “usos e contra-usos da cidade no cotidiano do 
espaço público” que “demarca diferenças e cria transgres-
sões na paisagem urbana ao subverter os usos esperados 
– constitui lugares que configuram e qualificam os espaços 
urbanos como espaços públicos, na medida em que os torna 
locais de disputas práticas e simbólicas sobre o direito de 
estar na cidade, de ocupar seus espaços, de traçar itinerários, 
de pertencer, enfim: ter identidade e lugar” (Leite, 2004: 25).

Raquel Raichelis 
é professora do Programa de Estudos Pós-Graduados em 
Serviço Social da Pontifícia Universidade Católica de São 
Paulo (PUC-SP)
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O colapso do regime militar no Brasil, como de resto na 
América Latina, transcendeu o esgotamento do modelo 
autoritário no sentido estritamente político-institucional. A 
débâcle do regime autoritário expressa profundas conexões 
com a correspondente estrutura social, com o padrão de 
desenvolvimento econômico adotado até então e também 
com as transformações que se processam em nível interna-
cional. Para além das simplificações, a transição operada 
guarda estreita vinculação com o tipo de Estado legado e 
com as novas exigências políticas e econômicas de âmbitos 
interno e externo (Sallum Jr., 1995). Nessas condições, é 
mesmo impossível reduzir a transição ao escopo da crise 
que assolou o regime político: tratava-se de mudança fecun-
da que conduzia à natureza do Estado e ao padrão de rela-
cionamento deste com a sociedade civil.

ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO 
DEMOCRÁTICA NO PODER LOCAL*

jefferson o. Goulart 

* Versão resumida, revisada e modificada, o presente artigo é parte da pesquisa 
que resultou na tese de Doutorado apresentada ao Programa de Pós-Graduação 
do Departamento de Ciência Política da FFLCH/USP (Goulart, 2002). O autor é 
especialmente grato a Lúcio Kowarick por seus valiosos comentários, como tam-
bém a Brasilio Sallum Jr., Eduardo Kugelmas, Ladislau Dowbor e Renato Maluf.
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As conexões entre crise do regime político e modelo esta-
tal são inequívocas, donde se segue que o foco das análises 
deva ser substancialmente ampliado, constatação confirmada 
pelas dificuldades dos sucessivos governos civis de equaciona-
rem problemas relativos ao ajuste econômico e à construção 
de governabilidade (Almeida, 1995). Ademais, as tarefas de 
reformar e de reorganizar o Estado revelam maior grau de 
complexidade e ineditismo porque passam a ser processadas 
em ritmo democratizante: tratava-se da legitimação da idéia 
democrática –- um processo de conversão do conjunto da socie-
dade e de transformação do Estado (Cardoso, 1988). Para a 
edificação desse novo cenário, seria determinante a ação da 
sociedade civil, tendência já manifesta no período autoritário 
e na emergência de movimentos de âmbito local que reivin-
dicavam atendimento de suas demandas e maior participação 
nos processos decisórios que lhes diziam respeito. O fenôme-
no aqui considerado diz respeito à democratização da socieda-
de. Focalizando tais experiências a partir da década de 1970, 
a literatura sobre os novos atores civis é vasta e abrangente. 
Avritzer (1994) critica especialmente duas dessas vertentes.

Por um lado, O’Donnell e Schimitter, ao identificarem 
a sociedade civil como uma forma não diferenciada de orga-
nização societária, procuram transformar o subdesenvolvi-
mento de estruturas de racionalidade cultural em formas 
específicas de organização política. Por outro, autores como 
Weffort subavaliam os mecanismos de generalização de inte-
resses porque interpretam como definitivos os resultados 
de um processo fracassado de imitação institucional, vincu-
lando esta última a um ator social específico. Nesse sentido, 
seria como se a imitação institucional funcionasse no caso de 
alguns atores sociais, mas não no caso de outros. O problema 
de uma teorização adequada da sociedade civil se traduz, por-
tanto, no surgimento de uma teoria capaz de mostrar como 
as estruturas normativas da institucionalidade democrática 
são capazes de produzir a generalização de interesses, apesar 
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da predominância dos mecanismos de geração de particula-
ridade, um problema que a sociedade civil tem enfrentado 
como o problema central da esfera pública no Brasil1.

As dificuldades específicas de se ter atores e uma dinâmi-
ca capazes de universalizar direitos são reconhecidas à luz da 
experiência empírica, a despeito de essa formulação expressar 
prescrição oposta. Mais: em que medida uma nova esfera públi-
ca é capaz de redefinir as relações entre Estado e sociedade 
civil de uma perspectiva democratizante? Avritzer identifica o 
problema na inefetividade do direito; reporta-se à ineficácia 
de campanhas civis como percurso suficiente para repactuar 
o padrão de relacionamento entre sociedade civil e sociedade 
política, enfatizando que os movimentos mobilizatórios não 
lograram êxito no intento de generalizar interesses na esfera 
política. Ao postular uma abordagem mais ampla da demo-
cratização e mesmo do período pós-democratização institu-
cional – no sentido de transcender as instituições próprias do 
sistema político e de valorizar o papel determinante da nova 
sociedade civil –, essa perspectiva deposita crença excessiva na 
capacidade dos atores sociais. Embora reconheça a predomi-
nância do particularismo, minimiza a dinâmica política das 
instituições políticas, propugnando por uma nova modalidade 
de institucionalização que expressaria um potencial generali-
zador. O fulcro da questão é a perspectiva de universalização 
de direitos mediante a potencial vocação da sociedade civil 
de radicalizar a democracia, isto é, “o sucesso dos movimentos 
sociais deve ser entendido não enquanto o preenchimento 
dos seus objetivos substantivos ou enquanto sua autoperpetu-
ação como movimento, mas como democratização de valores, 
normas, instituições e identidades sociais [...]”2.

Dessa ótica, o conteúdo normativo do conceito de socie-
dade civil reclama um papel de fortalecedor da sociedade para os 

1 Avritzer, 1994: 300.
2 Arato e Cohen, 1994: 175-176.
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movimentos sociais em dois níveis: tanto na difusão de bens 
produzidos na economia de mercado, como na democratiza-
ção do Estado. Prescritivamente é difícil recusar tais postula-
dos, exceto pelo embaraço empírico de que, no caso brasilei-
ro, “as idéias de autonomia, direitos e publicidade estiveram 
ao mesmo tempo presentes no discurso político, apesar da 
ausência quase total nas práticas políticas dominantes” 3. Afora 
esse hiato entre delimitação teórica normativa e matéria bruta, 
há que se enfatizar a tendência de atribuir ao associativismo 
civil elevado grau de imanência no desafio de reformatar o sis-
tema democrático. A tal proposição devem corresponder uma 
(re)definição conceitual e um exame empírico que possam 
sustentá-la. Tal empreendimento é perseguido por Lavalle:

“O enfoque da sociedade civil reputa-se investido de maior 
pertinência para pensar nos desafios do presente porque 
não fornece, nem pretende fornecer, uma caracterização 
meramente descritiva da existência e do comportamento dos 
novos atores sociais emergentes ou de recente consolidação; 
antes, em congruência com seus referentes teóricos, visa a 
restabelecer um marco de interpretação simultaneamente 
empírico e normativo para apreender o sentido cabal das 
novas tendências registradas na ação coletiva – extraindo-lhes 
conseqüências relevantes para a redefinição da democracia 
e do espaço público [...]. De fato, as diversas iniciativas das 
associações pertencentes à sociedade civil adquirem enorme 
ressonância no interior dessa literatura, para além dos 
resultados particulares dos diversos casos, porque tipificadas 
como expressão do fortalecimento e autonomização da 
opinião e espaço públicos diante das instâncias mais ou 
menos herméticas dos poderes econômico e político – por 
sinal, não raro incapazes de materializar, motu próprio, aquilo 
que é de ‘interesse geral’ da sociedade”4. 

3 Avritzer, 1994: 274.
4 Lavalle, 2001(III): 36.
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É prudente, pois, relativizar as expectativas de que o 
caráter permanente da sociedade civil ou mesmo sua poten-
cialidade como geradora natural de solidariedade social sejam 
suficientes para determinar o alcance dos arranjos demo-
cráticos e a delimitação do espaço público. A pesquisa de 
Lavalle (2001) demonstra, paradoxalmente, que o conteú-
do supostamente universalizante atribuído ao associativis-
mo civil deve ser reexaminado: em geral, as práticas conso-
ciadoras têm motivações socioeconômicas diversas, a parti-
cipação nas entidades representativas é modesta e a maior 
energia associativa é canalizada pelas instituições religiosas 
– intrinsecamente particularistas.

A brevíssima digressão sobre a sociedade civil obedeceu a 
um duplo propósito: contextualizar minimamente os termos 
do debate teórico que a envolve e antecipar o problema de 
que a participação cidadã a ser examinada compreende um 
formato particular de ativismo que só é possível mediante a 
indução de instituições que operam no âmbito do sistema 
político, isto é, a ação de partidos políticos e de governos determi-
na a natureza e o alcance das novas experiências democráticas. Tal 
característica será, pois, a variável decisiva para a definição dos 
contornos da participação, premissa que anuncia complexas 
conseqüências nas relações entre instituições representativas 
e participativas. Independente dos juízos que venham a se for-
mar ou abstraindo as diferenças conceituais sobre o enten-
dimento da sociedade civil brasileira, sua importância e inci-
dência na vida política nacional são evidentes. Permeiam essa 
concepção valorativa duas idéias básicas: primeiro, que, tam-
bém na sociedade civil, operam relações de poder; e, segun-
do, que a luta social pode e deve se traduzir em direitos. Em 
uma sociedade progressivamente complexa – diferente das 
estruturas e da estratificação relativamente simplificadas típi-
cas das origens da sociedade industrial –, a enorme gama de 
carecimentos e de interesses que se manifestam na sociedade 
civil requer novas modalidades de cidadania política, desafio 
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ao qual o Orçamento Participativo (OP) procura responder 
propugnando pela criação de instituições novas. Um de seus 
principais teóricos, Genro (1997), assim enfrenta o desafio:

“O ideal democrático tradicional não se preocupou em 
constituir formas efetivas de ‘participação igual’ ou pelo 
menos ‘mais igual’, nas decisões públicas. Esse é um desafio 
a que devemos responder. Na verdade, a realidade do 
mundo moderno e a grande exclusão social proporcionada 
por regimes tanto democráticos como autoritários apontam 
a necessidade de mudar esse conceito. Para, principalmente, 
buscar um conceito de democracia no qual a conquista do 
governo, por meio do voto popular, não esgote a participação 
da sociedade, mas, ao contrário, permita iniciar um outro processo, 
gerando dois focos de poder democrático: um, originário do voto; 
outro, originário de instituições diretas de participação. Esse seria 
um método de decidir e, ao mesmo tempo, de gerar controles 
sobre o Estado e o governo, criando instituições capazes 
de gerar políticas que tenham um grau cada vez maior de 
aceitação e legitimidade social”5.

Não obstante a validade de novas instituições, está des-
cartada qualquer perspectiva analítica que associe o OP à 
noção de democracia direta. A hipótese adotada foi a de que 
tal experimento representa uma modalidade específica de 
democracia participativa, mesmo porque:

“É evidente que, se por democracia direta se entende 
literalmente a participação de todos os cidadãos em todas 
as decisões a eles pertinentes, a proposta é insensata. Que 
todos decidam sobre tudo em sociedades sempre mais 
complexas como são as modernas sociedades industriais é 
algo materialmente impossível. E também não é desejável 
humanamente, isto é, do ponto de vista do desenvolvimento 

5 In: Genro e Souza, 1997: 19-20.
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ético e intelectual da humanidade. Em seus escritos de 
juventude Marx havia indicado o homem total como meta 
do desenvolvimento civil da humanidade. Mas o indivíduo 
rousseauniano conclamado a participar da manhã à noite 
para exercer os seus deveres de cidadão não seria o homem 
total mas o cidadão total (como foi chamado com evidentes 
intenções polêmicas por Dahrendorf). E, bem vistas as coisas, 
o cidadão total nada mais é que a outra face igualmente ameaçadora 
do estado total. Não por acaso, a democracia rousseauniana foi 
freqüentemente interpretada como democracia totalitária em 
polêmica com a democracia liberal”6 (grifos nossos).

Tomemos como axioma a impraticabilidade da idéia 
pura de democracia direta. Não só é impraticável que todos 
decidam sobre tudo, como a radicalização da noção de 
participação tende a negar a representação. É admissível 
falar em democracia direta no caso dos antigos, conquan-
to o demos helênico fosse demasiado restrito. Os modernos 
propuseram a democracia representativa exatamente para 
enfrentar a diversificação social e o recorrente problema da 
quantificação do demos. Coloquemos a questão em outros 
termos: é possível que a democracia representativa assimile outros 
formatos de participação democrática além do sufrágio? A respos-
ta é normativamente afirmativa, e o móvel dessa forma de 
democracia participativa se traduz na diminuição do espaço 
que separa deliberantes de deliberações no interregno elei-
toral, mediante novos controles (Bobbio, 1986).

Falar em democracia direta stricto sensu remete a uma for-
ma de exercício político que prescinde de mediações e de ins-
tituições próprias do sistema representativo. Para radicalizar o 
argumento, não há precedente histórico de democracia direta 
como vulgarmente invocada. A propósito do espaço limitado e 
do desenvolvimento da democracia, “o certo é saber se aumen-

6 Bobbio, 1986: 42-43.
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tou não o número dos que têm direito a participar nas deci-
sões que lhes dizem respeito, mas os espaços nos quais podem 
exercer este direito” 7. O quantum democrático pode ser aferi-
do pela agregação de garantias e dispositivos orientados pelos 
princípios da eqüidade política, da soberania do demos e da 
cidadania. A representação não encerra todas as possibilida-
des para quantificar um determinado Índice de Desenvolvimen-
to Democrático, cuja medição representaria a síntese de algumas 
tantas variáveis: lembrando as promessas não cumpridas de 
Bobbio, além do espaço limitado, outras condições poderiam 
ser arroladas, como o controle das elites, educação para a cida-
dania etc. Em síntese, o Orçamento Participativo é uma ampliação 
dos espaços nos quais decisões públicas importantes são tomadas.

As experiências de Piracicaba e Santa Bárbara d’Oeste
Santa Bárbara d’Oeste e Piracicaba são cidades de porte 
médio do interior paulista, respectivamente com população 
de cerca de 170.000 e 328.000 habitantes8. Municípios seme-
lhantes, social e economicamente, experimentaram proces-
sos de industrialização acentuados na segunda metade do 
último século: o primeiro, especialmente, por intermédio do 
pólo metal-mecânico associado à agroindústria canavieira, e o 
segundo também mediante o impulso da indústria têxtil e de 
vestuário. Apesar de se destacarem como municípios de forte 
tradição canavieira, tal característica vem perdendo impor-
tância crescentemente, seja no plano social – pela acentuada 
concentração urbana: 96,4% em Piracicaba e 98,73% em San-
ta Bárbara d’Oeste –, seja no plano econômico – pela redu-
ção da cultura da cana e pela aguda crise do setor a partir da 
década de 1980 –, ou ainda pela diversificação da atividade 
econômica com o crescimento do setor de serviços. Em que 

7 Bobbio, 1986: 28.
8 Para obter dados socioeconômicos e demográficos sobre os municípios analisa-
dos, consultar o site do IBGE: <http://www.ibge.gov.br>.
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pesem as dificuldades do período recente, são municípios 
encravados em uma das regiões mais desenvolvidas do país, 
os quais contam com infra-estrutura privilegiada, apresentan-
do, por um lado, segmentos mais abastados que têm acesso a 
toda sorte de bens e serviços e, por outro, amplos contingen-
tes de pobres e miseráveis privados desses recursos.

Comparar dois municípios relativamente similares nos 
planos social e econômico implicaria a escolha de gover-
nos com diferentes composições políticas; daí que a elas-
ticidade político-partidária seria uma variável valiosa para 
efeito comparativo. Em Piracicaba, o PT ascende ao poder 
em 1988, no bojo de um movimento nacional de renovação 
política; porém, apesar desse relevante registro, as variáveis 
locais teriam importância decisiva na vitória de José Macha-
do. De forma bastante resumida, o êxito petista naquele 
momento está menos relacionado a uma adesão genérica 
ao seu ideário e profundamente imbricado ao comporta-
mento já moderado de Machado e à forte rejeição contra 
o (originalmente) principal concorrente daquele pleito, o 
ex-prefeito João Herrmann Neto9.

Em Santa Bárbara d’Oeste, de outra parte, as condições 
em que Adilson Basso se elege prefeito pelo PRP, em 1996, 
são distintas. Médico com fortes raízes na cidade, Basso 
já havia tentado o cargo em outras duas ocasiões, fatores 
suficientes para lhe conferir maior visibilidade. No plano 
político, havia liderado uma ampla coalizão partidária que 
lhe daria folgada sustentação parlamentar. No espectro ide-
ológico, a despeito de sua origem petista, o perfil da frente 
construída – do PMDB ao PFL – poderia ser caracterizada 
como centrista. Pois é exatamente essa marca doutrinária 
difusa um dos principais motivos a justificar sua escolha 
como objeto de investigação, isto é, um governo municipal 

9 Sobre as variáveis estritamente locais que determinaram a vitória de José Macha-
do, consultar Elias Netto, 1992 e Goulart, 1996.
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não identificado com a esquerda que promove ações tradi-
cionalmente afetas a esse campo de idéias.

A proposição aqui sustentada é a de que a participação não 
substitui nem tampouco invalida a primazia da representação, 
revestindo-se, assim, de significado aperfeiçoador. Na acepção 
da democracia poliárquica, formulada por Dahl (1989), no 
sentido de que as eleições constituem expressões da vontade 
popular e têm função controladora, cumpre enfatizar que

“Se um aumento da atividade política traz os indivíduos 
de mente autoritária para a arena política, o consenso 
sobre as normas básicas entre os politicamente ativos deve 
estar declinando. Na medida em que o consenso declinar, 
cabe esperar à vista da hipótese ‘1’ [todas as condições 
da poliarquia aumentam com a extensão do acordo (ou 
consenso) sobre a norma aplicável] que, após algum 
retardo, decline também a poliarquia. À luz de tudo isso, 
não podemos supor que um aumento da atividade política 
esteja sempre associado ao aumento da poliarquia […]”10.

Não obstante, o aumento da participação política durante o 
estágio entre votações também pode cumprir um papel democratizan-
te à medida que alarga o universo de decisores e que institui 
um campo aberto de diálogo e de disputas no qual o inte-
resse público é submetido às múltiplas formas de expressão 
do demos. Tal suposto, porém, não nos exime de um juízo 
crítico sobre o alcance e os limites da participação. Vejamos 
sinteticamente a experiência de Piracicaba (1989-1992):

“O método adotado consistia do seguinte: numa primeira 
fase [interna à equipe de governo], a Secretaria de Finanças 
projetava a arrecadação futura, da qual eram subtraídos 
os gastos com custeio – pessoal e encargos, manutenção 

10 Dahl, 1989: 90-91.
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da máquina, serviços essenciais etc. –, precatórios judiciais 
improrrogáveis e programas de governo prioritários, 
decididos no âmbito do Gabinete do Prefeito. Em seguida, 
a equipe de governo se reunia para analisar as proposituras 
de cada área e delimitar a participação de cada uma no 
que restava da ‘capacidade de investimento’. Com pequenas 
variações no decorrer do mandato, esses índices eram basicamente 
os seguintes: a) pessoal e encargos de 50% a 60%; b) custeio e 
precatórios aproximadamente 25%. Assim sendo, a capacidade 
de investimento normalmente ficava na faixa de 15% do total 
das receitas, valor razoável que indicava o saturamento  dos 
cofres públicos comparativamente às demandas públicas e 
que suscitava intensas disputas internas no próprio governo 
no sentido de as Secretarias reivindicarem mais verbas para 
seus respectivos programas e projetos. Situações de impasse e a 
invariável necessidade de cortes eram decididas por uma comissão 
interna de primeiro escalão, que, quando incapacitada de fazê-lo, 
levava as opções para decisão do prefeito. Somente a partir desse 
‘pré-projeto’, o assunto era compartilhado com a população 
através de reuniões e de plenárias com caráter sobretudo 
plebiscitário, isto é, tratava-se de opinar e apoiar (ou não) o 
anteprojeto apresentado pelo governo”11 (grifos nossos).
A descrição remete ao alcance e à natureza do experi-

mento. Sobre o que poder-se-ia decidir e quem seriam os 
decisores? Como seria compatibilizar representação e parti-
cipação? Quais os mecanismos de controle sobre a execução 
orçamentária? Sobre o quantum objeto de deliberação com-
partilhada, não resta dúvida que representava geralmente 
cerca de 10-15% do orçamento municipal, não estando efe-
tivamente em discussão a fatia restante. Em outras palavras, 
as “prioridades” de governo, o montante destinado à folha 
de pagamentos e o volume de recursos consumidos pela 
manutenção da estrutura operacional – cuja soma totaliza-

11 Goulart, 1996: 94.
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va, em média, 85-90% das receitas – não eram passíveis de 
participação e de “deliberação” além do governo.

Para consecução dessa fórmula híbrida de democracia, 
seria necessário modificar significativamente os padrões de 
relacionamento entre a autoridade pública e a representação 
civil, pela redução das mediações que lhes são próprias e do 
fomento à manifestação de suas demandas, isto é, a socieda-
de civil organizada em suas múltiplas instituições prescindiria 
circunstancialmente da mediação do Legislativo no diálogo 
com o Executivo. Como a participação era engendrada ope-
rativamente por meio de ações patrocinadas pelo Executivo 
– que detinha incontestável liderança e controle políticos 
sobre o processo –, pouco restava ao Legislativo além de 
homologar o produto final. A essa impotência do Legislativo 
some-se o fato de que, tradicionalmente, os parlamentares 
são interlocutores privilegiados de demandas populares, utili-
zando sua autoridade política para encaminhá-las ao Executi-
vo mediante toda sorte de negociações. Como porta-vozes de 
pleitos diversos, são identificados como links capazes de pro-
mover o atendimento dos carecimentos que representam, 
recebendo, em contrapartida, o compromisso da fidelidade 
eleitoral. Pois é esse permanente relacionamento de troca 
que retroalimenta o que a literatura chama de relação de 
clientela. Tal clientelismo consiste em um contato privilegia-
do com determinado segmento social, o qual se orienta pela 
ótica do favor em detrimento de uma cultura dos direitos, 
isto é, o papel agenciador do mandato parlamentar é identi-
ficado como facilitador do atendimento de demandas.

No caso particular do OP, essa relação de clientela pro-
tagonizada por parlamentares é, no mínimo, desestimulada 
em face da ação direta do Executivo. Diante disso, restaria 
ao Legislativo um papel meramente homologatório, ainda 
que a Constituição de 1988 lhe tivesse restituído a prerroga-
tiva de interferir na peça orçamentária. Em contrapartida 
ao papel coadjuvante na elaboração do orçamento, o Legis-
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lativo operaria com outra perspectiva controladora ao limi-
tar os índices de suplementação por Decreto. Tal escolha, 
contudo, é reveladora de sua posição figurativa na imple-
mentação do OP. Os interlocutores privilegiados do proces-
so participativo eram os Secretários municipais, que tanto 
partilhavam as informações internas ao governo – e, por 
essa razão, tinham melhores condições para interferir nas 
decisões –, como eram mais suscetíveis às pressões comu-
nitárias. A propósito da experiência do OP no governo de 
Luiza Erundina, em São Paulo, Singer assinala:

“Agora, reanalisando o processo, suspeito que a participação 
se dava realmente no processo de formulação da proposta, 
em seu início, quando os secretários e administradores 
regionais formulavam, em contato estreito com os 
movimentos populares setoriais e locais ou regionais, suas 
propostas para o orçamento, lutando depois para preservá-los 
ao máximo de cortes [...] Nessas condições, havia realmente 
participação popular, só que indireta. E nem poderia ser de 
outra maneira, pois é impossível negociar de fato a alocação 
de recursos de um vasto orçamento em assembléias com 
centenas de pessoas. A negociação final ocorria entre os 
representantes da população que integravam o governo e 
nós, das Secretarias de Planejamento e das Finanças, como 
representantes da unidade e coerência do todo”12.

Observadas as disparidades, o traço comum é o papel 
proeminente das equipes de governo no quesito partici-
pação. Deve-se agregar a essa verificação que o empenho 
desses atores no atendimento das demandas populares, 
mediante o oferecimento de diferentes modalidades de 
incentivos, também continha motivações estritamente polí-
ticas: os Secretários municipais e assemelhados, em geral, 

12 Singer, 1996: 121.
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eram agentes políticos que mantinham, com algum grau 
de autonomia, suas relações, responsabilidades e aspirações 
e eram, certamente, os atores mais interessados no bom 
desempenho governamental e, particularmente, no de suas 
respectivas pastas. Nessas circunstâncias, à guisa do critério 
de accountability, ser responsivo tornara-se um imperativo.

Uma derradeira observação refere-se aos mecanismos 
externos de controle sobre a execução orçamentária, cons-
tatando-se que o OP não instituiu nenhum dispositivo dessa 
natureza. No caso da gestão petista, qualquer modalidade 
de institucionalização do OP sofria fortes resistências em 
face da compreensão de que se tratava de um experimento 
popular, sobre o qual não deveria existir nenhuma normati-
zação jurídico-legal, debate recorrente ainda sem solução13. 
A expressão “não-estatal”, adjetiva da nova esfera pública pro-
pugnada por Genro e Souza (1997), parece aqui ganhar sua 
síntese como expressão da auto-regulação popular. Em Pira-
cicaba, paradoxalmente, o OP somente seria transformado 
em Lei Municipal em 2000 (LM n. 4860), por iniciativa do 
vereador Carlos “Capitão” Gomes, do PPB. Ainda assim, a 
proposição despertaria críticas diversas, sintetizadas na pro-
posição de que o empreendimento requer adesão voluntá-
ria dos cidadãos e estes não podem ser compelidos à par-
ticipação. Nenhuma objeção a esse preceito – liberal por 
excelência – que rejeita a tiranização do indivíduo.

Uma negociação solidifica-se à medida que se intensi-
ficam o reconhecimento de sua validade e o pertencimen-

13 É sintomática a matéria “Orçamento Participativo racha petistas em Ribeirão” 
(Folha de S.Paulo/Campinas, 21.4.2001, p. C7). A reportagem aborda as divergên-
cias entre os petistas de Ribeirão Preto relativamente à apresentação de Projeto 
de Lei que regulamenta o OP na cidade, destacando que o “debate que dividiu 
bancada é histórico no PT”. Esclarece ainda que “uma ala argumenta que o progra-
ma não deve ser institucionalizado sob pena de se desfigurar. Outra ala defende a 
aprovação de leis que criem o OP em todas as cidades para obrigar os prefeitos, de 
qualquer partido, a implantar o programa”. Como se vê, o problema está longe de 
ser localizado, revelando-se autêntico dilema institucional e partidário.
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to dos atores ao procedimento, isto é, a instituição política 
consolidar-se-á quanto maiores forem as possibilidades de 
todos se fazerem representar e a seus interesses. Para ser efe-
tivamente hegemônico – socialmente aceito, politicamente legítimo e 
juridicamente reconhecido –, um procedimento de democracia par-
ticipativa requer, simultaneamente, adesão do demos e validação 
de seu exercício. Uma vez radicalizada, a noção de que con-
quistas populares não devam se transformar em lei conduz 
à conclusão de que toda e qualquer prática de inspiração 
participativa e democrática deva permanecer restrita ao 
plano das relações sociopolíticas, sem correspondência no 
estatuto jurídico-legal. Esse raciocínio aparta a História e o 
Direito, recusa a noção de que a luta social gera direitos e 
contrapõe-se a ela: ainda que involuntariamente, não reco-
nhece no demos a fonte suprema da soberania, pois passa ao 
largo do princípio de sua capacidade de restringir o exer-
cício do poder. Lembrando Bobbio: “só o poder pode criar 
direito e só o direito pode limitar o poder”14. A oposição à 
institucionalização do OP inscreve-se na concepção de que 
o mundo das relações sociais não dialoga nem influencia 
o mundo da política, como se fossem linhas efetivamen-
te paralelas, como se a constitucionalidade pertencesse 
ao domínio exclusivo de um segmento social antagônico. 
Como conseqüência, mais do que autônomo, o segundo 
universo seria impermeável ao primeiro, como se a cidada-
nia não traduzisse o movimento de alargamento dos direi-
tos para se expressar em prerrogativas constitucionalmente 
reconhecidas.

Um derradeiro argumento refuta a institucionalização 
do OP: evitar manipulação política dos governantes sobre 
os governados, assegurando-se a independência política dos 
movimentos sociais, e afirmar a autonomia da sociedade civil, 
de modo que esta não se transforme em títere do governo 

14 Bobbio, 1986: 13.
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de turno. Embora legítimo, o enunciado não encontra cor-
respondência nos fatos. Influência é inseparável do poder, 
donde se segue que qualquer ator social será suscetível à ação 
política dos que detêm recursos de poder. A propósito, o 
poder constitui o exercício de uma relação que traduz o reco-
nhecimento de uma autoridade, e com o OP não poderia ser 
diferente. O fato de não ser regulamentado não isenta o pro-
cesso participativo de influência e poder ou mesmo de mani-
pulações diversas: pelo contrário, na ausência de mecanismos 
formais de limitação, os elos mais fortes tendem a subordinar 
os mais fracos – a organização como prevalência dos mandatários, 
para lembrar Michels. Em síntese, é plausível supor que a 
rejeição fosse motivada pelo objetivo de assegurar sua própria 
ascendência sobre o procedimento, inibindo outras fontes de 
influência. Diante da negativa em institucionalizar qualquer 
novo formato de controle, o governo petista foi compelido 
a cumprir meramente a legislação vigente, tendo duas insti-
tuições fiscalizadoras: o Legislativo municipal e seu órgão de 
assessoria, o Tribunal de Contas do Estado (TCE).

Já em Santa Bárbara d’Oeste (1997-2000), a disposição 
para implantar o OP seria logo ratificada mediante o anúncio 
de que “a população terá a chance de conviver com um novo 
desafio: o de opinar sobre seu próprio destino[…]. Este gover-
no pretende, ao ouvir os anseios da sociedade local [...]” 15. À 
população local estariam assegurados os direitos de opinar 
e de se fazer ouvir. Nessa prescrição precisa, não há espaço 
para decidir – prerrogativa da qual o Executivo não manifesta 
intenção de prescindir. Sem deixar dúvidas sobre o decisor, a 
conduta é confirmada inequivocamente: “[...] os investimen-
tos em obras e instalações aprovadas pelo Fórum Participativo 
serão encaminhados ao Executivo, que os acolherá ou vetará, 
em parte ou no todo” 16. Para materializar o novo conteúdo pro-

15 Basso, 1997: 13.
16 § 1º do art. 16 do correspondente Regimento Interno do Orçamento Participativo.
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gramático do governo, a noção de participação revelaria seu 
caráter inovador, no sentido de superar as experiências prece-
dentes, e inclusivo, no sentido de aproximar governantes de 
governados.

No primeiro ano, o processo participativo transcorreu 
basicamente por intermédio da realização de Assembléias 
Temáticas e da difusão de urnas consultivas. Nesse perío-
do experimental seriam envidados esforços para, além 
de formar quadros tecnicamente preparados, dar início à 
construção de uma cultura política capaz de assimilar a nova 
metodologia, que se distinguia do padrão tradicional pela 
multiplicidade de interesses presentes e pela incorporação 
de novos atores, inclusive a própria equipe de governo.

Nos anos seguintes, o processo consistia em dividir pre-
liminarmente a cidade em regiões e seções, traduzidas em 
Assembléias Regionais, as quais faziam levantamento prévio 
de reivindicações e elegiam delegados para as fases seguintes. 
A seguir, os Seminários de Corte – constituídos basicamente 
pelo secretariado –, debruçavam-se sobre o desafio de reduzir 
o total de demandas ao dobro da capacidade de investimen-
tos estimada. Na fase seguinte, o Fórum Participativo – inte-
grado pelo prefeito e sua equipe e pelos delegados eleitos 
nas Reuniões Seccionais e nas Assembléias Regionais – seria 
encarregado de formatar a peça orçamentária a ser remetida 
à Câmara Municipal. Sintomaticamente, o único dispositivo 
comum a todo o período foi o “Seminário de Corte”, cujo 
objetivo elementar, pleonasticamente, consistia em filtrar o 
conjunto de demandas para adequá-lo à efetiva capacidade 
orçamentário-financeira. Não se trata de aspecto secundário, 
pois a evolução das finanças revela um traço verdadeiramen-
te estratégico, qual seja, uma delicada crise fiscal. Em face 
da escassez de recursos, à indisposição e às dificuldades para 
produzi-los minimamente na esfera do Poder Local, restaria 
o percurso tradicional de garimpar receita nos níveis superio-
res da Federação – caminho trilhado pelo prefeito ao questio-
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nar publicamente os critérios de distribuição do ICMS com 
sugestivo slogan: “Os prefeitos gastam melhor”.

Importa analisar o comportamento político presidido 
pela perspectiva de superar dificuldades mediante a dinâ-
mica das transferências de receitas. Ocorre que uma das 
características distintivas do federalismo brasileiro é a baixa 
capacidade de os municípios gerarem recursos próprios, e 
o problema é agravado à medida que o desajuste fiscal é 
enfrentado unicamente pelo prisma do aumento das trans-
ferências. Longe de equilibrar o jogo entre os níveis fede-
rativos, tal conduta produz o efeito oposto, isto é, dilata a 
dívida estatal e encurta a capacidade de investimento17.

O argumento de que os prefeitos gastam melhor é sustentável 
no sentido de que a fiscalização da sociedade civil sobre a ges-
tão pública é potencialmente mais eficaz no âmbito municipal 
(maior grau de accountability) e de que o alargamento de prer-
rogativas para o Poder Local constitui um aspecto mais demo-
crático no equilíbrio federativo. Dessa perspectiva, a dinâmica 
de fortalecimento do Poder Local é razoável se o aumento 
de prerrogativas for acompanhado de uma correspondente 
dose de responsabilidade. Para ser politicamente responsável, 
portanto, os governantes precisam assumir parcelas do ônus 
inerente ao exercício do poder, como a responsabilidade fis-
cal, por exemplo. Daí que zelar pelo equilíbrio entre receitas 
e despesas e elevar a autocapacidade de gerar recursos finan-
ceiros constituem dimensões verdadeiramente cruciais para a 
obtenção de governabilidade – imperativo válido para todos 
os níveis de governo. Basso (1997) alega ter empreendido 

17 O aumento das transferências verificado na Constituinte de 1988 esteve longe 
de solucionar o problema fiscal do Estado, ao reduzir o problema à simples inver-
são do fluxo distributivo. Conduta similar diz respeito ao padrão que predominava 
nas instituições financeiras estaduais até meados de década de 1990: a caracterís-
tica marcante consistia na “geração” de moeda a fim de produzir receita para os 
governos estaduais, cujo passivo, no longo prazo, seria absorvido pela União. A 
respeito, ver Sola, 1995.
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algum esforço para capacitar o município; enumera, porém, 
dois obstáculos, intransponíveis, a seu juízo: o cenário macro-
econômico e a resistência do Legislativo em promover acrés-
cimo da carga tributária. O governo exerceu forte controle 
sobre o Legislativo, mas, no caso particular de medidas que 
implicassem majoração tributária, o resultado seria distinto. 
Sintomático verificar que proposta de redução da alíquota do 
ISSQN não tivesse implicado maiores restrições, ao passo que 
a elevação do IPTU provocasse reação inversa.

É plausível inferir que, nessas condições, o Executivo 
não exerceu toda sua autoridade e sua capacidade de per-
suasão para convencer o Legislativo e mesmo a sociedade 
sobre a relevância da matéria. Ante os impactos do desgaste 
político, optou por uma solução mais palatável, porém de 
baixa eficácia para o propósito de instrumentalizar o gover-
no. Em resumo, o custo político do aumento de impostos 
seria demasiado alto, cujo desdobramento mais grave pode-
ria representar a perda de governabilidade. A hipótese de que 
o preço de medidas impopulares implicaria necessariamente 
perda de governabilidade não é confirmada pelo exame do 
caso de Piracicaba. Na gestão de José Machado (1989-1992), 
pelo contrário, a reforma tributária de âmbito local foi decisiva 
para criar estoque de governabilidade, uma vez que parcela con-
siderável dos investimentos do governo somente foi possí-
vel em razão da elevação da receita própria do município. 
Além de tornar o município mais autônomo financeiramen-
te, a iniciativa também reduziria o grau de dependência em 
relação aos níveis federativos superiores. Em Piracicaba, no 
cômputo final, a participação das receitas próprias salta de 
16,4%, em 1989, para 28,6%, em 1992, revelando o acerto 
político e o caráter verdadeiramente estratégico da iniciativa. 
Em Santa Bárbara d’Oeste, porém, a participação das recei-
tas próprias regride de 16%, em 1997 para 14%, em 2000.

O espaço destinado às atitudes do governo de Basso e ao 
quadro fiscal-orçamentário evidencia o intento de atribuir ao 
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OP um papel de mecanismo de obtenção de apoio e sustenta-
ção. Longe de qualquer interpretação conspirativa, no senti-
do de reduzir a participação no processo orçamentário à mera 
instrumentalização, é mister considerar os obstáculos enfrenta-
dos pela gestão de Basso sob a perspectiva das dificuldades dos 
cofres municipais. O OP permite uma intensificação do con-
tato entre governantes e governados, cuja constância e acesso 
a informações antes restritas tende a gerar uma determinada 
cumplicidade no ato de governar. À medida que a insuficiên-
cia de recursos constituía uma regra, os que tomavam parte do 
procedimento teriam melhores condições para compartilhar 
a noção do corte orçamentário como decorrência do senso de 
prioridade próprio de situações de escassez. Assim, a ingrata 
decisão de não atender a determinada demanda teria o peso 
político e a simbologia do processo participativo.

Corrobora tal tese o fato de, salvo um envolvimento 
preliminar marcado por interferências individuais ou locali-
zadas de alguns vereadores, o Legislativo municipal manter-
se predominantemente à margem do OP, restringindo-se a 
apreciar e aprovar os Projetos de Lei remetidos pelo Exe-
cutivo, sem manifestar maiores restrições. Obviamente, tal 
postura cordata era sintomática do controle exercido pelo 
Executivo e mesmo das negociações que o propiciaram18. A 
benevolência do Legislativo para com matéria orçamentária 
é assim justificada e traduzida pelo próprio prefeito Basso: 

“A Câmara sempre foi homologatória, quando mexe, faz caca 
[...] Se você perguntar aos 19 vereadores de Santa Bárbara 
o que é capital imobilizado, 20 vão dizer que não sabem. Na 
Câmara, do jeito que vai, passa o orçamento [...]” 19.

18 Alguns fatos confirmam tal conclusão: durante a legislatura, os dois presidentes 
da Câmara Municipal, ambos do PFL, pertenciam à base de sustentação do gover-
no; suplentes do PL assumiram mandato em razão de os efetivos aceitarem convite 
do prefeito para ocuparem cargos de confiança na Prefeitura. Além disso, as mi-
grações partidárias verificadas no período favoreceram abertamente o governo.
19  In: Goulart, 2002: 218.
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Mensagens orçamentárias, com efeito, são complexas, 
não apenas por sua tecnicalidade intrínseca, mas também 
porque operam com projeções e valores pouco familiares ao 
cidadão comum. A despeito dessa dificuldade, está arraiga-
da fortemente a noção de que matérias dessa natureza são 
precipuamente “técnicas”, para as quais somente a burocra-
cia do Executivo está habilitada a manejar. Subjacente a esse 
entendimento, permeia uma compreensão política de que se 
trata mesmo de questão própria do Executivo, a quem cabe 
a responsabilidade e a prerrogativa de geri-la. Dessa forma, 
mergulhar nos labirintos do orçamento constituiria tarefa tão 
ingrata quanto ineficaz. Mesmo sobre os índices de remane-
jamento, a autonomia do governo era extraordinária: depois 
de contar com índice de 100% nos dois primeiros anos de 
gestão, Adilson Basso revela que “o pior que trabalhei foi com 
60%”. Em um cenário de estabilidade da moeda e de controle 
inflacionário, dispor de tais prerrogativas significava, na práti-
ca, transformar o orçamento em autêntica obra ficcional.

Primado da representação e complemento da participação
Entendida como processo decisório, a democracia só pode 
ser procedimental à medida que esta é a característica dis-
tintiva de um determinado tipo de sistema de governo20. É 
legítimo incorporar outras adjetivações à democracia; con-
tudo, trata-se invariavelmente de construções morais – como 
é o emblemático caso da democracia social – que não têm for-
ça argumentativa nem poder explicativo suficientes para 
contestar a proposição de que, como forma de governo, a 
democracia diz respeito ao exercício do poder. Parafrase-
ando Michels, quem diz democracia, diz poder. À crítica de que 
tal noção elitista reduz o conteúdo do sistema democrático 
a seu substrato jurídico-legal, resta destacar que “o conceito 

20 A respeito da concepção da democracia como método, consultar Bobbio, 1986, 
e Schumpeter, 1984.
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de Política, entendida como forma de atividade ou de prá-
xis humana, está estreitamente ligado ao de poder”21.

É lícito identificar no Orçamento Participativo um pro-
cedimento, com efeito, democrático. Menos por sua efetiva 
capacidade de tomar decisões, mais por seu caráter pedagó-
gico e inclusivo, o OP reveste-se de conteúdo democrático à 
medida que alarga os espaços nos quais são processadas deci-
sões de interesse público. Mesmo de caráter predominan-
temente consultivo, a participação não pode ser ignorada, 
uma vez que propicia a ampliação das oportunidades para o 
demos manifestar suas preferências e escolhas. Não obstante, 
a introdução de um novo componente participativo na dinâ-
mica de alocação de recursos públicos contém um sentido 
pedagógico e opinativo que permite tornar mais transparen-
tes as nebulosas engrenagens relativas à representação par-
lamentar e suas conexões com os procedimentos decisórios 
no âmbito de suas relações com os Executivos municipais. 
Decidir os destinos dos gastos públicos nos círculos restritos 
do Legislativo e do Executivo, como adverte Bobbio (1986), 
realça uma das promessas não cumpridas pela democracia, 
qual seja, o não-controle sobre o poder invisível.

Se se considerar os traços autoritários e discricionários 
marcantes de nossa cultura política ou ainda a inefetividade 
da Lei (O’Donnell, 1998), agregar cidadãos comuns à tomada 
de decisões que lhes dizem respeito constitui uma significativa 
mudança de comportamento dos governantes. Naturalmen-
te, tal evolução só foi possível em razão da democratização 
institucional do país e mesmo da progressiva democratização 
da sociedade, uma vez que a crescente prática de demandar 
direitos contribuiu decisivamente para alargá-los e para edifi-
car uma consciência de cidadania incompatíveis com o regime 
autoritário. Mister reconhecer que governantes não são com-
pelidos a confirmar sua legitimidade além daquela conferida 

21 In: Bobbio et al., 1995: 954.
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pelo sufrágio – o que não os exime da accountability –, porém, 
a sociedade civil tem-se tornado progressivamente exigente 
quanto aos desdobramentos das decisões públicas e, assim, 
tem reivindicado maior participação nos processos decisó-
rios. O Orçamento Participativo insere-se nessa perspectiva 
de aprimoramento democrático exatamente porque inclui 
novos atores – e em boa medida recoloca a centralidade do 
debate sobre a sociedade civil –, permitindo-lhes uma com-
preensão mais abrangente da complexidade governativa ao 
partilhar informações sobre a origem e os destinos do erário. 
Nessas condições, não se resume ao atendimento de reivindi-
cações específicas e adquire caráter educativo ao impor esco-
lhas partilhadas e negociadas diante da impossibilidade de 
atendimento das demandas originárias do demos.

O OP pode ser associado a duas motivações principais: 
uma primeira vinculada à governabilidade, no sentido de 
que a adesão dos participantes, em sua maioria lideranças 
e ativistas de movimentos comunitários, tende a legitimar a 
execução orçamentária e, por conseqüência, o próprio gover-
no, criando constrangimentos para o Legislativo; a segunda 
reside na proposição universalmente retórica de praticar-se 
justiça social, promovendo ações públicas que, ao generalizar 
direitos, minoram as desigualdades sociais, desdobrando-se, 
assim, em um padrão de participação que incorpora prefe-
rencialmente os de baixo da pirâmide social. Não obstante, 
as duas experiências revelam um alcance decisório limitado. 
Na realidade, tanto em Piracicaba quanto em Santa Bárbara 
d’Oeste, o decisor efetivo foi o Executivo. Os governos fun-
cionaram como centro político decisório não apenas por dis-
porem de recursos operativos – acesso a informações vitais, 
domínio da tecnicalidade, controle da burocracia estatal 
etc. –, mas também porque jamais prescindiram da autori-
dade política conquistada no sistema representativo.

O fato de o OP não ter regulamentação institucional teve 
importância decisiva no favorecimento da liberdade de ação 
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política dos governos. Sem limitações legais, o procedimen-
to era pactuado sob o critério restrito da dinâmica política, 
dependendo da respectiva vontade dos governantes. Nessas 
condições, sem o correspondente amparo jurídico-legal, a 
desproporção de recursos de poder seria gritante entre gover-
nantes e governados, com evidente vantagem dos primeiros. 
De resto, é emblemático que, particularmente em Piracicaba, 
o OP não tenha tido prosseguimento nas duas gestões que 
sucederam o governo petista22. Outro fator concorreria deci-
sivamente para assegurar aos governos municipais seu papel 
de centro político decisor, qual seja, o padrão de relaciona-
mento com as Câmaras Municipais – materializado na subor-
dinação dos Legislativos. Dessa ótica, as variações de um caso 
para outro são efetivamente secundárias, muito embora as 
distintas correlações de força nos Parlamentos motivassem 
negociações proporcionalmente díspares. Os diferentes esti-
los dos prefeitos Machado (PT) e Basso (PRP) – expressos 
nos distintos padrões de negociação política com as banca-
das partidárias ou com os vereadores individualmente – e as 
estratificações geradas nas urnas – 4 governistas para um total 
de 21 cadeiras em Piracicaba, e 9-10 governistas para um total 
de 19 cadeiras em Santa Bárbara d’Oeste – não modificaram 
o traço comum a ambos de constituírem autênticas modali-
dades de prefeiturismo de coalizão23.

22 O OP somente seria retomado em 2001, depois de o petista José Machado ter 
sido novamente conduzido à Prefeitura nas eleições do ano anterior.
23 O conceito original, “presidencialismo de coalizão”, foi formulado por Abranches 
(1988) à luz dos não poucos dilemas institucionais da nascente democracia brasileira. 
A tal noção subjaz a necessidade de o presidente da República governar mediante 
coalizões multipartidárias, tendo em vista alguns determinantes básicos: elementos fe-
derativos e a ascendência dos governadores sobre a agenda do Congresso; presidente 
sem maioria de seu partido de origem no Parlamento; agenda política dominada por 
complexos temas de reformas do Estado […]. Guardadas as devidas proporções e 
observadas as variáveis estritamente municipais, a noção também é aplicável ao Poder 
Local especialmente pelo fato de que – a despeito de deter amplos poderes, compa-
rativamente ao Legislativo – o Executivo é impelido a governar a partir de acordos 
pluripartidários e/ou individuais com parlamentares. A fragmentação e a fragilidade 
dos sistemas partidário e eleitoral são ingredientes que alimentam fortemente esse 
padrão, de sorte que a governabilidade passa a ser buscada ad hoc.
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Em razão da impotência do Legislativo e da forte 
improbabilidade de o sistema eleitoral produzir maiorias 
parlamentares, em ambos os casos vigorou o prefeiturismo 
de coalizão como a prevalência dos interesses do Execu-
tivo. Não só as matérias mais relevantes foram sistemati-
camente aprovadas, como a lógica que presidiu o funcio-
namento das Câmaras foi construída com base na agenda 
ditada pelos governos. Naturalmente, nesse quesito, se 
enquadram os orçamentos, invariavelmente homologados. 
O prefeiturismo de coalizão é o reflexo da desproporção 
de prerrogativas entre Executivo e Legislativo, ingredien-
te ao qual deve ser agregado o imperativo da governabi-
lidade. Aparentemente, seria um paradoxo a existência 
de um Executivo com vastos poderes ter de submeter-se a 
arranjos e alianças com partidos ou com vereadores indi-
vidualmente para conseguir governar; no entanto, ambos 
os aspectos interagem de modo que geram um padrão de 
relacionamento praticamente inescapável, podendo variar 
os formatos nos quais se consubstanciam. 

Uma distinção relevante entre essas duas experiências 
diz respeito à capacidade de governo construída. Em Pira-
cicaba, embora com uma bancada partidária minoritária 
no Legislativo, José Machado empreendeu um vigoroso 
esforço para elevar a arrecadação própria do município, 
alcançando grande êxito em sua empreitada. Já em Santa 
Bárbara d’Oeste, mesmo dispondo de maioria na Câmara, 
Adilson Basso não conseguiu o mesmo resultado, dificul-
dade que determinaria uma capacidade de investimento 
progressivamente decrescente. Tomando como baliza 
as diferentes situações de governabilidade legislativa, é 
razoável deduzir que o sucesso do primeiro caso pode ser 
explicado pela postura negociadora, pelo envolvimento de 
múltiplos atores e, sobretudo, pelo empenho do governo; 
já no segundo, todos esses ingredientes podem ter faltado, 
especialmente o último.
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Para constituir uma esfera ainda mais relevante, o esco-
po decisório do OP implicaria sua ampliação, de tal forma 
que incorporasse o partilhamento de deliberações privativas 
do governo eleito. Não só os governos em tela recusaram 
tal possibilidade, como imprimiram um caráter predomi-
nantemente consultivo ao processo participativo, verifica-
ção esta que não invalida o experimento precisamente por 
seu potencial pedagógico e inclusivo. Mais: tal participação 
jamais foi direta no sentido estrito, isto é, a rigor, foi uma 
participação representativa, permeada pela delegação de 
vontades e interesses, e restrita a um escopo limitado de 
deliberação. Mesmo sendo uma experiência embrionária, 
o Orçamento Participativo é seguramente uma novidade 
democratizante no cenário político brasileiro, assumindo, 
assim, um significado de complementaridade. Malgrado, 
não se confunde nem substitui a representação, posto que 
esta constitui o procedimento mais sofisticado e abrangente 
do sistema democrático.

Diferentemente do argumento de Genro (1997), o 
Orçamento Participativo não é uma confirmação do sufrá-
gio, pois, se assim fosse, estaria em questão a própria legi-
timidade construída no processo eleitoral, passível, então, 
de quaisquer contestações. O critério democrático é o do 
primado da maioria, institucionalmente adotado e univer-
salmente reconhecido no contrato básico que normatiza a 
sociedade. O sufrágio assegura o princípio básico da igual-
dade de todos perante a Lei e o Estado. Trata-se, portanto, 
de um princípio de igualdade restrito ao terreno político; 
enfim, eqüidade política. Em síntese, “democracia política 
enquanto método, ou enquanto procedimento, deve preva-
lecer sobre qualquer grande realização que possamos exigir 
de uma democracia”24. O sufrágio não requer confirmação, 

24 Sartori, 1994: 29.
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afinal constitui um procedimento implicitamente legítimo 
como manifestação de soberania, mas certamente admite 
aperfeiçoamentos e novas esferas públicas de inclusão do 
demos na tomada de decisões. Concretamente, as experi-
ências revelaram-se limitadas o bastante para qualificá-las 
como subordinadas, conquanto contivessem um forte ele-
mento inclusivo e contribuíssem decisivamente para cons-
tranger o Legislativo. Além de seu conteúdo simbólico e de 
ser efetivamente mais transparente, o significado político 
mais agudo do OP é o de ampliar a esfera de participação 
da sociedade civil nas definições de interesse público, afir-
mando-se, nessas condições, como experimento tipicamen-
te republicano. 

Finalmente, importante assinalar e esclarecer que as 
conclusões aqui registradas têm um alcance limitado aos 
respectivos estudos de caso e um caráter transitório preci-
samente em razão de seu escopo; generalizá-las categori-
camente implicaria uma análise comparada mais detida e 
abrangente, além de teoricamente mais complexa. Lem-
brando Weber (1989), todo conhecimento é provisório. O 
OP é um experimento relativamente recente no cenário 
político brasileiro e a sistematização das diversas experi-
ências em curso ainda demandará um tempo razoável de 
investigação, proporcional à sua própria maturação25. Ade-
mais, não deixa de ser sintomática a multiplicação de expe-
riências similares, implementadas pelas mais diferentes coa-
lizões partidárias em todas as regiões do país, e o crescente 

25 Por sua longevidade, repercussão nacional e internacional, e especialmente por 
seu caráter ininterrupto – foram quatro mandatos consecutivos do PT –, a expe-
riência mais estudada é a de Porto Alegre. Mais recentemente, algumas pesquisas 
vêm-se dedicando ao estudo de caso de Belo Horizonte e também a análises com-
paradas. A respeito, consultar respectivamente: Andrade e Moura, 2000; Avritzer, 
2000; Avritzer e Navarro, 2000. Para análises pioneiras mais recentes, mescladas 
de reflexões teóricas e analíticas e mesmo descritivas, ver: Souza, 2001; Avritzer e 
Navarro, 2003; Ribeiro e Grazia, 2003.
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interesse de pesquisadores por uma experiência original no 
propósito de incluir novos atores aos processos de tomada 
de decisão no âmbito municipal. Trata-se de uma inovação 
política impregnada de conteúdo simbólico igualitário, o 
que nos autoriza a classificá-la – no sentido utilizado por 
Bobbio (2001) – como uma experiência tipicamente de 
esquerda, independente da filiação ideológica de seus pro-
motores.

Governos de Piracicaba (1989-1992) e de Santa Bárbara d’Oeste (1997-2000)

Quadro comparativo do orçamento participativo

VARIÁVEL PIRACICABA
SANTA BÁRBARA 

D’OESTE

Partido(s) político(s) PT PRP-PMDB-PFL-PTB-PL-PSL

Método predominante Plenárias regionais Plenárias regionais

Centro decisório Executivo Executivo

Governabilidade Maiorias circunstanciais Coalizão majoritária

Padrão com Legislativo Prefeiturismo de coalizão Prefeiturismo de coalizão

Institucionalização Lei 8 anos depois (2000) Lei no último ano (2000)

Auto-regulamentação Baixa/pactuada Alta/pactuada

Remanejamento 
orçamentário por decreto

Baixo (0 –10%) Alto (60 –100%)

Controle e fiscalização TCE e Câmara TCE e Câmara

Recursos tributários
Reforma tributária com 
acentuada elevação de 

recursos próprios

Forte dependência de 
transferências e baixa 
arrecadação própria
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Desde as obras clássicas de Weber (1992, 1994), Michels 
(1983) e Schumpeter (1976) até os mais recentes estudos 
institucionalistas e historicistas do Estado1, a burocratização 
da gestão pública tem sido um tema recorrente na literatura 
sobre Estado e políticas públicas. Seja porque consideram a 
burocratização inevitável (como no caso prototípico de Max 
Weber), seja porque a consideram necessária ou desejável2, 
esses estudos tendem a compartilhar o argumento segundo 
o qual a burocratização, entendida como o isolamento das 
agências estatais encarregadas de definir e implementar 
políticas, é um meio necessário para a formulação e execu-
ção eficiente de decisões públicas.

COMITê GRAVATAí: GESTÃO PARTICIPATIVA DA ÁGUA 
NO RIO GRANDE DO SUL

Ricardo a. Gutiérrez

1 Para uma visão geral dos estudos neo-institucionalistas e historicistas do estado, 
ver Evans, Rueschemeyer & Skocpol 1985, Steinmo, Thelen & Longstreth 1992, 
Hall & Taylor 1996, Blyth & Varghese 1999, Kohli 2002, Levi 2002. Ver também 
Huntington 1968, Heclo 1974, Krasner 1984.
2 Ver v.g. os estudos sobre autonomia e capacidade do Estado (Skocpol e Finegold 
(1983), Skocpol (1985), Geddes (1990), Sikkink (1993)) ou a literatura sobre ajus-
te estrutural (Haggard e Kaufman (1992  e 1995), Rodrik (1996), Grindle (2000), 
Teichman (2001)).
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Essa interpretação, como é sabido, tem sido amplamen-
te questionada. Em anos recentes, diversos estudos vêm cri-
ticando a burocratização da gestão pública, não somente do 
ponto de vista da legitimidade democrática, mas também 
questionando o seu núcleo mais sensível: o argumento da 
eficiência. O chamado enfoque sinérgico no campo da polí-
tica comparada3, assim como os enfoques participativos de 
políticas públicas4, têm contra-argumentado, por exemplo, 
que a participação dos interessados (stakeholders) é indispen-
sável para a implementação de políticas públicas não somen-
te democráticas mas também sustentáveis. Os que defendem 
o isolamento burocrático argumentam que, somente desse 
modo, é possível acabar com práticas tais como o patrimo-
nialismo, o clientelismo e o favoritismo políticos que trans-
formam toda política pública em um assunto privado. Os 
modernos defensores da formulação participativa de políti-
cas públicas (os que devem em princípio diferenciar-se do 
pluralismo clássico, dos enfoques centrados na sociedade 
civil e dos ataques tout court contra a burocracia estatal) 
argumentam que, pelo contrário, o único modo de acabar 
com a influência dessas práticas na execução de políticas 
públicas é mediante a participação aberta e formal de todos 
os interessados. Argumentam também que somente um 
processo de elaboração de políticas públicas que incorpore 
esses últimos conseguirá neutralizar ou acomodar os confli-
tos de interesses que eventualmente poderiam dificultar o 
êxito de qualquer política.

3 Evans (1997a, 1997b e 2002), Kohli (2002). Ver também Migdal, Kohli e Shue 
(1994), Evans (1995), Linz e Stepan (1996), Tendler (1997). Em sintonia com o 
enfoque sinérgico, pesquisadores brasileiros vêm desenvolvendo durante os últi-
mos anos numerosos estudos sobre os novos “espaços públicos de gestão estatal”. 
Para una visão geral tanto desses novos espaços como da literatura que os aborda, 
ver Dagnino (2002a).
4 Para uma argumentação exaustiva em defesa dos enfoques participativos dentro 
dos policy studies, ver Fischer (2000 e 2003). A literatura sobre descentralização 
também enfatiza a relação virtuosa entre participação e eficiência – ver v.g. Agra-
wal e Ribot (1999), Ribot (2001).
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Durante os últimos dez ou quinze anos, os enfoques 
participativos ou sinérgicos têm tendido a dominar o deba-
te acadêmico sobre a formulação e execução de políticas 
públicas, mas isso não eliminou na prática a tensão entre 
burocracia e participação, nem diminuiu o interesse pela 
construção de “capacidades institucionais” do Estado. Nes-
te artigo, abordarei o debate burocracia versus participação, 
analisando a colaboração entre agentes estatais e atores da 
sociedade civil em um caso específico de gestão pública par-
ticipativa: o funcionamento do Comitê de Bacia Hidrográfi-
ca do Rio Gravataí (de agora em diante, Comitê Gravataí). 
A bacia do rio Gravataí está localizada no Rio Grande do 
Sul, Estado pioneiro na introdução do novo modelo de ges-
tão das águas que vem sendo implementado no Brasil há 
duas décadas e que foi reconhecido nacionalmente median-
te a sanção da Lei Federal das Águas de 1997 (Lei Federal 
9.433/1997). Formado em 1989, o Comitê Gravataí foi um 
dos dois primeiros comitês estaduais5 no Brasil, criado antes 
da sanção não só da Lei Federal de 1997, mas inclusive da 
lei gaúcha das águas de 1994 (Lei Estadual 10.350/1994). 
Outra característica relevante desse comitê remete ao alto 
nível de participação de organizações da sociedade civil (de 
agora em diante, organizações civis) desde a própria cria-
ção do comitê. Ambos aspectos fazem do Comitê Gravataí 
um caso interessante para avaliar o alcance e o potencial da 
participação da sociedade civil na gestão de políticas públi-
cas, um dos pilares do novo modelo de gestão.

Na segunda seção deste artigo, descreverei brevemente 
o processo de reforma da gestão de recursos hídricos que 
vem sendo desenvolvida no Brasil (particularmente no Rio 

5 Ao longo deste trabalho, utilizarei o adjetivo “estadual”, como distinto do epíteto 
“estatal”, para referir-me a tudo aquilo que é relativo ao “Estado” como subunidade 
político-territorial que compõe a federação brasileira. Assim, o adjetivo “estadual” 
será, às vezes, utilizado como sinônimo de gaúcho ou rio-grandense (do sul).
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Grande do Sul) a partir dos anos 1980, no qual enquadra-
se o funcionamento do Comitê Gravataí. Após, analisarei 
a criação e a dinâmica do Comitê Gravataí como um caso 
de alta colaboração entre atores estaduais e não-estaduais. 
Porém, apesar dessa colaboração e da capacidade razoável 
do comitê para deliberar e até tomar decisões, este enfren-
ta sérias dificuldades na hora de efetivar uma resolução ou 
conseguir que as decisões tomadas sejam executadas. Isso 
significa que o comitê está longe de cumprir com os seus 
objetivos e de resolver os problemas em razão dos quais 
foi criado. Assim, na quarta seção, argumentarei que, para 
sobreviver e cumprir minimamente com os seus objetivos, 
um foro de gestão participativa como o Comitê Gravataí tem 
de superar sérios problemas em relação à sua sustentabilida-
de técnica, financeira e política. Na última seção, concluirei 
que a superação desses problemas e, conseqüentemente, a 
sobrevivência e eventual sucesso do comitê dependerão (1) 
da articulação deste último com outros órgaõs estatais e ato-
res sociais, (2) do funcionamento pleno do sistema estadual 
de recursos hídricos e (3) do aval dos máximos decisores 
políticos para que tudo isso aconteça. Por sua vez, em não 
poucas ocasiões, a ação difusa do Estado é vital para susten-
tar a participação dos representantes das organizações civis. 
Assim, ainda em casos de gestão pública amplamente parti-
cipativa como o Comitê Gravatai, a  sua viabilidade depen-
derá de múltiplas formas da ação estatal.

A análise aqui apresentada baseia-se na pesquisa de 
campo realizada no Rio Grande do Sul em três etapas: julho 
de 2001, julho de 2002 e junho de 2004. A pesquisa teve 
por objetivo estudar tanto a criação e operação do Comitê 
Gravataí, como a história da reforma hídrica rio-granden-
se. Para isso, administraram-se entrevistas semi-estruturadas 
com atores pertencentes às mais variadas organizações esta-
tais e não estatais. Essas entrevistas foram complementadas 
com participação em reuniões e locais de diversos tipos, 
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contatos informais com pessoas de algum modo vinculadas 
ao processo de reforma, coleta de documentação oficial e 
revisão bibliográfica.

A pesquisa de campo que nutre este artigo foi realiza-
da no marco do Projeto Marca D’Água (Watermark Project), 
coordenado por Margaret Keck e projetado para durar 
entre 5 e 10 anos. O Projeto Marca D’Água busca estudar 
os aspectos institucionais, políticos e sociais que afetam a 
criação e operação de comitês de bacias hidrográficas ao 
longo de quase todo o Brasil6. Com base no Núcleo de Pes-
quisas Públicas da Universidade de Brasília, o Projeto Marca 
D’Água realizou pesquisas preliminares em mais de vinte 
bacias brasileiras do sul, sudeste, centro-oeste e nordeste, e 
atualmente está realizando uma pesquisa de opinião com 
membros de comitês7. 

Reforma da gestão hídrica e o caso do RS
Múltiplos níveis de decisão. Durante os últimos vinte anos, 

tanto a administração nacional como os governos estaduais 
vêm implementando, ao longo de quase todo o Brasil, um 
modelo integrado, descentralizado e participativo de gestão 
das águas, que aqui chamarei de modelo IDP de gestão. A 
reforma atualmente em curso tem por objetivo instalar um 
novo sistema de gestão que compreende todos os usos da 
água (que se conhece como “gestão integrada” das águas) 
e abarca três níveis subsidiários de decisão: (1) o sistema 
nacional de gestão dos recursos hídricos, (2) os sistemas 

6 Para mais informação sobre o Projeto Marca D’Água, ver Formiga Johnsson e 
Lopes, 2003.
7 As atividades do Projeto Marca D’Água, incluindo a minha pesquisa de cam-
po, têm sido financiadas pelas seguintes organizações: John D. and Catherine  
MacArthur Foundation, William and Flora Hewlett Foundation, The Johns Ho-
pkins University’s Center for a Livable Future, Conselho Nacional de Desenvolvi-
mento Científico e Tecnológico. A minha pesquisa de campo também foi benefi-
ciada com fundos da National Oceanic and Atmospheric Administration.
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estaduais de gestão dos recursos hídricos e (3) os comitês de 
bacia hidrográfica. Enquanto os comitês de bacia hidrográ-
fica são partes-integrantes, seja do sistema nacional, seja de 
um sistema estadual (dependendo do domínio das águas8), 
os sistemas estaduais devem, em princípio, operar em coor-
denação com o sistema nacional de recursos hídricos por 
meio do Conselho Nacional de Recursos Hídricos. 

O novo modelo de gestão. Em 1997, o Congresso Nacional 
brasileiro institucionalizou o modelo IDP de gestão, transfor-
mando-o em referência nacional, mediante a sanção da Lei 
Federal das Águas (Lei 9.433). O modelo consagrado pela 
Lei Federal das Águas baseia-se nos seguintes princípios:

• A água é um bem público.
• A água é um recurso natural limitado provido de valor eco-

nômico, sujeito assim à tarifação pela provisão do serviço.
• O consumo humano e o consumo animal têm, em caso de 

escassez, prioridade no uso da água.
• A bacia hidrográfica é a unidade territorial básica para a ges-

tão das águas.
• A gestão das águas deve contemplar os seus múltiplos usos.
• A gestão das águas deve ser descentralizada e participativa, 

descansando no engajamento ativo de atores públicos, usuá-
rios e a comunidade.

A peça organizacional básica do novo modelo de ges-
tão é o comitê de bacia hidrográfica9, composto por repre-

8 A Constituição Federal de 1988 divide a propriedade das águas em dois domí-
nios: estadual e federal – ver infra.
9 Cabe esclarecer que quando, neste artigo, se fala do “novo” modelo de gestão das 
águas, a referência é feita em função da história da gestão hídrica no Brasil e não 
dos modelos de gestão disponíveis na “comunidade hídrica”. Como se verá depois, 
o modelo adotado tanto pelo governo gaúcho como pelo governo federal é uma 
adaptação do modelo de gestão vigente na França desde faz meio século. Para 
uma visão comparada do modelo francês, ver Barraqué 1997.
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sentantes de: (1) executivos e legislativos federais, estaduais 
e municipais; (2) usuários da água (tanto privados quanto 
públicos) e (3) organizações da sociedade civil vinculadas 
aos recursos hídricos.

Concebidos como instâncias de articulação de todos 
os princípios consagrados pela Lei Federal das Águas, os 
comitês de bacia gozam de uma boa dose de poder delibe-
rativo. Não obstante, devido à estrutura federal de divisão 
de poderes e à estrutura decisória do novo sistema de ges-
tão, as decisões dos comitês devem ser coordenadas (senão, 
subordinadas) às dos conselhos e agências federais e estadu-
ais de recursos hídricos. Ainda mais, os “planos diretores” 
dos comitês devem ser consistentes, em teoria, com o plano 
nacional de recursos hídricos e/ou com o plano estadual 
correspondente10. 

Descentralização da formulação e implementação de políticas. 
A Lei 9.433/1997 efetiva o artigo 21 da Constituição Federal 
de 1988, que obriga as autoridades federais a criar o Siste-
ma Nacional de Gestão dos Recursos Hídricos. A Constitui-
ção Federal de 1988 também divide as águas em dois únicos 
domínios  – o federal e o estadual –, inibindo desse modo os 
domínios privado e municipal11. Essa divisão constitucional 

10 A Lei Federal das Águas estabelece seis instrumentos de gestão: (1) os planos 
de recursos hídricos; (2) o enquadramento das águas; (3) a outorga dos direitos 
de uso das águas; (4) a tarifação pelo uso das águas; (5) o sistema nacional de in-
formação sobre recursos hídricos e (6) as compensações aos municípios. Essa lista 
é replicada, com variações menores, pela legislação da maior parte dos Estados. 
Cada nível de gestão (sistema nacional, sistema estadual, comitê de bacia) deve 
contar com o seu próprio plano. Os planos constituem, por causa da sua natureza 
programática, o instrumento de maior nível e devem supostamente contemplar, 
na sua formulação, o uso dos outros instrumentos. Entre estes, a tarifação pelo 
uso das águas (ou cobrança) é o instrumento mais crítico desde o ponto de vista 
financeiro, dado que tanto a operação dos comitês como as ações e projetos por 
eles aprovados deveriam ser financiados, a partir de certo momento no processo 
de implementação da reforma, mediante cobrança de tarifas pelo uso da água.
11 As águas estaduais compreendem cursos de água localizados exclusivamente em 
um Estado. São federais os cursos de água compartilhados, pelo menos, por dois 
Estados e/ou com algum país vizinho. 
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das águas implica que, na prática, todos os Estados também 
deveriam criar o seu próprio sistema de gestão dos recursos 
hídricos e, ao mesmo tempo, integrá-los, como o estabelece 
a Lei 9.433/1997, ao sistema nacional. Embora a maioria dos 
Estados tenha começado já a sua própria reforma tomando 
o modelo federal como referência, a aplicabilidade da Lei 
9.433/1997 nas águas de domínio estadual tem sido objeto 
de amplo debate em vários Estados. Ainda mais, em Estados 
como Rio Grande do Sul, São Paulo e Ceará, a reforma foi 
iniciada ainda antes de a Lei 9.433/1997 ser discutida e apro-
vada. Em suma, além de os Estados serem tão centrais quan-
to o governo federal e os comitês de bacia na implementa-
ção da reforma, a iniciativa reformista de atores estaduais 
tem sido tão ou mais importante que a dos atores federais.

No caso do Rio Grande do Sul, observa-se que a reforma 
da gestão hídrica começou uma década antes da reforma 
federal, podendo ser destacados três momentos cruciais. 

O primeiro momento foi a criação em 1981, por decre-
to do governador (Decreto 30.132/1981), do primeiro Con-
selho Estadual de Recursos Hídricos (CRH). Embora esse 
Conselho, composto basicamente por secretarias de Estado, 
na prática não tenha funcionado até fins dos anos 1980, a 
sua criação, em 1981, foi importante na posta em marcha 
da reforma por dois motivos. Em primeiro lugar, porque o 
decreto de criação do Conselho já continha, ainda que em 
forma embrionária, vários dos elementos que depois com-
poriam o novo modelo de gestão. Para além da criação do 
CRH, o Decreto 30.132/1981 estipulava a criação do sistema 
estadual de recursos hídricos, o planejamento integrado, a 
elaboração de um plano estadual de recursos hídricos e a 
formação de comitês de bacia, elementos todos que, com 
variações, iriam integrar mais tarde a nova legislação hídri-
ca. Em segundo lugar, porque esse mesmo decreto criava 
os espaços institucionais que depois seriam utilizados pelos 
reformistas em formação para introduzir o novo modelo, 
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isto é, a Secretaria Executiva e a Comissão Consultiva do 
CRH. Apesar de serem órgãos subordinados, a Secretaria 
Executiva e a Comissão Consultiva funcionaram mais ativa-
mente do que o próprio Conselho durante os anos 1980 e 
tornaram-se, de fato, âmbitos em que técnicos e especialistas 
de distintas organizações começaram a interagir e a inter-
cambiar conhecimento e experiências. Daí sairia o grupo 
de reformistas (batizados posteriormente de “pais da refor-
ma”), que dariam impulso à criação dos primeiros comitês 
de bacia e depois redigiriam a lei estadual das águas.

O segundo momento foi a criação, em 1988-1989, dos 
dois primeiros comitês de bacia estaduais em todo o Bra-
sil: Comitê Sinos e Comitê Gravataí. Esses comitês foram 
criados por iniciativa de técnicos estaduais reformistas e 
de organizações civis seguindo o modelo francês de gestão 
de bacias, o mesmo que seria depois adotado pelo gover-
no federal. Em 1994, ainda antes da promulgação da Lei 
Estadual das Águas, foi criado um terceiro comitê: Comitê 
Santa Maria. 

O terceiro momento foi a discussão, desenho e aprova-
ção, entre 1992 e 1994, da Lei Estadual das Águas, sanciona-
da em dezembro de 1994 (Lei 10.350/1994). Por iniciativa 
do então secretário executivo do CRH, essa lei foi elaborada 
pelo grupo de reformistas referido acima, o qual estava inte-
grado na sua quase totalidade por técnicos estaduais que, 
em sua maioria, já tinham participado de algum modo da 
criação dos comitês Sinos e Gravataí.

Tudo isso faz do Rio Grande do Sul um Estado pioneiro 
na introdução da reforma, que teve início não com a dis-
cussão e sanção de uma lei (como no Estado de São Paulo), 
mas com a criação dos comitês.

Participantes na gestão pública. O novo modelo de gestão 
implica uma mudança em relação a quem tem acesso ao 
poder de formular e implementar políticas, de uma admi-
nistração setorial centralizada a uma gestão integrada que 
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é, ao mesmo tempo, participativa e descentralizada. Essa 
mudança pode ser entendida no marco do entusiasmo des-
centralizador e participativo que acompanhou a transição da 
democracia no Brasil e se cristalizou na Constituição Federal 
de 1988. Uma grande variedade de atores públicos e priva-
dos das esferas federal, estadual e municipal tem participado 
no processo de reforma da gestão hídrica; desde funcioná-
rios eleitos e nomeados até organizações da sociedade civil, 
passando por membros do serviço civil e usuários de dife-
rentes setores (saneamento, indústria, agricultura, energia 
etc.). Assim, alguns analistas têm visto no modelo IDP de 
gestão uma ocasião promissora para a expansão do número 
de participantes na formulação de políticas e para outor-
gar aos interessados ou stakeholders uma oportunidade única 
para colaborarem diretamente na gestão pública e verem os 
seus interesses incorporados nas políticas resultantes12. No 
caso do Rio Grande do Sul, técnicos13 estaduais e munici-
pais e membros de organizações civis têm sido, na prática, 
igualmente importantes na criação e operação de comitês. 
Este artigo está orientado, precisamente, a entender como 
se deu, no caso do Comitê Gravataí, a interação entre esses 
grupos, qual foi o seu alcance e quais as suas limitações.

Formação e funcionamento do Comitê Gravataí
Criação, objetivos e estruturação do comitê. O Comitê Grava-

taí foi criado nos fins da década de 1980 como resultado da 
interação entre dois grupos principais: (1) técnicos estadu-
ais e municipais14 e (2) ambientalistas de duas ONGs locais.

12 Ver v.g. Porto (1998) Porto e Azevedo (1999). Ver também Jouravlev (2001)e 
Dourojeanni (2001).
13 Os técnicos constituem um tipo especial de burocratas que podem ser definidos 
do modo seguinte: (1) funcionários do serviço civil que ocupam (2) posições de 
nível médio funcionalmente vinculadas a sua (3) expertise tecnológica ou forma-
ção profissional.
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Por um lado, duas organizações ambientalistas locais15 
foram criadas, entre 1979 e 1986, com o objetivo de proteger 
o meio ambiente e demandar a recuperação da bacia hidro-
gráfica do rio Gravataí, especialmente na área dos banhados 
localizados no trecho superior da bacia16. De acordo com 
essas organizações, as obras de drenagem, realizadas durante 
os anos 1960 pelo governo federal, junto com as práticas irri-
gatórias introduzidas pelos produtores de arroz, reduziram 
o tamanho natural dos banhados, o que por sua vez teve um 
alto impacto negativo no regime hidrológico de toda a bacia. 
Desde o início, a principal demanda dos ambientalistas foi 
com relação à construção de uma represa para recuperar, ao 
menos parcialmente, os banhados e regularizar novamente o 
regime hidrológico da bacia. Segundo vários dos meus entre-
vistados, essa demanda foi a bandeira de luta com a qual os 
ambientalistas locais conseguiram sensibilizar a opinião públi-
ca em favor da proteção ambiental da área dos banhados.

Por outro lado, técnicos estaduais e municipais, vincu-
lados de algum modo à gestão dos recursos hídricos (v.g. 
abastecimento, saneamento básico, planejamento, meio 
ambiente), mostravam-se preocupados com a deterioração 
da qualidade e com a quantidade das águas da bacia. Os téc-
nicos entendiam que essa deterioração devia-se a dois fato-
res: (1) o crescimento urbano e (2) as alterações no regime 

14 A bacia do rio Gravataí compreende território de nove municípios, incluído o 
de Porto Alegre. Todos esses municípios são partes-integrantes, formalmente, da 
Região Metropolitana de Porto Alegre.
15 Associação de Preservação da Natureza Vale do Gravataí (APN-VG) e Associação 
Canoense de Proteção ao Meio Ambiente Natural (Ascapan). Cabe esclarecer que 
essas não são as únicas ONGs ambientalistas atuantes na área, mas sim são as úni-
cas que participam do comitê desde o início.
16 A bacia hidrográfica do rio Gravataí divide-se em duas partes: o trecho superior, for-
mado basicamente pelo Banhado Grande e outros banhados menores, e o trecho in-
ferior, atravessado pelo rio Gravataí propriamente dito, que bordeja a cidade de Porto 
Alegre. O rio Gravataí recolhe as águas do banhado assim como águas de tributários 
menores, desembocando num sistema de lagunas que despeja no Oceano Atlântico.
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hidrológico da bacia, provocadas pelas obras de drenagem 
e irrigação. Esse grupo de técnicos também estava interessa-
do na preservação e recuperação da bacia (tanto dos banha-
dos quanto do rio e seus afluentes) como um meio para 
garantir o abastecimento de água e melhorar o saneamento 
básico da região metropolitana de Porto Alegre.

Assim, técnicos e ambientalistas começaram a interagir 
nos finais dos anos 1980 à procura de uma solução integral 
para os problemas da bacia do Gravataí, que eram, em sua 
visão comum, os seguintes:

• A degradação ambiental e hidrológica da bacia: como recu-
perar e preservar os banhados e o rio Gravataí?

• A deterioração da qualidade e da quantidade de água: como 
garantir o abastecimento de água e o saneamento básico?

Em outubro de 1988, técnicos, ambientalistas e mem-
bros de outras ONGs não ambientalistas17 organizaram 
um “seminário” com o objetivo de discutir os problemas 
da bacia e propor um modelo de gestão para resolvê-los. A 
solução que surgiu desse seminário, por sugestão dos téc-
nicos estaduais, foi criar um comitê de bacia hidrográfica 
com base no modelo francês. Os que participaram do semi-
nário entendiam que um comitê em que estivessem repre-
sentadas as agências públicas, os poderes eletivos locais, os 
usuários e as organizações da sociedade civil seria a melhor 
solução para gerir os problemas da bacia. Conseqüente-
mente, enviaram um projeto de decreto ao governador, 

17 Trata-se basicamente da Associação de Ex-Bolsistas de Alemanha (Aeba), que 
contou, para a organização do seminário, com o apoio do Instituto Goethe. Cabe 
ressaltar que o membro da Aeba, que coordenou a organização do seminário. era 
também um técnico estadual. Isso já expressava um fenômeno mais estenso que, 
depois, iria caracterizar a vida tanto do Comitê Gravataí quanto de outros comitês 
gaúchos: a dupla pertença de vários membros do comitê a organizações estatais e 
a organizações civis (ver infra).
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que, depois das gestões de alguns técnicos estaduais, pro-
mulgou o Decreto 33.125 criando o Comitê Gravataí em 
fevereiro de 1989.

O decreto de criação somente estabelecia que a jurisdi-
ção do novo comitê deveria abranger a área dos banhados e 
o rio Gravataí e os seus afluentes, estipulando que a organi-
zação e operação do comitê deveria reger-se por um estatu-
to redigido pelos primeiros membros do comitê e aprovado 
pelo governador.

Os primeiros membros do comitê, com predomínio de 
técnicos e representantes de organizações civis, aprovaram 
em 1989 o seu estatuto, segundo o qual o comitê teria por 
objetivo promover estudos e projetos referentes ao uso, 
recuperação e conservação dos recursos hídricos da bacia. 
O estatuto definia ainda as seguintes competências:

• Aprovar e supervisar o Plano de Bacia Hidrográfica dentro 
dos lineamentos do Plano de Estadual de Recursos Hídricos.

• Propor à agência ambiental estadual (Fepam) o enquadra-
mento das águas da bacia, discriminando tipos de uso e alvos 
de conservação18.

• Realizar sugestões para a elaboração do Plano de Estadual de 
Recursos Hídricos.

• Propor critérios para determinar os usos da água da bacia.
• Aprovar os valores das tarifas a serem arrecadadas pelo uso 

da água.
• Calcular os custos das obras públicas a serem executadas den-

tro da bacia.

18 O enquadramento das águas é o processo mediante o qual o comitê (ou qual-
quer organização equivalente) define a qualidade das águas a ser alcançada no 
futuro. As águas podem ser classificadas desde Classe 1 (a melhor condição) até 
Classe 4 (a pior condição). Classe Especial é reservada para aqueles casos em que 
a água é absolutamente pura. O enquadramento das águas é extremamente im-
portante, dado que a forma pela qual são hoje definidas as condições esperadas da 
água vai constranger, em teoria, todos os projetos e atividades a serem executados 
no futuro na bacia. 
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• Funcionar como um foro para a discussão dos problemas da 
bacia.

• Conciliar os interesses dos diferentes usuários da água, fun-
cionando como uma primeira instância para a reconciliação 
de eventuais conflitos.

Como pode ser apreciado, o primeiro estatuto outor-
gava ao comitê não somente o status de um corpo consul-
tivo, como também uma boa dose de poder resolutivo e 
deliberativo, convertendo-o em uma espécie de parceiro 
das organizações estaduais engajadas na gestão dos recursos 
hídricos. Em 2000, esse estatuto foi substituído por um regi-
mento interno em função das alterações introduzidas pela 
Lei Estadual das Águas de 1994. Porém, tanto a lei de 1994 
quanto o novo regimento interno estabeleceram os mesmos 
objetivos e competências que o primeiro estatuto, institu-
cionalizando, desse modo, o poder de decisão inicialmente 
outorgado ao comitê.

O comitê é composto atualmente por 40 membros com 
direito a voto e por um número de membros sem voto os 
quais representam os órgãos de fiscalização, outorga e licen-
ciamento. As 40 vagas dos membros com voto distribuem-se 
da seguinte forma:

• 40% para os “usuários” públicos e privados (abastecimento 
humano, saneamento público, indústria, produção agrope-
cuária, mineração e navegação, pesca e recreação);

• 40% para a “população da bacia” (câmaras de vereadores, orga-
nizações da comunidade, associações técnico-profissionais, 
associações de recursos hídricos e organizações ambientais, ins-
tituições de educação superior, sindicatos urbanos e rurais);

• 20% para a “administração direta” (ministérios federais e 
secretarias estaduais).
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Ao longo da história do comitê, técnicos, ambientalistas 
e outros representantes de ONGs ocuparam a maioria das 
vagas e dominaram os órgãos de administração interna, o 
que demonstra e reforça a participação prematura desses 
grupos no comitê.

A ativa participação no comitê de técnicos e represen-
tantes de ONGs contrasta com a baixa participação dos pro-
dutores de arroz19. Durante muito tempo, os arrozeiros do 
trecho superior da bacia foram identificados por ambienta-
listas e técnicos como os principais responsáveis pela degra-
dação ambiental e hidrológica da bacia. De fato, houve, ao 
longo dos anos, fortes disputas e divergências entre produ-
tores de arroz, por um lado, e técnicos e ambientalistas, por 
outro. Em contraste, tem reinado entre esses últimos, nas 
palavras de um dos ambientalistas mais combativos, uma 
“relação conflituosa, mas harmoniosa”, favorecida por uma 
“boa sensibilidade” e também por uma “boa dose de prag-
matismo”. Desde o início, técnicos e ambientalistas, apesar 
de certas divergências técnico-instrumentais, têm concorda-
do sobre os principais problemas da bacia, têm colaborado 
no funcionamento do comitê como uma arena adequada 
para a solução desses problemas e têm debatido todas as 
questões relativas à gestão da bacia. Cada grupo contribui, 
para isso, com diferentes recursos. Os ambientalistas ofere-
cem a sua visão crítica, a sua força de mobilização e aparen-
temente a sua capacidade de interpelar a opinião pública 
em torno aos problemas da bacia. Os técnicos colaboram 
com a sua capacidade de diagnosticar problemas, ofere-
cer soluções e, aparentemente, aceder ao poder político. 
A combinação desses recursos tem sido fundamental para 

19 A participação dos arrozeiros parece ter melhorado em 2003-2004, o que se ma-
nifesta em sua presença nas reuniões do comitê. No entanto, ainda não fica claro 
em que medida as divergências existentes entre os arrozeiros e, por assim dizer, os 
atores urbanos (ONGs e técnicos) já foram superadas.
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a criação do comitê e tem facilitado seu funcionamento de 
forma permanente durante 15 anos.

Principais questões deliberadas. A colaboração e o predo-
mínio de técnicos e ambientalistas manifestam-se nas dis-
cussões e deliberações do comitê. Analisaremos aqui as 
principais questões que, além daquelas vinculadas com a 
estruturação organizacional, foram deliberadas pelo comitê 
ao longo dos seus 15 anos.

A construção de uma barragem para regularizar a vazão 
de água da bacia e recuperar os banhados foi a demanda 
original de uma das ONGs ambientalistas locais (APN-VG), 
constituindo o motivo principal da sua criação. Essa deman-
da foi depois adotada pelo comitê, colocada no centro de 
suas deliberações e complementada com a demanda pela 
transformação da região dos banhados em área de proteção 
ambiental (APA).

Desde o início, os produtores de arroz resistiram à cons-
trução da barragem. Eles temiam (e ainda temem) que uma 
barragem alagasse terrenos previamente ganhos aos banha-
dos graças às obras de drenagem. No entanto, a participa-
ção dos produtores de arroz no comitê foi, pelo menos até 
2001, esporádica, o que facilitou a inclusão dessa questão 
na agenda de discussão do comitê.

Um primeiro projeto com base em estudos feitos pela 
corporação estatal de saneamento (Corsan, membro do 
comitê como “usuário”) não foi aprovado pelo comitê, ale-
gando razões técnicas. Após 1995, a questão da barragem 
perdeu importância nas deliberações do comitê até 2000-
2001, quando um novo estudo foi solicitado a um instituto 
de pesquisa em recursos hídricos (IPH), este também pre-
sente no comitê como “entidade de ensino superior”. 

Os primeiros resultados do estudo do IPH começa-
ram a circular informalmente entre os membros do comitê 
enquanto realizava meu trabalho de campo em 2001. Qua-
se todos os meus entrevistados pensavam nesse momento 
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que uma barragem seria construída, mas a maioria tinha 
dúvidas a respeito da compatibilidade entre a eventual cota 
da barragem e os dois principais objetivos impostos pelo 
enquadramento das águas realizado em 1998: (1) preser-
var a água dos banhados como Classe Especial, isto é, água 
absolutamente pura e (2) “nadar” na desembocadura do rio 
em água de Classe 220. 

Segundo quase todos os entrevistados, o principal con-
flito residia no fato de que, para obter Classe 2 no trecho 
inferior, a barragem deveria ter uma cota tão alta que aca-
baria alagando os banhados em vez de preservá-los. Inver-
samente, se a barragem fosse construída com a cota estrita-
mente necessária para preservar e recuperar os banhados, 
seria impossível obter no trecho inferior um volume de 
água suficiente para obter água Classe 2 e “tomar banho”.

No início de 2002, o estudo do IPH havia terminado, 
correspondendo ao comitê discutir as recomendações que 
se desprendiam desse estudo e tomar alguma decisão a esse 
respeito. O estudo do IPH propunha diferentes alternativas 
de cota e vazão. O comitê devia discutir os resultados do 
estudo e decidir que cota a barragem devia ter. A questão 
esteve na pauta do comitê durante todo o ano 2002 sem 
que se avançasse em sua resolução. Paralelamente, o Depar-
tamento de Recursos Hídricos do Estado e a Secretaria Exe-
cutiva do CRH tinham começado a discutir a elaboração do 
plano de bacia com membros do comitê – ver infra. Uma 
das propostas que começou então a circular foi adiar a deci-
são sobre a construção da barragem para retomá-la junto 
com a discussão e aprovação do plano de bacia. Essa foi 
finalmente a posição adotada pelo comitê em fins de 2002. 
Na prática, isso levou a que nenhuma decisão fosse tomada 
até o presente, devido à demora em definir os termos de 
referência para a elaboração do plano de bacia.

20 Ver nota 18 e infra.
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Por trás da decisão tomada pelo comitê em 2002 de 
adiar a discussão, estava o pressuposto segundo o qual, 
antes de decidir qualquer intervenção na bacia, era neces-
sário determinar as metas e estratégias gerais do comitê, as 
quais deveriam estar, supostamente, contidas no plano de 
bacia. Assim, o comitê teria suspendido temporariamen-
te a concretização de sua bandeira de luta original a favor 
do princípio de gestão integrada, cuja expressão máxima 
deveria ser o plano de bacia. Existem, no entanto, outros 
dois motivos que também poderiam explicar o porquê de 
os membros do comitê adiar a decisão sobre que tipo de  
barragem queriam construir. Em primeiro lugar, embo-
ra todos concordassem em que uma barragem deveria ser 
construída, dada a importância simbólica e histórica dessa 
questão, ganhava força dentro do comitê a opinião daque-
les que achavam pouco viável compatibilizar tecnicamente a 
recuperação dos banhados (objetivo original da construção 
da barragem) com o enquadramento das águas aprovado 
em 1998. Em segundo lugar, parece que as probabilidades 
de que o governo estadual decidisse financiar a construção 
de uma barragem eram, dadas as restrições orçamentárias 
do estado, muito baixas. Assim, o comitê teria encontrado 
no adiamento para um futuro não imediato uma maneira 
de postergar outras discussões que iam bem além da cons-
trução da barragem.

O processo de enquadramento das águas começou em 
1995 como um esforço conjunto do comitê e da agência 
estadual encarregada do controle ambiental (Fepam). Foi 
criada uma comissão de trabalho para centralizar todos os 
dados disponíveis e viabilizar a participação da comunidade. 
Tal como fora definido por essa comissão, o processo deve-
ria incluir várias instâncias de consulta pública, tais como 
reuniões e seminários abertos à “população”. As reuniões e 
seminários eram realizados a pedido dos membros do comi-
tê. Realizou-se, pelo menos, uma reunião por município.
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Depois de efetuadas todas as consultas, os membros 
do comitê discutiram várias alternativas e aprovaram uma 
proposta final que foi enviada à Fepam. Após considerar 
a proposta do comitê, a Fepam preparou a sua própria 
proposta, que diferia da primeira em relação ao enqua-
dramento das águas do trecho inferior da bacia (o rio Gra-
vataí). Enquanto o comitê propunha classificá-las como 
Classe 2* (Classe 2 asterisco), uma média entre a Classe 2 
e Classe 321, a Fepam sugeria classificá-las como Classe 3, 
ou seja, um enquadramento menos exigente do que o pro-
posto pelo comitê.

Ambas as propostas foram apresentadas e discutidas 
numa assembléia aberta ou “audiência pública”, na qual a 
maioria dos participantes votou pela classificação do trecho 
inferior da bacia como Classe 2, exigindo, desse modo, usos 
da água que não são possíveis com águas Classe 3. Como 
alguns técnicos entrevistados manifestaram, “eles [os que 
originariamente propuseram Classe 2* e depois Classe 2] 
queriam nadar no trecho inferior, e não é possível nadar 
com água Classe 3”. Submetendo-se ao princípio de “parti-
cipação popular”, a Fepam aceitou a decisão tomada pela 
“audiência pública”, e a correspondente secretaria de esta-
do (Saúde e Meio Ambiente) aprovou-a em 1998 (Portaria 
SSMA 02/1998).

No começo, as opiniões de técnicos e ambientalistas 
entrevistados sobre o enquadramento das águas eram cla-
ramente divergentes, tanto dentro como fora do comitê. 
Enquanto os ambientalistas promoveram o enquadramen-
to do trecho inferior primeiro como Classe 2* e depois 
como Classe 2, quase todos os técnicos entrevistados eram 
contrários a essas propostas por considerá-las “demasiado 

21 Segundo um entrevistado, a Classe 2* proposta pelo comitê equivalia à água 
Classe 3, com uma única exceção: a ausência de coliformes, característica impres-
cindível da água Classe 2.
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exigentes”, “impossíveis” ou “inviáveis”22. De fato, muitos 
técnicos achavam que a proposta aprovada pela “audiên-
cia pública” era basicamente a proposta dos ambientalis-
tas. Porém, eles admitiam que o processo de consulta em 
si tinha sido legítimo e esclareciam que as suas críticas se 
referiam somente aos resultados alcançados e não ao pró-
prio processo. 

No momento em que estava fazendo o meu trabalho 
de campo em 2002, diante de uma nova rodada de debate 
sobre a construção de uma barragem, não só os técnicos, 
mas também outros membros do comitê pareciam admitir 
que o enquadramento das águas aprovado em 1998 seria 
inviável e poderia ser submetido a uma revisão. Em 2003, 
por causa da discussão dos termos de referência para con-
tratar consultores para desenhar o plano de bacia do comi-
tê, a possibilidade de revisar o enquadramento das águas 
instalou-se com mais força entre os membros do comitê. Em 
setembro de 2003, o comitê resolveu, ante uma proposta 
da Secretaria Executiva do CRH, “revisar o enquadramento 
no processo de construção do Plano”, tal como consta na 
Ata da Reunião Ordinária n. 170 do comitê. Desse modo, 
as dúvidas sobre a viabilidade técnica do enquadramento 
aprovado em 1998 foram formalizadas, levando ao adia-
mento da resolução definitiva da questão para o momento 
de elaboração do plano de bacia.

Segundo a legislação vigente, o plano de bacia23 deve 
ser elaborado pelo braço executivo do comitê: a agência 

22 Para além de criticar a inviabilidade dessas propostas, os técnicos também argu-
mentavam que a proposta original do comitê para o trecho inferior não tinha sus-
tento legal, dado que as classes estavam predefinidas por uma resolução do Cona-
ma (Resolução Conama 20/86), que não contemplava nenhuma Classe 2 asterisco.
23 Ver nota 10 a importância do plano de bacia e a sua vinculação com os outros 
instrumentos de gestão.
24 Segundo a lei gaúcha das águas de 1994, as agências constituem os braços exe-
cutivos dos comitês, competindo a elas duas funções fundamentais: o subsidio 
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de bacia24, ficando no poder do comitê aprovar ou não o 
plano elaborado pela agência. Mas as agências de bacia 
ainda não foram criadas no Rio Grande do Sul, devido, 
em grande medida, às restrições orçamentárias do gover-
no estadual. Não obstante, os órgãos superiores do siste-
ma estadual de recursos hídricos (o Departamento de 
Recursos Hídricos – DRH/Sema – e a Secretaria Executiva 
do CRH) decidiram, em 2001, que não se deveria esperar 
pelas agências para começar a elaborar os planos de bacia 
dos comitês já instalados. Assim, montaram um esquema 
de trabalho cujo primeiro passo consiste na formação de 
grupos de trabalho conjuntos com representantes da DRH, 
do CRH, de outros órgãos estaduais e do comitê de cada 
bacia. Esse grupo deve desenhar termos de referência para 
depois contratar consultores externos que elaborarão os 
planos de bacia. O comitê discute e aprova os termos de 
referência e, posteriormente, abre-se uma licitação públi-
ca para contratar consultores externos. A contratação dos 
consultores é financiada pelo Fundo Estadual de Recursos 
Hídricos (FRH), administrado pelo CRH25. Os consultores 
devem elaborar uma proposta de plano que, finalmente, 
deve ser aprovada pelo comitê.

Os termos de referência para elaborar o plano de 
bacia do Gravataí começaram a ser discutidos no início 
de 2002. A discussão dentro do comitê e entre o comi-
tê e os órgãos estaduais (DRH e Secretaria Executiva do 
CRH) avançou lentamente. A discussão esteve “enrolada”, 

operacional e técnico das deliberações do comitê e a arrecadação e aplicação da 
cobrança pelo uso da água, conforme critérios e valores aprovados pelo comitê. A 
lei federal de 1997 estabelece funções similares para as agências de bacias federais, 
mas com uma importante diferença no que diz respeito à cobrança: enquanto a 
lei federal diz que os valores arrecadados devem ser aplicados preferentemente na 
bacia hidrográfica em que foram gerados, a lei gaúcha determina que esses valores 
serão aplicados exclusivamente e sem transferência na bacia de origem.
25 Na seção seguinte, discutir-se-á mais em detalhe o papel das agências, da cobran-
ça e do FRH.
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conforme expressão de um técnico entrevistado, em tor-
no de três questões: (1) a construção da barragem, (2) o 
enquadramento das águas e (3) os estudos que deveriam 
ser feitos para elaborar a primeira parte do plano de bacia, 
isto é, o diagnóstico da bacia do rio Gravataí. Enquanto as 
duas primeiras questões já foram resolvidas, mediante a 
sua “integração” no processo de elaboração do plano de 
bacia, a Secretaria Executiva do CRH e os membros do 
comitê ainda estavam discutindo, em 2004, quais estudos 
deveriam ser realizados para a elaboração do diagnóstico. 
Por sugestão daquela Secretaria, o comitê decidiu “siste-
matizar” os vários estudos já existentes e complementá-
los com estudos que fossem necessários. Contudo, quan-
do este artigo estava sendo finalizado, ainda não se tinha 
acordado como fazer o primeiro, nem quais estudos com-
plementares deveriam ser realizados.

A discussão dos termos de referência leva já dois anos e 
ainda não está claro quando serão definitivamente aprova-
dos. Supondo que sejam aprovados no início de 2005, ain-
da haverá que esperar a licitação pública e depois o tempo 
que demore  para elaborar o plano de bacia e aprová-lo. De 
acordo com os membros da diretoria do comitê, poderia 
levar uns dois anos. Isso implica que, não somente a elabo-
ração do plano de bacia, mas também todas as questões cuja 
decisão ficara sujeita à  sua aprovação não serão resolvidas, 
pelo menos, nos próximos dois anos.

Da análise das questões até agora tratadas pelos seus 
membros, deduz-se que o Comitê Gravataí tem tido uma 
capacidade razoável para deliberar e até tomar algumas 
decisões, mas ainda carece de capacidade para conseguir 
que as suas decisões se efetivem. Como se observa nos casos 
analisados mais em detalhe, o comitê enfrenta sérias difi-
culdades na hora de alcançar uma resolução definitiva ou 
conseguir que as decisões tomadas sejam executadas. Mas 
antes de abordar mais profundamente essas dificuldades, 
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repassemos primeiro o que o comitê tem conseguido nos 
seus quinze anos de vida.

Resultados positivos alcançados. O primeiro êxito do comi-
tê reside, no meu entender, na sua própria formação. Cria-
do em 1989, o Comitê Gravataí foi um dos dois primeiros 
comitês estaduais organizados em todo o Brasil, anterior 
à lei hídrica estadual (1994) e à federal (1997). O Comitê 
Gravataí constitui, ao menos em termos político-adminis-
trativos, um caso de criação de baixo para cima: desde o 
nível local para o nível estadual e desde o estadual para o 
nível federal. Esse fato, por si só, junto com o reconheci-
mento feito pela legislação federal e a estadual da figura do 
comitê, faz do Comitê Gravataí uma espécie de caso piloto 
do ponto de vista da atual reforma da gestão dos recursos 
hídricos no Brasil.

Além da sua criação local e prematura, o comitê alcan-
çou outros resultados positivos que merecem ser destacados:

• Aceitável grau de deliberação de questões relativas à bacia: 
além das questões acima apresentadas, isso se expressa tam-
bém em questões tais como (1) a estruturação do comitê e 
(2) a criação de uma área de proteção ambiental na área dos 
banhados.

• Alto nível de participação das organizações civis no comitê: 
não somente ONGs ambientalistas como também associações 
profissionais têm tido uma importante participação desde a 
origem do comitê.

• Funcionamento do comitê como uma arena para a mediação 
de conflitos específicos: o comitê já demonstrou, em alguns 
casos específicos, que pode funcionar como uma instância 
para a resolução de conflitos, embora não seja claro ainda 
quão extenso é, ou poderia chegar a ser, esse poder.

Certamente, a obtenção desses resultados não significa 
que o comitê tenha resolvido imediatamente os problemas 
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pelos quais foi criado em 1989, nem que tenha alcançado 
os objetivos declarados, mas sugere que o Comitê Gravataí 
pode estar no caminho certo. Em todo caso, é claro que o 
comitê tem obtido sucesso no que diz respeito à colabora-
ção entre atores estatais e atores da sociedade civil na gestão 
pública, principalmente quando comparado a outros comi-
tês e organismos de bacia26.

Esse sucesso explica-se, em parte, pela pré-existência 
de corpos técnicos estaduais relativamente consolidados e 
de organizações civis – ambientalistas e não ambientalistas 
– arraigadas na sociedade gaúcha. Este artigo não objetiva 
dar conta daquela preexistência, mas pretende assinalar a 
importância relativa da burocracia e dos aparelhos estatais 
(estaduais e municipais) na introdução e implementação da 
reforma estadual. A participação de técnicos e membros de 
organizações civis pode ser representada mediante a seguin-
te metáfora mecânica: se ambos os grupos têm contribuído 
com a energia necessária para lançar e sustentar a reforma, 
os técnicos têm constituído, de fato, o seu motor.

Por um lado, os técnicos contribuíram com o modelo e 
o conhecimento especializado necessários para impulsionar 
e sustentar a reforma estadual27. Por outro lado, as organiza-
ções às quais os técnicos pertencem têm garantido o funcio-
namento permanente dos comitês de diversas maneiras:

• Outorgando, em muitos casos, o suporte operativo dos comi-
tês. É o caso, por exemplo, do Comitê Gravataí, cuja secre-
taria executiva foi sucessivamente exercida por técnicos de 

26 Para uma primeira comparação dos comitês e organismos de bacia brasileiros, 
ver Formiga Johnsson e Lopes (2003) e os relatórios por bacia do Projeto Marca 
D’Água (www.marcadagua.org.br). Para uma visão geral das organizações de ges-
tão participativa no Brasil, ver Dagnino (2002a).
27 É importante notar que o aporte cognitivo dos técnicos não se reduz à apli-
cação do conhecimento científico-tecnológico, tal como fica demonstrado, pelo 
fato mesmo de que tenham sido os técnicos os que propuseram o modelo IDP de 
gestão, o que não pode deduzir-se de nenhuma pesquisa científica. 
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uma agência estadual (Metroplan), a qual também colabora 
com gastos fixos de infra-estrutura e material de trabalho (a 
sede do comitê funciona nos escritórios da Metroplan).

• Viabilizando, com tempo e diárias (viáticos), a participação 
dos membros dos comitês. Isso é obvio no caso dos próprios 
técnicos, mas pode ser visto também no caso de representantes 
de “dupla camiseta” ou dupla filiação28. Esses últimos, mesmo 
que representem as organizações civis, costumam participar 
das reuniões de comitês graças ao tempo e às diárias colocadas 
à disposição pelas organizações estatais às quais pertencem.

• Facilitando a vinculação com as instâncias superiores de deci-
são. Nem sempre é fácil rastrear a conexão de membros de 
comitês e daqueles que participam mais ativamente na refor-
ma com as instâncias superiores de decisão, mas é claro que 
as decisões-chave são geralmente canalizadas mediante (ou 
obtidas graças a) técnicos que, seja por ligações burocráticas, 
seja por contatos político-partidários, parecem ter mais aces-
so aos poderes máximos de decisão do que os outros partici-
pantes na reforma.

No entanto, o Comitê Gravataí apresenta uma variação 
interessante devido à alta participação de ambientalistas e, 
embora em uma posição menos predominante, membros 
de outras organizações civis. Além do mais, vários dos temas 
mais debatidos pelo comitê foram introduzidos por inicia-
tiva dessas organizações, como o caso típico da construção 
da barragem. Dois destaques merecem, no entanto, ser fei-
tos. Primeiro, boa parte dos representantes das categorias 
“associações civis técnico-profissionais” e “associações civis 
de recursos hídricos e organizações ambientalistas” (clara-
mente os representantes de organizações civis mais ativos 

28 Ver nota 26. Conforme se depreende de pesquisas preliminares próprias e do 
Projeto Marca D’Água, o fenômeno dos representantes de “dupla camiseta” esten-
de-se não só ao Comitê Gravatai, como também ao Rio Grande do Sul. 
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no comitê) ou veste a “dupla camiseta” técnico estadual/
sociedade civil, ou depende, para o seu desenvolvimento 
profissional, de recursos públicos via consultorias, estudos, 
pesquisas etc. Segundo, os ambientalistas mais ativos e mili-
tantes dentro do comitê, mesmo não sendo técnicos, são 
assessores ou funcionários políticos de uma prefeitura da 
bacia; por isso, podem dispor, segundo um ambientalista 
entrevistado, de tempo, recursos (na forma de diárias) e 
outros subsídios organizacionais para participar das ativida-
des tanto do comitê como de outros foros participativos.

Daqui se conclui que os limites entre Estado e socieda-
de nem sempre são claramente delimitáveis e que as formas 
pelas quais o Estado “sustenta” a operação dos comitês são 
múltiplas e, às vezes, difusas. Isso quer dizer que, em foros 
como o Comitê Gravataí, a interação ou imbricação entre 
Estado e sociedade está, de algum modo, “aquém” da cola-
boração entre atores pertencentes a âmbitos claramente 
diferenciados. Isso não invalida a idéia de que existe uma 
interação ou colaboração entre atores estatais e não-estatais, 
mas aponta nuances que são importantes para entender 
como essa interação realmente se opera no Comitê Grava-
taí. Voltarei a esse ponto na conclusão. 

Limites da gestão participativa
Conseguir a interação e colaboração entre atores estatais e 
atores sociais é, sem dúvida, um primeiro passo fundamental 
para garantir a viabilidade de políticas públicas participativas. 
Mas isso não é suficiente. É necessário também que essas polí-
ticas produzam resultados de modo eficiente. É ainda muito 
cedo para avaliar a eficiência dos comitês de bacia gaúchos. 
Primeiro porque não existem ainda modelos claros para rea-
lizar essa avaliação. Segundo e fundamental, porque todos 
os instrumentos que supostamente deveriam sustentar uma 
gestão integrada e eficiente dos recursos hídricos não foram 
ainda integralmente implementados (nem no Rio Grande do 
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Sul nem no resto do Brasil)29. Seja como for, é claro que o 
comitê tem tido até agora mais capacidade para deliberar do 
que para alcançar resultados concretos. Reverter essa situa-
ção equivale a enfrentar, tal como se expressa claramente no 
Comitê Gravataí, a tarefa múltipla de conseguir a sustentabi-
lidade técnica, financeira e política dos comitês. Garantir a 
sustentabilidade nessas três dimensões será fundamental para 
que o Comitê Gravataí, assim como qualquer outro comitê, 
possa cumprir com os seus objetivos declarados, isto é. empre-
ender estudos e projetos que garantam o uso eficiente, a recu-
peração e a conservação dos recursos hídricos da bacia.

Sustentabilidade técnica. Distintas questões até agora dis-
cutidas pelo Comitê Gravataí demonstram como, desde a 
própria ótica dos atores envolvidos, uma decisão perfeita-
mente participativa e democrática carece, ademais, de uma 
sólida base técnica. 

A discussão sobre a construção de uma barragem tem sido 
fortemente mediada pelo conhecimento tecnológico. Como 
já vimos, um primeiro estudo, realizado em 1995, foi rejei-
tado por falta de confiabilidade técnica. A discussão poste-
rior esteve centrada na preparação e nos resultados de um 
novo estudo, o que impôs o seu próprio ritmo aos prazos e 
aos termos da discussão. Porém, esse caso também mostra 
que a proposta técnica não é suficiente e que sempre é pre-
ciso uma decisão política por parte do comitê, a qual, por 
sua vez, está sujeita a decisões financeiras e políticas da par-
te dos órgãos estaduais pertinentes. Ainda assim, também 
demonstra claramente que nenhuma alternativa poderia 
ser nem sequer considerada caso faltasse um estudo técnico 
de reconhecida qualidade. 

Algo semelhante sucede com o plano de bacia cujos ter-
mos de referência estão sendo atualmente discutidos. Além 

29 Dificuldades semelhantes são assinaladas por Tatagiba (2002) na sua análise dos 
conselhos gestores.
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do fato de ser necessária a contratação de consultores com 
conhecimento especializado para desenhar o plano, é pre-
ciso tomar em consideração que boa parte das discussões 
dentro do comitê e entre este e os órgãos estaduais sobre 
como definir os termos de referência centra-se nos estudos 
necessários para realizar o diagnóstico-base do futuro pla-
no. Nesse caso, a discussão parece ter avançado mais do que 
no caso da barragem. Os membros do comitê acordaram 
com a Secretaria Executiva do CRH que somente seriam fei-
tos estudos complementares aos já existentes, embora ainda 
não tenham sido definidos quais. Mas o tempo e a energia 
consumidos em discutir essa questão mostram quão impor-
tante é, para os membros do comitê (e não somente para os 
representantes técnicos), o suporte técnico das decisões a 
serem tomadas.

Outras duas questões mostram mais nitidamente a 
importância outorgada ao respaldo técnico na deliberação 
e tomada de decisões: o enquadramento das águas e a cria-
ção de uma agência de bacia.

Embora concordassem em reconhecer a legitimidade 
do processo, os técnicos estaduais manifestaram, desde o 
início, as suas dúvidas a respeito da sustentabilidade técnica 
do enquadramento das águas proposto pelo comitê e, final-
mente, aprovado30. Isso sugere que uma decisão perfeita-
mente participativa e democrática poderia ser insustentável 
do ponto de vista técnico. E essa não é somente a opinião 
dos técnicos: de modo crescente, outros membros do comi-
tê começaram a questionar-se sobre a viabilidade do enqua-
dramento aprovado, chegando o comitê a admitir que, 
como parte do futuro plano de bacia, as metas propostas 
por esse enquadramento poderiam ser revisadas.

30 Note-se que estamos a falar não de tecnocratas isolacionistas, mas de técnicos 
reformistas, os mesmos que introduziram o novo modelo de gestão participativa 
e/ou o têm apoiado.
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É importante notar, no entanto, que alguns técnicos 
entrevistados31 não coincidem com essa visão negativa sobre 
o enquadramento das águas do Gravataí. Segundo esses téc-
nicos, não importa que as metas propostas sejam demasiado 
exigentes ou pareçam inviáveis na medida em que se trata 
de metas a serem alcançadas num futuro indeterminado. 
Eles ressaltam que se trata de alvos que funcionam quase 
utopicamente, como ideais que podem guiar a ação e que, 
como tais, não precisam ser modificados; que o que real-
mente importa é determinar as metas intermediárias – os 
objetivos alcançáveis num prazo determinado e perante as 
condições atuais – sem que isso implique modificar as metas 
ideais que funcionam como horizonte último da ação. O 
que está implícito nessa contra-crítica é que não é neces-
sário modificar o enquadramento das águas já aprovado 
para determinar as metas do plano de bacia em processo 
de definição, para o qual é necessário somente fixar metas 
hoje alcançáveis, as quais, em todo caso, sirvam como passos 
intermediários daquelas metas ideais.

Por mais compreensível que essa contracrítica possa 
ser, o certo é que os membros do comitê estão atualmente 
dispostos a revisar o enquadramento original, fundamen-
tando-se em dúvidas sobre a sua viabilidade técnica e sobre 
a sua compatibilidade com projetos e ações que poderiam 
eventualmente implementar-se para melhorar as condições 
da bacia.

A agência de bacia é peça central do novo modelo de ges-
tão, definida, tanto na lei estadual de 1994 como na fede-
ral de 1997, como o braço executivo do comitê. Segundo 
essa legislação, as agências têm por função assistir operativa 
e tecnicamente os comitês na implementação das decisões 

31 Trata-se de técnicos estaduais não pertencentes ao Comitê Gravataí, mas de 
grande importância, ou no desenho da política estadual, ou na implementação do 
enquadramento das águas em todas as bacias gaúchas.
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por eles tomadas. Os estudos necessários para discutir a 
construção da barragem e a elaboração do plano de bacia, 
por exemplo, deveriam ser feitos ou coordenados por uma 
agência. Tarefas operativas e de assessoramento hoje realiza-
das pela secretaria executiva e pela comissão permanente de 
assessoramento do comitê também corresponderiam à agên-
cia; aqueles corpos poderiam, de fato, carecer de sentido 
diante do funcionamento da agência. Mas as agências não 
somente devem assistir o comitê tecnicamente. Também têm 
designada por lei uma função fundamental para a execução 
de projetos e ações aprovados pelos comitês: a cobrança. As 
agências devem assistir os comitês na definição técnica dos 
valores a serem cobrados e, o que é mais crucial, na arreca-
dação desses valores, uma vez que está garantido por lei que 
esses valores sejam aplicados na bacia de origem.

Como vemos, a agência tem, no modelo sob implemen-
tação, uma importância fundamental do ponto de vista téc-
nico e financeiro. Apesar disso, nenhuma agência foi até 
agora criada no Rio Grande do Sul como um todo, assim 
como na imensa maioria das bacias brasileiras.

Durante o Terceiro Encontro Estadual de Bacias Hidrográfi-
cas do Rio Grande do Sul, realizado em Porto Alegre em maio 
de 2004, os próprios membros de comitês ressaltaram a 
centralidade da agência. O papel das agências foi um dos 
temas centrais durante os debates sobre a implementação 
da reforma. Aí podia ser escutada a opinião generalizada 
de que a criação de agências era fundamental para brin-
dar apoio técnico aos comitês, uma vez que sem elas seria 
impossível avançar na implementação da reforma. Cientes 
das restrições orçamentárias do governo estadual, os comi-
tês participantes do encontro resolveram propor, por suges-
tão de um dos “pais da reforma”, a criação de uma “Agência 
Zero”. Tratar-se-ia de uma primeira agência piloto ou transi-
tória que se formaria com pessoal de repartições estatais já 
existentes, as quais deveriam “ceder” alguns dos seus funcio-
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nários para integrar o corpo de funcionários da nova agên-
cia; desse modo, argumentava-se, a criação dessa primeira 
agência não demandaria gastos extras de pessoal. Aos olhos 
dos que a propunham, a Agência Zero oferecia uma solu-
ção viável perante as restrições orçamentárias do Estado. No 
entanto, até o momento de escrever este trabalho nenhuma 
agência havia sido criada, e não está claro sequer que a pro-
posta da Agência Zero tenha chegado alguma vez às mãos do 
governador e/ou dos membros da assembléia legislativa.

A demanda de criação de agências como suporte técni-
co vincula-se com outra demanda permanente, não somen-
te dos membros dos comitês gaúchos, mas de quase todos os 
que participam no processo de reforma ao longo do Brasil: 
capacitação para os membros dos comitês, especialmente 
para os representantes da sociedade civil. Existe uma opi-
nião bastante difundida, segundo a qual os membros dos 
comitês não possuem a capacidade necessária para enten-
der o processo de reforma e participar ativamente nele, seja 
porque não compreendem bem o novo modelo de gestão, 
seja porque carecem da formação requerida para enten-
der os aspectos técnicos das questões discutidas32. Assim, a 
demanda por programas de capacitação denota a falta de 
capacidade dos participantes, ao mesmo tempo que é apre-
sentada como uma solução para ela33. Expressa, por outros 
meios, a importância que os participantes outorgam, no 
processo de reforma, à sustentabilidade técnica das discus-
sões e das decisões tomadas.

32 A validade dessa opinião poderia ser colocada em dúvida em comitês como os 
gaúchos, nos quais não poucos representantes da sociedade civil contam com um 
nível de formação e um treinamento profissional semelhantes aos dos técnicos 
(comunicação pessoal com Janine Haase, pesquisadora do Projeto Marca D’Água 
e doutoranda em ecologia da Universidade Federal de Rio Grande do Sul). No 
entanto, os comitês gaúchos, o Comitê Gravataí incluído, não são alheios às de-
mandas por capacitação. 
33 Ver, em sentido análogo, a análise de Dagnino (2000b: 283-285) e Tatagiba 
(2002: 69-73) sobre os “espaços públicos de gestão estatal”.
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Sustentabilidade financeira. As agências não só são funda-
mentais como suporte técnico dos comitês, isto é, na pro-
visão de estudos e conhecimentos para a tomada eficiente 
de decisões, como cumprem também funções operativas 
importantes para a implementação dessas decisões. Deci-
siva entre essas funções é a cobrança das tarifas pelo uso 
da água. Segundo o novo marco legal, a cobrança é cen-
tral para o funcionamento dos comitês, na medida em que 
todos os gastos operativos, os estudos necessários e os proje-
tos e ações aprovados pelo comitê deveriam ser financiados 
mediante ela. Daí que a não-implementação da cobrança, 
na maioria dos comitês brasileiros, se traduza, na prática, 
numa forte limitação da sua capacidade de ação.

No Rio Grande do Sul, existe um Fundo de Recur-
sos Hídricos (FRH) que compensa parcialmente a fal-
ta de cobrança. Criado em 1989, o FRH integra-se, entre 
outros recursos, com parcelas da compensação financeira 
pela exploração hidroelétrica. O FRH é administrado pelo 
CRH, o qual é presidido pela Secretaria Estadual de Meio 
Ambiente e está composto por outras secretarias de Estado, 
tendo sido incorporados, em anos recentes, seis represen-
tantes de comitês de bacia. Os comitês recebem do fundo 
um valor fixo para os seus gastos operativos (50.000 reais 
anuais por comitê). Para além desse montante, é o CRH 
que decide como investir os recursos do FRH nas bacias do 
Estado. Isso significa que os comitês não decidem direta e 
autonomamente sobre a alocação de recursos para ações 
e projetos a serem executados nas suas respectivas bacias; 
somente podem fazê-lo indiretamente (e junto com outros 
atores) por meio dos seus representantes no CRH.

Os recursos fornecidos pelo FRH, especialmente a verba 
destinada a cobrir gastos operativos, podem ajudar a expli-
car a sobrevivência dos comitês apesar da implementação 
incompleta da reforma. No entanto, esses recursos são insu-
ficientes para alcançar os objetivos declarados do Comitê 
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Gravataí e dos outros comitês. Por isso, a falta de cobrança 
continua sendo crítica, uma vez que se traduz na falta de 
recursos para a execução de programas e projetos. Traduz-se 
também na falta de autonomia para tomar decisões, compo-
nente central do novo modelo de gestão. Em definitivo, os 
princípios de descentralização e participação implicam auto-
nomia decisória, e somente pode haver autonomia decisória 
onde há um grau razoável de autonomia financeira.

Existem, na prática, obstáculos legais e políticos para 
a implementação da cobrança. Os obstáculos legais estão 
vinculados, em parte, à novidade jurídica da agência e da 
cobrança, mas também à própria forma pela qual a imple-
mentação da reforma foi legalmente preconcebida. Segun-
do a legislação vigente, para haver cobrança deve existir 
uma agência. Para criar uma agência, como já vimos, é pre-
ciso orçamento. E, perante as restrições orçamentárias do 
governo – ou perante a falta de vontade política para “inves-
tir” na criação de agências –, existiria uma única forma de 
financiar a criação de agências: mediante a cobrança. Com o 
que se fecha o círculo vicioso no qual atualmente se encon-
tra presa a criação de agências no Rio Grande do Sul. É 
obvio que, para romper esse círculo, é necessário haver von-
tade política, seja para criar uma agência, ainda sem contar 
com o ingresso da cobrança (a proposta de uma “Agência 
Zero” vai nesse sentido), seja para começar a implementar a 
cobrança, ainda sem ter agências de bacia criadas (possibi-
lidade que, por enquanto, parece não ser contemplada no 
Rio Grande do Sul). Assim, vemos que a criação da agên-
cia e a implementação da cobrança, de maneira similar às 
outras questões até aqui analisadas, se enfrentam com obs-
táculos políticos, o que nos leva ao problema da sustentati-
bilidade política.

Sustentabilidade política.  Os problemas de sustentabilida-
de técnica e de sustentabilidade financeira remetem à falta 
de apoio ou aval político para completar a reforma. Assim, 
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a falta de apoio firme por parte dos máximos poderes de 
decisão prejudica a capacidade do comitê para executar 
planos e programas de ação, o que, por sua vez, pode afetar 
a legitimidade e a participação no funcionamento do Comi-
tê Gravataí e em outros comitês rio-grandenses, bem como 
o interesse por eles.

A falta de apoio político tem diferentes raízes:

• As restrições orçamentárias do governo estadual, as que se 
traduzem, por exemplo, na não criação de agências.

• A não percepção clara do que é a cobrança pelo uso da 
água. Não são poucos os que confundem a tarifa com um 
novo imposto, e não seria de estranhar que os políticos assim 
o fizessem. Nesse caso, será difícil convencer os políticos a 
implementar o que, aos olhos deles, converter-se-ia em um 
novo imposto e, como tal, poderia resultar impopular.

• A não prioridade do tema água diante de temas tais como 
a pobreza, o desemprego e a insegurança. Num contexto 
de restrição orçamentária, água e recursos naturais costu-
mam ser, ceteris paribus, relegados na alocação dos recursos 
escassos.

No caso específico da cobrança, não deveria descar-
tar-se a pressão de grupos de interesse contrários a ela. No 
entanto, é preciso notar que certos usuários parecem dis-
postos a implementar a cobrança na medida em que a visu-
alizam como uma garantia maior para o fornecimento de 
água, embora possa haver divergências entre usuários com 
relação a quem pagar e quanto se deve pagar. Em todo caso, 
é de esperar-se que questões como essas começarão a ficar 
mais claras quando a cobrança passe a ser discutida mais 
abertamente.

Tudo isso não quer dizer que o Comitê Gravataí e/ou 
a reforma gaúcha estejam condenados ao fracasso. Tudo 
dependerá, em definitivo, de forma pela qual os participan-
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tes na reforma conseguirão o apoio político necessário para 
avançar na implementação do que resta implementar. Mui-
tas vezes, basta encontrar os interstícios, as oportunidades 
entreabertas; às vezes, é um fato “tão simples” como conse-
guir a assinatura do governador ou de um secretário; outras 
vezes, pode ser a sanção de uma lei por “voto de liderança”. 
Os líderes da reforma gaúcha têm demonstrado não care-
cer, até agora, de capacidade para navegar entre os interstí-
cios de poder e dos anéis burocráticos. A pergunta penden-
te é se poderão avançar para os próximos níveis do jogo. O 
que fica claro é que a sustentabilidade técnica, financeira e 
política do Comitê Gravataí dependerá não apenas da dinâ-
mica interna do comitê, como também, e fundamentalmen-
te, da interação deste com o seu meio ambiente: com os 
outros comitês, com outros atores sociais e, sobretudo, com 
os órgãos de gestão e de decisão política estadual.

Conclusão
A primeira lição que se pode tirar do caso do Comitê Gra-
vataí é que a colaboração entre burocracia e sociedade 
civil é possível. Neste trabalho, não se analisam os fatores 
histórico-contextuais que permitem essa colaboração, mas 
sabemos, por comparação com outros casos, que ela é difí-
cil de obter e constitui, portanto, um êxito em si mesma. A 
experiência do Comitê Gravatai mostra-nos também quão 
importantes são a existência de procedimentos formais (lei, 
estatuto) e o estabelecimento de práticas comuns (direto-
ria, CPA, reuniões ordinárias) para afiançar a colaboração 
Estado–sociedade.

O Comitê Gravataí mostra-nos também que esses proce-
dimentos formais e essas práticas estabelecidas – fundamen-
tais como são – não são suficientes para que o comitê cum-
pra com os seus objetivos. Para garantir a sustentabilidade 
técnica, financeira e política do comitê, é preciso transcen-
der as fronteiras do comitê; esta é a segunda lição. A susten-
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tabilidade técnica, financeira e política do Comitê Gravataí 
dependerá da relação do comitê com os outros órgãos do 
sistema estadual de recursos hídricos e do funcionamento 
pleno desse sistema. Dependerá, em última instância, do 
aval político de secretários, legisladores e governadores para 
avançar na implementação da reforma estadual. Obter tudo 
isso será crucial para que o comitê consiga garantir a sua 
própria sobrevivência e, ao mesmo tempo, possa cumprir 
com os seus objetivos. E, também, que os próprios membros 
priorizem o comitê como arena de mediação e de decisão. 

À primeira vista, poderia parecer que essa segunda lição 
estivesse dando a razão aos isolacionistas, especialmente no 
que se refere à sustentabilidade técnica. Sob uma perspec-
tiva isolacionista, a participação dos interessados não subs-
titui como dificulta a necessidade de contar com um sólido 
respaldo técnico, a produção do qual é alheio a todo esque-
ma participativo.

Contra essa objeção, os participativistas poderiam argu-
mentar, como o faz Fischer (2000 e 2003), que o conhe-
cimento necessário para produzir decisões e implementar 
políticas eficientes pode e deve provir, não só do laboratório 
científico, como também dos saberes práticos que possuem 
os interessados e engajados na política em questão. Mas tem 
motivos ainda mais fortes, acredito, que dão a razão aos par-
ticipativistas. Como já vimos, o bom desempenho do Comi-
tê Gravataí dependerá tanto do suporte técnico, quanto da 
sua sustentabilidade financeira e política. E, para conseguir 
tudo isso, a burocracia à la Weber não é suficiente: é preciso 
não restringir o âmbito de participação à burocracia espe-
cializada, mas ampliá-lo além do comitê. Nesse sentido, dois 
atores são fundamentais para a consolidação da reforma: 
(1) os usuários e (2) os máximos tomadores de decisão34. Já 
vimos que o aval do máximo poder de decisão é central para 
a implementação dos instrumentos de gestão cuja carência 
está atualmente dificultando a tarefa do Comitê Gravataí. O 
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engajamento dos usuários, por sua vez, é fundamental; espe-
ra-se contar com a sua colaboração para a implementação 
da cobrança. Em definitivo serão eles que, com o pagamen-
to pelo uso da água, sustentarão o novo modelo de gestão. 

Tudo isso significa que o caminho percorrido até aqui 
pelo Comitê Gravataí não tem valor nenhum? Em absolu-
to: criar e pôr em marcha uma organização participativa 
como o Comitê Gravataí não é uma tarefa menor e cons-
titui, como já foi dito, um sucesso em si mesmo. O desafio 
agora é ver se essa organização pode começar a funcionar 
segundo os objetivos declarados.

Significa que o Comitê Gravataí está destinado ao fra-
casso, se instrumentos como a cobrança e a agência de 
bacia não são implementados em breve? Difícil responder 
a essa pergunta ou negar que há espaço para o pessimismo. 
A pergunta, em todo o caso, é se o comitê poderá sobrevi-
ver até que esses instrumentos sejam implementados. Acho 
que existem dois fatores que ajudarão o comitê a sobrevi-
ver, caso a implementação da agência e da cobrança não 
se posterguem excessivamente: o apoio financeiro do FRH 
e a participação dos técnicos. Como vimos, o FRH contri-
bui com 50.000 reais anuais para cobrir os gastos operati-
vos dos comitês. A disponibilidade desses fundos pode criar 
incentivos para que os membros mais ativos do comitê se 
interessem em mantê-lo vivo até que os instrumentos de 
gestão sejam definitivamente implementados. Por outro 
lado, para vários técnicos, a participação no comitê é parte 
das suas tarefas quotidianas ou, simplesmente, outro dia de 
trabalho, como diriam Hilgartner e Bosk (1988: 57). Desse 
modo, muitos técnicos podem ajudar a manter o comitê em 
funcionamento simplesmente cumprindo com a sua tarefa. 

34 A segunda lição concorda nesse ponto com as conclusões do enfoque sinérgico 
no que respeita à necessidade de organizações e experiências surgidas em âmbi-
to local ou comunitário, de alcançar uma projeção maior (scaling up) (cf. Evans 
(1997a  e 2002). 
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Vinculado a esse fato, temos que ressaltar a importân-
cia do fenômeno da “dupla camiseta” já mencionado: esse 
fenômeno implica que não só os técnicos como represen-
tantes de órgãos estatais, mas também vários representan-
tes de organizações civis podem participar do comitê graças 
a recursos (salários, diárias, tempo, contratos) fornecidos 
pelo Estado (estadual ou municipal). Esse fenômeno é, no 
meu entender, expressão de um fenômeno maior: o esmae-
cimento (blurring) da distinção entre Estado e sociedade, o 
que também se expressa, por exemplo, na alta homogenei-
dade profissional dos que participam dos comitês gaúchos 
(independentemente de representarem o Estado ou a socie-
dade civil)35 ou na confluência ou identidade de interesses 
entre atores estatais e não-estatais. Daqui se conclui uma 
terceira lição: a interação e colaboração entre atores estatais 
e não-estatais pode ver-se favorecida, de certa forma, pelo 
simples esmaecimento da distinção Estado e sociedade36.

Isso não invalida a idéia de que existe interação e cola-
boração entre Estado e sociedade, mas aporta nuances que 
são fundamentais para entendermos como essa interação é 
possível em casos como o Comitê Gravataí, em que as for-
mas pelas quais o Estado “sustenta” a operação dos comitês 
são das mais variadas e a imbricação entre Estado e socieda-
de civil está de algum modo “aquém” da colaboração entre 
atores pertencentes a âmbitos claramente diferenciados.

A nossa terceira lição poderia ser enunciada, em reali-
dade, de um modo levemente distinto. Poder-se-ia dizer que, 
graças a fenômenos de esmaecimento de fronteiras, como 
a representação “dupla camiseta”, a presença do Estado no 

35 Comunicação pessoal com Janine Haase.
36 Note-se que, quando falo do “esmaecimento” da divisão Estado–sociedade, não 
me estou referindo prima facie aos mais conhecidos fenômenos de corrupção, pa-
trimonialismo, conivência de interesses ou cooptação, ainda que esses fenômenos 
não devam ser descartados como possibilidade.
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funcionamento dos comitês é mais importante do que pode 
parecer à primeira vista. Daqui resultam dois corolários 
finais. Primeiro corolário: espaços de gestão pública partici-
pativa como o Comitê Gravataí podem depender do Estado 
de dois modos diversos. Existe, por um lado, uma depen-
dência mais sistêmica dada pela necessidade de contar com 
a formação completa do sistema estadual de recursos hídri-
cos como requisito e marco para o funcionamento pleno do 
comitê. Percebe-se, por outro lado, uma dependência mais 
capilar ou difusa consistente nas múltiplas formas pelas 
quais as agências estatais influem direta e indiretamente na 
vida interna do comitê.

O segundo corolário é que, à diferença do que defende 
Ostrom (1990) no seu clássico estudo dos commons, o autogo-
verno não é o único mecanismo de coordenação social que 
se pode propor como alternativa ao mercado e à regulação 
burocrática estatal. Tal como sugerem Ostrom (1997) e Keck 
(2002) em suas análises de políticas urbanas no Brasil, é pos-
sível encontrar instâncias em que a iniciativa e a forte (e múl-
tipla) presença estatal facilitam a introdução de mecanismos 
consensuais de gestão pública com alta participação de orga-
nizações civis37. Tal é o caso, pelo menos, do Comitê Gravataí.

Na sua síntese dos estudos sinérgicos, Evans (1997a) 
assinala que deve entender-se a sinergia entre Estado e 
sociedade como uma “reconciliação” entre duas noções 
diferentes: “complementaridade” de esferas separadas ver-
sus “imbricação” (embeddedness) por meio de esferas com 
fronteiras não claramente delimitadas. As minhas conclu-
sões são, em algum ponto, próximas a essa visão. Porém, 
enquanto Evans parece visualizar a relação entre Estado e 
sociedade como âmbitos que, apesar do esmaecimento de 
fronteiras, ainda são simétricos, a terceira lição que surge 

37 Em sentido análogo, ver Tendler (1997), Abers 1998, Schneider et al. 2003.
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do caso do Comitê Gravataí leva-nos a enfatizar as distintas 
formas pelas quais o Estado penetra na sociedade civil e até 
a constitui. Trata-se de um único fenômeno visto de ângulos 
diferentes? A resposta a essa pergunta não cabe no âmbito 
deste artigo, mas constitui um ótimo ponto de partida para 
futuras pesquisas.

Ricardo A. Gutiérrez
é professor da Escola de Política e Governo, Universidad 
Nacional de San Martín, Argentina

Siglas
Aeba – Associação de Ex-Bolsistas da Alemanha
APN-VG – Associação de Preservação da Natureza do Vale do Gravataí
Ascapan– Associação Canoense de Proteção ao Ambiente Natural
Conama – Conselho Nacional do Meio Ambiente
Corsan– Companhia Riograndense de Saneamento 
CRH – Conselho Estadual de Recursos Hídricos de Rio Grande do Sul
DRH/Sema – Departamento de Recursos Hídricos de Rio Grande do Sul
Fepam – Fundação Estadual de Proteção Ambiental de Rio Grande do Sul
FRH – Fundo de Recursos Hídricos de Rio Grande do Sul
Ibama – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis
IPH – Instituto de Pesquisas Hidráulicas da Universidade Federal de Rio 
Grande do Sul
Metroplan– Fundação Estadual de Planejamento Metropolitano e Regional
Sema – Secretaria Estadual de Meio Ambiente de Rio Grande do Sul
SSMA – Secretaria de Saúde e Meio Ambiente (extinta)
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INTERNACIONALIZAÇÃO E ATIVISMO JUDICIAL:  
AS CAUSAS COLETIVAS*

Fabiano engelmann

Neste artigo, são relacionados os fenômenos de internacio-
nalização do direito vinculados à importação-exportação 
de causas políticas traduzidas para o espaço judiciário, por 
juristas vinculados a um padrão de militantismo político e 
legal. A abordagem desse processo é realizada a partir de 
uma pesquisa que envolve fundamentalmente duas dimen-
sões. Uma primeira compreende a análise de decisões judi-
ciais e a produção de “doutrina jurídica” sobre as causas 
coletivas e a definição dos “direitos humanos”. Esses dados 
permitem um primeiro retrato do perfil das causas que são 
legitimadas no âmbito de uma instituição representativa de 
um espaço jurisdicional internacional, a Corte Interameri-
cana de direitos humanos. 

Uma segunda dimensão consiste na análise de dois casos 
representativos de ONGs promotoras de causas coletivas vincu-
ladas às definições de “direitos humanos” na década de 1990, 

* O presente artigo é construído com base em dados parciais da pesquisa em an-
damento desenvolvida no âmbito do projeto Internacionalização e usos do direito no 
Rio Grande do Sul, financiado pelo Centro Universitário FEEVALE de Novo Ham-
burgo/RS e Fapergs – Fundação de Amparo à Pesquisa do Rio Grande do Sul.
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mediante entrevistas com dirigentes dessas entidades. Os casos 
analisados fornecem indicações que permitem a apreensão de 
um padrão de estratégias e recursos utilizados para a legitima-
ção de causas políticas no espaço judicial na década de 1990. 

A exportação-importação de causas coletivas tem por 
mecanismo a formação de redes de advogados que podem 
se apresentar como “redes formais”, associadas ao movi-
mento internacional dos “direitos humanos” ou “redes 
informais”, vinculadas às diversas formas de militantismo e 
defesa judicial de determinados grupos. Nesses termos, a 
apreensão dessas redes implica a análise das relações dessa 
modalidade de ativismo judicial com o militantismo político 
e com os investimentos realizados na construção da causa 
coletiva, relacionada a diversas espécies de direitos. Pode-
se mencionar, entre essas modalidades, a participação em 
determinado partido político, ONG, movimento social ou 
órgão de defesa corporativa, como sindicatos patronais ou 
de empregados. 

A problemática da mobilização de repertórios de “críti-
ca” da tradição jurídica e “novos” usos do direito, representa-
da pelos advogados engajados em causas coletivas, é um fenô-
meno historicamente presente, de forma mais explícita, no 
âmbito do “direito do trabalho”1 e da advocacia para sindica-
tos de trabalhadores, e também na década de 1970, na defesa 
de presos políticos, articulada por advogados vinculados às 
redes internacionais de promoção de “direitos humanos”. Na 
década de 1990, no Brasil, tais modalidades de engajamento 
modificam-se principalmente na relação com movimentos 
sociais em que grupos de advogados investem na tradução2 
e construção, no universo do direito, das “causas políticas” 
constituídas no espaço dos movimentos sociais. 

1 A respeito da construção das “teses coletivas” no âmbito do direito do trabalho, 
ver o trabalho de Biasvaschi (1998).
2 Sobre a utilização do direito na tradução de “causas políticas” para o espaço judi-
cial por movimentos sociais, ver o trabalho de Spanou (1989). 
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Tal fenômeno comporta uma série de especificidades, 
que estão estreitamente relacionadas à ascensão de gru-
pos de juristas vinculados aos investimentos na redefinição 
“social” do direito e no militantismo político. No âmbito das 
carreiras de Estado, o processo de legitimação relaciona-se a 
uma nova definição para o “papel político” dessas carreiras, 
em que se destacam a Magistratura e o Ministério Público. 
Da mesma forma, o fenômeno está relacionado à redefini-
ção institucional do país, a partir da Constituição de 1988, 
e às condições de possibilidade de uso do direito, geradas 
pela relativa autonomização do poder Judiciário. 

Um conjunto de pesquisas realizadas nos Estados Uni-
dos e na França tem relacionado o fenômeno da interna-
cionalização e a emergência de modalidades de uso do 
espaço judicial para a promoção de causas coletivas, par-
ticularmente, o conjunto de trabalhos identificados com 
a noção de cause lawyer (advogado de causas), desenvol-
vido por Austin Sarat e Stuart Scheingold3, ao longo da 
década de 19904. Da mesma forma, há uma vertente ana-
lítica importante desenvolvida num conjunto de trabalhos 
que propõe uma sociologia do campo jurídico na França, 
contribuindo para melhor definição dessa problemática. 
Notadamente, as pesquisas desenvolvidas na década de 
1990 e 2000 por Dezalay (1993, 2001 e 2002), Israel (2001) 
e Roussel (2002 e 2003). 

Os trabalhos realizados nessa perspectiva analisam as 
alterações que ocorrem no mundo jurídico americano e 
francês, tanto no espaço de produção das decisões judi-
ciais, quanto no das profissões jurídicas relacionadas à 

3 Sobre a noção e possibilidades de uso da noção de cause lawyer ver Sarat e Schein-
gold (1998 e 2001). Nessa perspectiva, para o caso francês, mais recentemente, há 
o trabalho de Gaiti e Israel (2003) e Israel (2001a e 2001b) e Spanou (1989).
4 Especificamente sobre o engajamento da American Bar Association no apoio aos 
advogados de presos condenados à morte e na construção da causa da abolição da 
pena de morte, ver Sarat e Scheingold (2001).
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emergência desse padrão de advocacia engajada. De acor-
do com tais pesquisas, a especificidade de engajamento 
político pelo direito envolvem a análise das estratégias dos 
movimentos sociais na apropriação do espaço judicial, o 
papel dos juristas na tradução e formalização das “causas 
políticas” na linguagem das disputas no interior do Judici-
ário e a conciliação da atuação profissional com o militan-
tismo político. 

Outro fator considerado por essas pesquisas é a emer-
gência de um espaço internacional de construção de cau-
sas mediante sua exportação e importação e a constitui-
ção de redes internacionais entre advogados. A interna-
cionalização é forte nas causas relacionadas aos “direitos 
humanos”, principalmente, pela ação de ONGs. Confor-
me indicam Dezalay e Garth (2001), o recurso aos fóruns 
internacionais de denúncia de torturas, prisões arbitrá-
rias, e os repertórios de doutrina jurídica produzidos 
com base nas concepções de “direitos humanos” foram 
utilizados, principalmente, para criar uma alternativa ao 
fechamento do Estado ao longo das ditaduras na Améri-
ca Latina5. Num segundo momento, o militantismo polí-
tico vinculado ao ativismo dos “direitos humanos” passa 
por um investimento maior na utilização de instrumentos 
institucionais, o que, em alguma medida, como apontado 
adiante; pode ser relacionado à redemocratização políti-
ca do país. 

No caso latino-americano, e mais especificamente, no 
caso do Brasil e da Argentina, Meili (1998 e 2001) distingue 
dois padrões de configuração de engajamento de advogados 
em causas coletivas: um, com base em redes formais (formali-

5 Esse fenômeno de construção de um espaço de juristas identificados à “causa dos 
‘direitos humanos’” e articulado com a Igreja Católica, é particularmente nítido 
no caso chileno, conforme demonstram Dezalay e Garth (2001), e também o tra-
balho de Garland (2003). 
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zed-issue networks) e, em grande medida, internacionalizadas, 
e outro, com base em redes informais de cooperação entre 
advogados (informally organized networks). No caso brasileiro, 
Meili (2001) refere que há uma diminuição das redes for-
mais, constituídas por comissões de “direitos humanos” da 
Ordem dos Advogados do Brasil durante o regime militar 
para grupos de advogados que passam a atuar na advocacia 
dos movimentos sociais. Como representativo, pode-se men-
cionar o caso da “Rede nacional de advogados populares”, 
agrupando escritórios de advocacia que prestam assessoria 
aos movimentos sociais de “luta pela moradia” e “sem-ter-
ra”6, entre outros. 

Num outro sentido, as redes mais formais e interna-
cionalizadas que permanecem estão ligadas aos movimen-
tos e temáticas, tais como, a “proteção do meio-ambiente”, 
“direitos das mulheres”, “direitos dos índios” “luta contra 
a violência”, que são articulados por ONGs especializadas. 
Essa inflexão de movimentos organizados, calcados predo-
minantemente na denúncia e na busca da preservação de 
direitos e garantias individuais, pode ser percebida no perfil 
das entidades que se especializam no ativismo judicial na 
década de 1990. 

Causas coletivas e “direitos humanos” no espaço judicial  
Para obter-se um primeiro panorama geral dos temas, clas-
sificados no espaço judicial brasileiro como concernen-
tes aos “direitos humanos” e causas coletivas, analisou-se 
o conjunto de demandas propostas na Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos de 1970-2005, um conjunto 
de demandas que podem ser identificadas com as causas 
coletivas nos tribunais brasileiros entre 1988 e 2005, além 
de um conjunto de artigos e livros de “doutrina jurídica” 

6 Para maior detalhamento da concepção dessa rede ver Alfonsin (2002).
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publicados no Brasil entre 1997 e 20057. As palavras-cha-
ve utilizadas para uma primeira pesquisa de ementas nas 
bases de dados dos tribunais foram: “internacionalização 
do Direito”, “globalização e Direito, “Direitos Humanos”, 
“direitos coletivos”, “ e “Corte Interamericana de ‘direitos 
humanos’”. Resultaram como conseqüência e foram utili-
zadas para refinamento da pesquisa as expressões: “Direi-
to Indígena”, “Direito Internacional Público”, “Direito 
Ambiental”, “Direito Globalizado”, “Pacto de San José da 
Costa Rica”, “Convenção de Haia”, “MST – Movimento dos 
Produtores Rurais Sem-Terra”.

Quadro 1
Ementas e Acórdãos pesquisados: Tribunais × Temas (1988-2005)

TRIBUNAIS  

PESQUISADOS

TEMA TEMA TEMA TEMA TEMA

Direitos 
Humanos

Direitos 
Ambientais

Pacto de 
San José

MST
Direitos 

Indígenas

Supremo Tribunal 
Federal

1 7 1 2 5

Superior Tribunal  
de Justiça

3 2 0 4 5

Tribunal Regional 
Federal da 1ª Região

13 4 0 4 9

Tribunal Regional 
Federal da 2ª Região

6 0 0 0 0

Tribunal Regional 
Federal da 3ª Região

6 0 0 0 0

Tribunal Regional 
Federal da 4ª Região

16 9 0 1 6

Tribunal de Justiça / 
Rio Grande do Sul

10 0 0 0 0

TOTAL 55 22 1 11 25

Fonte: Banco de Dados do Projeto “Internacionalização e usos do direito no Rio 
Grande do Sul”. 

7  Entre as obras que fornecem um mapa de definições dos “direitos humanos” e 
causas coletivas, destacam-se: Araújo (2000), Cançado Trindade (1999), Compara-
to (2001), Piovesan (2000) e Hanashiro (2001). 
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O quadro mostra a predominância de causas que são 
definidas como de “direitos humanos”, seguida das cau-
sas coletivas mais recorrentes, vinculadas aos direitos dos 
“sem-terra” e aos “direitos ambientais”. A aplicação estrita 
do Pacto de San José, que representa a lei específica da 
Corte Interamericana de Direitos Humanos, aparece em 
apenas um caso, indicando a pequena legitimação do ins-
tituto da Corte Interamericana de Direitos Humanos no 
espaço judicial nacional. Em termos de distribuição de 
regiões do país, a maior incidência das causas coletivas 
analisadas está na chamada terceira região, que compre-
ende o norte e centro-oeste. Das causas que chegam ao 
Supremo Tribunal Federal, em que está em pauta a discus-
são das regras constitucionais, destacam-se as relativas aos 
direitos ambientais. A existência de apenas uma ocorrên-
cia abrigada sob a definição “direitos humanos” pode indi-
car que há a substituição dessa definição por expressões 
como “direitos fundamentais”, exaustivamente previstos 
na Constituição. 

Entretanto, importa observar que há uma disparidade 
entre as causas que chegam aos dois tribunais nacionais e 
os tribunais regionais que possuem maior volume de causas 
coletivas, o que também se projeta para a Corte Interame-
ricana de Direitos Humanos, na qual o Brasil fica atrás de 
outros países na América Latina. A utilização da Corte Inte-
ramericana pressupõe o esgotamento dos recursos judiciais 
nos tribunais internos. 

Nos quadros seguintes, traçou-se um comparativo do 
uso pelos países latino-americanos da Corte Interamericana 
de Direitos Humanos e os respectivos temas recorrentes no 
período analisado. Esses temas foram classificados com base 
na noção jurídica de “fato típico”, tal como consta na classi-
ficação oficial utilizada pela Corte.
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Quadro n. 2
Demandas pautadas na Corte Interamericana de Direitos Humanos entre 1970 e 1985

Fato Típico Bra Arg Chil Col Hai Uru Equa Gua T

Dever de adotar dispositivo 
de direito interno

X X X X X X

Direito de reconhecimento 
da Personalidade Jurídica

X X X X X X

Direito à vida X X X 1 X X X 1 2

Direito à Integridade Física X X X X X X 1 1

Liberdade Pessoal X X X X X X

Integridade Pessoal X X X 1 X X X 1 2

Garantias Judiciais X X X 1 X X X

Liberdade, Consciência e 
Religião

X X X X X X

Liberdade de Pensamento e 
Expressão

X X X X X X

Direito de circulação e 
residência

X X X X X X

Proteção Judicial X X X X X X 1 2

Total de Casos X X X 3 X X X 4 7

Fonte: Banco de Dados da Corte Interamericana de Justiça, consultado em julho 
2005.

No período que predominantemente corresponde aos 
regimes militares nos países latino-americanos (1970-1985), 
observa-se uma pequena proposição de demandas na Corte 
Interamericana de Direitos Humanos à exceção da Colôm-
bia e da Guatemala que apresentam, mesmo assim, peque-
na freqüência. 
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Quadro n. 3
Demandas pautadas na Corte Interamericana de Direitos Humanos entre 1986 e 2005

Fato Típico Bra Arg Chi Col Hai Uru Equa Gua T

Dever de adotar dispositivo 
de direito interno 1 1 1 X 1 4

Direito de reconhecimento 
da Personalidade Jurídica X 1 1

Direito à vida 1 2 1 X 1 1 6

Direito à Integridade Física 1 1 1 1 X 3 1 8

Liberdade Pessoal 1 X 1

Integridade Pessoal 1 1 X 4 2 8

Garantias Judiciais 1 2 1 X 4  3 11

Liberdade, Consciência e 
Religião 1 X 1

Liberdade de Pensamento e 
Expressão 1 X 2 3

Direito de circulação e 
residência X 1 1

Proteção Judicial 1 2 2 X 4 2 11

Total de Casos 5 8 3 7 2 X 18 12 55

Fonte: Banco de Dados da Corte Interamericana de Justiça, consultado 
em julho 2005.

No período que corresponde à redemocratização polí-
tica destes países (1986-2005), há um incremento na utili-
zação da Corte. Tal fator pode ser atribuído ao fato de que, 
nos países democráticos, o uso do recurso às instituições 
jurisdicionais internacionais ocorre como recurso judicial 
final, após o esgotamento das instâncias nacionais. 
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O perfil das causas que chegam à Corte refere-se predo-
minantemente a direitos e garantias individuais, destacan-
do-se “proteção judicial” e “garantias judiciais”, “direito à 
integridade física” e “pessoal”. Os países com maior freqüê-
ncia de demandas são Equador e Guatemala, destacando-se 
ainda, respectivamente, Colômbia e Argentina. 

O quadro indica que, ao menos no que tange ao uso 
de instituições internacionais, ainda predomina como cau-
sas de “direitos humanos”, as vinculadas às demandas de 
direitos e garantias individuais, em detrimento das mobili-
zações de tradução para o espaço judicial de “causas coleti-
vas”. Estas últimas também reivindicam o uso de instituições 
nacionais e internacionais para fazer valer direitos sociais, 
como analisado a seguir nas modalidades de ativismo judi-
cial, representativas da década de 1990 e 2000.

Modalidades de militantismo político através do direito 
Na construção das causas coletivas envolvendo militantes 
políticos e uso do direito, há um amalgamento entre o dis-
curso militante e a expertise, como analisam Willemez (2002) 
e Michel e Willemez (2002), para o caso dos sindicatos fran-
ceses entre 1970 e 1990. Esse fenômeno reproduz-se também 
no ambiente dos “movimentos sociais” em que entram em 
jogo especialidades relacionadas à mobilização do “conhe-
cimento científico”, como no caso dos “ambientalistas”. Tais 
análises contribuem para demonstrar que a reconversão de 
segmentos de advogados no universo do engajamento mili-
tante em uma causa, corresponde à crescente utilização des-
se recurso por parte dos “movimentos sociais”, ocorrendo 
também um efeito de “especialização” dos militantes.

 No caso brasileiro, os advogados relacionados à mili-
tância política através do direito constituem uma moda-
lidade de agentes que conseguiram ascender ao espaço 
jurídico combinando a expertise jurídica com um conjunto 
de relações estabelecidas pelo militantismo. Nesse pólo, a 
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passagem como “liderança” em organizações de esquerda 
com atuação no movimento estudantil e a forte formação e 
inserção em movimentos religiosos (teologia da libertação, 
juventude universitária católica etc.) aparecem como recur-
sos para a entrada no mundo da política. 

O ingresso nessa advocacia envolve a atuação em servi-
ços de assistência judiciária, prestados pelas universidades 
ou órgãos públicos, e a atuação no movimento estudantil. As 
possibilidades de estagiar em entidades públicas, identifica-
das com uma “causa política”, e o contato com a fundamenta-
ção “alternativa” do direito, propiciado pelo universo do mili-
tantismo, constituem uma porta de entrada importante para 
profissionalização como “advogado de movimentos sociais” 
ou de setores socialmente dominados. Nessa categoria, com-
preendem-se desde os advogados relacionados à defesa das 
causas dos “direitos humanos”, com maior atuação na oposi-
ção ao regime militar, até, na década de 1990, os advogados 
do “movimento dos sem-terra” e os relacionados à advocacia 
ligada às questões “indígena” e “ambiental”.

Nesses casos, as disposições para “ajudar os pobres” e as 
afinidades com uma formação familiar religiosa forte con-
tribuem para a adesão às “causas políticas” de segmentos 
sociais dominados. Em especial, destacam-se os movimentos 
em que estão explicitamente em jogo as regras atinentes ao 
“direito de propriedade”, como no caso da regularização 
fundiária dos “Sem-Teto” ou da defesa judicial do “Movi-
mento dos Sem-Terra”. Também, podem-se contabilizar 
nesse espaço os advogados ligados a sindicatos e partidos 
políticos de esquerda que abrem caminho para a ascensão 
a postos públicos na base dos cargos em comissão na esfera 
estatal, que têm como requisito a titulação em direito. 

As possibilidades de reconversão são garantidas pelos 
padrões estruturais de organização da advocacia, que permi-
te aos advogados circularem entre as esferas de Estado e da 
iniciativa privada. Fazer parte de um escritório de advocacia 
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especializado na defesa de “trabalhadores” colabora para a 
acumulação de capitais reconversíveis na disputa pela ocupa-
ção de postos públicos. Isso ocorre sem prejuízo da posição 
alcançada na advocacia. O efeito contrário também é válido. 
O capital político acumulado no âmbito das burocracias, 
principalmente relacionadas a secretarias de Estado, comis-
sões parlamentares encarregadas da “questão social”, como 
comissões e secretarias de “direitos humanos”, ação social e 
reforma agrária permitem a participação, ao mesmo tempo, 
como sócio em uma banca de advocacia especializada. 

Outra dimensão importante a analisar no contexto dessa 
advocacia engajada refere-se ao seu grau de internacionali-
zação. Isso pode ser medido pela existência de redes formais 
relacionadas à defesa de causas coletivas por intermédio 
das ONGs. A seguir, são expostos dois casos que podem ser 
tomados como representativos do processo descrito. O pri-
meiro consiste na especialização na defesa jurídica feminista, 
ligada ao “movimento internacional dos direitos humanos”. 
O segundo caso é o da ONG–Acesso à Terra: Cidadania e 
Direitos Humanos, vinculada à Rede Nacional de Advoga-
dos Populares–Renap, que promove direitos dos movimen-
tos de “Luta pela moradia” e do movimento dos “Sem- Ter-
ra”, ambas  com sede no Estado do Rio Grande do Sul.

O direito das mulheres como causa jurídica
O movimento de “direitos humanos” no Brasil e na Améri-
ca Latina está intrinsecamente relacionado aos movimentos 
políticos de contestação das ditaduras militares da década 
de 1970. Ele está articulado a uma nova “fundamentação de 
esquerda” que se forma no âmbito americano, com a expor-
tação de um modelo de “respeito aos direitos civis e políti-
cos” (Dezalay e Garth, 2002: 212)8. No caso do Rio Grande 

8  Sobre a gestão dos programas internacionais de promoção dos “direitos huma-
nos”, ver Guilhot (2003).
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do Sul, a defesa dos “direitos civis e políticos”, seguindo a 
tendência já apontada na primeira parte deste trabalho, 
está relacionada, num primeiro momento, a um movimen-
to mais “político” do que “jurídico”, assim como a ligação 
com mecanismos internacionais é frágil. 

A criação da comissão de “direitos humanos” da seccio-
nal sul-rio-grandense da OAB foi articulada com esse movi-
mento, denominando-se “Comissão Sobral Pinto de Direitos 
Humanos”. Na Assembléia Legislativa do Rio Grande do Sul 
foi criada a primeira Comissão de “direitos humanos” parla-
mentar do Brasil. Tal comissão contribuiu para a instituciona-
lização do movimento no Estado servindo como espaço para 
denúncias, principalmente, de casos de violência policial.

 Como uma segunda modalidade do movimento dos 
“direitos humanos” mais arraigado ao espaço jurídico, 
pode-se apontar a maior profissionalização e especialização 
das ONGs, principalmente na defesa de direitos coletivos. 
O fenômeno do surgimento de ONGs internacionalizadas 
e especializadas em defesas de causas coletivas está inserido 
no processo de diversificação do espaço jurídico e das res-
pectivas apropriações e usos do direito advindos da década 
de 1990, no Brasil. Tanto no caso das ONGs especializadas, 
quanto no caso dos advogados de “movimentos sociais”, há 
forte intercâmbio com o mundo da política-partidária. 

As redes de advocacia ligadas às ONGs não prescindem 
de participar das disputas acerca do sentido do direito. Por-
tanto, há uma forte aliança com o espaço da produção das 
fundamentações relacionadas aos diversos saberes discipli-
nares, no sentido de instrumentalizar o uso do aparelho 
judiciário pelos advogados engajados, com base nas rede-
finições das noções de “justiça”, “ética” e “direito”. Postu-
ra que aproxima tais movimentos do mundo acadêmico 

9  Para maior detalhamento a respeito da relação do “movimento do direito alter-
nativo” com o ensino universitário, ver Engelmann (2006).
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especializado, na definição “teórica” das diversas disciplinas 
jurídicas, particularmente, do segmento mais radicalizado 
representado pelo “direito alternativo”9.

É nesse espaço de uso do direito e engajamento de 
advogados em causas coletivas que se insere o caso represen-
tativo da ONG Themis. A entidade tem como peculiaridade 
a assessoria jurídica e a tradução da “causa política” relacio-
nada ao movimento feminista para o espaço judicial. Insere-
se num contexto mais amplo de “explosão de ONGs femi-
nistas”, que ocorre na América Latina na década de 1990. 
Conforme Alvarez (1998), militante feminista, pode-se opor 
ONGs mais “aptas tecnicamente, transnacionalizadas e pro-
fissionalizadas”, que  detêm um saber especializado sobre 
as “questões relacionadas a mulheres e que prestam consul-
toria a órgãos estatais”, a outro tipo de organização que se 
volta para a “mobilização política e à luta por direitos”. 

Nesse sentido, estabelece-se no quadro das definições 
nativas do trabalho da ONG uma contradição entre sua 
natureza, como produtora de problemas políticos e jurí-
dicos relacionada aos demais “movimentos sociais”, e sua 
perspectiva “paraestatal”. A última tendência intensifica-se 
na medida em que a organização abriga em seus quadros 
agentes especializados, detentores de uma expertise que 
pode ser reconvertida, também, na ocupação de espaços no 
interior da burocracia, de comissões legislativas, ou mesmo, 
na prestação de consultoria a órgãos de Estado. 

No caso em pauta, a autodefinição da entidade e a tra-
jetória de suas fundadoras tendem a posicioná-la no espaço 
dos “movimentos sociais”. Entretanto, o processo de reconhe-
cimento e legitimação estatal de direitos e políticas públicas, 
reivindicado pela entidade, projeta suas integrantes como 
potenciais ocupantes de postos no interior do Estado. A ori-
gem da ONG está no “movimento feminista” do Rio Grande 
do Sul, fundada em 1993 por três advogadas. As referências 
à fundação da entidade vêm da participação das fundado-
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ras em um congresso do Conselho Latino-Americano para a 
Defesa dos Direitos das Mulheres – Cladem –, em 1992. Des-
de o início das atividades da ONG, já há estreita ligação com 
os movimentos internacionais de “direitos humanos”.

As advogadas fundadoras da “Themis” militam no 
“movimento de mulheres” do Rio Grande do Sul e, pos-
teriormente, passam a apresentar-se como integrantes do 
movimento de “direitos humanos”, conforme relata uma de 
suas fundadoras:

“As três fundadoras eram do movimento de mulheres e 
não eram do movimento de ‘direitos humanos’. Eu era do 
movimento de ‘direitos humanos’ e não tinha uma trajetória 
no movimento feminista. Em 1990 fui à Columbia University 
fazer um curso de ‘direitos humanos’ que me deu todo 
um olhar para a importância para trabalhar na perspectiva 
internacional para poder garantir a eficácia dos ‘direitos 
humanos’ localmente e eu vim com esta bagagem de lá, e 
isto era um momento em que se colocava esta questão dos 
‘direitos humanos’ das mulheres em 1993. E isto foi uma 
constelação mesma de interesse. Claro que as fundadoras do 
projeto da ONG tinham uma compreensão desta conjuntura 
internacional e elas estavam procurando outros paradigmas 
para a luta feminista, não os paradigmas tradicionais da 
igualdade da mulher, muitas vezes tendo o homem como 
um elemento negativo. Não era essa a perspectiva. A Themis 
trabalha com dois paradigmas, “direitos humanos” e gênero. 
As duas representam uma mudança bem grande” (entrevista 
concedida por Vírginia Feix, coordenadora da ONG em  
3.12.2002 ).

O percurso comum das “fundadoras” é a passagem pelo 
movimento estudantil sem adesão partidária. Os vínculos 
político-partidários são estabelecidos pela participação no 
“movimento de mulheres” e resultam na filiação a um parti-
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do político de esquerda. A passagem pela comissão de “direi-
tos humanos” na Assembléia Legislativa e a militância política 
denotam a imbricação entre o engajamento da defesa judicial 
feminista no mundo político e as condições de possibilidade 
de mediação entre a militância e o campo jurídico, mediante 
especialização e adesão à causa dos “direitos humanos”. 

A fusão entre o conhecimento jurídico e a militância 
política explicita-se também em iniciativas da entidade. Além 
do trabalho de defesa judicial de “mulheres vítimas da vio-
lência doméstica”, a ONG investe na “mobilização política” 
com um programa de formação de “promotoras legais popu-
lares”, que consiste em educar “lideranças comunitárias” e 
traduzir um conjunto de noções da linguagem técnico-jurí-
dica, específicas das “relações” entre “gênero” e “direito”. 

O encaminhamento de demandas judiciais ocorre por 
meio de um programa de “advocacia feminista” que visa a 
assessorar juridicamente mulheres que tenham direitos vio-
lados. Uma terceira frente de atuação está nos programas 
relacionados a estudos e publicações sobre “gênero e direi-
to”, com a criação de um centro de documentação e a parti-
cipação de seus quadros em diversos cursos de formação em 
que se discutem concepções jurídicas “alternativas”. 

A construção dessa expertise jurídica a favor da causa do 
“direito das mulheres” compreende, ao mesmo tempo, duas 
frentes de atuação. Por um lado, a mobilização de reper-
tórios do “direito internacional” para acessar instituições 
como a Corte Interamericana de direitos humanos, ape-
lando para tratados internacionais como recurso a decisões 
judiciais desfavoráveis às petições da entidade no espaço 
judicial nacional. Por outro lado, um investimento na “críti-
ca” da tradição jurídica, com mobilização de repertórios de 
refundamentação do direito. 

Da mesma forma, o apelo ao direito internacional e 
aos institutos relacionados ao Sistema Interamericano de 
Direitos demonstra a mobilização dos recursos adquiridos 
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por meio de cursos e contatos no exterior. Os centros irra-
diadores dessas tecnologias jurídicas e instrumentos de uso 
do direito são americanos. Entretanto, não se traduzem em 
cursos de alta especialização acadêmica e longa duração, 
mas de curta duração e com formação instrumental, visan-
do ao treinamento de ativistas especializados. 

A relação com os “movimentos críticos do direito” e 
com outras associações de juristas mantém a característica 
de reivindicar “um espaço na agenda para as questões de 
gênero e raça”, além da construção de um “campo con-
ceitual” que articule “gênero e direito”. A articulação com 
outras associações de profissionais do direito, principalmen-
te juízes e promotores públicos, envolve o reforço de redes 
que se estabelecem informalmente entre “amigos” e “sim-
patizantes da causa”. Contatos que compreendem professo-
res de direito, advogados e juízes ligados ao “movimento do 
direito alternativo”. 

O envolvimento da entidade com associações de juris-
tas é indicativo da passagem da articulação com base em 
redes informais de “simpatizantes da causa” para uma arti-
culação formalizada com as associações de classe, sobretudo 
das carreiras de Estado (Magistratura e Ministério Público). 
Dessa forma, demonstra também o papel que essas associa-
ções assumem no sentido de posicionar-se politicamente 
em nome dos segmentos que representam e sua articulação 
com outros movimentos políticos e jurídicos. 

A seguir, é apresentado outro caso representativo da 
modalidade de advocacia que promove causas coletivas vin-
culadas mais especificamente aos direitos sociais. 

A defesa dos pobres como causa jurídica
Um segundo caso representativo de modalidade de advo-
cacia engajada politicamente compreende um grupo de 
advogados ligado aos movimentos do catolicismo social e 
ao militantismo no Partido dos Trabalhadores. Esse grupo 
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tem nas organizações da Igreja Católica, particularmente 
nas “Comunidades Eclesiais de Base”, uma de suas fontes 
de articulação. 

Pode-se tomar como representativa da advocacia nes-
sa modalidade a Rede Nacional de Advogados Populares  
– Renap. Trata-se de uma rede que vincula informalmente 
um conjunto de escritórios de advocacia, cuja ligação ocor-
re pela prática da “advocacia para movimentos sociais” ou, 
como se autodefinem, para o “povo”. No caso do Rio Gran-
de do Sul, essa rede está vinculada ao trabalho realizado 
pela ONG Acesso–Cidadania e Direitos Humanos, liderada 
pelo advogado Jacques Alfonsin, procurador do Estado apo-
sentado e integrante da fundação do Movimento de Justi-
ça e Direitos Humanos no Rio Grande do Sul, no final da 
década de 1970. Conforme Alfonsin (2000), a característica 
dessa advocacia é a promoção de causas coletivas:

“Os que buscam a assistência jurídica da Renap 
rarissimamente estão sozinhos. Eles pertencem, de regra, 
a uma coletividade qualquer, que ultrapassa o indivíduo, a 
família, o grupo, a categoria profissional, a qual se encontra 
na mesma situação dele(a)s. Sua principal característica é a 
da pobreza, da carência ou em alguns casos, da miséria. Há 
um perfil classista na situação que os impele a buscar socorro 
jurídico, muitas vezes infenso a ser organizada, inclusive, 
como pessoa jurídica. Organizações informais e formais, 
movimentos populares, como o MST (Movimento de Sem-
Terra), MMTR (Movimento das Mulheres Trabalhadoras 
Rurais), MPA (Movimento dos Pequenos Agricultores, 
MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens), MNLM 
(Movimento Nacional de Luta pela Moradia), CPT 
(Comissão Pastoral), CEBS (Comunidades Eclesiais de Base), 
MTD (Movimento dos Trabalhadores Desempregados), 
Movimentos e Comissões de ‘Direitos Humanos’, Sindicatos 
Rurais e Pastorais, grupos de pessoas dedicadas à defesa de 
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“direitos humanos” violados pela tortura, pelo racismo, pelas 
prisões ilegais, ou à defesa de crianças e adolescentes, de 
homossexuais, do direito à livre expressão através de rádios 
comunitárias, entre outras, têm procurado apoio nos serviços 
jurídicos da Renap” (Alfonsin, 2002: 2). 

Esse conjunto, que mescla militantismo e utilização 
do direito, investe, ao mesmo tempo, na produção de defi-
nições jurídicas, com a publicação de artigos em edições 
específicas, que objetivam “formar advogados”, inserindo-se 
num pólo específico de ativismo judicial. A relação com a 
Igreja se estabelece por apoio financeiro e estrutura mate-
rial, como locais para reunião, mas, principalmente, serve 
como porta de entrada de advogados militantes. Além disso, 
outro aspecto a ser destacado é a fundamentação, tomando 
como base o “catolicismo social”, das “teses” apresentadas 
por esse perfil de uso do direito, quando entram em jogo 
as noções de “justiça social” e defesa do “pobre” em relação 
aos “ricos”. 

 A trajetória de Jacques Alfonsin é representativa des-
sa vinculação a um “grupo de juristas cristãos” de projeção 
nacional, que se reúne ao movimento de “direitos huma-
nos”, na década de 1970, e, posteriormente, na década de 
1990, organiza a Rede Nacional de Advogados Populares. 
Os articuladores dessa rede em São Paulo são juristas com 
projeção nacional que unem o militantismo político e a par-
ticipação nos movimentos de “direitos humanos” a um for-
te investimento no debate intelectual com a publicação de 
artigos e livros de “doutrina jurídica”. Os principais expo-
entes desse grupo são: Plínio de Arruda Sampaio, advoga-
do, deputado federal pelo PT e candidato a governador de 
São Paulo, em 1990; Hélio Bicudo, promotor público, ex-
deputado federal pelo PT, vice-prefeito de São Paulo (2000-
2004); Dalmo de Abreu Dallari, professor da Faculdade de 
Direito da USP, Secretário dos Negócios Jurídicos na Prefei-
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tura na gestão de Luíza Erundina (na época no PT), entre 
1990 e 1992. 

Participa também do grupo o jurista Fábio Konder 
Comparatto, professor da Faculdade de Direito de São Pau-
lo. Em razão de sua ligação com a Igreja, Sampaio, Bicudo, 
Dallari e Comparato atuaram nos movimentos de “direi-
tos humanos”, promovendo a defesa de presos políticos e  
denunciando torturas ao longo do regime militar. A origem 
comum do grupo é a passagem pela direção da Comissão de 
Justiça e Paz da Arquidiocese de São Paulo que inicia suas 
atividades em 1972 e se destaca por atividades de denúncias 
e representação judicial de presos políticos10. 

A produção das “causas jurídicas” dos “pobres” relacio-
na-se às disposições presentes na formação religiosa, combi-
nadas com a fundamentação moral de “ajudar os pobres”. 
Da mesma forma, a busca de instrumentos teóricos que 
possam enfrentar conceitos jurídicos sobre a propriedade, 
denunciados como parte de uma “dogmática conservado-
ra”, envolve a tradução do catolicismo social em forma de 
doutrina jurídica. A advocacia politicamente engajada per-
mite, ao mesmo tempo, “independência” em relação às 
estruturas partidárias e uma adesão maior aos “movimentos 
sociais”, assim como a “advocacia trabalhista”, nas décadas 
de 1970 e 1980, permitia uma ligação à causa coletiva dos 
“trabalhadores”, por intermédio do sindicalismo. Para esses 
segmentos, a possibilidade de “agir através do direito” em 
favor dos grupos socialmente dominados, mobilizando as 
diversas fundamentações morais e “doutrinárias”, tem um 
custo menor do que a atuação orgânica no “mundo da polí-
tica”, sendo também esse fenômeno indicativo da relativa 
autonomização do campo jurídico no Brasil ao longo da 
década de 1990. 

10  Para maior detalhamento sobre a atuação política e jurídica da Comissão de 
Justiça e Paz de São Paulo, ver Cancian (2005).
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Considerações finais
Pode-se detectar uma tendência a um novo padrão de enga-
jamento em causas coletivas no Brasil indicado pelo caso 
representativo de uso do espaço judicial das duas ONGs 
analisadas. Nesses casos, observa-se que o recurso ao espa-
ço judicial se relaciona à busca de efetivação de direitos 
legitimados como princípios na Constituição de 1988. Em 
tal sentido, diferentemente do ativismo político que envol-
veu segmentos de juristas que buscaram alternativas fora 
do Estado para denunciar o descumprimento dos direitos 
e garantias individuais, na década de 1990, essas iniciativas 
dirigem-se para a construção de fundamentações e para a 
busca de decisões judiciais que possam ter repercussão na 
esfera estatal. 

Esse movimento ainda não se reflete de forma signifi-
cativa em instâncias internacionais, como a Corte Interame-
ricana de direitos humanos, na qual predominam as causas 
vinculadas aos direitos e garantias individuais, mesmo que 
essa Corte tenha ampliado significativamente sua influência 
entre os países na América Latina ao longo da redemocra-
tização política. A assimilação de causas coletivas interna-
cionais que circulam pelas redes de ONGs, fóruns e mesmo 
pelo ensino jurídico, implica uma forma específica de rela-
ção com a circulação internacional de idéias e princípios 
jurídicos que já possui repercussão nos tribunais nacionais e 
que poderá também repercutir em novos usos das instâncias 
jurisdicionais internacionais que se encontram em processo 
de consolidação. 
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ABERTURA ECONôMICA, EMPRESARIADO E POLíTICA: 
OS PLANOS DOMéSTICO E INTERNACIONAL 

Wagner pralon mancuso 
amâncio jorge de oliveira

A década de 1990 trouxe consigo uma mudança profunda 
no ambiente em que o empresariado atuava no Brasil. A 
causa fundamental dessa mudança foi a inflexão liberal na 
política de estabilização econômica do país, cuja implemen-
tação remonta ao início do governo Collor (1990), e que 
teve como objetivo enfrentar a crise que assolou o Brasil 
desde o começo da década de 1980 até a primeira metade 
da década de 1990, crise cujo sintoma mais notável foi a 
inflação descontrolada1.

Um elemento-chave da referida inflexão liberal foi 
o aumento da abertura da economia brasileira ao comér-
cio internacional, processo que envolveu dois movimentos 

1 Baer (2002: 108-240) oferece uma descrição pormenorizada do período que 
abrange as décadas de 1970, 1980 e 1990, com ênfase no surgimento e na evo-
lução da crise que atingiu o Brasil, assim como nas características dos sucessivos 
planos de estabilização que foram preparados para debelá-la, tanto os planos que 
antecedem a inflexão liberal – plano Cruzado (1986); plano Bresser (1987) e pla-
no Verão (1989); quanto os planos que a implementam e mantêm – plano Collor 
I (1990); plano Collor II (1991) e plano Real (1994), que, finalmente, obteve su-
cesso em reduzir e controlar a inflação. O texto também discute o alcance e os 
limites do plano Real. 
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simultâneos2. O primeiro foi um movimento de abertura 
“para dentro”, que resultou em grande expansão da concor-
rência no mercado interno, em decorrência do crescimen-
to do volume de produtos importados. Tal crescimento foi 
favorecido pela queda de barreiras tarifárias e não-tarifárias 
às importações, assim como pela sobrevalorização do real, 
que persistiu desde a implantação da nova moeda, em mea-
dos de 1994, até o princípio de 1999. O outro movimento 
foi de abertura “para fora”, marcado pela meta de conquis-
tar novos mercados internacionais. A expressão “exportar 
ou morrer” indica o nível de prioridade que o governo e o 
empresariado passaram a atribuir à integração competitiva 
do Brasil na economia mundial3.

Os anos 1990 também foram marcados pelo engaja-
mento do Brasil em vários processos de negociações inter-
nacionais, dentre os quais se destaca o processo de nego-
ciação da Área de Livre Comércio das Américas (Alca). A 
integração hemisférica significaria um segundo choque de 
liberalização comercial, cujo impacto sobre as atividades 
empresariais nacionais dificilmente pode ser subestimado. 
Naturalmente, o efeito da integração hemisférica seria hete-

2 Além da abertura comercial, a inflexão liberal também abrangeu outras medidas 
que foram (e continuam sendo) introduzidas no país com ritmo e profundidade 
variados, tais como as privatizações, as concessões de serviços públicos para a ini-
ciativa privada, a maior abertura para o investimento direto estrangeiro, a liberali-
zação financeira, a desregulamentação da atividade econômica, a disciplina fiscal, 
a reforma administrativa, a reforma tributária e a revisão de prioridades para os 
gastos públicos. Cysne (2000) proporciona uma visão de conjunto das políticas 
ligadas à inflexão liberal que foram introduzidas no Brasil ao longo da década de 
1990. O conteúdo da inflexão liberal implementada no Brasil corresponde em 
grande medida ao que Williamson (1993) denominou “consenso de Washington”, 
um conjunto de políticas para que convergiram, com intensidade variada, a partir 
dos anos de 1980, diversos países da América Latina, da Europa Oriental e de 
outras partes do mundo.
3 Discurso do Presidente Fernando Henrique Cardoso em 23.8.2001, na posse de 
Sérgio Amaral como Ministro do Desenvolvimento, da Indústria e do Comércio 
Exterior.
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rogêneo4. Para segmentos empresariais internacionalmente 
competitivos, a ampliação da abertura no âmbito da Alca 
traria oportunidades de ganhos, tais como acesso a novos 
mercados, ampliação de escalas de produção, dentre outros. 
A situação seria inversa, entretanto, para os segmentos que 
possuem sérias deficiências concorrenciais, para os quais o 
aumento da abertura comercial e das importações ocasiona-
ria riscos de perdas, com as graves conseqüências previsíveis 
de fechamento de empresas, aquisições e desemprego. 

Esses eventos de natureza econômica – a abertura 
comercial efetivamente realizada e a perspectiva de uma 
abertura ainda maior, via integração hemisférica – tiveram 
importância crucial para despertar um grande processo de 
organização e mobilização política do empresariado.

No plano doméstico, o desafio da concorrência elevou 
a competitividade ao patamar de objetivo prioritário a ser 
perseguido pelas empresas. Por causa disso, a redução do 
custo Brasil tornou-se a bandeira sob a qual o empresaria-
do se reuniu. Custo Brasil é uma expressão que sintetiza o 
conjunto de fatores que prejudicam a competitividade das 
empresas do país diante de empresas situadas em outros 
países. Já no plano externo, o empresariado criou a Coalizão 
Empresarial Brasileira (CEB), entidade multisetorial formada 
para participar de processos de negociação internacional 
em curso – como é o caso da Alca.

Entretanto, o boom de organização e mobilização do 
empresariado brasileiro na década de 1990 não pode ser 
interpretado como um desdobramento espontâneo daque-
les eventos de natureza econômica. O processo econômico 

4 Um relatório divulgado pelo Ministério do Desenvolvimento, da Indústria e do 
Comércio Exterior em 2002 (MDIC, 2002) dimensiona o provável impacto que 
novas rodadas de abertura comercial exerceriam sobre a situação de 17 cadeias 
produtivas que, em 2000, representavam 53% do faturamento industrial, 63% das 
exportações e 67% das importações do país.
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deve ser tomado como uma causa necessária, mas não sufi-
ciente, para a referida mudança de postura do empresaria-
do. É preciso destacar também a ação política intencional 
que viabilizou avanços substantivos em termos de capacida-
de organizativa e mobilização.

A Confederação Nacional da Indústria (CNI) desempe-
nhou um importante papel de liderança política na orga-
nização e mobilização empresarial que ocorreu nos anos 
de 1990, tanto no movimento pela redução do custo Brasil, 
quanto na criação da CEB. A CNI é a entidade de cúpula 
do sistema corporativista de representação dos interesses da 
indústria. Curioso é que o corporativismo tem sido apon-
tado com freqüência como o principal responsável pela 
suposta incapacidade de ação coletiva do empresariado do 
país, seja por introduzir fragmentação demasiada no siste-
ma de representação de interesses, seja por possibilitar o 
surgimento de entidades sindicais de grau superior (fede-
rações e confederações) pouco representativas. Portanto, 
este artigo questiona simultaneamente duas afirmações 
centrais que estão presentes em parte significativa da lite-
ratura sobre o empresariado do Brasil: em primeiro lugar, 
a idéia de que o empresariado é incapaz de ação coletiva; 
em segundo lugar, a idéia de que o corporativismo é a causa 
principal dessa incapacidade.

O artigo está dividido em quatro seções, além desta 
introdução. A primeira apresenta o argumento dos autores 
que defendem a tese segundo a qual o empresariado bra-
sileiro padece de crônica incapacidade de ação coletiva e 
o corporativismo possui grande parcela de culpa por essa 
incapacidade5.

A segunda seção mostra como o movimento do empre-
sariado pela redução do custo Brasil brotou de um trabalho 

5 A primeira seção é baseada em Mancuso (2004a).
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iniciado pela CNI e que, paulatinamente, envolveu um con-
junto numeroso de associações empresariais. O ato político 
deliberado da CNI, e das entidades que posteriormente a 
ela se juntaram, possibilitou que o interesse similar de dife-
rentes agentes econômicos expostos ao mesmo processo 
histórico fosse traduzido numa plataforma coerente, com 
base na redução do custo Brasil 6.

A terceira seção focaliza o processo de formação e con-
solidação da CEB. Ao destacar o papel ativo que a CNI exer-
ceu na montagem da nova entidade, a seção aponta para 
importantes semelhanças entre a ação coletiva empresarial 
ocorrida nos planos doméstico e internacional7.

A quarta seção contém as considerações finais. 

A tese da debilidade política do empresariado brasileiro
“O calcanhar de Aquiles do empresariado brasileiro é a 
desunião” (Doctor, 2002: 89). Esta frase resume o argumen-
to de uma série de trabalhos recentes, segundo os quais o 
empresariado brasileiro é politicamente débil, ou seja, inca-
paz de atingir consenso em torno de objetivos comuns, assim 
como de mobilizar apoio para a realização desses objetivos  
(Schneider, 1997a; 1997b; 1998; 2002a; 2004; Weyland, 
1998a; 1998b; 2001; Kingstone, 2001; Power e Doctor, 
2002). Assinalar a debilidade política do empresariado bra-
sileiro corresponde, portanto, a destacar uma incapacidade 
crônica de ação coletiva. 

Para os expoentes da tese da debilidade política, a causa 
fundamental da debilidade é a configuração do sistema de 
representação de interesses, caracterizado por fragmenta-
ção excessiva e pela falta de representatividade das associa-
ções de maior abrangência. O corporativismo é visto como 

6 A segunda seção é baseada em Mancuso (2004b).
7 A terceira seção é baseada em Oliveira (2003).
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o maior responsável, embora não o único, por essas duas 
características.

Um dos pilares do corporativismo é a unicidade sindi-
cal. No caso do empresariado, a unicidade sindical consiste 
em atribuir a um único sindicato patronal o status de media-
dor oficial dos interesses das empresas que realizam ativida-
des econômicas idênticas, similares ou conexas – constituin-
do assim uma mesma categoria econômica – e que estão 
localizadas na região abarcada pela entidade8. Os sindica-
tos patronais podem ter abrangência municipal, intermu-
nicipal, estadual, interestadual ou nacional. Os sindicatos 
patronais formam a base da estrutura corporativista, que é 
composta ainda por associações de grau superior. No nível 
imediatamente superior ao nível dos sindicatos, encontram-
se as federações que reúnem sindicatos de empresas que 
atuam no mesmo segmento econômico. Na cúpula da estru-
tura corporativa situam-se as confederações, que abrangem 
as federações empresariais. Atualmente, o sistema corpora-
tivista de representação dos interesses empresariais é com-
posto por milhares de entidades dispersas por todo o país.

A filiação das empresas aos sindicatos patronais possui 
caráter completamente voluntário. Filiando-se aos sindica-
tos, as empresas habilitam-se a receber os serviços que as 
entidades prestam com exclusividade aos associados. Entre-
tanto, não é voluntário o pagamento da contribuição sin-
dical – o segundo pilar do corporativismo –, que é devida 
por todas as empresas aos sindicatos que as representam. A 
contribuição sindical devida pelas empresas varia de acordo 
com o capital que possuem9. A contribuição sindical respon-

8 A unicidade sindical é garantida pelo artigo 8.o, inciso II, da Constituição brasilei-
ra. As regras que regem a organização sindical no Brasil estão reunidas sob o título 
V (artigos 511-610) da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT).
9 Conforme regra estabelecida pelo artigo 580, inciso III, da CLT, que também 
estabelece as contribuições mínima e máxima.
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de pela sustentação financeira de todos os níveis da estrutu-
ra corporativista, uma vez que a contribuição paga por uma 
empresa é distribuída entre o sindicato (60%), a federação 
(15%) e a confederação (5%) que a representam10.

Dividido pela miríade de organizações que formam o 
sistema de representação de interesses (principalmente as 
organizações da estrutura corporativa – sindicatos, fede-
rações e confederações; mas também as organizações da 
estrutura extracorporativa – as associações setoriais), o 
empresariado mostrar-se-ia incapaz de construir consenso 
em torno de um programa comum e de atuar unido pelo 
sucesso desse programa. 

A tendência centrífuga poderia ser contrabalançada 
pela atuação das entidades empresariais de maior abrangên-
cia, como as federações e confederações. Isso não ocorre, 
no entanto, porque tais entidades são pouco representati-
vas. Tanto as federações quanto as confederações perten-
cem ao sistema corporativista. Graças à legislação corpora-
tivista, associações de grau inferior que possuem importân-
cia econômica muito diferente têm importância equivalente 
na vida política interna das associações de grau superior. 
Por exemplo, sindicatos patronais de relevância marginal 
possuem peso equiparável ao de sindicatos mais significati-
vos nas decisões internas das federações. No caso das con-
federações, as federações de estados menos desenvolvidos 
têm peso semelhante ao das federações de estados mais 
desenvolvidos. Ou seja, as práticas corporativistas que prev-
alecem em entidades abrangentes como as federações e as 
confederações distorcem a importância relativa dos diversos 
segmentos empresariais, exagerando a importância dos seg-
mentos menos relevantes e atenuando a importância dos 
segmentos mais expressivos. 

10 Artigo 589 da CLT. Os 20% restantes vão para a “Conta Especial Emprego e 
Salário” do governo federal.
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A distorção introduzida pelas práticas corporativistas 
exerceria um efeito direto e negativo sobre a representati-
vidade das associações mais abrangentes; afinal de contas, 
justamente os segmentos empresariais de maior poderio 
econômico não se reconhecem plenamente nessas entida-
des. A distorção é especialmente perceptível no momento 
de seleção dos líderes das associações, em que a escolha 
freqüentemente recai sobre empresários de menor porte, 
provenientes de regiões de menor grau de desenvolvimen-
to, em vez de incidir sobre os principais empresários das 
regiões mais desenvolvidas do país. Como as associações 
de maior abrangência não representam com fidelidade 
o conjunto do empresariado, elas não têm condições de 
ser um instrumento adequado para engendrar uma ação 
coletiva conseqüente em favor dos objetivos que unificam 
a classe. Assim, a falta de representatividade dessas entida-
des também responde pela debilidade política do empre-
sariado no país.

As evidências apresentadas nas próximas seções deste 
trabalho questionam alguns pontos cruciais da tese da debi-
lidade política do empresariado brasileiro, cuja aceitação 
pela literatura especializada vem sendo cada vez maior. 

Em primeiro lugar, a tese afirma que a fragmentação 
excessiva inviabiliza a ação conjunta em torno de objetivos 
comuns. Argumentaremos que na década de 1990, diante 
da inflexão liberal na política econômica e diante da possib-
ilidade de ampliação da abertura comercial em decorrência 
das negociações internacionais, o empresariado brasileiro 
mostrou-se capaz de superar o impulso centrífugo decor-
rente da fragmentação e de realizar importantes ações cole-
tivas, tanto no plano doméstico quanto no plano externo.

Em segundo lugar, a tese sustenta que as associações 
empresariais de maior abrangência são pouco representa-
tivas e, por causa dessa deficiência congênita atribuível ao 
corporativismo, são incapazes de organizar a ação coletiva. 
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Argumentaremos que uma associação corporativa de nível 
superior – a CNI – assumiu um papel crucial na organização 
e na mobilização política do empresariado brasileiro nos 
anos de 1990.

O plano doméstico: a CNI e a redução do custo Brasil
Organizado pela CNI em maio de 1995, o seminário Custo 
Brasil: Diálogo com o Congresso Nacional é usualmente toma-
do como o evento que, pela primeira vez, colocou frente 
a frente empresários e parlamentares de diversos partidos 
políticos para discutir as decisões que poderiam ser toma-
das no âmbito do poder legislativo federal para incremen-
tar a competitividade empresarial no país.

A partir deste seminário, a CNI decidiu investir recur-
sos em um trabalho permanente de identificação e acom-
panhamento de proposições legislativas cuja aprovação, 
rejeição ou alteração teria impacto relevante sobre o custo 
Brasil. A decisão da CNI originou a Agenda Legislativa da 
Indústria que tem sido publicada ininterruptamente desde 
1996 e que, até hoje, consiste na iniciativa mais consistente, 
duradoura e importante da indústria do país para combater 
o custo Brasil ao longo do processo de produção legislativa 
federal.

A Agenda Legislativa da Indústria é uma publicação 
anual que destaca, dentre o conjunto de proposições le-
gislativas que estão em tramitação no Congresso Nacional, 
as proposições com maior capacidade para aumentar ou 
reduzir a competitividade sistêmica das empresas brasilei-
ras. Além de reunir as principais proposições legislativas no 
que se refere ao custo Brasil, a Agenda Legislativa da Indústria 
também apresenta as seguintes informações: (i) o ponto 
de vista da indústria sobre cada um dos temas e subtemas 
do custo Brasil a que as proposições legislativas estão rela-
cionadas; (ii) a síntese do conteúdo de cada proposição 
legislativa; (iii) a posição consensual da indústria diante de 
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cada proposição legislativa, que pode ser classificada como: 
convergente; convergente, com ressalvas; divergente, com 
ressalvas, ou divergente; (iv) a justificativa de teor técnico 
que respalda a posição da indústria ante a proposição le-
gislativa; e (v) o estágio em que se encontra a tramitação 
de cada proposição legislativa. As proposições focalizadas 
pelas Agendas Legislativas da Indústria podem encontrar-se 
em qualquer estágio de tramitação na Câmara dos Deputa-
dos ou no Senado Federal.

Desde a publicação da primeira Agenda Legislativa da 
Indústria, em 1996, até a publicação da décima Agenda, 
em 2005, o trabalho de preparação do documento tem 
envolvido um número cada vez maior de organizações que 
representam os interesses das empresas do setor industri-
al. Apenas em 1996 a elaboração da Agenda Legislativa da 
Indústria foi conduzida exclusivamente pela CNI. De 1997 
em diante, todas as 26 Federações Estaduais da Indústria 
e a Federação da Indústria do Distrito Federal juntaram-se 
à CNI na formulação das Agendas Legislativas. A partir de 
2001, uma quantidade crescente de organizações setoriais 
de abrangência nacional – pertencentes ao sistema cor-
porativo ou extracorporativo – passou a cooperar na fei-
tura do documento: 28 organizações setoriais em 2001, 31 
organizações em 2002, 33 organizações em 2003, 42 orga-
nizações em 2004 e 50 organizações em 2005. Ao todo, 51 
diferentes organizações setoriais nacionais já participaram 
da composição das Agendas Legislativas da Indústria. A Uni-
ca (União da Agroindústria Canavieira de São Paulo) tor-
nou-se, em 2004, a primeira associação setorial de âmbito 
estadual a participar da elaboração de uma Agenda Legisla-
tiva da Indústria. 

Dessa forma, é possível concluir que o trabalho anual 
de preparação das Agendas Legislativas da Indústria é um tra-
balho coletivo de grande porte e que ainda se encontra em 
expansão gradativa, colocando lado a lado na pugna pela 
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redução do custo Brasil a entidade de cúpula do setor indus-
trial, as federações de indústrias e dezenas de outras orga-
nizações que representam setores específicos em âmbito 
nacional e estadual.

Analiticamente, a formação da agenda comum em tor-
no do combate ao custo Brasil pode ser interpretada como 
a solução de um problema de ação coletiva, problema que 
se destaca como um dos objetos que têm recebido atenção 
sistemática da ciência política contemporânea.

De fato, a redução do custo Brasil é um resultado que 
claramente possui os dois requisitos indispensáveis para ser 
qualificado como um benefício coletivo “puro” (Hardin, 
1982: 17; Sandler, 1992: 05). Em primeiro lugar, a redução 
do custo Brasil é marcada pela “impossibilidade de exclu-
são”: a partir do momento em que uma proposição legislati-
va que reduz o custo Brasil é transformada em norma jurídi-
ca, a fruição dos efeitos benfazejos daquela decisão política 
não pode ser recusada a nenhuma empresa11. Em segundo 
lugar, a redução do custo Brasil é caracterizada por total 
“partilhabilidade”: a fruição por uma empresa dos efeitos 
de uma norma jurídica que reduz o custo Brasil não dimi-
nui em nada as oportunidades de fruição disponíveis para 
as outras empresas.

A provisão de benefícios como a redução do custo Bra-
sil tipicamente acarreta problemas de ação coletiva (Olson, 
1999). A manifestação mais usual do problema de ação cole-
tiva é o fenômeno da carona. Nesse sentido, o termo carona 
designa a atitude de atores que, mesmo considerando dese-

11 Naturalmente, isso não significa que todas as decisões políticas que reduzem o 
custo Brasil beneficiem todas as empresas. Por exemplo, uma regra que oferece 
mais segurança ao comércio eletrônico beneficia diretamente as empresas que 
fazem uso regular desse expediente, de forma proporcional à freqüência do uso. 
A “impossibilidade de exclusão” consiste, nesse caso, em estender o benefício da 
regra a todas as empresas que utilizam o comércio eletrônico no presente ou vie-
rem a utilizá-lo no futuro. 
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jável a obtenção de um benefício coletivo, não se dispõem a 
colaborar para ela, pois esperam que outros atores o façam. 
Os caroneiros preferem que outros atores arquem com o 
ônus da obtenção do benefício coletivo, para que, dessa for-
ma, possam usufruir as vantagens dele procedentes sem ter 
que despender os seus recursos. A presença de problemas 
de ação coletiva dessa natureza freqüentemente inviabiliza 
a própria provisão do benefício, ou então, ocasiona a pro-
visão do benefício em nível subótimo. 

Portanto, à luz da teoria da ação coletiva, a ausência de 
engajamento das organizações empresariais em um amplo 
movimento de combate ao custo Brasil não seria um resulta-
do surpreendente, ainda que as organizações desejassem as 
vantagens que a redução do custo Brasil traria para as empre-
sas representadas e admitissem que o seu envolvimento ativo 
no movimento poderia torná-lo mais forte e representativo. 
Assim, a verificação de que o movimento não apenas se for-
mou, mas permanece vivo até hoje, coloca a necessidade 
de explicar de que maneira o previsível problema de ação 
coletiva foi superado.

No caso específico da constituição da agenda com 
base na redução do custo Brasil, o principal impulso para a 
resolução do problema de ação coletiva veio, como foi dito 
anteriormente, da CNI, que desempenhou o papel de um 
“empreendedor político” (political entrepreneur). Nessa acep-
ção especial, o termo “empreendedor” não remete à figura 
do ator que exerce funções referentes à produção ou dis-
tribuição de bens e serviços materiais. A literatura utiliza a 
expressão “empreendedor político” para se referir ao ator 
que decide, por conta própria, assumir o custo necessário 
para deflagrar e organizar a ação coletiva, tendo em vista 
a provisão do benefício por todos almejado (Hardin, 1982: 
34-37; Moe, 1988: 33).

A CNI ocupa uma posição particularmente favorável 
para cumprir o aludido papel do empreendedor político. 
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Por um lado, a CNI é a associação de grau mais elevado 
no interior do sistema corporativista de representação 
de interesses do setor industrial. A condição exclusiva de 
associação de cúpula determina que a CNI, por sua própria 
natureza, se dedique à promoção dos interesses coletivos 
deste segmento de classe, em âmbito nacional, oferecendo 
um contraponto à atuação das demais organizações, volta-
das para a defesa dos interesses de ramos específicos da ativ-
idade empresarial, ou então do conjunto do empresariado 
situado em determinada área do país. 

Por outro lado, a CNI dispõe dos recursos necessários 
para a ação. Sua manutenção como entidade é uma questão 
equacionada pelas regras do sistema corporativista. O susten-
táculo financeiro do sistema corporativista é a contribuição 
sindical. Toda empresa industrial legalmente instituída é 
obrigada a pagar ao sindicato patronal que a representa essa 
contribuição sindical, cujo montante varia de acordo com o 
capital que a empresa possui. A contribuição sindical é a prin-
cipal fonte de recursos que garante a sobrevivência da CNI, 
pois 5% da arrecadação obtida por todos os sindicatos de 
industriais do país são destinados à entidade12. A CNI lança 
mão dos recursos assegurados pela contribuição sindical para 
coordenar o trabalho em prol da competitividade sistêmica.

Localizada no ápice do sistema de representação de 
interesses industriais e respaldada por uma fonte estável 
de recursos financeiros, a CNI decidiu atuar como um 
empreendedor político, internalizando os custos de orga-
nização do movimento de combate ao custo Brasil. Essa ini-
ciativa teve o efeito direto de reduzir os custos em que as 
outras organizações empresariais precisariam incorrer para 
participar da ação coletiva. A retração dos custos de partici-
pação tornou a opção de envolvimento mais atraente para 
aquelas entidades.

12 Cf. artigo 589 da CLT.
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O plano internacional: o papel da CNI na formação da CEB
O modelo de ação coletiva do empresariado brasileiro no 
plano internacional guarda relações muito próximas com o 
que ocorreu no plano doméstico, conforme relatado ante-
riormente. Sobretudo no que se refere ao papel da CNI na 
criação e na manutenção da Coalizão Empresarial Brasilei-
ra (CEB). Esta entidade, criada em 1996, viria a firmar-se 
como legítima representação de cúpula do empresariado 
brasileiro em processos de negociações internacionais. 

A criação da CEB significou um ponto de inflexão nos 
padrões de representação empresarial no Brasil. Não ape-
nas pelo fato de ser uma entidade de cúpula, multisetorial 
e com abrangência nacional, como também pelo fato de 
sua ação coletiva estar dirigida a um processo de negocia-
ção internacional13. Surgia, pela primeira vez na história do 
país, uma entidade organizada para, sistematicamente, rece-
ber e coordenar aportes do setor privado visando a exercer 
influência direta junto ao governo na área internacional. 

A criação da CEB ocorreu dois anos após o inicio das 
negociações da Área de Livre Comércio das Américas 
(Alca), como uma espécie de externalidade positiva desse 
processo negociador. Na fase inicial do processo de nego-
ciações, o empresariado reagiu nos moldes tradicionais, de 
forma desarticulada e improvisada, tal como fora sua par-
ticipação no âmbito das negociações do Mercosul. 

O despreparo e o improviso da delegação empresarial 
brasileira teriam passado despercebidos no início das nego-

13 Nas análises comparadas sobre representação empresarial na América Latina, o 
Brasil é apontado como um caso clássico de incapacidade de constituição de uma 
entidade de cúpula, diferentemente do que aconteceu com o Chile e o México, 
por exemplo. Segundo Schneider (2000 e 2004), no marco dos processos de in-
tegração, de um lado estariam Argentina e Brasil – países que combinam baixa 
articulação da representação e baixa permeabilidade dos governos no processo 
decisório (state-led integration) – e, de outro, Chile e México, cujos governos conta-
riam mais com os inputs empresariais. Por não avaliar o processo da Alca, Schnei-
der perde de vista o salto qualitativo dado pelo empresariado brasileiro. 



Wagner Pralon Mancuso e Amâncio Jorge de Oliveira

Lua Nova, São Paulo, 69: 147-172, 2006

161

ciações da Alca, como ocorreu em ocasiões precedentes, 
não fosse a surpresa dos empresários, seguida de preocupa-
ção, ao se depararem com entidades norte-americanas bem 
organizadas e com documentos de posição para subsidiar 
a posição negociadora dos EUA. De fato, a participação 
norte-americana nos trabalhos dos primeiros encontros da 
Alca foi marcada pela atuação coordenada e extremamente 
profissional, por meio de apresentação de trabalhos e ativa 
participação de seus representantes nos debates. A partici-
pação dos representantes americanos, em contraste com 
a brasileira, apoiou-se ainda em trabalhos especialmente 
encomendados a centros de estudos e universidades. O 
contraste entre a delegação norte-americana e a delegação 
brasileira, em termos de mobilização e preparo, provocou 
uma mudança substantiva tanto entre os representantes de 
governo quanto da iniciativa privada, sobre o significado 
das pré-negociações em curso. 

Foi nesse contexto que a CNI passou a atuar como 
empreendedor político também na área internacional. O 
diagnóstico de que era necessário o empresariado brasileiro 
estruturar sua representação e promover o divórcio da tute-
la do governo em termos de organização empresarial partiu 
não apenas de representantes da CNI, mas também de várias 
lideranças empresariais mais ativas no campo internacional 
e que estavam presentes no caso da Alca. Mas o corpo téc-
nico da CNI foi fundamental no sentido de articular e levar 
adiante a proposta de estruturação da participação do setor 
privado (Oliveira, 2003). 

Para o padrão brasileiro de atuação das organizações 
empresariais nos fóruns internacionais, passou a haver um 
esforço de preparação sem precedentes. A CNI estabeleceu 
contatos extensivos com organizações empresariais do Bra-
sil e de outros países, por meio de visitas ao México, Buenos 
Aires, Lima, Caracas etc. O modelo de criação da CEB foi, 
em grande medida, inspirado na mexicana Coece (Coor-
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denadoria das Empresas de Comércio Exterior), tida como 
uma espécie de benchmark latino-americana em termos de 
representação empresarial de cúpula14. 

A CEB nasce, em 1996, de um esforço protagonizado 
pela CNI. A CNI não apenas articulou como também coor-
denou a CEB, entidade máxima de representação empresa-
rial nas negociações da Alca, que foi estruturada com base 
no modelo de representação classista empresarial existente 
no país: confederações (Confederação Nacional da Indús-
tria, Confederação Nacional da Agricultura, Confederação 
Nacional de Comércio, Confederação Nacional de Trans-
portes e Confederação Nacional de Serviços Financeiros); 
federações; associações empresariais de setores diversos; 
sindicatos; e empresas. O papel da Coalizão era receber 
as orientações dos diversos segmentos privados e fornecer 
para o governo a posição-síntese do setor empresarial. Em 
que pese esse esforço da CEB de colocar-se como uma enti-
dade “multisetorial”, é extremamente relevante o fato de 
que a coordenação técnica e a liderança política tenham 
sido realizadas pela CNI15.

A estrutura consolidada da CEB levava em conta três 
papéis fundamentais de uma entidade empresarial de cú-
pula: (i) representação e coordenação dos distintos interesses 
empresariais; (ii) formulação de um posicionamento ou pro-
jeto do setor privado; e (iii) exercício de influência junto ao 
governo. 

14 O modelo de representação do empresariado mexicano em processos de nego-
ciações internacionais está bem descrito em Tirado e Luna (1995) e Schneider 
(2000 e 2004).
15 Como indicador disso basta saber que os principais técnicos que coordenavam 
os trabalhos da Coalizão eram funcionários da CNI, onde também ocorriam as 
reuniões preparatórias da entidade. Outro indicador importante diz respeito ao 
fato de que os representantes empresariais mais ativos nas reuniões da CEB – de 
entidades e de empresas – eram oriundos do setor industrial, também fruto da 
liderança e poder de convocação da CNI. Vale consultar Diniz e Boschi (2003) 
para um balanço das mudanças ocorridas na estrutura e nos serviços prestados 
pela CNI durante a década de 1990. 
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O papel de representação e coordenação deu-se por meio 
de consultas aos diferentes segmentos do setor privado. Em 
linhas gerais, essas consultas eram feitas de três formas. Em 
primeiro lugar, via sondagens setoriais sobre temas de rele-
vo em termos de inserção internacional. Em segundo lugar, 
pelo recebimento de position papers de todos os níveis do uni-
verso empresarial (confederações, federações, associações, 
sindicatos, empresas e líderes empresariais isolados). Em 
terceiro lugar, por meio de reuniões periódicas com empre-
sários ou técnicos representantes de entidades de classe 
empresarial. O material obtido por intermédio das consul-
tas servia como subsídio para a formulação de documentos 
que obedeciam aos cronogramas dos encontros empresa-
riais da Alca, denominados Fóruns Empresariais das Améri-
cas (FEAs)16. Esses documentos eram enviados ao governo a 
fim de subsidiar sua posição nos encontros oficiais. O exer-
cício de influência, por sua vez, era feito mediante apresen-
tação ao governo dos documentos elaborados ou por meio 
da participação direta em fóruns negociadores, conhecida 
como “presença no quarto ao lado”. 

No que se refere à estrutura organizativa, a CEB ado-
tou um modelo muito próximo ao da Coece mexicana. 
Considerando-se a descrição da Coece feita por Schneider 
(2002b), uma diferença entre as entidades poderia consistir 
na disposição do empresariado mexicano em investir recur-
sos financeiros para promover a ação coletiva17, em contra-
ponto à ação coletiva empresarial brasileira, que se valeu 

16 Os FEAs sempre precediam as reuniões ministeriais ao longo do processo ne-
gociador da Alca, havendo contato direto entre os empresários e os negociadores 
oficiais. 
17 Segundo Schneider (2002b), o trabalho da Coece era feito de forma descentrali-
zada, por meio de comissões autofinanciadas e grupos de assessores. Em 1995, por 
exemplo, os membros do CMHN (Consejo Mexicano de Hombres de Negocios) 
fizeram um rateio para angariar cerca de US$ 400.000,00 para manter em funcio-
namento o escritório da Coece em Washington (EUA) naquele ano. 
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principalmente da estrutura organizacional da CNI. Mas 
este é, precisamente, o ponto que enfatizamos: o modelo 
corporativo de organização não implica necessariamente 
incapacidade de ação coletiva do empresariado – antes, 
pode favorecê-la.

A Coalizão forjou, assim, uma metodologia inovadora 
em vários aspectos. Abrangência e coordenação interseto-
rial são os aspectos mais importantes. A estrutura da entida-
de representava, simultaneamente, um locus de participação 
de distintos setores econômicos (indústria, comércio, agri-
cultura e serviços), bem como um mecanismo de articula-
ção dos interesses desses distintos setores. Há que se desta-
car também outros avanços em termos de participação, que 
viabilizaram, por exemplo, o envolvimento de empresas e 
empresários de menor porte, ou ainda de empresas de capi-
tal internacional18.

A legitimidade da representação junto ao governo re-
presentou um aspecto positivo, no sentido de forçar a par-
ticipação empresarial pela via de uma instituição de repre-
sentação de classe, e não por meio de influências empresar-
iais isoladas. Ou seja, a CEB induziu à institucionalização da 
participação do setor empresarial, o que em certa medida 
atenuou o grau de assimetria entre os empresários que pos-
suíam e aqueles que não possuíam influência junto aos go-
vernos no processo de definição da agenda externa.

A Coalizão avançou também do ponto de vista da estru-
turação organizacional. Tradicionalmente, os modelos de 
representação empresarial eram marcados por um nível ele-
vado de burocratização, com uma estrutura organizacional 
pouco flexível para a tomada de decisão e a mobilização. 

18 João Abdalla Neto (Abimaq, entrevista concedida em 22.1.2001) afirmou que 
um dos grandes avanços da Coalizão foi o fato de ela ter “democratizado” a partici-
pação empresarial nas negociações internacionais, antes muito restrita a determi-
nados setores e a lideranças empresariais consolidadas.
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O elemento inovador da Coalizão, nesse aspecto, diz res-
peito ao fato de essa iniciativa ter sido estruturada com bai-
xo grau de burocratização19 – em teoria, verticalizada, para 
acompanhar a estrutura confederativa de representação, 
mas, na prática, horizontal, na medida em que abria espaço 
e absorvia demandas oriundas dos mais diversos níveis de 
segmentação empresarial.

A despeito desses avanços e inovações, o processo de 
representação via Coalizão também apresentou algumas 
limitações. Uma das limitações tem a ver com o problema 
da generalidade do posicionamento apresentado ao longo 
do processo. Se abrangência e multisetorialidade cons-
tituem aspectos positivos em termos de ampliação e legiti-
midade da participação, a necessidade de acomodar inte-
resses diversos acaba por forçar um posicionamento exces-
sivamente genérico.

Em segundo lugar, a assimetria de participação setorial 
resultou na tendência à formação de uma coalizão de caráter 
defensivo. Embora a estrutura institucional estimulasse a 
participação equilibrada dos diversos setores e entidades de 
classe, observou-se na prática um certo desequilíbrio, com 
maior envolvimento de associações com posturas defensivas 
– caso da Abimaq (Associação Brasileira das Indústrias de 
Máquinas e Equipamentos), Abinee (Associação Brasileira 
da Indústria Elétrica e Eletrônica), Abiquim (Associação 
Brasileira da Indústria Química), Eletros (Associação Nacio-
nal de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos), entre 
outras. A postura politicamente engajada de setores defen-
sivos é prevista por trabalhos que defendem a tese de que 

19 O nível de institucionalização é uma questão-chave no debate sobre represen-
tação empresarial, em particular na discussão sobre representação empresarial de 
cúpula (formal peak associations). Independentemente da influência que a entidade 
possa vir a ter no âmbito político, caso ela não seja profundamente instituciona-
lizada, não poderia ser considerada efetivamente como entidade de cúpula. Este 
artigo propõe que outros parâmetros, além do nível de institucionalização, sejam 
adotados para avaliar a eficácia da estrutura da representação. 



Abertura econômica, empresariado e política: os planos doméstico e internacional

Lua Nova, São Paulo, 69: 147-172, 2006

166

os interesses protecionistas são mais organizados e mobili-
zados do que os interesses livre-cambistas (Schattschneider, 
1935). Isso ocorre porque os interesses protecionistas iden-
tificam com clareza o risco associado ao aprofundamento 
da abertura comercial, enquanto as vantagens decorrentes 
da abertura nem sempre são adequadamente percebidas 
pelos beneficiários em potencial.

Em terceiro lugar, prevaleceu uma certa tendência à 
sub-representação dos setores de comércio e serviços (por 
exemplo, financeiro e telecomunicações). A razão está liga-
da à lógica econômica desses setores, já então expostos à 
competição internacional e, portanto, menos sensíveis que 
os setores industriais aos possíveis custos e benefícios da 
integração regional. O setor financeiro, altamente globa-
lizado e com presença intensa de bancos estrangeiros, é o 
exemplo mais bem acabado dessa realidade, o que explica 
o baixo protagonismo da Federação Brasileira de bancos 
(Febraban) na dinâmica da CEB. 

As inovações e os limites colocados pela CEB podem 
ser resumidos em seus aspectos fundamentais. Quanto à 
questão da representatividade, houve um esforço notável 
e efetivo para que a Coalizão fosse abrangente em termos 
setoriais, regionais e de porte das empresas participantes. 
Na prática, entretanto, estiveram relativamente mais bem 
representados os setores da agricultura e da indústria 
(sobretudo alguns ramos tradicionalmente mais prote-
cionistas da indústria), o empresariado de grande e médio 
porte e das regiões sul e sudeste do país. Além disso, a Coa-
lizão caracterizou-se por: (i) um certo nível de coordena-
ção intersetorial nas propostas apresentadas, ou seja, uma 
preocupação de expressar um equilíbrio entre os interesses 
dos diversos setores, mas com a limitação de expressar pro-
postas de cunho mais defensivo do que ofensivo; (ii) criar 
canais regulares de acesso ao governo e forjar autonomia 
no processo de formulação de propostas (antes meramente 
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20 A composição da Coalizão Empresarial Brasileira é a seguinte: 6 confederações, 28 
federações, 6 sindicatos empresariais, 48 associações empresariais e 10 empresas.

reativas às diretrizes governamentais); (iii) ser informal e 
flexível, mas verticalizada pela utilização do modelo confe-
derativo tradicional; (iv) conquistar alta legitimidade junto 
ao empresariado e ao governo; (v) instituir um staff alta-
mente capacitado em temas de negociações internacionais; 
e (vi) inspirar a metodologia de negociações para outros 
fóruns de negociações. 

Historicamente, o processo de formulação e condução 
da política externa brasileira ficara altamente concentrado 
nas mãos do Ministério das Relações Exteriores (MRE). 
Nesse contexto de insulamento decisório, a influência de 
elites não-governamentais sempre foi muito diminuta. O 
que se assistiu ao longo das negociações da Alca foram ga-
nhos em termos de canais institucionalizados de articulação 
entre o setor privado e o governo. A reversão desse quadro 
foi, em grande medida, devido à atuação da estruturação da 
CEB, cuja criação e manutenção contou com papel assertivo 
e determinante da CNI.

A Coalizão representou uma inflexão nos padrões de 
representação – em que pesem as limitações já analisadas. 
Pela primeira vez o empresariado nacional mobilizou-se 
em uma associação de cúpula em torno de uma negocia-
ção internacional. Foi inovador o grau de mobilização do 
setor empresarial no caso das negociações da Alca – mobili-
zação que se expressa nos distintos níveis de representação 
empresarial (confederações, federações, associações, sindi-
catos e empresas); assim como foi inovador o elevado nível 
de coordenação, tendo à frente a Confederação Nacional 
da Indústria (CNI)20. 

Da mesma forma que ocorreu no plano doméstico, o 
empresariado brasileiro conseguir forjar uma ação coletiva 
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bem estruturada no plano internacional, contando com 
estruturas corporativas, apontadas pela literatura como a 
razão última da fragmentação e do fracasso do modelo de 
representação do empresariado brasileiro. Evidentemente, 
a mobilização é maior em momentos mais críticos. Mas isso 
não invalida a idéia de que, quando necessário, há lideran-
ça política capaz de reverter o quadro de fragmentação e o 
imobilismo, tidos como estruturais no caso brasileiro.

 
Considerações finais
Este artigo apresentou evidências de que o empresariado 
que atua no país se empenhou num notável processo de 
organização e mobilização ao longo da década de 1990. A 
ação do empresariado teve desdobramentos importantes 
tanto no plano doméstico – um exemplo foi a campanha 
pela redução do custo Brasil; quanto no plano internacional 
– com a criação da Coalizão Empresarial Brasileira.

O resultado decorreu da confluência de um processo de 
natureza econômica, que erigiu a competitividade em meta 
prioritária das empresas, e um processo de natureza política, 
com a atuação de lideranças que ajudaram a deflagrar e a sus-
tentar a ação coletiva. A iniciativa dos exemplos explorados 
neste artigo partiu exatamente de onde menos esperavam 
os expoentes da tese da debilidade política do empresariado 
brasileiro: da Confederação Nacional da Indústria, uma entida-
de setorial de cúpula do sistema corporativista.

Essa iniciativa ocorreu mesmo sem ter havido qualquer 
mudança significativa no modelo de funcionamento do 
sistema corporativista de representação de interesses, que 
prevalece desde a década de 193021. A mudança que acon-
teceu foi uma mudança de contexto, posto que a vigência de 
um ambiente empresarial mais competitivo, em função da 

21 Exceção feita ao controle do Estado sobre as entidades corporativas, que a Cons-
tituição de 1988 aboliu (Rodrigues, 1990).
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abertura econômica, serviu como fator indutor da mobiliza-
ção em relação ao tema do custo Brasil. A perspectiva de um 
aprofundamento ainda maior da abertura comercial dese-
nhava-se com as negociações da Alca. Diante da mudança 
de contexto, as estruturas corporativas mostraram-se capa-
zes de assumir o papel do empreendedor político, usando 
para isso os recursos oriundos dos pilares tradicionais do 
sistema.

Este artigo destaca, portanto, um elemento importante 
que vem sendo sistematicamente negligenciado pelos auto-
res que defendem a tese da debilidade política do empresa-
riado do Brasil, cujos trabalhos vêm-se tornando a sabedoria 
convencional sobre o tema. 

Naturalmente, essa conclusão relativa à capacidade de 
organização e mobilização política do empresariado deve 
ser acompanhada por uma saudável dose de cautela. Diver-
sos estudos já mostraram que, em conjunturas críticas ante-
riores, o empresariado brasileiro também revelou capaci-
dade elevada de ação coletiva e de formação de coalizões 
multisetoriais. Isso ocorreu, por exemplo, no movimento 
contra as reformas de base do governo de João Goulart, 
na primeira metade da década de 1960 (Dreifuss, 1981); 
na campanha contra a estatização da economia durante o 
regime militar (Cruz, 1995); na assembléia constituinte de 
1987-1988 (Dreifuss, 1989; Aragão, 1996); na elaboração 
da Lei de Modernização dos Portos, sancionada em 1993 
(Doctor, 2002; Diniz e Boschi, 2002); no processo de revi-
são constitucional de 1993-1994 (Aragão, 1996) e na cam-
panha pela reforma tributária durante o governo Cardoso 
(Campos, 2002; Diniz e Boschi, 2002). Em todos esses casos, 
no entanto, um período de mobilização intensa foi seguido 
por um período de desmobilização.

A nova onda de ativismo político empresarial iniciada nos 
anos 1990 pode vir a ser sucedida por um grande refluxo. O 
alerta serve para deixar claro que o questionamento da tese 
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da debilidade política do empresariado não pode nem deve 
ser tomado como uma refutação definitiva daquela tese. São 
necessários muito mais estudos sobre a organização e a mobi-
lização do empresariado para a ação política e sobre sua atua-
ção efetiva diante dos Poderes Legislativo, Executivo e Judiciá-
rio em âmbito federal, estadual e local. Somente o acúmulo de 
estudos inspirados teoricamente e orientados empiricamente 
permitirá um diagnóstico mais preciso e adequado acerca dos 
resultados alcançados pela classe capitalista no Brasil.
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SÃO PAULO NO CONTEXTO DA  
GLOBALIZAÇÃO* 

luiz eduardo W. Wanderley

Em estudo anterior (Wanderley: 2003), foram feitas algu-
mas distinções entre três processos históricos: mundializa-
ção, internacionalização e globalização. Amplio, no pre-
sente texto, o significado de globalização, acrescentando 
as reflexões de outros autores, e incorporando partes do 
referido trabalho.

Com fundamento privilegiado na denominada globa-
li-zação econômica, confrontando o pensamento de diversos 
autores sobre o tema da globalização e suas inter-relações 
com a democracia, Gómez (1988: 12), inicialmente, retoma 
o sentido dado por Chesnais (1996), enfatizando a acepção 
econômica hoje prevalecente, que surgiu nos anos 1980: 
“em reconhecidas escolas americanas de administração de 
empresas, populariza-se através das obras de notórios con-
sultores de estratégia e marketing internacional, difunde-se 
através da imprensa econômica e financeira especializada e, 
rapidamente, é assimilada pelo discurso hegemônico neoli-

* Este artigo faz parte de uma pesquisa sobre “Gestão pública e inserção interna-
cional das cidades”, desenvolvida pelo Cedec/Unesp/FGV/PUC-SP.
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beral”. O termo, nas visões mais apologéticas, está vinculado 
às grandes corporações multinacionais sediadas nos centros 
do capitalismo mundial (Estados Unidos, Europa Ocidental 
e Japão). Nas palavras de John K. Galbraith, “globalização 
[...] não é um conceito sério. Nós, os americanos, o inventa-
mos para dissimular a nossa política de entrada econômica 
nos outros países” (apud Batista, 2000: 58). Nessa perspec-
tiva, para a corrente dos críticos radicais dessa modalidade 
globalizadora, ela não é um fenômeno que decorreu, natu-
ralmente, dos avanços do modo de produção capitalista, 
mas uma política deliberada a qual vem sendo formulada e 
organizada por governos dos países ricos, empresas multi-
nacionais, agências internacionais, com apoio ostensivo da 
mídia mundial, e que culmina na orientação norteadora do 
“pensamento único” e das tendências ao que se considera 
uma “ditadura do mercado”.

Com base nos argumentos de distintos analistas, ainda 
com acento no plano econômico, Gómez (apud Batista, 
2000: 21) comenta: “A partir de uma visão mais abrangente, 
essas reflexões encaram a globalização da economia capita-
lista como a resultante de mutações aceleradas e profundas 
operadas nas últimas décadas em diversos âmbitos: tecnológi-
co (microeletrônica, processamento de informações e tele-
comunicação por satélite, que permitem o incremento do 
volume da velocidade das informações e reduzem os custos 
de comunicação e de transporte); político (decisões governa-
mentais de ajuste estrutural baseado na liberalização e des-
regulamentação dos mercados de bens, serviços e fatores de 
produção, diretrizes e pressões de agências internacionais 
e instâncias informais de geogovernança global); geopolítico 
(fim do comunismo); microeconômico (estratégias de investi-
mento, produção e comercialização em escala mundial de 
firmas industriais e financeiras submetidas à competição 
acirrada e livre de entraves); e ideológico (hegemonia neoli-
beral) (Chesnais, 1996; Adda, 1996; Gill, 1995; Cox, 1996)”. 
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Na mesma ótica, Vieira (2001: 98) complementa: macroeco-
nômicas (aumento do número de novos países industrializa-
dos): ideológicas (hegemonia neoliberal). 

Ampliando o conceito para outros âmbitos, Gómez traz 
a contribuição de Laïdi (1997: 294), sublinhando a sua con-
cordância com essa formulação

“[...] em um momento de compressão do espaço no 
qual os homens vivem, se movem e trocam, com todas 
as conseqüências que esse processo tem sobre suas 
consciências de pertencerem ao mundo, seja tal mundo 
o mercado para os mercadores, a ordem mundial para 
os estrategistas, o universal para os indivíduos-cidadãos. 
A globalização muda, assim, nossa relação com o espaço 
– que se amplia – e com o tempo – que se acelera. Tudo o 
que está em jogo, em termos de sentido, é precisamente 
saber como arcar simbolicamente com essa dupla mudança. 
Esse momento comum para todas as sociedades humanas 
é radicalmente incerto, de um lado, porque não implica 
nenhum acordo sobre a mesma visão de mundo, e, do 
outro, porque todos os processos que o nutrem são por 
definição ambivalentes. O fim da coerção geográfica 
é acompanhado por uma revalorização dos lugares. O 
pertencimento a um mesmo mundo desdobra-se em 
processos de distanciamento econômico e cultural sem 
precedentes. A simultaneidade planetária traduz-se, 
finalmente,em uma mundialização dos particularismos. 
Portanto, para pensar de maneira rigorosa a globalização, 
é conveniente evitar três obstáculos: vê-la sob o ângulo 
exclusivo de um processo de homogeneização (a síndrome 
McWorld, ou McDonald’s, como símbolo da empresa 
global); reter somente os fatores de heterogeneidade; e 
compreender a dialética da globalização e da fragmentação 
recorrendo a fórmulas de efeito, fundadas, por exemplo, na 
oposição McWorld versus Jihad” (apud Gómez, 1996:  44).
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Estaria se constituindo uma “política da globalização” 
(Gill, 1995) muito imprecisa e indefinida. O que existe é 
uma nebulosa, “[...] constituída por um conjunto complexo 
e inter-relacionado de redes de influências e agências que 
desenvolvem uma ideologia econômica comum e realizam 
uma função de governança global ao injetar resultados con-
sensuais transnacionais nos processos nacionais de tomada 
de decisão (Cox, 1996)” (Gómez, 1996: 27). Para ele, essas 
doutrinas e políticas são elaboradas e disseminadas em con-
claves não oficiais (encontros anuais de Davos), de agências 
intergovernamentais e privadas especializadas (Comitês da 
OCDE, encontros dos Bancos Centrais, do Fundo Mone-
tário Internacional e do Banco Mundial, agências privadas 
de avaliação) e de reuniões de cúpula dos Estados ricos  
(G-8). Tudo isso para constatar que, se a economia globa-
lizada incide mundialmente, ela não condiciona por igual 
os países, as regiões, as zonas no interior de um mesmo país, 
as classes, categorias e grupos sociais. 

Na seqüência de seu texto, Gómez destaca duas posições 
sobre a globalização: a dos transformacionistas (para quem 
ela representa um corte radical com o passado), e os cépticos 
(para quem ela se afirma em sua continuidade histórica e até 
mesmo com precedentes similares). Para os transformacionis-
tas, o acento recai na multiplicação e variedade inexistentes 
anteriormente de fenômenos supraterritoriais, com efeitos 
diretos no controle efetivo dos Estados sobre suas fronteiras 
nacionais (desterritorialização de organizações econômicas 
e políticas); ao lado da “explosão e difusão de identidades 
culturais – religiosas, de classe capitalista transnacional, 
de solidariedade racial, de gênero, de cultura jovem, de 
preferências sexuais e identidades supra-estatais no plano 
regional” (Gómez, 1996: 48). Estaria surgindo uma ordem 
mundial pós-Vestfália (ele cita Cox, Rousenau, Linklater, 
MacMillan), desafiadora das capacidades de autonomia e 
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soberania do Estado-Nação. Mesmo que os Estados-Nação 
preservem seu papel de atores importantes nas relações 
internacionais e as fronteiras territoriais ainda conservem 
um lugar significativo em todos os planos, a soberania está 
sendo compartilhada com agências nacionais, regionais e 
internacionais (ele indica Held).

Já para os céticos (Gilpin, Krasner, Hirst e Thompson, 
são as referências indicadas), há uma rejeição da idéia de 
que a globalização esteja diminuindo o poder, as funções e 
a autoridade do Estado-Nação e, contrariamente, sustentam 
que sua atuação cresceu exatamente para facilitar e regular 
os processos de globalização.

De todas as maneiras, Gómez sinaliza que a globaliza-
ção impacta a cidadania, principalmente no que concerne 
à identidade jurídica de direitos e deveres como se colo-
cou na esfera ocidental; e deve considerar as “identidades 
socioculturais e as diferenças de grupos diversos – mu-
lheres, pobres, anciãos, minorias raciais, étnicas, religiosas, 
sexuais, nacionais etc. – que se consideram oprimidos ou 
excluídos da cultura hegemônica, embora possuam os direi-
tos comuns de cidadania” (Gómez, 1996: 56). Devendo-se 
levar em conta o pluriculturalismo, o respeito à diferença, 
a política do reconhecimento, eliminando-se as discrimina-
ções e as desigualdades. Nesse conjunto de mudanças mun-
diais, elabora-se a idéia de uma cidadania global, entendida 

“[...] não apenas como a extensão na esfera das relações 
internacionais do conjunto dos direitos civis, políticos e sociais 
e suas respectivas garantias constitucionais [...] mas também 
como deveres morais com os outros para além das fronteiras 
ou obrigações com o restante da humanidade (em termos de 
pobreza e exclusão, de preservação do meio ambiente etc. [...] 
E isso, articulado a uma política de multiculturalismo, baseado 
no reconhecimento, respeito e reciprocidade das identidades 
– incluída a ‘síndrome da identidade múltipla’–, de modo 
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a evitar a oposição, exclusão e violência que têm permeado 
constantemente as relações internacionais no passado e ainda 
no presente (Scholte, 1996)” (Gómez, 1996: 57-58).

Nesse aspecto, vale trazer a colocação de Vieira (2001: 
99), que, do mesmo modo, sintetiza essas posições dos trans-
formacionistas e dos céticos, e aborda o tema da identida-
de no sentido de que: “isto não significa que a identidade 
nacional deixou de ser importante na atualidade, ou que 
foi absorvida por uma nova homogeneização de alcance 
global, seja de um hipercapitalismo sem fronteiras, seja de 
um cosmopolitismo de sentimentos universais e atos de soli-
dariedade com a humanidade como um todo. Mas é inegá-
vel que a identidade nacional se tornou mais uma entre as 
tantas identidades que os povos hoje constroem” (Gómez, 
1996, que menciona Krause e Reinwick).

Vieira acrescenta uma terceira posição, a daqueles que: 
“afirmam que a globalização é um mito, pois, segundo eles, a 
fase atual de internacionalização da economia, além de res-
ponder a um processo plurissecular imanente ao capitalismo, 
não é inédita, já que apresenta notáveis similitudes, em maté-
ria de comércio, finanças, investimento direto, com a fase de 
internacionalização do início do século XX sob a dominação 
da Pax Britânica”. E agrega que eles rejeitam a idéia de que as 
corporações multinacionais sejam efetivamente transnacio-
nais. Além disso: “afirmam ainda que o tecnoglobalismo não 
é mais do que um mito que esconde a proteção e o acesso 
desigual dos países a inovações tecnológicas, e que os Estados 
nacionais, ao menos os mais poderosos, têm condições de 
assegurar a governança da economia mundial” (2001: 97).

Para Beck, é conveniente distinguir as noções de globa-
lismo, globalidade e globalização. Na sua análise: 

“Globalismo designa a concepção de que o mercado 
mundial bane ou substitui ele mesmo, a ação política; 
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trata-se portanto da ideologia do império do mercado 
mundial, da ideologia do neoliberalismo. O procedimento 
é monocausal, restrito ao aspecto econômico, e reduz 
a pluridimensionalidade da globalização a uma única 
dimensão – a econômica. O que, por sua vez, ainda é 
pensada de forma linear e deixa todas as outras dimensões 
– relativas à ecologia, à cultura, à política e à sociedade 
civil – sob o domínio subordinador do mercado mundial” 
(1999: 27-28).

Globalidade significa: “já vivemos há tempos em uma 
sociedade mundial, ao menos no sentido de que a idéia de 
espaços isolados se tornou fictícia. Nenhum país, nenhum 
grupo pode se isolar dos outros [...] ‘Mundial’, na expres-
são ‘sociedade mundial’, designa então a diferença, diversi-
dade, e ‘sociedade’ designa não-integração, de tal forma que 
se pode compreender [...] a sociedade mundial como diver-
sidade sem unidade [...]” (Beck, 1999).

Globalização significa os processos, em cujo andamento 
os Estados nacionais vêem a sua soberania, sua identidade, 
suas redes de comunicação, suas chances de poder e suas 
orientações sofrerem a interferência cruzada de atores 
transnacionais.

Para Beck (1999), o que torna a globalidade irreversível?

1. A ampliação geográfica e a ausente interação do comércio 
internacional, a conexão dos mercados financeiros e o cresci-
mento do poder das companhias transnacionais.

2. A interrupta revolução dos meios tecnológicos de informa-
ção e comunicação.

3. A exigência, universalmente imposta, por direitos humanos 
– ou seja, o princípio (do discurso) democrático.

4. As correntes icônicas da indústria cultural global.
5. A política mundial pós-internacional e policêntrica – em 

poder e número – fazem par aos governos uma quantidade 
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cada vez maior de atores transnacionais (companhias, orga-
nizações não-governamentais, uniões nacionais).

6. A questão da pobreza mundial.
7. A destruição ambiental mundial.
8. Conflitos transculturais localizados.

É de relevância enfatizar que, além dos elementos já 
assinalados, diversos estudiosos buscam demonstrar, na 
esfera da globalização política, as restrições impostas por esta 
globalização aos Estados, principalmente aos países pobres 
e emergentes, na perda da soberania externa e interna, nas 
dificuldades de governança e governabilidade.

E acrescentam a globalização social, que vem alterando a 
estrutura nacional de classes, intensificando novas formas de 
desigualdades e injustiças (com a redução dos custos sala-
riais, redução de direitos adquiridos, liberalização do mer-
cado, despedidas em massa, desemprego estrutural); para 
combater a pobreza, prevalecem as medidas compensatórias 
que “minorem, mas não eliminem, a exclusão, já que é um 
efeito inevitável (e, por isso, justificado) do desenvolvimento 
assente no crescimento econômico e na competitividade em 
nível global” (Sousa Santos, 2002: 35). Sobre essa realidade, 
aduz os seguintes comentários: “Na América Latina, a chama-
da ‘década perdida’ sinalizou a tragicidade dessa situação, e 
na última década (anos 90 do século passado), mesmo ten-
do em vista a melhoria de certos indicadores sociais em uns 
poucos países, os dados concretos aferem os efeitos danosos 
dessa dimensão da globalização “ (Wanderley, 2003: 228).

Um elemento importante, mas nem sempre valorizado 
suficientemente, diz respeito à globalização cultural, que se 
exprime, sobretudo, no avanço das tecnologias informáti-
cas, eletrônicas e cibernéticas, no crescimento da internet; 
na disseminação da mídia televisiva; na divulgação prepon-
derante de filmes, música, literatura, norte-americanos; na 
moda para os setores ricos; no modo de vida em geral dos 



Luiz Eduardo W. Wanderley

Lua Nova, São Paulo, 69: 173-203, 2006

181

EUA expandido como padrão universal; no uso do inglês 
como língua global, entre outros pontos. O debate gira em 
torno de se saber se ela conduz à homogeneização, ou à 
diferenciação, e sobre a hipótese de estar ou não emergin-
do uma cultura global. Para Sousa Santos, “no domínio 
cultural, o consenso neoliberal é muito seletivo. Os fenô-
menos culturais só lhe interessam na medida em que se 
tornam mercadorias que, como tal, devem seguir o trilho 
da globalização econômica” (in Wanderley, 2003: 229). No 
caso latino-americano, com acento no Brasil, é conhecido 
o fato de que existem culturas multiformes, combinando 
as tradições dos povos indígenas, as raízes negras africanas, 
as influências das imigrações multiformes, as complexas 
inter-relações entre a cultura popular, a cultura artística, a 
cultura acadêmica e a indústria cultural. E constata-se que 
há uma penetração, com maior intensidade, da presença 
de teorias e práticas culturais do chamado Primeiro Mun-
do, hegemoneizadas pela norte-americana, o que provoca 
fraturas e, simultaneamente, movimentos de defesa a pro-
tagonismo dessa imensa variedade cultural no sentido de 
resguardar e afirmar tradições, costumes, valores, hábitos, 
línguas, religiões.

Mesmo convencido de que a globalização, nas modu-
lações que vêm mostrando, gera novas desigualdades e 
injustiças trágicas, além de acentuar outras já existentes, é 
preciso reconhecer que, em alguns de seus resultados, pro-
duz aspectos válidos, mesmo que possam ser ambivalentes e 
estimular ambigüidades, tais como: 

• As facilidades de comunicação entre as pessoas, em tempo 
real, o que tem propiciado um diálogo intenso à distância. Por 
sua vez, cria novos espaços para troca de informações, pressões 
sobre governos e autoridades em geral (o caso de Chiapas foi 
paradigmático) (Castells, 1998), conhecimento de segredos 
escondidos pelos poderosos que são divulgados etc.
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• O crescimento e a rapidez no setor dos transportes, que têm 
facilitado a realização dos negócios, as consultas intergover-
namentais e de entidades civis, as viagens em geral e o turis-
mo em particular.

•  O desenvolvimento dos meios de comunicação de massa, 
que dão aos usuários acesso ao que se passa no mundo, mes-
mo que, muitas vezes, por meio de informações fragmenta-
das e controladas pelos donos das cadeias transmissoras.

• Os avanços na medicina, que possibilitam o conhecimento 
de técnicas e remédios para um sem-número de doenças, 
apesar dos lobbies das empresas farmacêuticas na questão das 
patentes e dos altos preços dos medicamentos.

• A formação de redes entre grupos, organizações, movimen-
tos, partidos, igrejas, abrindo canais para conhecimento 
mútuo e troca de experiências pessoais e coletivas.

• O intercâmbio entre professores e estudantes, trazendo um 
leque de aberturas para estudos e pesquisas em conjunto, 
enriquecedores de teorias e práticas.

Globalização contra-hegemônica
Na perspectiva de uma teorização crítica da globalização 
neoliberal, refuta-se a falácia do determinismo de que ela 
seja “um processo espontâneo, automático, inelutável e irre-
versível, que se intensifica e avança segundo uma lógica e 
uma dinâmica próprias suficientemente fortes para se impo-
rem a qualquer interferência externa” (Sousa Santos, 2002). 
Para uma determinada corrente de pensamento, como ela 
é interpretada, é válida para os países ricos ou desenvolvi-
dos, que procuram impor ao resto do mundo essa política 
globalizadora; na compreensão dos críticos, nos chamados 
“Terceiro e Quarto Mundos” (formados pelos países subde-
senvolvidos, pobres, emergentes), ela se apresenta de modo 
subordinado – aos ditames das forças dominantes –, e assimé-
trico – gerando maiores desigualdades entre países e regiões,  
e dentro de cada país. Constitui-se, pois, numa globaliza-
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ção excludente (analistas nessa ótica: Chomski, Casanova, 
Therborn, Salama, Wallerstein), com efeitos perversos para 
a humanidade, ampliando a pobreza e a exclusão social 
(Gentili, 1999).

Nessa direção, esses autores baseiam-se em análises 
teóricas e em práticas potencializadoras da denominada glo-
balização contra-hegemônica, buscando alternativas concretas 
de uma outra configuração. Fundamentam-se nas resistên-
cias de ações coletivas globais (campanhas e movimentos 
que irrompem por ocasião de eventos realizados por agên-
cias internacionais e instituições mundiais, tais como as cita-
das OMC, BID, Davos, G-8 etc.); se algumas entidades (Anis-
tia Internacional, World-Wide Fund for Nature, Friends of 
Earth, Greenpeace, e outras) já agiam como lobbistas e 
trazendo protestos de impacto, ativistas protestam contra 
empresas como a Monsanto, McDonalds, Exxon, Nike. 

Para exemplificar com dados dessas manifestações no 
plano mundial, vale relembrar dos 50 mil manifestantes 
protestando contra a OMC, em Seattle (1999), com papel 
destacado das ONGs, cujas reivindicações foram precedidas 
de reuniões e articulações (houve um manifesto, assinado 
por 1.200 ONGs de 87 países, via internet, articulado por 
Global Trade Watch e Observatoire de la Mondialization). 
Esse Manifesto continha itens referentes à: defesa de cláusu-
las sociais e ambientais; exclusão da saúde e da educação da 
liberalização dos serviços; exclusão dos remédios essenciais 
das patentes; perdão da dívida externa; agricultura (pro-
teção dos pequenos e médios agricultores contra a concor-
rência externa, defesa do meio ambientes etc.); segurança 
alimentar; adoção do princípio de precaução para a libe-
ração de produtos que possam afetar a saúde ou o meio 
ambiente (pontos extraídos da síntese preparada por Viei-
ra, 2001: 106-107). Esse sociólogo destaca, também, outras 
manifestações. A Conferência Internacional sobre Alter-
nativas à Globalização (novembro de 1998, nas Filipinas); 
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as manifestações em Davos (fevereiro de 1999), lideradas 
pela Associação Mundial de Povos contra a Mundialização 
– AMP, e a Associação pela Taxação das transações Finan-
ceiras em Apoio aos Cidadãos – ATTAC, denunciando a 
“globalização que mata” e o “culto ao mercado”. Para os 
organizadores, a globalização é “a centralização do poder 
e das riquezas nas mãos de poucos global leaders e, para um 
número cada vez maior de pessoas, exclusão, pobreza e 
miséria” (Vieira, 2001: 108). A manifestação contra a rea-
lização da reunião conjunta FMI/Banco Mundial (16 de 
abril de 2000), em Washington. Nela, as ONGs, agrupadas 
numa coalizão denominada Mobilização Global pela Justiça, 
denunciaram “a perversidade do sistema financeiro mundial 
que empobrece os trabalhadores de todo o mundo, destrói 
as florestas tropicais, estimula o trabalho forçado, obriga 
os países pobres a desviar recursos de investimentos soci-
ais básicos para pagar a dívida externa (The New York Times, 
17/04/2000)” (Vieira, 2001: 108). Na seqüência, houve o 
protesto em Praga (26 de setembro de 2000), pedindo o 
fechamento do FMI. Para Boaventura de Sousa Santos, “os 
protestos contra a (desordem neoliberal global, por ocasião 
da reunião anual do Banco Mundial e do Fundo Monetário 
Internacional em Praga, constituíram mais uma afirmação 
vigorosa de que as lutas democráticas transnacionais já são 
hoje um pilar importante do sistema político internacional 
e de que o seu impacto repercute tanto nas políticas nacio-
nais como nas locais” (2001: 109). Outros protestos coleti-
vos aconteceram em Montreal, Melbourne, Genebra, Praga, 
Nice, Nápoles, Gênova (300 mil manifestantes, na reunião 
do G-8), Cancun e Porto Alegre, entre outras cidades. Num 
sentido diferenciado, é de se recordar da formação do  
G-20, que envolveu os principais países do Terceiro Mundo, 
com atuação especial do Brasil.

Nesse espectro de iniciativas, cabe uma referência par-
ticular ao Fórum Social Mundial. Idealizado, no início, como 
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um encontro anti-Davos, de resistência ao neoliberalismo 
e passagem para uma etapa propositiva, ele acontece em 
2000, na cidade de Porto Alegre, firmando um “Acordo 
de Cooperação” entre a Associação Brasileira de organiza-
ções Não-Governamentais – Abong, Ação pela Tributação 
das Transações Financeiras em Apoio aos Cidadãos – Attac; 
Comissão Brasileira Justiça e Paz – CBJP; Associação Brasilei-
ra de Empresários pela Cidadania – Cives; Central Única 
dos Trabalhadores – CUT; Instituto Brasileiro de Análises 
Sócio-Econômicas – Ibase; Centro de Justiça Global – CJG; 
Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra – MST. No 
geral, o Fórum busca “a identificação de caminhos e pro-
postas mobilizadoras para manifestações e ações concretas 
da sociedade civil”. Seu lema “Um outro mundo é possível” 
diz bem de seu desiderato. Progressivamente, organizou-se o 
Conselho Internacional, ao lado dos Comitês Organizadores 
nacionais, que aprovou uma Carta de Princípios. Ela definia 
o FSM como “um espaço aberto de encontro” (não é, por-
tanto, uma organização, entidade, instituição ou rede). Ele é 
delimitado politicamente como espaço “de entidades e mo-
vimentos da sociedade civil que se opõem ao neoliberalismo 
e ao domínio do mundo pelo capital e por qualquer forma 
de imperialismo”. Suas propostas “contrapõem-se a um pro-
cesso de globalização comandado pelas grandes corporações 
multinacionais e pelos governos e instituições internacionais 
a serviço de seus interesses, com a cumplicidade de gover-
nos nacionais”. Os Encontros do FSM têm um caráter não 
deliberativo. O FSM “não se constitui em instância de poder, 
a ser disputado pelos participantes de seus encontros”. O 
FSM é: um espaço “plural e diversificado, não confessional, 
não governamental e não partidário; [...] reúne e articula 
somente entidades e movimentos da sociedade civil de todos 
os países do mundo; [...] será sempre um espaço aberto ao 
pluralismo e à diversidade de engajamentos e atuações; [...] 
poderão ser convidados a participar, em caráter pessoal, go-
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vernantes e parlamentares que assumam (seus) compromis-
sos” (trecho extraído de Correa Leite, 2004).

“Por ocasião do II FSM, dentre as inúmeras propostas 
surgidas, podem-se mencionar algumas: abolição da 
dívida externa dos países pobres; controle de capitais e 
impostos internacionais para a redistribuição de riqueza 
e financiamento do desenvolvimento; moratória contra a 
OMC para reorientar o comércio internacional; controle 
público sobre as empresas transnacionais; defesa dos 
direitos dos trabalhadores; desenvolvimento de um setor 
de economia solidária; reconstrução do meio ambiente e 
desenvolvimento sustentável; criação e extensão dos sistemas 
de saúde e educação públicos e universais; soberania 
alimentar; democratização dos meios de comunicação 
de massa; defesa da identidade dos povos; direitos dos 
emigrantes e combate ao tráfico de pessoas; desarmamento; 
direitos humanos integrais; novas instituições internacionais 
de governança global” (síntese extraída de T. Ponniah, IN: 
William Fisher and Thomas Ponniah, eds. Another world is 
possible: popular alternatives to globalization at the World Social 
Fórum; apud Correa Leite, 2004: 360, 361 e 362).

Metrópole, megalópole, megacidade, cidade-global
Compreender, classificar e definir o gigantismo que carac-
teriza muitas cidades do mundo tem sido objeto de aná-
lise de estudiosos das mais variadas perspectivas teóricas, 
que acentuam um ou outro elemento da sua configura-
ção. As tentativas nesse sentido cobrem um espectro ora 
descritivo, ora interpretativo. As próprias denominações 
que foram e vêm sendo utilizadas constituem um testemu-
nho eloqüente das dificuldades e complexidade existentes 
para a sua identificação: “grandes cidades”, “metrópoles”, 
“megalópoles”, “cidades-regiões”, “zonas metropolitanas”, 
“conurbação”, “cidades-globais” etc.
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Alguns privilegiam os critérios espacial (um espaço 
geograficamente determinado) e demográfico (concen-
tração de habitantes); outros privilegiam os indicadores 
econômicos (PIB, atividades financeiras, etc.) e sociopolí-
ticos (peso que elas exercem, por suas atividades de gestão 
e de informação, nas relações nacionais e internacionais 
etc.). Dois critérios “clássicos” foram o da urbanização e 
da industrialização. Nas últimas décadas, um componente 
básico deriva dos processos de globalização e seus impac-
tos nas cidades.

Estudos apontam que o termo “megalópole” foi criado 
pelo geógrafo francês Jean Gottmann, ao qualificar a área 
metropolitana que se estende sobre 700 quilômetros de 
Boston a Washington, no decorrer dos anos cinqüenta do 
século passado; e adquiriu disseminação no uso dado pelo 
ensaísta norte-americano Lewis Mumford que denunciava 
o gigantismo da megalópole considerada, para ele, como a 
última etapa do desenvolvimento urbano. A palavra ganhou 
fortuna entre especialistas, jornalistas e políticos. Nos anos 
1980, por iniciativa de Philippe Haeringer (2000), pesqui-
sador em Orstom, foi estabelecido um grupo de trabalho 
sobre a megalopolização do mundo, e, com importância 
para a nossa pesquisa, mostra a diversidade das situações 
urbanas e que ela não conduz para uma uniformização 
das paisagens e dos modos de vida. Os prefixos “mega” ou 
“mégalo” tem um emprego equivalente: extraído do grego 
“megalou” (genitivo de “megas”). 

Para Moriconi-Ebrard (2000), a noção é ambígua, 
porque ela pode ser definida em função de dois sistemas 
de referência: um absoluto, outro relativo. “No primeiro 
caso, ‘megapole’ poderia designar um punhado de cidades 
plurimilionárias em número de habitantes. Sobre a base 
de um atributo arbitrário, em 1990, a ONU qualificou de 
‘megacidades’ as aglomerações que ultrapassam 8 milhões 
de habitantes [...] sobre esta base estatística não se observa 
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nenhuma ruptura no continuum da classificação das cidades 
segundo seu tamanho demográfico [...] Definir o gigantis-
mo requer um sistema de referência. É no sentido relativo 
que o termo ‘megapole’ é empregado pelos historiadores 
e geógrafos, para designar as grandes cidades que, em cer-
tos períodos da história ou num espaço dado, tiveram um 
papel excepcional ‘opondo-se notadamente ao funciona-
mento usual da rede de cidades pequenas e médias’ [...] No 
sentido literal, a metrópole era a cidadade-mãe (do grego 
meter: mãe, e polis: cidade), quer dizer a capital, a cidade 
que colonizou os territórios, fundada de outras cidades [...] 
A ‘megapole` seria pois uma metrópole que possui todas 
as funções de comando de um sistema territorial – ou, ao 
menos, da maioria. Neste caso, contrariamente à ‘metró-
pole’, ‘megapole’ não pode ser completada do que por 
um epíteto; à escala de um território, somente se poderia 
observar senão uma e uma única ‘megapole’. A noção de 
gigantismo seria medida por uma acumulação ‘relativa’ de 
população, de bens, de serviços ou de funções num sistema 
territorial ou numa rede urbana” (Moriconi-Ebrard, 1995: 
9-10). A autora postula, ainda, que, para alguns, a “mega-
pole” vive às despensas de um hinterland, do qual ela mono-
poliza as riquezas, mas isto é discutível; um estudo mundial 
mostra, ao contrário, que o tamanho de uma “megapole” 
está correlacionado ao efetivo de população urbana de seu 
hinterland (Moriconi-Ebrard, 1995: 10). 

Poder-se-ia agregar o conceito de metápolis (Ascher, 
1995), ou metametrópoles, no qual se acentua que as cidades 
são um conglomerado de espaços (de mobilidades, traves-
sias, conflitos etc.). Nessa obra, analisa-se o planejamento 
urbano nas interpretações liberais e marxistas; e comentam-
se as teses de contestação do urbanismo moderno (concep-
ções pós-modernistas, de caráter descontínuo, caótico, frag-
mentário; aquelas conduzidas pelo mercado, e aquelas de 
encarar as cidades como sistemas complexos).
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E um outro, que alguns autores (Castells e Hall, 1996) 
designam por tecnópolis, cidades nas quais se articulam 
desenvolvimento, ciência e tecnologia, e parcerias entre o 
setor privado e o setor público. “Os autores constroem uma 
tipologia de tecnópolis enquanto formas de concentração 
territorial específica e inovações tecnológicas, com poten-
cial para gerar sinergia científica e produtividade” (Caval-
canti Limena, 1996). São contemplados três tipos: comple-
xos industriais de alta tecnologia (por exemplo: o Slicon 
Valley); “cidades da ciência” (por exemplo: Tsukuba e Kan-
sai); desenvolvimento econômico baseado em indústrias de 
alta tecnologia (por exemplo: Sophia-Antipolis, na França, 
Cambridge, na Inglaterra, e Hsinchu, em Taiwan).

O debate sobre as chamadas cidades-globais
A seguir, trago as contribuições de distintos estudiosos sobre 
essa polêmica questão. Ancorados em pressupostos diferen-
ciados, o uso da terminologia cidade-global é proposta por 
Castells e Sassen, ainda que com matizes e acentos nem 
sempre convergentes, e Castells, enfatizando que ele não é 
um conceito unívoco, pois é condicionado por fatores histó-
ricos, espaciais e institucionais. Centrando o foco na cidade 
de São Paulo, Rolnik agrega comentários convergentes com 
essa orientação, mas aduzindo as especificidades derivadas 
de nossa tradição na análise das questões urbanas e ênfase 
na cidade-dual; Frúgoli Jr. concorda genericamente, citan-
do comentários nessa direção; Bógus e Véras dizem como 
São Paulo concentra as polaridades das cidades mundiais; 
e Whitaker Ferreira apresenta argumentos críticos discor-
dantes de que São Paulo seja uma cidade-global, inclusive 
dizendo que se trata de um debate ideológico.

Sassen (2000), em  seu celebrado livro no qual denomi-
nou um conjunto delas de cidades globais, faz um destaque 
para São Paulo. 
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“Trata-se de uma rede mundial de 20 a 25 metrópoles, que 
vão de Bombaim a Sidney, de Toronto a São Paulo, de Tókio 
a Londres, passando por New York, Paris ou Frankfurt. Essas 
cidades não são simplesmente, como as grandes metrópoles 
do passado, importantes capitais regionais; elas são, ao 
mesmo tempo, postos de comando da economia mundial, 
acolhendo as direções das multinacionais, funcionando 
como imensos laboratórios de inovação tecnológica e 
financeira, e concentrando os principais mercados de 
capitais internacionais [...] As cidades globais são, pois, 
aquelas que, além de uma infra-estrutura tecnológica 
excepcional, abrigam uma vasta economia intermediária 
de serviços altamente especializados – publicidade, 
contabilidade, assistência jurídica, consultoria, finanças, 
engenharia, arquitetura –, que sustentam e facilitam 
o trabalho das empresas. [...] As atividades terciárias 
superiores exercem assim uma influência de peso sobre 
a situação econômica e social das cidades. [...] A cidade 
global adquire sentido por sua pertença a uma rede urbana 
que representa, de alguma maneira, o centro nervoso da 
economia global. E a mundialização multiplicou, de tal 
modo, o volume das transações entre as grandes metrópoles 
mundiais que se pode perguntar, com efeito, se elas não 
fazem parte de um vasto e único sistema urbano. No 
seio do qual as cidades são mais complementares do que 
concorrentes” (apud Nathalie Robatel, 2000: 26-27). 

Em sua visão, nesse novo contexto, para Sassen elas 
se transformam em cidades duais, por um lado, gerando 
uma polarização econômica na organização do trabalho, “que 
refletem uma baixa de ofertas de emprego e a bipolarização 
na repartição das rendas e no emprego dos trabalhadores” 
(Sassen, apud Nathalie Robatel, 2000: 39). Dois outros 
fatores contribuíram para essa bipolarização: o primeiro, 
pela enorme oferta de empregos de baixo salário, ou para 
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o enriquecimento dos mais ricos, ou por necessidades de 
residência e de comércio, com: “[...] a multiplicação do 
número de restaurantes, de hotéis e de boutiques de luxo, 
das lavanderias de estilo francês, e de outros serviços de 
consumo da mesma natureza, que ornam as novas paisagens 
urbanas. Existe, pois, uma contínua necessidade de ser-
viços industriais de baixo salário, mesmo no setor de finan-
ças e de produtos de serviço especializado” (Sassen, apud 
Nathalie Robatel, 2000: 39). Ela aponta, ainda, a degradação 
do setor manufatureiro, o declínio da sindicalização e dos 
salários, em benefício de ateliês de exploração e de traba-
lhos a domicílio, geralmente subpagos. Por outro lado, ela 
enfatiza a polarização social, pelo desenvolvimento em um 
pólo de escritórios luxuosos e residências, num quadro de 
um mercado imobiliário internacional, e no outro pólo, nos 
centros das cidades houve um agravamento e uma concen-
tração da pobreza material e da angústia psíquica. Indica o 
fenômeno da “gentrificação”, inicialmente concebido como 
a reabilitação de imóveis decadentes dos centros urbanos 
e sua ocupação pelas classes médias vindas do exterior das 
cidades. Já nos anos 1970 e 1980, ela adquiriu uma signifi-
cação mais ampla, ligada aos processos de reestruturação 
espacial, econômica e social. Surgem trabalhos industriais 
pagos em domicílio e trabalhos domésticos não assalaria-
dos, sobretudo para os imigrantes. Porém, os domicílios 
urbanos e suburbanos das classes médias podem se tornar 
locais de trabalhos domésticos pagos (amas de crianças e 
mulheres que trabalham em casas uma vez por semana) e 
trabalho profissional assalariado (elaboração de textos, tra-
balhos freelance etc.).

Para Castells, que sustenta as idéias de uma “revolução 
informacional” e da “sociedade em rede”, as cidades 
adquirem um novo perfil com as injunções que incidem 
sobre as cidades: 
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“A incapacidade de o Estado-Nação atender simultaneamente 
a essa ampla gama de exigências leva ao que Habermas 
denomina ‘crise de legitimação’, ou, segundo a análise de 
Richard Sennet, à ‘decadência do homem público’, a figura 
que representa as bases da cidadania democrática. Para 
superar tal crise de legitimação, os Estados descentralizam 
parte de seu poder em favor de instituições políticas locais 
e regionais [...] Contudo, uma vez instaurado tal processo 
de descentralização, os governos locais e regionais podem 
tomar iniciativas em nome de suas respectivas populações, e 
até mesmo elaborar estratégias de desenvolvimento distintas 
do sistema global, o que faz com que concorram diretamente 
com seus próprios Estados centrais [...] Os governos locais, 
estaduais e regionais do México, Brasil, Bolívia, Equador, 
Argentina e Chile beneficiaram-se da descentralização do 
poder e dos recursos nos anos 80 e 90, empreendendo 
uma série de reformas sociais e econômicas que vêm 
transformando a geografia institucional da América Latina. 
Assim, esses governos não só foram capazes de compartilhar 
do poder do Estado-Nação, mas tiveram condições, 
sobretudo, de lançar as bases de uma nova legitimidade 
política em prol do Estado local “ (1999b: 317-318).

Castells reproduz os termos da análise de Saskia Sas-
sen, para introduzir outras contribuições. Daquela pes-
quisadora, ele cita: “A combinação de dispersão espacial e 
integração global criou novo papel estratégico para as prin-
cipais cidades. Além de sua longa história como centros 
de comércio e atividades bancárias internacionais, essas 
cidades agora funcionam em quatro novas formas: primei-
ra, como pontos de comando altamente concentrados na 
organização da economia mundial; segunda, como locali-
zações-chave para empresas financeiras e de serviços espe-
cializados [...]; terceira, como locais de produção, inclusive 
a produção de inovação nesses importantes setores; e quar-



Luiz Eduardo W. Wanderley

Lua Nova, São Paulo, 69: 173-203, 2006

193

ta, como mercados para os produtos e as inovações produ-
zidas” (Sassen, 1991: 3-4).

Castells aponta outras grandes cidades como centros 
importantes, quer de serviços financeiros, quer de serviços 
empresariais internacionais (Chicago, Cingapura, Hong 
Kong, Osaka, Frankfurt, Zurique, Paris, Los Angeles, San 
Francisco, Amsterdã, Milão). E admite que “[...] vários ‘cen-
tros regionais’ estão rapidamente aderindo à rede, enquan-
to ‘mercados emergentes’ se desenvolvem por todo o mun-
do: Madri, São Paulo, Buenos Aires, México, Taipei, Mos-
cou, Budapeste, entre outros” (1999a: 415-416).

Sempre argumentando que as mudanças não seguem 
um padrão único, universal, cujas variações dependem das 
características dos contextos históricos, territoriais e institu-
cionais, o que é sempre conveniente destacar, ele aponta, 
com ilustrações empíricas, os impactos reais da tecnologia 
da informação sobre a dimensão espacial das cidades: a 
“centralidade da casa” (o cotidiano do domicílio eletrônico, 
empregos regulares para operar on-line em casa), o teletra-
balho, as telecompras etc. Tudo interferindo no layout do 
formato urbano.

As megacidades – aglomerações enormes com mais de 
10 milhões de habitantes, aí inclusa a cidade de São Paulo 
– concentram o melhor e o pior. Por uma parte, as funções 
superiores direcionais, produtivas e administrativas de todo 
o planeta; o controle da mídia; a política do poder; a capa-
cidade simbólica de criar e difundir mensagens; por outra 
parte, as periferias; a pobreza urbana; os guetos de imigran-
tes; a criminalidade etc. Com suas palavras, “no entanto, 
o que é mais significativo sobre as megacidades é que elas 
estão conectadas externamente a redes globais e a segmen-
tos de seus países, embora internamente desconectadas das 
populações locais responsáveis por funções desnecessárias 
ou pela ruptura social. [...] É esta característica distinta de esta-
rem física e socialmente conectadas com o globo e desconectadas do 
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local que torna as megacidades uma nova forma urbana” (Cas-
tells, 1999a: 429).

Um tema instigante e polêmico, tratado por David Har-
vey (1990) e por Castells nesta obra, diz respeito às cone-
xões entre tempo e espaço, nas sociedades em geral e nas 
cidades em particular. Nessa perspectiva, espaço é entendido 
como o suporte material de práticas sociais de tempo compartilha-
do. Fazendo uma interpretação entre a elite dominante e a 
classe dominante – o que, a meu juízo, merece uma crítica 
mais profunda – Castells mostra a segregação adotada por 
essas elites, protegidas pelos próprios preços dos imóveis. 
“Proponho a hipótese de que o espaço de fluxos é forma-
do de microrredes pessoais que projetam seus interesses 
em macrorredes funcionais em todo o conjunto global de 
interações no espaço de fluxos. Esse é um fenômeno mui-
to conhecido nas redes financeiras: decisões estratégicas 
importantíssimas são tomadas durante almoços de negó-
cios, em restaurantes exclusivos ou em casas de campo nos 
fins de semana, enquanto se joga golfe, como nos velhos 
tempos. Mas essas decisões são executadas nos processos 
decisórios instantâneos de computadores conectados pelas 
telecomunicações, que podem tomar as decisões para rea-
gir às tendências de mercado” (Castells, 1999a: 441).

Sempre apoiado em sua visão da sociedade em rede, 
constituída por nós interconectados, e o que ele denomi-
na o espaço de fluxos, ele salienta (é válida a longa citação, 
porque exemplifica com coisas que vivenciamos no cotidia-
no, e tenta homogeneizar as cidades até mesmo as peque-
nas e médias) que: “as elites são cosmopolitas, as pessoas 
são locais. O espaço de poder e riqueza é projetado pelo 
mundo, enquanto a vida e a experiências das pessoas ficam 
enraizadas em lugares, em sua cultura, em sua história” 
(Castells, 1999a: 440). Para assinalar a distinção dessas elites 
no plano cultural, elas buscam “criar um estilo de vida e de 
projetar formas espaciais para unificar o espaço simbólico 
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da elite em todo o mundo, conseqüentemente substituindo 
a especificidade histórica de cada local. Assim, surge a cons-
trução de um espaço (relativamente) segregado no mundo 
ao longo das linhas conectoras do espaço de fluxos: hotéis 
internacionais cuja decoração, do design do quarto à cor 
das toalhas, é semelhante em todo o planeta para criar uma 
sensação de familiaridade com o mundo interior e induzir 
à abstração do mundo ao redor; salas VIP de aeroportos 
destinadas a manter a distância em relação à sociedade nas 
vias de espaços de fluxos; acesso móvel, pessoal e on-line às 
redes de telecomunicações, de modo que o viajante nunca 
se perca; e um sistema de procedimento de viagem, serviços 
secretariais e hospitalidade recíproca que mantém um cír-
culo fechado da elite empresarial por meio do culto de ritos 
similares em todos os países. Além disso, há um estilo de 
vida cada vez mais homogêneo na elite da informação, que 
transcende as fronteiras culturais de todas as sociedades: o 
uso regular de spas e a prática de jogging; a dieta obrigatória 
de salmão grelhado e salada verde com udon e sashimi como 
equivalente funcional japonês; a cor ‘de camurça clara’ da 
parede com o objetivo de criar a atmosfera aconchegante 
do espaço interno; o ubíquo laptop; a combinação de ter-
nos e roupas esportes; o estilo de vestir unissex, e assim por 
diante” (Castells, 1999a: 441-442).

A especificidade de São Paulo
Atendendo ao objetivo de caracterizar ou não a cidade de 
São Paulo como cidade-global, e em face do exposto, trago a 
seguir alguns comentários nesse sentido. Para os propósitos 
da referida pesquisa, sugiro nomear a cidade de São Pau-
lo, indistintamente e atendendo às especificidades de cada 
uma, com as seguintes terminologias. Uma grande metrópole, 
por seu alcance geográfico e ponto de referência regional 
para diversas cidades vizinhas, bem como para a área metro-
politana. Como megametrópole, no sentido expresso por Rol-



São Paulo no contexto da globalização

Lua Nova, São Paulo, 69: 173-203, 2006

196

nik. E como cidade-global periférica, ou cidade-global emergente, 
porque determinados componentes indicados por Castells 
e Sassen estão presentes em São Paulo, porém eles compa-
recem numa situação subordinada e assimétrica, quer como 
potencialidades em certos aspectos (expansão do terciário, 
bancos internacionais, comércio mundial etc.), mas que 
não podem ser equiparados às cidades de Nova York, Lon-
dres e Tóquio (e mesmo outras), quer apresentando baixa 
intensidade em outros aspectos (sedes de conglomerados, 
aeroporto internacional, tecnologia avançada etc.).

São Paulo sempre foi considerada uma cidade de dina-
mismo especial, basicamente pelo crescimento de sua popu-
lação. Vale relembrar do slogan do seu IV Centenário, que 
registrava que “é a metrópole que mais cresce no mundo”. E 
sempre foi, também, uma metrópole de contrastes enormes: 
ora marcada por chances de mobilidade social e econômica, 
por agrupamentos residenciais dos ricos, ora pela expulsão 
da população pobre, nas periferias, cortiços, favelas etc. 

Rolnik (2001) comenta que São Paulo é hoje uma das 
cidades-mundo do planeta, atinge pontos distantes do país, 
do continente, do mundo, é heterogênea, uma cidade frag-
mentada e lugar da competição mais selvagem e desgover-
nada de projetos individuais e ascensão ou sobrevivência. 
“Centro de produção, distribuição, gestão e logística de 
uma rede de empresas que atuam em mercados region-
ais e internacionais” (Rolnik, 2001:09), é, ela mesma, um 
imenso mercado: “cidade de mil povos, capital financeira, 
cidade conectada no mundo virtual e real das trocas, potên-
cia econômica do país, berço de movimentos sociais e lider-
anças políticas. No entanto, é uma cidade partida, cravada 
por muros visíveis e invisíveis que a esgarçam em guetos e 
fortalezas, sitiando-a e transformando seus espaços públicos 
em praças de guerra” (Rolnik, 2001: 10).

Sugestiva sua colocação de São Paulo num conjunto 
de expressões geradas no urbanismo, em letras de música 
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popular, em filmes, em histórias de quadrinhos, em instala-
ções artísticas, em poemas, em novelas e romances: Subur- 
bia, Sprawling, Metrópole policêntrica, Megametrópole, 
Megalópole, Megacidade, Edge City, Cidade Dispersa, 
Cidade Global, Cidade Mundial, Cidade-Região, Cidade-
Mundo, Cidade Informacional, Cidade-Fluxo, Rede de 
Cidades, Cidade-Mosaico, Cidade Caleidoscópica, Cidade 
Fractal, Cidade Fragmentada, Cidade Neobarroca, Cidade 
Neogótica, Cidade-Tela, Cidade Partida, Cidade Fechada, 
Cidade-Fortaleza, Cidade Sitiada, Cidade Vertical, Cidade 
Pós-Moderna, Cidade Mutante, Generic City, Cidade-Con-
gestão, Cidade-Estado. E a autora se pergunta, qual se apli-
caria melhor a São Paulo? E responde: “Todas. A cidade de 
São Paulo hoje se identifica com todas as definições e rótu-
los de cidades, genuinamente brasileiras ou importadas, 
presentes nos discursos de urbanistas, artistas, políticos, pes-
quisadores comunicadores. São Paulo contém as caracterís-
ticas quantitativas e qualitativas de todas essas definições” 
(Rolnik, 2001: 74)

Para efeitos da presente pesquisa, é importante a sua 
compreensão: “São Paulo é uma megacidade, participante 
das relações econômicas globalizadas, desempenhando fun-
ções de produção e serviços internacionais, em conexão com 
a vasta rede de cidades e regiões conectadas à economia glob-
al. São Paulo é uma megametrópole dispersa, que possui seg-
mentos de cidades mundiais e globais, localizados principal-
mente no vetor centro-sudoeste. Fazem parte de uma rede 
urbana planetária, atravessada por fluxos informacionais  
do mercado financeiro e da rede mundializada de serviços e 
distribuição de mercadorias” (Rolnik, 2001: 74-75).

Em sua pesquisa sobre a centralidade de São Paulo, 
Frúgoli Jr. (2000), comparando as dinâmicas próprias do 
Centro histórico, da Avenida Paulista e da Marginal Pinhei-
ros, em relação a esta última ele indica a prática do mercado 
imobiliário, e pela fala de um porta-voz da empresa Richard 
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Ellis: “essa empresa também enfatiza o atendimento das 
necessidades dos clientes – no caso, sobretudo as grandes 
empresas multinacionais, que têm optado principalmente 
por essa área para a localização de suas sedes” (Frúgoli Jr., 
2000: 221). Na mesma lógica, Frúgoli Jr. escreve: “Na outra 
ponta desse processo, por sua vez, está em curso uma expan-
são dotada de um padrão distinto de urbanização, voltado 
ao setor de dianteira do terciário moderno, mediado exclu-
sivamente por regras do mercado imobiliário, num campo 
de consultoria, construção e instalação de empresas ligadas 
sobretudo a corporações multinacionais” (2000: 229).

Bógus e Véras (2000: 118), analisando a dicotomia 
entre o local e o global, a nova forma de territorialização e 
(des)territorialização – novas formas de subordinação em 
contextos neoliberais, apontam que: 

“São Paulo concentra as polaridades das cidades mundiais, 
apresentando processos contraditórios, que abrangem desde 
as conhecidas tendências à desconcentração metropolitana, 
à diminuição do número de indústrias e terciarização (em 
especial com expansão do setor serviços, telecomunicações e 
informática), como as crescentes exclusão e miséria sociais, 
aumento do desemprego, informatização e terceirização 
e a configuração espacial desses processos: periferias 
desequipadas, crise de moradia popular (favelas, cortiços, 
casas precárias, homeless), condomínios fechados para 
estratos de renda alta e média e seu contraponto comercial: 
os shoppings centers”. 

Ainda que se possam vislumbrarna cidade de São Pau-
lo algumas dessas mudanças assinaladas na direção de uma 
cidade-global emergente, existem pessoas que discordam 
radicalmente de caracterizá-la na condição de cidade-glo-
bal, demonstrando, com dados estatísticos, que ela está 
muito longe desse enquadramento (Ferreira, 2003).
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Este cientista social discorda do procedimento de rotu-
lar uma cidade de “global”, com base na demanda, “sem dar 
maior atenção às dinâmicas intra-urbanas da produção do 
espaço”. Em contraposição às idéias de Sassen e Castells, ele 
procura fazer um estudo empírico para dizer que São Paulo 
pouco corresponde a essa expectativa de governantes, mídia 
e agentes imobiliários, entre outros. Comparativamente a 
outras cidades, seu aeroporto não participa dos 25 maiores 
do mundo, em classificações feitas por estudiosos das cida-
des-globais. Se houve uma diminuição do parque industrial 
na cidade, ocasionada pela (re)localização para outras cida-
des médias do anel macrometropolitano, os dados coletados 
em sua pesquisa não apontam para uma transição dela para 
uma economia terciária, e, muito menos, para uma “terci-
ária de ponta”. A área total de estabelecimentos industriais 
na cidade não teve diminuição no período 1991 e 2000, e 
aumentou em 12,47%. O que houve foi uma drástica pre-
carização das relações empregatícias, pois, por exemplo, “o 
emprego informal sem carteira no setor industrial aumentou 
na RMSP, entre 1985 e 2000, em 130%” (Ferreira, 2003: 134). 
Confrontando regiões da cidade, não surgiu um “terciário 
avançado” na Marginal Pinheiros, “na verdade não tem uma 
concentração significativa de empresas do setor, e compara-
tivamente perde em importância para o centro de negócios 
surgido ainda na década de 70, a Avenida Paulista” (Ferrei-
ra, 2003;134). Das 1.187 empresas pertencentes a este setor, 
elas estavam localizadas em 619 endereços diferentes e não 
concentradas nessas regiões citadinas. Tendo em vista os ban-
cos e companhias de seguro, empresas-modelo da economia 
financeira globalizada, na Marginal Pinheiros, entre os 48 
dos maiores bancos atuando no Brasil somente sete têm suas 
sedes na região, e entre as 28 maiores companhias de seguro, 
somente três estão lá instaladas. Com firmeza, declara que “o 
fenômeno da ‘cidade-global’ pode mais ser, na realidade dos 
países subdesenvolvidos, um instrumento para a imposição 
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de uma economia urbana de mercado, que exacerba mais 
a situação de desigualdade social, precariedade no empre-
go e segregação espacial” (Ferreira, 2003:136). Focando nos 
empreendimentos imobiliários (na Ásia, o que houve foi 
uma entrada maciça de investimentos externos neste setor, 
o que gerou um boom imobiliário sem precedentes), se lá 
houve uma relação clara entre a globalização da economia e 
processos de produção da cidade, pela presença desses capi-
tais internacionais, “essa situação não se aplica à metrópole 
paulistana: nem no que tange à participação de fluxos de 
capitais globais na sua produção, a cidade pode ser conside-
rada ‘global’[...] o fato real é que seus agentes mais atuantes 
são, na sua quase totalidade, ricos e tradicionais investidores 
nacionais” (Ferreira, 2003:139). “Todos os grandes empre-
endimentos da ‘centralidade terciária’ da região Marginal 
Pinheiros, como o Centro Empresarial Nações Unidas, o World 
Trade Center ou o Shoping D&D foram resultantes de iniciati-
vas de empreendedores individuais, financiados por fundos 
de pensão nacionais” (Ferreira, 2003:14). Nessa óptica, o 
autor apenas reconhece que está ocorrendo uma pequena 
internacionalização do setor imobiliário. 

Por que, então, existe todo um movimento para rotular 
a cidade como uma cidade-global? “Sem dúvida nenhuma, 
a resposta a essa questão é só uma: porque o discurso da 
‘cidade-global’ interessa aos investidores imobiliários. E tal 
interesse não se dá unicamente porque o glamour da imagem 
da cidade globalizada dá status, atrai clientes e gera lucros, 
mas porque a promoção da ‘cidade-global’ legitima a canali-
zação de recursos públicos que irão promover a valorização 
fundiária e imobiliária dos business discricts beneficiados e 
exponencializar as taxas de lucro resultantes desses empre-
endimentos “ (Ferreira, 2003: 141). “O que ocorre na cidade 
é a constituição de várias ‘frentes imobiliárias’, todas atuan-
do dentro desse vetor privilegiado, e disputando entre elas a 
captação de recursos públicos que favoreçam a valorização 
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de suas áreas”(Ferreira, 2003: 142). E ele finaliza dizendo: 
“Porém, mais do que global, as dinâmicas que dirigem a pro-
dução da cidade de São Paulo são a representação do mais 
arcaico patrimonialismo, e refletem uma cidade que sequer 
soube superar a herança colonial de sua sociedade, por sobre 
a qual se aplica ideologicamente uma matriz de ‘modernida-
de’ que, a continuar assim, nunca irá responder à demanda 
emergencial por soluções que promovam efetivamente a cida-
de socialmente justa e democrática” (Ferreira, 2003:144).

Luiz Eduardo W. Wanderley 
é professor titular do Departamento de Sociologia da Pon-
tifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP)
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GESTÃO PÚBLICA E A QUESTÃO SOCIAL NA GRANDE CIDADE

RAquEL RAIChELIS 
O artigo oferece subsídios para a análise das novas expres-
sões da questão social e urbana nas grandes metrópoles con-
temporâneas, especialmente na Cidade de São Paulo, no 
sentido de identificar conflitos, desafios e novas demandas 
para a gestão democrática da cidade e das políticas sociais 
públicas. Traz também ao debate o discurso das agências 
multilaterais sobre pobreza e desigualdade social, cotejan-
do as propostas de políticas públicas formuladas para o seu 
enfrentamento, particularmente as voltadas para a proble-
mática urbana das grandes cidades.

Palavras-chaves: Questão social; Cidade; Espaço urbano; Políti-
cas públicas; Gestão pública; Agências multilaterais.

PUBLIc aDMINIstratION aND tHE sOcIaL QUEstION IN tHE 
LarGE cItY
The article presents some points to the analysis of new expressions of 
the social and urban issues in today’s large metropolis, especially Sao 
Paulo, aiming at identifying conflicts, challenges and new demands 
for the democratic administration of the city and for public social 
policies. It also seeks to debate the multilateral agencies’ discourse 
on poverty and social inequality, exploring public policy proposals 
conceived to target those issues, particularly the ones focused on the 
urban question in large cities.

Keywords: Social question; Cities; Urban Space; Public policies; 
Public administration; Multilateral agencies.
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ORÇAMENTO PARTICIPATIVO E GESTÃO DEMOCRÁTICA NO 
PODER LOCAL

JEFFERSOn O. GOuLARt 
A superação do regime autoritário no Brasil implicou novas 
formas de democratização da política e de suas instituições, 
com o correspondente revigoramento da sociedade civil. 
Uma das experiências mais significativas desse novo cená-
rio é o Orçamento Participativo. A abordagem comparada 
de dois desses experimentos, protagonizados por diferentes 
coalizões partidárias – em Piracicaba (1989-1992) e em Santa 
Bárbara d’Oeste (1997-2000) –, permite um exame de suas 
potencialidades e limites à luz de uma concepção procedi-
mental da democracia e do caráter complementar da partici-
pação. Em contraponto à primazia da representação, a aná-
lise problematiza o alcance das ações da nova sociedade civil 
da perspectiva da democratização da gestão pública local.

Palavras-chave: Orçamento participativo; Poder local; Demo-
cracia; Participação.

PUBLIc BUDGEtING aND DEMOcracY IN LOcaL GOVErNMENts
The end of the authoritarian regime in Brazil resulted in new 
forms of democratization of politics and its institutions, with the 
strenghtening of the civil society. The Participatory Budgeting 
is an important experience of that new way, characterized by the 
assumption of the new responsibilities by the local governments. The 
comparative approach of those experiences, conducted from different 
party coalitions – in Piracicaba (1989-1992) and in Santa Bárbara 
d’Oeste (1997-2000) –, allows a test of their powers and limits 
from a procedural conception of democracy and the complementary 
role of the participation. In contrast to a view that gives priority 
to representation, the analysis discusses the range of the new civil 
society actions from the perspective of the democratization process in 
the scope of the Local Government.
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COMITê GRAVATAí:  GESTÃO PARTICIPATIVA DA ÁGUA NO RIO 
GRANDE DO SUL

RICARdO A. GutIéRREz
O artigo analisa um caso específico de interação entre 
Estado e sociedade: o funcionamento do Comitê da Bacia 
Hidrográfica do Rio Gravataí, criado em 1989. Primeiro, 
demonstra-se que, embora tenha alcançado um grau eleva-
do de colaboração entre técnicos estatais e ONGs, o comitê 
ainda não consegue cumprir com os objetivos pelos quais 
foi criado. Segundo, afirma-se que, para alcançar esses obje-
tivos e também sobreviver, um foro de gestão participativa 
como o Comitê Gravataí precisa superar sérios problemas 
em relação à sua sustentabilidade técnica, financeira e polí-
tica. Terceiro, argumenta-se que a superação desses proble-
mas depende tanto da articulação do comitê com outras 
organizações estatais e não estatais quanto do aval dos máxi-
mos decisores políticos. Quarto, ressalta-se que a ação difu-
sa do Estado garante, em inúmeras ocasiões, a participação 
dos representantes das organizações civis. Assim, conclui-se 
que, mesmo em casos de gestão pública com ampla partici-
pação, como o Comitê Gravataí, a sua viabilidade depende, 
em múltiplas formas, da ação estatal.

Palavras-chave: Participação; Política de Recursos Hídricos; 
Rio Grande do Sul.

GraVataÍ cOMMIttEE: PartIcIPatOrY WatEr MaNaGEMENt 
IN rIO GraNDE DO sUL, BraZIL
This article examines a case of State-society interaction in policy 
making: the operation of the Gravataí River Basin Committee 
(Comitê Gravataí), created in 1989 in Rio Grande do Sul, Brazil. 
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First, it is shown that, in spite of a high collaboration between state 
technical officials and NGO members, as of 2006 the committee 
has not achieved the goals for which it was created. Second, it is 
hold that in order to achieve those goals and to secure its survival, a 
participatory forum such as the Comitê Gravataí has to overcome 
serious restrictions regarding its technical, financial, and political 
sustainability. Third, it is argued that overcoming those restrictions 
entails a higher coordination between the committee, on the one 
hand, and governmental and non-governmental organizations, 
on the other. Fourth, it is stressed how the “diffused” action of the 
State ensures, in many situations, the participation of civil society 
organizations. The conclusion holds that even in cases of widely 
participatory policy-making, such as the Comitê Gravataí, their 
prospect depend, in multiple ways, on the state action.

Keywords: Participation; Water Policy; Rio Grande do Sul.

INTERNACIONALIZAÇÃO E ATIVISMO JUDICIAL: AS CAUSAS 
COLETIVAS

FAbIAnO EnGELMAnn
O artigo pretende fornecer elementos para a análise da 
relação entre o fenômeno de internacionalização do direi-
to e a emergência de modalidades de advogados engajados 
na representação judicial de causas coletivas. São analisadas 
duas dimensões: uma primeira expõe um panorama explo-
ratório das causas coletivas no cenário nacional e interna-
cional, pela catalogação das decisões judiciais na Corte Inte-
ramericana de Direitos Humanos e em tribunais brasileiros. 
Uma segunda dimensão de análise aborda, com base em 
entrevistas, casos representativos de promoção de causas 
coletivas nas décadas de 1990 e 2000. Essas duas dimensões 
permitem avançar a hipótese de que a redemocratização 
política nacional e a constituição de redes internacionais de 
circulação de causas políticas e jurídicas contribuem para 
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a definição dos perfis de ativismo judicial legitimados no 
espaço jurídico em diferentes períodos.

Palavras-chave: Internacionalização do direito; Causas coleti-
vas; Ativismo judicial.

INtErNatIONaLIZatION aND JUDIcIaL actIVIsM: tHE 
cOLLEctIVE caUsEs
The article intends the analysis of the relation between the 
phenomenon of internationalization of Law and the emergency 
of modalities of lawyers engaged in the judicial representation of 
collective causes. Two dimensions are analyzed: the first one displays 
an exploratory panorama of the collective causes in the national 
and international scene, out of a survey of the profile of demands of 
the Inter-American Court of Human Rights and Brazilian courts. 
The second dimension approaches, from interviews, representative 
cases of promotion of collective causes in the decades of 1990 and 
2000. These two dimensions allow to advance the hypothesis that 
the national political redemocratization and the constitution of 
international networks of circulation of political and legal causes 
contribute for the definition of the profiles of judicial activism 
legitimated in the legal space in different periods. 

Keywords: Internationalization of Law; Collective causes; Judicial 
activism. 

ABERTURA ECONôMICA, EMPRESARIADO E POLíTICA: OS 
PLANOS DOMéSTICO E INTERNACIONAL

WAGnER PRALOn MAnCuSO E AMânCIO JORGE dE OLIvEIRA
O empresariado brasileiro envolveu-se em um notável pro-
cesso de organização e mobilização política na década de 
1990. Essa ação desdobrou-se em diferentes áreas, tanto na 
esfera doméstica, com a campanha pela redução do custo 
Brasil, quanto na esfera internacional, com a criação da 
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Coalizão Empresarial Brasileira. Esse resultado decorreu da 
confluência de um processo de natureza econômica, que 
erigiu a competitividade em meta prioritária das empresas, 
e um processo de natureza política, com a atuação de lide-
ranças que ajudaram a deflagrar e a sustentar a ação cole-
tiva. A iniciativa para a ação coletiva partiu exatamente de 
onde menos esperavam os expoentes da tese da debilidade 
política do empresariado brasileiro: a Confederação Nacio-
nal da Indústria, uma entidade setorial de cúpula do siste-
ma corporativista. Este artigo, portanto, desafia, simultane-
amente, duas afirmações centrais que estão presentes em 
parte significativa da literatura contemporânea: primeiro, 
a idéia de que o empresariado brasileiro é incapaz de ação 
coletiva; segundo, a idéia de que o corporativismo é a causa 
principal dessa incapacidade.

Palavras-chave: Abertura econômica; Liderança política; Ação 
coletiva; Empresariado; Confederação Nacional da Indús-
tria; Coalizão Empresarial Brasileira.

EcONOMIc OPENING, BUsINEss cLass aND POLItIcs: tHE 
DOMEstIc aND tHE INtErNatIONaL LEVELs
The Brazilian business community became involved in a noteworthy 
process of organization and political mobilization throughout the 
1990’s. Its action branched out into different areas, both in the 
domestic sphere, with the campaign for the reduction of the Brazil cost; 
and in the international sphere, with the creation of the Brazilian 
Business Coalition. This result stemmed from the confluence of a 
process of economic nature, which set up competitiveness to the level 
of a top-priority goal for the firms; and a process of political nature, 
with the performance of political entrepreneurs that helped to start 
off and to sustain the collective action. The initiative for collective 
action originated from where the exponents of the theory of political 
weakness of the Brazilian business community least expected it to: 
the National Confederation of Industry, a peak association of the 
corporatist system of representation of industrial interests. This 
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article, therefore, simultaneously challenges two central statements 
that are present in a significant part of the literature: first, the idea 
that the Brazilian business community is incapable of collective 
action; second, the idea that corporatism is the primary cause of this 
incapacity.

Keywords: Economic opening; Political leadership; Collective action; 
Business class; National Confederation of Industry; Brazilian 
Business Coalition.  

SÃO PAULO NO CONTEXTO DA GLOBALIZAÇÃO

LuIz EduARdO W. WAndERLEy
O artigo procura refletir sobre alguns elementos básicos 
dos conceitos de globalização, em sua dinâmica atual, com 
destaque para a globalização contra-hegemônica; e de cida-
de-global periférica, ou emergente, megametrópole, refe-
renciada à cidade de São Paulo, objeto principal de estudo 
da pesquisa anunciada no artigo.

Palavras-chave: Globalização econômica, social, política e cul-
tural; Globalização contra-hegemônica; Cidade-global peri-
férica ou emergente; Megametrópole.

sÃO PaULO IN tHE GLOBaLIZatION cONtEXt
The article examines some basic elements of the globalization concepts 
(hegemonic and counter-hegemonic), on its present dynamics, and, 
aiming at the city of São Paulo as object of analysis, deals with such 
distinctions as megametropolis and peripheric or emergent global-city.

Keywords: Globalization (economic, social, political and, cultural); 
Counter-hegemonic globalization; Peripheric or emergent global-city;  
Megametropolis.
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