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                                                              A grande riqueza da participação de todos 

está na medida em que cada grupo ou cada 

pessoa traz para o grupo as suas 

percepções sobre a realidade que o cerca, 

quando os objetivos definidos e os planos 

de ações estão impregnados dessas 

diferentes percepções. (Marlau Z. Pellegrini, 

1986). 

 

 

 

                                                                                  A Agenda 21 Local é excelente 

instrumento que expressa a visão da 

sociedade, que procura enxergar além 

daquilo que nossos olhos permitem, para 

deixar às futuras gerações possibilidades de 

conviver em mundo equilibrado, saudável e 

com justiça social. Para tal é de extrema 

importância a participação efetiva de todos 

os atores sociais, para que cada um 

reconheça na Agenda sua visão de futuro, e 

que entenda que cada desafio, sucesso ou 

fracasso de percurso, tem parte de sua 

responsabilidade ( Gilney Viana). 
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RESUMO 

 
Um dos pactos assumidos na Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, realizada no Rio de Janeiro em 1992, através da Agenda 21Global 

foi que os países signatários gerariam políticas nacionais de desenvolvimento 

sustentável, por meio de suas Agendas 21 nacionais. Frente à relevância dos 

municípios e das comunidades locais, na definição de novos padrões de 

desenvolvimento comprometido com a transformação da sociedade para um mundo 

mais equilibrado social e ambientalmente, também foi acordado que as localidades 

sob responsabilidades dos governos municipais promoveriam a construção de suas 

Agendas 21 Locais. Destacando que os governos têm a prerrogativa e a 

responsabilidade de facilitar os processos participativos da população na construção 

das Agendas nacionais e locais. O que se tornou possível (re) pensar um 

planejamento voltado diretamente para a inserção da participação da população nos 

diferentes níveis, envolvendo todos os setores sociais no estabelecimento de uma 

nova parceria local por meio do governo municipal. Assim sendo, resolvemos verificar 

a participação da população na construção da Agenda 21Local, tendo como estudo de 

caso o município de Parnamirim, situado no RN. A questão que fundamentou os 

objetivos e a análise empreendida foi formulada nos seguintes termos: em que medida 

o processo de participação da população foi efetivo na elaboração da Agenda 21 Local 

de Parnamirim? A partir desta inquietação, foi definido como objetivo geral verificar o 

processo de participação da população na elaboração da AG21L de Parnamirim, 

visando sua efetividade e, como objetivos específicos, identificar as 

representatividades que participaram da construção da AG21L; apreender o tipo de 

participação da população na construção da AG21L, visando identificar em que nível 

se deu essa participação; verificar as estratégias de mobilizações utilizadas para 

promover o processo participativo da população na construção da AG21L; identificar 

os motivos que nortearam os envolvidos a participarem na construção da AG21L e 

identificar a concepção de DS compreendida para construção da AG21L. O estudo de 

caso, no município de Parnamirim, demonstrou que efetivamente ocorreu a 

participação da população na construção da AG21L. 

 

 
Descritores: Agenda 21. Participação da População. Democracia. Cidadania. 

Desenvolvimento Sustentável. Políticas públicas. Gestão Municipal. 
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ABSTRACT 

 

One of the agreements assumed at the conference of the United Nations for the 

Environments and Development which took place in Rio de Janeiro in 1992; through 

Global Agenda 21, was that the signatory countries would create a national Politics of 

sustainable development, by means of their national Agenda 21. Demonstrating the 

relevance of municipal districts and the local communities, during the definitions of 

new development standards compromised to the transformation of the society, 

socia1ly and environmentally well-balanced world, it was also agreed on that places 

under the responsibilities of the municipal districts would promote their own local 

Agenda 21. We need to point out though that the government has the prerogative and 

the responsibly of facilitating the population participation process in the construction of 

national and local Agenda. This made it possible again, to plan the scheming process 

directly towards the insertion of population participation at the different levels, 

involving the entire local sectors while establishing a new local partnership through the 

local municipal government. Thus, we decide to verify the participation of the 

population in the construction of their local Agenda 21, choosing for the study case 

Parnamirim municipality from RN. The question which originated the objectives and 

analysis was formulated on the following terms: Up to which stage was the process of 

population participation effective in the elaboration of Parnamirims's local Agenda 21? 

Based on this uneasiness, it was defined as the general objective, the verification of 

population participation process during the elaboration of Parnamirims's local Agenda 

21, aiming at its effectiveness as well as specific objectives; to identify the population 

representivity, the construction of the local AG 21 in order to identify on which level is 

the participation based, to verify the strategies used in order to promote the process 

participation, to identify the motives guiding those involved in the construction of the 

local Agenda 21. This case study at Parnamirim municipal district demonstrated that 

there was effective population participation as far as the local Agenda 21 is 

concerned. 

 

KEY WORDS: Agenda 21; population Participation; Democracy; Citizenship; 

Sustainable Development; Public Politics, Municipal Management. 
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 INTRODUÇÃO 
 
 

                                         “Quanto maior for à luta por parte da participação popular, maior 
solidez da democracia” (PEDRO DEMO, 2001). 

 
 
 

 As três últimas décadas do Século passado foram caracterizadas por grandes 

transformações em todos os segmentos da sociedade. As questões socioambientais 

têm ocupado uma centralidade visível neste novo cenário, notadamente após as 

principais Conferências promovidas pela Organização das Nações Unidas, sobretudo 

com a Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e Desenvolvimento, 

realizada no Rio de Janeiro em 1992. Esta Conferência, por sua vez, propiciou um 

grande debate e mobilização da comunidade internacional em torno da necessidade 

de uma urgente mudança de comportamentos dos indivíduos e da sociedade, com 

vistas à preservação da vida na terra. 

 Dessa, Conferência, destaca-se o estabelecimento de uma proposta 

abrangente de ação para o Século 21, denominada Agenda 21 Global. Trata-se de 

um documento de tamanha relevância internacional que organiza e estrutura grande 

parte dos temas direcionados as questões sócio-ambientais. O qual, também, está 

posto que os países signatários devam assumir o compromisso e o desafio de 

internalizar em suas políticas públicas princípios que vão colocá-los rumos ao 

Desenvolvimento Sustentável1. 

 Face à importância dos Municípios e das comunidades locais na definição de 

novos padrões de desenvolvimento comprometido com a transformação da sociedade 

para um mundo mais equilibrado social e ambientalmente, foi acordado, a partir do 

Capítulo 28, da Agenda 21 Global que as localidades sob responsabilidade dos 

                                                 
1 Para um aprofundamento da noção de desenvolvimento sustentável, ver entre outros, Sachs 
(1986; 1994; 1996; 2002); Cavalcanti (2002); Montibeller-Filho (2001) e Resende (2006). 
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governos nacionais e municipais promoveriam a construção de suas Agendas 21 

Locais.  

 Por sua vez, o que se tornou possível (re) pensar um planejamento voltado 

para a inserção da participação da população nos diferentes níveis, envolvendo todos 

os segmentos da sociedade no estabelecimento de uma nova parceria local por meio 

do governo municipal, setores sociais relevantes e da comunidade local. Dessa 

maneira, tem-se como meta a promoção de um novo paradigma de desenvolvimento, 

o sustentável. Em realidade, implícita nessa concepção de Desenvolvimento 

Sustentável está uma crítica evidente do crescimento econômico em detrimento do 

meio ambiente. Em outras palavras a partir do desenvolvimento da sociedade 

industrial, houve um agravamento na degradação do meio ambiente, onde a ciência e 

a técnica foram superestimadas e reforçaram a relação de dominação e exploração da 

natureza, acreditando-se que, com elas, se poderiam resolver todos os problemas. 

Sem dúvida, o crescimento econômico é necessário, porém não é suficiente para 

garantir o desenvolvimento, ressalta Resende (2006). Não obstante, deve submeter-se 

às regras de uma distribuição social eqüitativa e às imposições ecológicas. Não é 

possível caminhar em busca de um crescimento econômico calcado na utilização 

extensiva dos recursos naturais, mas, sim, pensarmos um crescimento intensivo que 

utilize de forma cada vez mais racional e eficaz os recursos naturais. 

 Isto nos indica que o conceito sobre desenvolvimento deve transcender à 

simples busca pelo crescimento econômico e levar em conta a harmonia necessária 

com o equilíbrio ambiental. Visto que os modelos de desenvolvimento experimentados 

até hoje não se mostraram eficientes na satisfação das complexas necessidades dos 

seres humanos. Há um clima geral e global de insatisfações. Os modelos de 

desenvolvimento socioeconômicos adotados até o presente só produziram 

crescimento econômico com: poluição, miséria, exclusão social, violência, enfim, uma 

má qualidade de vida para a sociedade planetária. 
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 Diante dessa realidade, ganha força a idéia de que defende Almeida (2002, p. 

25): “a noção de desenvolvimento sustentável tem como uma de suas premissas 

fundamentais o reconhecimento da “insustentabilidade” ou inadequação econômica, 

social e ambiental do padrão de desenvolvimento das sociedades modernas. Esta 

noção nasce da compreensão da finitude dos recursos naturais e das injustiças sociais 

provocadas pelo modelo de desenvolvimento vigente na maioria dos paises”. 

 É acerca deste modelo de desenvolvimento econômico, vigente no planeta, em 

que se perpetuam as diferenças sociais, a má distribuição de renda e a dilapidação 

dos recursos naturais, que a Agenda 21 se propõe a discutir. Este entendimento pode, 

em parte, explicar porque Agenda 21 sugere uma mudança nos padrões atuais de vida 

da população e na base do sistema produtivo, garantindo um ambiente saudável e 

mais equilibrado para a humanidade. 

 O processo de construção da Agenda 21 Local deve incorporar os diversos 

atores sociais, de modo a conferir a legitimidade do processo, permitindo a inclusão de 

aspirações e prioridades formuladas pela comunidade local. É sabido que os mais 

importantes documentos produzidos pela comunidade internacional, assim, a título de 

exemplo, a Agenda 21 Global, deixam claro que a construção das Agendas 21 Locais 

seja um processo em aberto, no sentido que conte com a participação ativa e 

convergente dos setores sociais. Podendo, por conseguinte, assinalar que a 

convocação para a elaboração dessas Agendas dar-se-á num contexto da democracia 

direta, mobilizando e articulando a população, caracterizada essencialmente pela 

natureza participativa, ampla e transparente dos processos decisórios, afirma Trindade 

(2002). 

 Hoje, passada mais de uma década da construção da Agenda 21 Global, o que 

se observa é que poucos municípios brasileiros têm conduzido seus processos de 

participação da população na construção de suas Agendas 21 Locais. Para o 

Ministério do Meio Ambiente dentre os mais de cinco mil municípios brasileiros, 544 

elaboraram suas Agendas 21Locais (BRASIL, 2006). 
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 Mesmo que a participação da população nos processos decisórios via as 

Agendas 21 Locais não constituam uma ampla realidade nacional, no conjunto dos 

municípios brasileiros de qualquer modo essa questão do fenômeno participativo é 

muito recente, precisamente a partir de 1992 com a realização da Conferência 

Internacional de Meio Ambiente e Desenvolvimento. É oportuno afirmar que a Cidade 

de São Paulo foi a primeira capital brasileira a iniciar, em 1997, o processo de 

construção da Agenda 21 Local, incorporando setores governamentais e não 

governamentais, em momentos distintos. Já a Agenda 21 do Estado de Pernambuco 

foi à primeira Agenda 21 Estadual realizada no país, lançada em agosto de 2002. 

 Desse modo, ainda muito há fazer quanto às iniciativas da participação da 

população nos processos de construção das Agendas Locais no Brasil, pois não 

haverá propriamente Agenda 21, qualquer que seja sem a participação dos diversos 

atores sociais. O processo de elaboração da agenda 21 Local deve ser 

eminentemente participativo. Nos quais os vários setores interessados se 

comprometem a alcançar as metas estabelecidas na Agenda 21 Global, em uma 

escala local, mediante a preparação e implementação de um plano estratégico em 

longo prazo, que aborde as preocupações prioritárias do Desenvolvimento Sustentável 

em nível local. 

 A relevância do nível local pode ser justificada quando se constata que são nos 

municípios que se manifestam mais claramente os problemas que afetam a qualidade 

de vida da população de cada país. São as comunidades que vivem nos centros 

urbanos as que mais usam e precisam dos recursos naturais diretamente para sua 

sobrevivência. Então, são estas comunidades que poderão ser mais eficientemente 

mobilizadas para participarem do processo de construção da Agenda 21 Local, uma 

vez que esta deve ser orientada para o alcance do Desenvolvimento Sustentável do 

Município.  

 Além de todos os avanços dados legalmente em relação à relevância da 

participação da população na gestão pública, tais como a Declaração dos Direitos do 
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Homem (1948), a Agenda 21 Global (1992), Estatuto da Cidade (2001) e Agenda 

21 Brasileira (2002), o que se tem de maior peso legal atribuído à participação da 

população é a Constituição Brasileira de 1988. 

 Desse modo, foram criados vários canais de participação, a fim de que os 

segmentos da sociedade pudessem influenciar junto ao poder público nas tomadas de 

decisões públicas, fazendo também valer suas reivindicações, na busca de melhorias 

da qualidade de vida. Nesse novo cenário, os municípios sinalizam para novas 

práticas de descentralização na gestão administrativa, rompendo com modelos 

marcadamente autoritários de gestão, possibilitando a abertura de novos espaços 

públicos para que a população possa ativamente estar presente nos processos 

participativos, onde, a partir de então, passa a ser um elemento essencial na 

ampliação e consolidação do processo democrático no país.  

 Nessa compreensão é importante ressaltarmos que a temática da participação 

da população na gestão das políticas públicas, em nosso país, inscreve-se no debate 

contemporâneo como componente fundamental na democratização das relações entre 

Estado e Sociedade Civil. O que estabelece, desse modo, uma nova forma de gerir a 

coisa pública, apresentando como pressuposto central a participação dos cidadãos. 

Neste aspecto, há que se levar em conta o que bem ressalta Falcão (2004), a 

participação pode ser um processo de consolidação da democracia participativa, no 

qual o cidadão é chamado a intervir na definição das políticas públicas.  

 Em se tratando da participação da população em processos decisórios, tais 

como as Agendas 21 Locais, não há dúvidas que é uma questão central. Nos dias 

atuais vem tomando fôlego e ocupação na grande parte dos novos modelos de gestão, 

indicando assim uma performance mais democrática por parte do poder público 

municipal. Neste sentido, essa realidade para alguns municípios confere uma 

importância fundamental aos processos decisórios, onde os cidadãos podem exercer o 

legítimo direito político de discutir problemas, de propor alternativas, de exigir e de 

avaliar políticas públicas segundo seus interesses.  
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 É preciso ressaltar que dentre as iniciativas municipais em relação ao Rio 

Grande do Norte, os processos participativos via as Agendas andam, visivelmente, em 

passos lentos. Tal fato torna-se concreto quando se sabe que dos 167 municípios 

existentes atualmente no Estado cerca de quatro, pouco menos de 4%, incorporam em 

suas práticas administrativas a participação da população, através das Agendas 21 

Locais. Trata-se, na verdade, dos municípios de Parnamirim, Grossos, Assú e Natal. 

Assim, cabe indagar: será que para os demais municípios do Rio Grande do Norte o 

processo participativo da população na elaboração da Agenda 21 Local não 

representa uma decisão política para os diferentes atores sociais influenciarem na 

busca da sustentabilidade local, viabilizando a construção de um processo 

democrático participativo, conforme preconiza a Agenda 21 Global? 

 Levando em conta as considerações sobre o tema acima abordado e que o 

“problema de pesquisa é uma dificuldade teórica ou prática, quando se tenta conhecer 

alguma coisa de real importância e para a qual se busca uma resposta” (MARCONI & 

LAKATOS, 1982, p. 24) foi formulado o seguinte problema de pesquisa:  

 

 

 Em que medida o processo de participação da população foi efetivo na 

construção da Agenda 21 Local do município de Parnamirim? 

  

 

  Em função do problema de pesquisa assim formulado, foram estabelecidas as 

seguintes questões de pesquisa:  

 

1. Que representatividade teve a população local na construção da AG21L de 

Parnamirim? 

2. Qual o tipo de participação da população na construção da AG21L de 

Parnamirim e em que nível se deu essa participação? 
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3. Que estratégias de mobilizações foram utilizadas para promover a participação 

da população na construção da AG21L de Parnamirim? 

4. Que motivos nortearam a participação na construção da AG21L de 

Parnamirim? 

5. Que concepção de Desenvolvimento Sustentável orientou a construção da 

AG21L de Parnamirim? 

 

 Aos olhos de Vergara (1997, p.25) “se o problema é uma questão de investigar, 

o objetivo é um resultado a alcançar. O objetivo final, se alcançado, dá resposta ao 

problema. Os objetivos intermediários são metas de cujo atingimento depende o 

alcance do objetivo final [...]”. 

 Considerando o que diz a referida autora sobre a relevância da formulação dos 

objetivos e com base nas questões de pesquisa acima explicitadas, foram definidos os 

seguintes objetivos de pesquisa: 

 

a) Objetivo Geral  

 

 • Verificar o processo de participação da população na construção da Agenda 

21 Local de Parnamirim, visando identificar sua efetividade. 

 

b) Objetivos Específicos  

 

 • Identificar as representatividades sociais na construção da AG21L de 

Parnamirim. 

 • Apreender o tipo de participação da população local na construção da Agenda 

21 Local de Parnamirim, visando identificar em que nível se deu essa participação. 

 • Verificar as estratégias de mobilizações utilizadas para promover o processo 

de participação da população na construção da AG21L de Parnamirim. 
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 • Identificar os motivos que nortearam os envolvidos a participarem na 

construção da Agenda 21 Local de Parnamirim. 

 • Identificar a concepção de Desenvolvimento Sustentável que orientou a 

construção da AG21Lde Parnamirim.  

 

  Assim, na esteira desses objetivos da pesquisa tem-se que a escolha 

do tema “Participação da população na construção da Agenda 21Local”, justifica-

se por sua atualidade e importância para a discussão do processo participativo da 

população nas decisões da gestão pública municipal no viés da democracia 

participativa ou direta, como a Agenda 21 Local. Um fato é certo que no plano 

essencialmente político devemos reconhecer que isso pode representar um avanço 

considerável entre governantes e cidadãos quanto às disputas de poder. É importante 

igualmente assinalar que nesta direção Sodré (1997) afirma que a democracia é um 

processo, ela se aperfeiçoa pela prática. Isto vem a propósito possibilitar de que a 

participação da população é imprescindível em qualquer processo de tomada de 

decisão na coisa pública.  

 Outro fator que veio contribuir, sobremaneira, para o amadurecimento de nossa 

escolha pela temática, diz respeito ao fato da experiência vivenciada profissionalmente 

na área; que se traduziu através do Programa de Meio Ambiente e Educação 

Ambiental desenvolvido pela Pró- Reitoria de Extensão através da Coordenação de 

Projetos e Programas de Extensão, da Universidade Federal da Paraíba , da qual o 

autor faz parte.  

 A justificativa social do trabalho está voltada à compreensão das recentes 

práticas de participação da população no planejamento local no Brasil. O tema ganha 

importância sociopolítico no contexto atual, já que a constituição vigente permite a 

maior influência do cidadão na condução da vida pública do seu município bem como 

a Agenda 21 Global e Brasileira, recomendam a participação da população na 
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formulação e implementação de um plano de ação estratégica dirigido às questões 

prioritárias para o desenvolvimento sustentável local.  

 Ainda o que motivou pela escolha do tema, refere-se fundamentalmente a 

constatação da demanda, cada vez maior, por participação política e pela crescente 

insatisfação com a representação de mecanismos tradicionais que historicamente vêm 

sendo definidos no estabelecimento de políticas públicas no âmbito local. 

 A escolha do município de Parnamirim, como referência de Agenda 21 Local 

para o estudo de caso, deu-se em função de sugestões tanto da Coordenação da 

Agenda 21 Brasileira, do Ministério do Meio Ambiente como da AACC/RN2, por se 

tratar, de uma das experiências de Agenda 21 Local já concluída no Rio Grande do 

Norte. É interessante ressaltar que nesse Estado para além dessa experiência de 

Parnamirim, também haviam mais duas experiências concluídas nas municipalidades 

de Assú, Grossos e uma, ainda, em processo, a de Natal.  

 Diante dessa realidade, passamos a refletir sobre a possibilidade de elegermos 

uma dessas experiências concluídas, da quais contemplamos a experiência do 

Município de Parnamirim a partir de considerações importantes e necessárias julgadas 

no momento: 

• Pelo município está na Região Metropolitana de Natal; 

• Por ser o terceiro município mais populoso do Estado do Rio Grande do Norte e o 

maior da Região Metropolitana, fora Natal, capital do RN; 

• Por constatarmos a existência de uma ampla mobilização da comunidade local no 

processo de construção da Agenda 21Local. 

 Partindo do entendimento de que uma hipótese “é uma suposta resposta ao 

problema a ser investigado” (GIL, 1999, p.56), o que conduziu o desenvolvimento do 

presente trabalho foi o argumento de que um processo de construção de Agenda 21 

                                                 
2 Entende-se por AACC/RN, Associação de Apoio às Comunidades do Campo do Rio Grande 
do Norte, que é uma ONG (Organização não Governamental) fundada em 1985. 
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Local tenha um efetivo comprometimento do governo local (municipal) e da população 

local no processo. 

 Passemos, a seguir, a apresentar a organização dos capítulos deste trabalho: 

 O primeiro capítulo refere-se à revisão bibliográfica sobre os conceitos de 

democracia e cidadania. Partindo-se de uma abordagem mais geral, que retrata a 

origem das discussões sobre o tema. Concentrando-se, porém, na abordagem da 

democracia representativa e da democracia participativa ou como muitos autores 

preferem a democracia direta. 

 O segundo capítulo é uma reflexão acerca da participação como saída para os 

processos decisórios. Tendo em vista as diferentes correntes teóricas que discutem a 

idéia da participação, no sentido de estabelecer um entendimento sobre o tema a ser 

considerado no estudo. 

 O terceiro reproduz um debate acerca da Agenda 21 Global, buscando 

entender o seu significado na tentativa de contextualizar a importância da Agenda 21 

Local como uma das instâncias participativas para o alcance do Desenvolvimento 

Sustentável.    

  No quarto capítulo foi dedicado a apresentar a metodologia, sendo descritos os 

instrumentos de coleta de dados, definidas a população e a amostra para a aplicação 

do questionário de pesquisa e informados os procedimentos seguidos durante a fase 

de coleta de dados propriamente dita.  

  O quinto e último capítulo procuramos, a partir de uma ótica avaliativa dos 

participantes – membros da Comissão Pró-Agenda 21 Local de Parnamirim, 

representantes da sociedade civil e cidadãos participantes, mais diretamente 

envolvidos na experiência da construção da Agenda 21 Local de Parnamirim, dando 

ênfase à participação política da população local no processo decisório da Agenda, 

construir um quadro reflexivo, numa tessitura descritiva, que dessem conta dos 

objetivos e suposições delineadas no projeto de pesquisa.    
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  As considerações finais contêm a síntese dos aspectos identificados como 

relevantes, durante todo o percurso desse trabalho, enfatizando os resultados que 

possam indicar se a participação da população na construção da Agenda 21 Local 

realizada em Parnamirim constituiu ou não num processo participativo efetivo, 

seguidas das recomendações, das referências bibliográficas e dos anexos. 
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CAPÍTULO 1 
 

DEMOCRACIA E CIDADANIA: UMA VISÃO PANORÂMICA 
 
 

                                      “A experiência necessária à democracia só pode ser alcançada por 
meio do exercício de uma participação embora mínima. Por isso, 
cada indivíduo deve ser chamado a participar da vida política, 
segundo sua capacidade”.  

                                                                   (Manoel G. Ferreira Filho, 1979). 
 
 

 

                          Inegavelmente seria impossível entender a idéia da participação hoje, sem 

necessariamente apresentarmos uma visão panorâmica sobre os temas democracia e 

cidadania, já que esses temas dependendo da época e da conjuntura histórica 

aparecem relacionados diretamente na construção do sentido atribuído ao fenômeno 

da participação.  Demo (2001) ao discutir sobre a questão da participação deixa 

evidente sua relação direta e estreita com a democracia e a cidadania, afirmando que 

“é a cidadania organizada que funda a legitimidade de todos os processos 

participativos, e a democracia possibilita sua viabilização” (p.45). A partir dessa 

perspectiva é que pretendemos discorrer neste capítulo, entendendo, todavia, que 

esses elementos se apresentam no bojo da compreensão dos processos participativos 

como duas faces da mesma moeda. 

 

 

                        1.1  O conceito de Democracia na abordagem histórica. 

 

 Embora a democracia enquanto discussão teórica tenha como marco inicial os 

Séculos XVI e XVII, para o cientista político canadense Macpherson (1978), tem-se 

registro de uma experiência concreta de Democracia no Mundo Antigo, o caso da 

cidade de Atenas, na qual as decisões eram tomadas coletivamente na “Ágora” ou 
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praça pública. Aos olhos de Rosenfield (2006, p. 08) a “praça pública” torna-se 

efetivamente um lugar de encontro, de reunião, de discussão e de ações políticas, 

onde as decisões são elaboradas graças à confrontação de opiniões e a sua 

deliberação pública através do voto. De maneira que desse processo de discussões 

participavam apenas os homens livres, considerados até então de cidadãos, aqueles 

que se dedicavam às tarefas de reprodução física e material, ao passo que os 

escravos estavam excluídos, porém afirma o autor à escravidão no mundo ateniense 

era um estatuto jurídico que não feria os princípios políticos e morais de organização 

da “cidade” ou polis. 

 Para além dessa condição de exclusão, encontravam-se, também, as mulheres 

e estrangeiros que se posicionavam em nível inferior na escala social, logo não 

participavam do processo político da cidade. 

 Na verdade, a polis era para os gregos o lugar onde os homens livres, por meio 

do debate, do diálogo, pelo uso da palavra exercitavam sua cidadania, ou seja, 

decidiam sobre o destino comum: qual era a melhor lei, a melhor forma de governo, se 

a cidade devia ir à guerra, qual era a melhor forma de comércio, enfim, tudo que dizia 

respeito à coisa pública, ao bem comum.   

 Os direitos adquiridos por estes cidadãos eram direitos tidos como gerais, não 

privilegiavam a todos, só aos homens livres que diretamente participavam destas 

conquistas, os demais membros da sociedade grega, a exemplos, das mulheres, 

escravos e estrangeiros ficavam de fora das decisões políticas, isto é, eram excluídos 

da cidadania. É interessante ressaltar que neste período, o conceito de cidadania 

estava centrado no direito como cidadão e não no direito como pessoa, o que deixa 

claramente que “o homem era um ser sem direito, por oposição ao cidadão”, afirma 

Vieira (1997, p. 28). 

 Neste antigo cenário, onde predominava o direito à democracia direta só se 

dava para um grupo de indivíduos, os livres. Isso implica, à luz da democracia como 

definida nos dias atuais, o direito à democracia direta era uma democracia seletiva, 
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excludente e perversa, negando assim totalmente as oportunidades de igualdade para 

todos. 

 Na Roma antiga, na sua fase republicana, o direito de participar era restrito aos 

patrícios e aristocratas que detinham grandes quantidades de riquezas. Tempos mais 

tarde é que a plebe adquiriu o direito de participação no governo da república. 

Entretanto, a grande maioria dos cidadãos do vasto território romano não podia 

participar das decisões que eram centralizadas na metrópole. Após a queda da 

república em Roma, o sistema democrático reapareceu somente no século I em 

algumas cidades do norte da Itália. Nestas cidades, a participação nos negócios 

públicos, inicialmente, ficava restrita aos grandes proprietários nobres e eclesiásticos, 

ampliou-se à classe média organizada, composta por novos ricos, mercadores e 

artesãos de pequeno porte, dentre outros. As demais camadas da sociedade, 

compostas, sobretudo, por camponeses, ficavam à margem das tomadas de decisões 

políticas. 

 Na Idade Média, as revoluções que ocorriam tinham como bandeira a 

igualdade de categorias e de prioridade, mas não apresentavam reivindicações quanto 

a estruturas políticas democráticas, isso ocorria certamente, por que naquele momento 

não existia a percepção de que mudanças na estrutura de poder poderiam ser 

conquistadas por meio do voto, já que naquele período, o poder não consistia em 

corpos eleitorais, mas prevalecia o feudalismo, o qual estava vinculado ao status 

social, herdado ou adquirido através de lutas armadas, e assim, as aspirações dessas 

revoluções eram baseadas na conquista de uma sociedade sem classes ou uma 

sociedade onde todos pudessem ter acesso à propriedade. 

 Foi na Inglaterra, a partir dos Séculos XVI e XVII que surgem as teorias 

democráticas. No entendimento de Macpherson (1978) essas teorias formavam básica 

e essencialmente duas perspectivas democráticas, ou seja, de um lado como base 

uma sociedade sem classe (as Teorias Utópicas) e de outro uma sociedade de classe 

única (o Puritanismo Inglês). Em relação à primeira perspectiva vislumbrava a 
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democracia como forma de substituir as sociedades divididas em classes, substituindo 

a propriedade privada pela propriedade comunal e pelo trabalho comunal, em 

sociedades fundamentalmente iguais, sem a existência de classes sociais, e por isso, 

não tinham na democracia um mecanismo político para ajustar-se a sociedade, mas 

para eles, a democracia só era possível uma sociedade sem classes. Isto é, não podia 

ter propriedade privada. 

 No que concerne à sociedade de classe única, para Macpherson (1978), era 

abundante em idéias democráticas, mesmo que nem todos os grupos e movimentos 

que integravam essa abordagem fossem politicamente democráticos, os seus 

idealizadores imaginavam uma sociedade em que todos tivessem propriedade 

suficiente para trabalhar como produtores independentes, isto é, uma sociedade de 

classe única. 

 As teorias democráticas de Rousseau e de Jefferson surgem no Século XVIII. 

Visto que essas teorias tinham como ponto em comum a reivindicação por uma 

sociedade na qual todos tivessem ou pudessem ter propriedade suficiente para nela 

trabalhar, ou seja, uma sociedade de produtores independentes (camponeses, 

agricultores e artesãos) e não dividida em classes de proprietários de terra e de capital 

e de assalariados dependentes, em resumo, uma sociedade de classe única. 

 Um aspecto que nos parece ser crucial nesta perspectiva é que Rousseau 

(apud MACPHERSON, 1978) via na propriedade privada um direito individual sagrado, 

mas esse direito deveria ser limitado, pois o direito ilimitado à propriedade é fonte de 

futura exploração e sujeição. Só o direito limitado é consistente com a soberania da 

vontade geral, e na sociedade verdadeiramente democrática requer a igualdade de 

propriedade em que nenhum homem esteja sujeito a outro por conta de ter maior 

posse. 

 Para Tomas Jefferson, o primeiro grande proponente americano de 

democracia, reconhece Macpherson (p. 24), a democracia exige uma sociedade em 

que todos sejam economicamente independentes, embora isso não signifique a 
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inexistência do trabalho assalariado, mas significa apenas, que todos têm acesso à 

propriedade da terra, podendo assalariar-se ou não, dependo de sua própria vontade. 

 Podemos considerar, segundo Macpherson (1978), que todas as teorias 

anteriores ao Século XIX baseavam-se em uma sociedade sem classe ou de uma 

classe única, e que viam na sociedade dividida em classes sociais, o grande entrave 

para o avanço democrático, na medida em que esta representava igualdade entre 

todos os indivíduos. 

 A democracia liberal, também chamada de clássica, é fundamentada nos ideais 

da revolução francesa surge no Século XIX, e ao contrário das teorias anteriores 

admite a divisão de classe e elabora-se sobre essa divisão. Essa teoria, conforme 

Macpherson (1978, p.29) “assenta-se em uma cadeia de raciocínios que parte do 

pressuposto de uma sociedade capitalista de mercado e das leis da economia política 

clássica”. 

 A democracia liberal, ainda no entendimento desse autor, assume em 

momentos variados da história, características diferentes, as quais balizam o caráter 

que esta assume em cada período histórico: inicialmente a democracia liberal é 

apresentada como o sistema de governo capaz de proteger os governados da 

opressão dos governos tiranos e evolui em seguida para uma concepção que carrega 

consigo uma nova dimensão ética, na qual a democracia passa a ser vista como um 

meio de desenvolvimento individual e por fim, tem-se o abandono desse conteúdo 

moral e a democracia liberal passa a caracterizar-se pela concorrência entre as elites, 

tal concorrência é responsável pelo equilíbrio, sem necessidade, portanto, de muita 

participação popular. 

 Uma outra abordagem teórica concernente à democracia e que vem sendo 

desenvolvida especialmente a partir dos anos 60 é a Democracia Participativa, 

também denominada de Semidireta, que retorna a Rousseau e tem como 

característica central a ênfase na participação popular. No momento não vamos entrar 

em detalhes sobre esse modelo de democracia tão idealizado por muitos na gestão 
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pública, encaminharemos para um item em particular, considerando tratar-se de uma 

dimensão democrática essencialmente relevante aos nossos questionamentos, ora em 

estudo. 

 

 

1.2 Democracia Liberal: em suas diferentes faces 

 

                                      “Não existe “democracia” no singular, o que existe é uma variedade 
de doutrinas da democracia e uma variedade de mecanismos 
políticos e processos de decisão ditos democráticos”. 

                                                                                (Paul Hirst, 1992) 
 
 
 
 

  O conceito de democracia liberal surge como uma contraposição às teorias 

anteriores que tinham como característica central a rejeição à sociedade dividida em 

classes e aspiravam uma sociedade sem classes sociais ou de classe única. Contrária 

a essa visão, a teoria democrática liberal não apenas aceita a divisão de classes como 

se elabora sobre ela. 

                                  Os primeiros sistematizadores, conforme Macpherson (1978) desta teoria foram 

Jeremias Benthan e James Mill, os quais consideravam que a única forma de 

democracia compatível com o estado liberal, seria aquela onde o Estado garantisse e 

reconhecesse alguns direitos fundamentais como os direitos de liberdade e de 

pensamento, de religião, de imprensa, de reunião. Seria a democracia representativa, 

onde o dever de fazer leis diz respeito não ao povo reunido em assembléia, como 

ocorria na cidade de Atenas no mundo antigo, mas a um corpo restrito de 

representantes eleitos pelos cidadãos que possuem seus direitos eleitorais 

reconhecidos. 

    Essa teoria só tornou-se possível com a percepção de que a “cada homem um 

voto” não colocaria em risco a propriedade privada nem a continuidade das 

sociedades divididas em classes. Baseou-se num modelo de homem burguês, 
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maximizador de utilidade, com interesses conflitantes, do que é possível deduzir que 

todos têm interesse em manter a propriedade privada e que as classes “inferiores” 

continuaram a ter a habitual deferência pelas classes “superiores”. É então a partir 

desse modelo de homem e de um princípio teórico utilitarista, que esses autores 

deduzem a necessidade de governo, as desejáveis funções desse governo e o 

sistema desejável de escolher e autorizar governos. 

  Mas, o tipo de Estado necessário nesta visão, para a sociedade preconizada 

pelos democratas liberais, apresentava um duplo problema: o sistema político deveria 

produzir governos que tanto estabelecessem e fomentassem uma sociedade de 

mercado livre, quanto protegessem o cidadão contra possíveis tiranos. A questão 

crucial para a solução desse problema vinha a ser o grau de franquia (liberdades), 

juntamente com outros instrumentos como o voto secreto, eleições periódicas e 

freqüentes e liberdade de imprensa. 

  Na compreensão de Bentham (apud MACPHERSON, 1978, p.35) as franquias 

democráticas deveriam ser limitadas, na medida em que a sociedade ainda não estava 

preparada para a franquia universal, ao contrário de Mill que defendia a franquia 

universal, visto que para ele, o voto era uma forma de autoproteção do cidadão contra 

o governo. 

  A Teoria Democrática Liberal naquele período não apresenta entusiasmo pela 

democracia por si mesma, nenhuma noção de que esta poderia ser uma força 

transformadora do ponto de vista moral, a democracia era uma exigência lógica para 

um governo de indivíduos inerentemente conflitando nos seus próprios interesses 

privados. A defesa dessa democracia reside no pressuposto de que o homem é um 

consumidor ao infinito, e que sua motivação preponderante é a maximização de suas 

satisfações ou utilidades, obtendo-as da sociedade para si mesmo. Desta forma, 

conforme assinala Macpherson (1978), necessário é a existência de um governo com 

grau de responsabilidade para com o eleitorado democrático, para proteger os 

indivíduos e fomentar o desenvolvimento econômico. 
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  Um fato marcante que ocorreu em meados do Século XIX foram duas 

mudanças que moldaram completamente as idéias em torno da democracia liberal: 

1) A classe trabalhadora começa a aparecer como perigosa para a manutenção da 

propriedade; 

2) A exploração desta classe se tornava tão ostensivamente desumana que nem 

mesmo os liberais podiam aceitá-la como moralmente defensável ou 

economicamente inevitável. 

 De forma que tais mudanças exigiam, claramente, a necessidade de um novo 

modelo de democracia. 

 Para tanto, é Stuart Mill o primeiro teórico, conforme destaca Macpherson, a 

empreender uma “adaptação” para a teoria democrática liberal para a nova situação 

histórica que se apresenta. Para ele, além de significar proteção contra o governo, 

função principal atribuída à democracia pelos teóricos anteriores, esta deveria 

contribuir para o desenvolvimento humano. O que caracteriza a teoria democrática de 

Stuart Mill é sua visão moral, pois uma sociedade democrática deve ser aquela que 

permite um autodesenvolvimento pessoal em seus membros. 

 A concepção de homem apresentada por ele, é completamente diversa da 

concepção de homem enquanto consumidor e apropriador, o homem é aquele que 

exerce, desenvolve e desfruta dos resultados de suas capacidades. Nesta democracia 

o sistema partidário domesticou a democracia, de forma que as necessidades reais 

das classes (principalmente das classes trabalhadoras) eram dissimuladas e diluídas 

nas discussões dos partidos com o discurso da busca do bem comum, de forma que a 

participação nestas discussões ficava restrita aos filiados dos partidos. 

 Essa nova concepção democrática prevaleceu até meados do Século XX pelo 

menos na sociedade americana e é retomada mais recentemente pelo modelo de 

democracia participativa (como será visto logo adiante). 

 Com o amadurecimento dessa domesticação da democracia estrutura-se uma 

nova face da democracia liberal, percebida na teoria elaborada por Schumpeter e que 
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Macpherson a caracteriza como a teoria do equilíbrio e a considera pluralista e elitista. 

De equilíbrio por apresentar o processo democrático como um sistema que mantém 

certo equilíbrio entre a oferta e a procura de bens políticos. Elitista e pluralista por 

atribuir a principal função no processo político a grupos escolhidos de dirigentes e por 

partir da pressuposição de que a sociedade a que se deve ajustar um sistema político 

democrático é uma sociedade plural, constituída por indivíduos compelidos a muitas 

direções e por seus muitos interesses.  

 Schumpeter ao sistematizar essa teoria, apresenta como conceitos centrais os 

seguintes: 

1. A democracia é simplesmente um mecanismo para escolher e autorizar 

governos e não uma sociedade nem um conjunto de fins morais; 

2. O mecanismo central dessa teoria consiste na competição entre dois ou mais 

grupos políticos (elite) agrupados em partidos. 

 

 Schumpeter foi o primeiro teórico a empreender uma revisão da teoria 

democrática liberal e seu ponto de partida foi uma crítica a noção de democracia 

enquanto uma teoria de meios e fins, para ele, a democracia é uma teoria dissociada 

de quaisquer ideais ou fins, é, portanto científica e empírica, não contendo juízos de 

valor, é um método político para se chegar às decisões políticas legislativas e 

administrativas completamente esvaziadas de conteúdo moral. 

 A principal crítica de Schumpeter à teoria desenvolvida por Stuart Mill é a de 

que o papel central da participação e de tomada de decisões baseava-se em 

fundamentos empiricamente irrealistas, já na sua teoria, o ponto vital é a competição 

dos que potencialmente tomam as decisões pelo voto do povo. As condições 

necessárias para a realização de método democrático são: as liberdades civis, a 

tolerância para a opinião dos outros, o caráter e os hábitos nacionais e que todos os 

interesses envolvidos sejam unânimes em sua lealdade aos princípios da sociedade 

existente. 
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 A definição apresentada por ele para o método democrático (apud PATEMAN, 

1992, p. 13) é a seguinte: “aquele arranjo institucional para se chegar a decisões 

políticas, no qual os indivíduos adquirem o poder de decidir utilizando para isso uma 

luta competitiva pelo voto do povo”. Nessa teoria, os únicos meios de participação 

abertos ao cidadão são o voto para o líder à discussão, já que a participação não tem 

um papel central, ela acontece apenas para um número suficiente de cidadãos, com o 

objetivo de que seja mantida a máquina eleitoral funcionando satisfatoriamente, pois a 

participação excessiva ou ampliada da população pode produzir a mobilização do 

“demos” com conseqüências negativas. Do exposto se conclui que para o autor, o 

envolvimento político deve ser mínimo, já que, em certas condições o excesso de 

participação é fonte de instabilidade e possivelmente de decadência política. 

 Essa teoria considera também que o eleitorado não controla seus líderes, a 

não ser quando o substitui por outros nas eleições periódicas. Aos olhos de 

Schumpeter (1984), a função do eleitor não é a de inicialmente apresentar soluções 

para problemas políticos e depois escolher os seus representantes para executarem 

essas decisões, cabe a eles apenas, escolher os representantes que façam as 

decisões, ou seja, consiste na delegação de poder a outrem para definir soluções para 

os problemas políticos. 

 O preceito democrático nesta visão é que “as rédeas do governo devem ser 

dadas àqueles que têm maior apoio de quaisquer dos indivíduos ou grupos em 

competição”, afirma Schumpeter (1984, p. 340). Isto é, a população elege uma 

minoria, a elite, que deve governar sem maiores interferências, visto que a atribuição 

política da primeira é essencialmente eleger representantes públicos. 

 A defesa do sistema representativo, na visão schumpteriana, também, é 

identificada nas considerações de Sartori (1994). Este autor, embora considere 

elemento central da teoria democrática, o processo de decisão, nega a possibilidade 

da participação coletiva, em virtude das diversas dinâmicas das sociedades modernas. 

Entende que para o povo não interessa quem tem o poder político, e sim, de que 
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maneira vai ser afetado pelos atos deliberativos tomados pelos políticos. Para Sartori, 

interessa à maioria da população, a não elite, quem fica com o quê, quais os 

benefícios alcançados e as necessidades a serem suprimidas, num processo decisório 

conduzido por representantes eleitos e marcado pela competitividade individual dos 

grupos. 

 Nesta dinâmica política, cabe a uma pessoa ou um grupo, a tomada das 

decisões públicas que serão impelidas para toda a coletividade. Aos olhos de Teixeira 

(2000), a visão elitista e utilitarista de Sartori tem aspectos que podem ser 

referenciados nos atuais regimes políticos, com a escolha dos representantes para 

cargos a nível federal, estadual e municipal em todo mundo. No entanto, não se 

devem considerar estes preceitos no sentido “normativo”, como se propõe Sartori, com 

a percepção de que é necessária ou imprescindível para a legitimidade dos governos 

democráticos, a participação dos indivíduos unicamente no processo eleitoral. De 

maneira que assim, Sartori consoante ao pensamento schumpeteriano, entende que o 

alicerce de sustentação da democracia é o sistema representativo. 

 A teoria Schumpeteriana é considerada de importância fundamental “as teorias 

democráticas posteriores, tanto a sua noção de teoria clássica e a caracterização do 

método democrático quanto do papel da participação, os quais são aceitos quase que 

universalmente nos textos acerca da teoria democrática” (PATEMAN, 1992, p. 14). 

 A propósito, é pertinente trazer à tona mais um pensamento sobre a idéia da 

democracia liberal, ou seja, o de Paul Hirst. Já que ele traz elementos importantes que 

vão enriquecer nossas considerações acerca da temática. 

 De tudo a que alude Hirst em seu estudo sobre os limites da democracia 

representativa, publicado em 1990, cabe apontar, segundo o autor, certas 

contradições nesse regime, pois a democracia perpassa a interação permanente entre 

Estado e sociedade civil na perspectiva do atendimento dos interesses públicos. 

 Para Hirst (1992) a controvérsia inicial é que o povo, em sua maioria, não 

decide, visto que as deliberações ficam restritas unicamente aos representantes 
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eleitos, sendo que existe uma limitação na escolha destes. Em outras palavras, a 

população só pode escolher a partir dos candidatos que se apresentam para a disputa 

eleitoral, e estes, se eleitos, têm o “direito” de decidir, nos diversos temas, de forma 

diferenciada em relação às proposições anteriores a eleição. Com isso, as eleições 

não podem ser consideradas a pura expressão da vontade do povo, e sim a escolha 

de pessoas provenientes de pequenos conjuntos de organizações, os partidos 

políticos, as quais sendo eleitas podem atuar sem uma maior interferência da 

população nas decisões políticas. 

 Outro fato contraditório refere-se ao papel das leis na democracia 

representativa. Segundo Hirst (1992), em virtude de governos e parlamentos serem 

formados por grupos partidários com seus interesses e na defesa de determinados 

segmentos sociais, as leis que deveriam, a princípio, ter caráter universal, são 

formuladas, entretanto, para atender os interesses de determinados grupos, ou 

mesmos provocar prejuízos em outros. O que fica claro, portanto, que o particularismo 

sobressai frente ao público. 

 Destarte estas contradições, Hirst acrescenta basicamente quatro 

preocupações acerca da democracia representativa: 

1. O “despotismo eletivo”, quando a máquina estatal é usada em prol aos 

interesses privados; 

2. O grande aparato estatal, que não deve ser reduzido, mas, pode dificultar o 

controle e/ou o conhecimento pelos governantes sobre determinadas 

situações; 

3. A disputa pelos “segredos” de Estado, entre a administração pública e os 

líderes partidários; 

4. As dificuldades de sinergia das diretrizes nacionais entre os diferentes 

ministérios. 

     A partir dessas reflexões, Hirst acredita que o sistema representativo necessita 

de mecanismos para o seu aperfeiçoamento, com vista ao atendimento dos 
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verdadeiros interesses públicos. A participação do cidadão na compreensão de Hirst 

deve compreender não só o sufrágio universal, mas, também, instrumentos 

democráticos para a efetiva atuação pública dos governos. 

Hirst (1992) propõe alternativas que não decretam o fim do regime representativo, 

mas também, não superestimam o processo eleitoral. O sistema democrático 

representativo, para esse autor, é importante e deve ser mantido, contudo, necessita 

da criação de mecanismos que combinem a disputa eleitoral com permanentes 

debates públicos, entre Estado & sociedade civil.     

                   

          

1.3     Democracia Participativa 

 

                                      “A questão da democracia no mundo contemporâneo é uma 
questão geral. O que há a fazer é aprimorar a teoria da democracia 
e continuar a luta”. 

                                                                            (Francisco Weffort, 1984) 
 

 

 A democracia participativa teve início como lema dos movimentos estudantis 

da Nova Esquerda de final dos anos sessenta na Europa e difundiu-se na classe 

trabalhadora na década seguinte para a esfera da fábrica em conseqüência da 

crescente insatisfação com as relações de trabalho existentes e alastrando-se também 

na seara estatal, por meio das propostas de planejamento participativo3. Com efeito, 

Pateman (1992, p.09) assinala que a “palavra participação nesta época tornou-se 

parte do vocabulário político popular”. Para Macpherson (1978), a idéia de que deveria 

ter algum tipo de participação dos cidadãos nas decisões governamentais fez com que 

vários governos incluíssem, pelos menos verbalmente, programas que previam ampla 

participação popular. 
                                                 
3 “É o processo de tomada de decisões com o envolvimento dos atores sociais diretamente 
interessados e comprometidos com o futuro da localidade, vale dizer, com o ativo 
comprometimento da sociedade organizada com os seus múltiplos interesses e visões de 
mundo” (BUARQUE, 2004, p. 89). 
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 A maior participação da população não significa o fim das desigualdades na 

sociedade, significa apenas que uma sociedade mais equânime e mais humana exige 

um grau maior de participação política. 

 Segundo Macpherson (1978, p. 101) “o principal problema quanto à 

democracia participativa não é quanto a fazê-la funcionar, mas como atingi-la”. A 

democracia liberal ajusta-se a uma sociedade baseada na desigualdade entre 

consumidores e apropriadores. E nessa sociedade, apenas um sistema com elites 

políticas concorrentes, aliada à apatia dos votantes pode mantê-la coesa. 

 De maneira que aí reside a questão: diante de uma sociedade como essa, para 

que se possa surgir e atuar uma democracia participativa Macpherson indica como 

dois requisitos necessários: 

1. Mudança de consciência do povo que deixa de ser apenas consumidor de 

bens políticos e econômicos e passa a exercer e usufruir da sua capacidade, 

num sentimento de comunidade; 

2. Diminuição da desigualdade social e econômica, considerando que o sistema 

partidário não-participativo corrobora a desigualdade ao tentar manter a 

sociedade coesa. 

     Aparentemente, cairíamos num círculo vicioso, pois não se poderia diminuir a 

desigualdade social e econômica sem antes mudar a consciência do povo, ou vice-

versa. Porém, a consciência crescente do pesado ônus do crescimento econômico – 

que leva à decrescente qualidade de vida, a consciência também crescente dos custos 

da apatia política – que com a não-participação ou participação de baixa qualidade 

favorecem a concentração de poder e riqueza – e a dúvida quanto à capacidade do 

capitalismo atender as demandas do consumidor com o atual estado de desigualdade 

têm possibilitado o amadurecimento da idéia de participação na sociedade civil, de 

forma que “isso agora parece pertencer ao reino do possível”. (MACPHERSON, 1978, 

p.109). 
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  Fica patente segundo a proposta do autor que sua preocupação está centrada 

mais nas condições estruturais da democracia (conscientização do povo e diminuição 

da desigualdade socioenômica da sociedade) e procedimentalismo quanto à divisão 

de tarefas entre os que deliberam e os formulam as questões a serem discutidas.     

  Esses três fatores, consciência do ônus do crescimento econômico, crescente 

consciência dos custos da apatia política e as dúvidas quanto à capacidade do 

capitalismo responder as expectativas do consumidor enquanto reproduz a 

desigualdade contribuem, embora de forma embrionária, segundo Macpherson, para o 

declínio da consciência de consumidor nos indivíduos, o que possibilitaria um aumento 

da participação política, a qual poderia levar a uma redução na desigualdade de 

classe, isso porque, através da participação seria possível ampliação dos direitos, os 

quais poderiam levar a uma distribuição de renda mais igualitária. 

  Pateman (1992) faz um exame da teoria política de Rousseau, sobre democracia 

participativa juntamente com as teorias de Stuart Mill e G. D. Cole que também tratam 

do assunto. Conforme esta autora, Rousseau apresenta-se como o teórico por 

excelência da participação, já que toda sua teoria política apóia-se na participação 

individual de cada cidadão no processo político de tomada de decisões, e considera 

que a participação não se restringe a uma serie de arranjos institucionais, mas que 

esta provoca um efeito psicológico sobre os que participam, assegurando uma inter-

relação contínua entre o funcionamento das instituições e as qualidades e atitudes 

psicológicas dos indivíduos que interagem dentro delas. 

 Embora a teoria rousseauniama tenha surgido antes do desenvolvimento das 

instituições modernas de democracia e antes do desenvolvimento industrial, Pateman 

(1992) enfatiza que se podem perceber nessa teoria as hipóteses básicas acerca da 

função de participação em um Estado Democrático. 

    Para se compreender o papel da participação na teoria política de Rousseau, é 

necessário compreender inicialmente a natureza de seu sistema político participativo 

ideal. Uma primeira condição de seu sistema é a de que cada indivíduo deve ter direito 
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a propriedade, o que permite a igualdade e independência econômica e 

consequentemente a igualdade e independência política. Sendo atendida essa 

condição, os cidadãos poderiam se agrupar enquanto indivíduos iguais e 

independentes, já que não haveria uma relação de dependência, mas de 

interdependência levando a uma situação na qual, cada cidadão é impotente para 

realizar qualquer coisa sem a cooperação da maioria. Isso ocorreria devido à 

formulação do papel da participação baseasse no pressuposto de que os indivíduos 

devem ser governados pela situação política que eles mesmos criaram e, essa 

situação deve constituir-se de tal forma que impossibilite automaticamente a existência 

de governantes individuais.            

    De forma que nessa teoria, a única política a ser aceita é aquela em que os 

benefícios e encargos são igualmente compartilhados. O processo de participação 

assegura que a igualdade política seja efetivada nas assembléias em que as decisões 

são tomadas. Para Rousseau (apud PATEMAN, 1992, p. 32) “a lei emergiu do 

processo participatório, e é a lei, e não os homens, que governa as ações individuais”.  

A situação ideal apontada para tomada de decisões seria aquela que contasse apenas 

com indivíduos e não com grupos organizados para que não prevalecessem à vontade 

desses últimos. 

 Da análise apresentada até o momento sobre a teoria de Rousseau, a autora 

ressalta que se pode concluir que a participação ocorre no momento da tomada de 

decisão e que a mesma constitui um modo de proteger os interesses privados. 

     A participação na teoria de Rousseau apresenta fundamentalmente três 

funções básicas, a saber: a educativa, a de permitir que as decisões coletivas sejam 

aceitas facilmente pelo individuo e a de integração, a qual permite que cada indivíduo 

isolado sinta-se como membro de sua comunidade.   

                                 Entre estas funções, para Rousseau, a principal é a educativa, na medida em que, 

como resultado de sua participação, o individuo é ensinado a distinguir entre seus 

próprios interesses e impulsos, aprendendo assim, a ser tanto um cidadão público 
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quanto privado. Além disso, o indivíduo desenvolve ou é levado a desenvolver uma 

ação responsável social e politicamente. 

 Durante esse processo o individuo apreende que a palavra “cada” 
aplica-se a ele mesmo; o que vale dizer que ele tem que levar em 
consideração assuntos bem mais abrangentes do que seus próprios 
e imediatos interesses privados, caso queira a cooperação dos 
outros; e ele aprende que o interesse público e privado encontra-se 
ligados. (apud, PATEMAN, 1992, p. 38) 

 
 

  Um outro aspecto a ser ressaltado sobre a teoria de Rousseau é a relação 

existente entre a participação e o controle, pois a primeira possibilita ao individuo um 

grau real de controle sobre o curso de sua vida e sobre a estrutura do meio em que 

vive. 

                                Quanto à teoria democrática elaborada por Mill, esta também destaca as funções 

apresentadas por Rousseau a respeito da participação, considera-a como uma forma 

de ampliar os horizontes dos indivíduos, fazendo-os deixar de interessar-se apenas 

pelos seus interesses privados, para interessar-se pelos interesses públicos. 

        Para Mill, há um aspecto relevante no que toca a participação, que é a 

participação a nível local como uma forma de aprendizagem para a participação em 

nível de um “grande Estado”, já que as qualidades necessárias para esse nível de 

participação devem ser fomentadas e desenvolvidas a nível local, na medida em que 

apenas o sufrágio universal e a participação a nível nacional, para ele, não são 

suficientes para motivar/educar para a participação, e é apenas com a participação a 

nível local que o individuo aprende a se auto-governar. É a nível local que se cumpre o 

verdadeiro efeito educativo da participação política do cidadão, ou seja, quanto mais 

os indivíduos participarem, mais aptos se tornarão a fazê-lo, conforme a visão de Mill. 

        Embora a ênfase dada ao nível local de governo como espaço prioritário de 

participação não seja uniforme nos diversos trabalhos sobre participação, ela é 

preponderante, bem como seu caráter educativo. 

                                Uma coisa é certa, percebe-se que a democracia participativa, ao contrário, das 

teorias democráticas apresentadas anteriormente – que se baseavam em uma 
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sociedade sem classe ou de classe única, no indivíduo enquanto consumidor e na 

democracia enquanto arranjo institucional sem incluir a participação popular em 

grande escala – propõe o maior envolvimento direto do cidadão nas instituições 

sociais e políticas, o que significa mais democracia direta e maior descentralização do 

processo decisório. Mesmo mantendo-se a representação política, ela deixa de ser o 

mecanismo central de participação e coloca a participação dos indivíduos como eixo 

central do seu sistema democrático e o considera como um ser capaz de desenvolver 

suas capacidades através do processo participativo. 

  Para a compreensão do assunto em questão é importante o reconhecimento de 

que a ainda existe uma luta constante na tentativa de se aperfeiçoar e consolidar uma 

democracia de fato, a democracia participativa. Por isso muitos autores desenvolvem 

essa nova idéia com base na combinação da democracia direta e representativa e até 

mesmo a participativa. Isso nos faz remeter a idéia recente elaborada por Joaquim 

Falcão no seu livro Democracia, Direito e Terceiro Setor. Para este autor (2004, 

p.121) “a democracia moderna tende a ser um mix, moldado pela complementaridade 

entre as democracias direta, representativa e participativa” (grifo nosso). Ainda, Falcão 

considera que é possível concomitantemente a combinação desses três tipos de 

democracias e, por conseguinte, coerentemente, aponta e defende o ideal político 

moderno para um tipo de Democracia Concomitante. 

  Macpherson (1978) mostra-se muito favorável à democracia participativa, 

combinada com a representativa numa proposta de um sistema piramidal com 

democracia direta na base e democracia por delegação em cada nível depois dessa 

base. Nada melhor do que as palavras do próprio autor para ilustrar bem a sua 

proposta:  

 Começaríamos com a democracia direta ao nível da fábrica ou 
vizinhança – discussão concreta face a face e decisão por consenso 
majoritário, e eleição de delegados que formariam uma comissão no 
nível mais próximo seguinte, digamos um bairro urbano ou subúrbio ou 
redondezas. Os delegados teriam de ser suficientemente instruídos 
pelos que o elegeram, e responsáveis para com eles de modo a tomar 
decisões em nível de conselho em caráter democrático. Assim 
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prosseguiria até o vértice da pirâmide, que seria um conselho nacional 
para assuntos de interesse nacional. 

                              (MACPHERSON, 1978, p. 110). 
 

  Na verdade, para tornar democrático o sistema proposto, é necessário, 

conforme o autor, que a cada estágio os encarregados das decisões e formulação dos 

problemas, eleitos desde os níveis inferiores, sejam responsabilizados em relação 

àqueles que o elegeram, sob pena de não serem reeleitos. 

   É importante lembrar, igualmente, que quando Benevides (2002) adota a 

expressão Democracia Semidireta, está se referindo explicitamente da 

complementaridade entre representação tradicional e formas de participação direta, já 

que para a autora os mecanismos de Democracia Semidireta (o referendo, o plebiscito 

e a iniciativa popular4) atuam como corretivos necessários à representação política 

tradicional, melhor dizendo, a democracia representativa ou indireta. 

  Singer (2002, p.125) defende essa combinação ao afirmar que a “democracia 

participativa não opõe a democracia representativa, pelo contrário, ela incorpora a 

representativa, complementando-a com a direta”. Nesta mesma direção Bobbio (1986, 

p.52) assinala que, de fato, “a democracia representativa e democracia direta não são 

dois sistemas alternativos, mas sistemas que podem se integrar reciprocamente”.  

  De fato fica patente nessas concepções que a idéia central é o maior 

envolvimento direto do cidadão nas instituições sociais e políticas, o que significa mais 

democracia direta e maior descentralização do processo decisório. Ainda que se 

admita a representação política, ela deixa de ser o mecanismo central de participação. 

                                                 
4 Conforme Benevides (2002, p. 132), referendo concerne “unicamente a atos normativos, de 
nível legislativo ou de ordem constitucional” ao passo que plebiscito “refere-se a qualquer tipo 
de questão de interesse público (como políticas governamentais) e não necessariamente de 
natureza jurídica, inclusive fatos ou eventos”. A propósito, cabe lembrar, aqui, que tivemos na 
história política brasileira duas experiências no que tocam esses mecanismos de participação, 
a primeira em 1993, houve um Plebiscito para decidir sobre que forma de governo seria 
adotada no Brasil: se continuava com a República ou se mudava para a Monarquia, e qual o 
sistema de governo, se continuava com o Presidencialismo ou se mudava para o sistema 
Parlamentarista. E a segunda em 23/10/2005 um Referendo para saber se o comércio de 
armas e de munições seria permitido ou proibido no Brasil. 
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  Segundo Santos e Avritzer (2002) existem duas formas possíveis de 

combinação entre democracia participativa e democracia representativa: 

1. Coexistência – convivência, em diversos níveis, das diferentes formas de 

procedimentalismo, organização da administração e desenho institucional, com a 

democracia representativa em nível nacional coexistindo com democracia 

participativa em nível local; 

2. Complementaridade – com intensa articulação entre democracia representativa e 

democracia participativa e com o reconhecimento pelo governo da possibilidade de 

substituição de parte do processo representativo e de deliberação por formas 

públicas de monitoramento e processos de deliberação, associando fortalecimento 

da democracia local com pluralidade cultural e inclusão social. 

 Uma combinação profícua das duas democracias tanto em termos de 

complementaridade e coexistência exigiria certo aprimoramento de cada uma delas. 

 Neste sentido, tratando especificamente da democracia representativa, Dawbor 

(1998) entende que a principal “correia de transmissão” entre a sociedade civil e o 

Estado é o partido. Assim, para que os interesses dos diversos segmentos da 

sociedade sejam representados junto ao poder de forma mais equilibrada, faz-se 

necessário que se constituam em partidos. 

 Especificamente, tratando da democracia participativa Santos e Avritzer (2002), 

mais uma vez, apresentam três teses para o seu fortalecimento: 

1. Fortalecimento da demodiversidade5– com o multicuturalismo e recentes 

experiências de participação verifica-se o adensamento da participação e o 

aumento de deliberação pública, demandando assim, variadas formas de 

democracia; 

2. Fortalecimento da articulação contra-hegemônica na relação local-global – 

através da expansão de experiências bem sucedidas, com o apoio de atores 

                                                 
5 Por demodiversidade entendemos “a coexistência pacifica ou conflituosa de diferentes 
modelos e práticas democráticas” (SANTOS & AVRITZER, 2002, p. 71). 
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transnacionais, pode-se passar do contra-hegemônico local para o global, 

fortalecendo assim, a democracia participativa; 

3. Ampliação do experimentalismo democrático – necessidade da multiplicação 

dos experimentos em democracia participativa na consecução da pluralização 

cultural, racial e distributiva da democracia. 

 Assim, podemos inferir que as transformações na teoria e prática democráticas 

ensejam a construção de uma nova gramática social na relação Estado e sociedade 

civil, baseada não só no aprimoramento da representatividade, mas, sobretudo, no 

reconhecimento das diferenças culturais e sociais entre os diferentes atores sociais no 

delineamento das decisões e ações de interesse coletivo. 

  

 

 1.4      Democracia Participativa no Brasil 

 

 “A democracia participativa nasce como fórmula política 
intermediária entre a direta e representativa”. 

                                                                                                (Joaquim Falcão, 2004) 
 

 
 
 
  Apesar do Brasil não ter ainda uma cultura de participação popular nas 

decisões públicas, inegavelmente, os primeiros passos já foram dados nessa direção. 

De modo que tomamos como ponto de partida para esta questão a promulgação da 

Constituição Federal Brasileira de 1988, o que não impede, posteriormente, de 

comentarmos algumas experiências de práticas participativas no Brasil antes desse 

momento tão importante, historicamente, para o desenvolvimento da consolidação e 

aperfeiçoamento da democracia no país. Lembrando, todavia, que esta constituição foi 

uma resposta aos anseios de anos de luta dos movimentos populares. 
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  De fato, foi a partir da Constituição vigente que se efetivou uma combinação da 

democracia representativa mitigado pelo modelo da democracia participativa, expresso 

principalmente nos seguintes dispositivos: 

  Art. 1º.  A República Federativa do Brasil, formada pela União indissolúvel dos 

Estados e Municípios e do Distrito Federal, constituiu-se em Estado Democrático de 

Direito e tem como fundamentos: 

  I – a soberania; 

  II – a cidadania; 

  III – a dignidade da pessoa humana; 

  IV – os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; 

  V – o pluralismo político. 

  Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de 

representantes eleitos ou diretamente, nos termos dessa Constituição. 

  Art. 14. A soberania popular será exercida pelo sufrágio universal e pelo voto 

direto e secreto, com igual valor para todos, e, nos termos da lei, mediante: 

  I - plebiscito; 

  II - referendo; 

  III - iniciativa popular. 

  Analisando os dispositivos acima, extraídos da Constituição, verifica-se a 

intenção do legislador constituinte de efetivar o exercício da soberania popular para 

uma situação além de simples e obrigatoriedade do ato de votar, ampliando a atuação 

do cidadão que, de posse desses instrumentos, poderá, decidir fiscalizar e modificar a 

atuação dos seus governantes.                            

 Não há dúvida, que neste sentido, a constituição abre um claro e amplo espaço 

para o exercício da cidadania e de novas formas de participação da sociedade nos 

processos decisórios, o que nos faz acreditar que só o envolvimento do cidadão será 

capaz de demonstrar se essas novas formas serão realmente exercitadas, 

consideradas e respeitadas pelos governantes, em particular o municipal. Tal 
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particularidade ao poder municipal, deve-se ao fato de que o município é por 

excelência o lócus privilegiado de uma maior participação popular, uma vez que se 

apresenta como a forma mais descentralizada do Estado e o mais próxima do cidadão, 

conforme alguns autores, dentre eles (NAVARRO, 1991); (SINGER, 1995) e 

(FALCÃO, 2004) concordam.   

  O texto adotado pela constituição brasileira, é tão favorável à democracia 

participativa que, com efeito, levou Falcão (2004, p. 191) a afirmar que “entramos na 

era da democracia participativa”, em que os cidadãos reinventam a noção de 

representação e de participação, atuando de múltiplas formas, nos diversas arenas 

das decisões políticas. 

  Ainda sobre este autor, tem um ponto fundamental quanto ao modelo de 

democracia adotado no Brasil e que ele vai mais além daqueles que tratam dessa 

temática, por exemplo, a socióloga Maria Benevides. Para ele, o Brasil adota os três 

modelos de democracia, ou seja, quando a constituição prevê plebiscitos e referendos, 

adota a democracia direta; quando prevê partidos e eleições, adota a democracia 

representativa e quando estimula a criação de conselhos, e leis como o Estatuto das 

Cidades, adota a democracia participativa (grifo nosso). Isto implica que os modelos 

de democracia nem são seqüenciais e excedentes, mas complementares e 

concomitantes, o que leva, conforme anteriormente dito, um ideal de democracia 

concomitante. 

  Na verdade, a constituição de 88 foi a primeira que efetivamente abriu a 

possibilidade de institucionalizar formas de participação direta e indireta junto aos 

governos de todos os níveis. O que nos faz acreditar que um dos aspectos centrais do 

modelo de democracia participativa é a ampliação da participação do cidadão no 

governo, para além das eleições e relações com os partidos. 

  Há de se supor que a participação direta dos cidadãos na gestão pública é 

condição para se chegar a uma sociedade verdadeiramente igualitária e democrática. 

Para tanto, porém, não basta participar através da eleição de representantes, já que, 
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por outro lado, o sistema eleitoral brasileiro não garante a representatividade imediata 

e muito menos a competência funcional dos eleitos e, por outro, as eleições 

correspondem a uma participação popular intermitente, enquanto o processo político 

(e as decisões públicas) exige participação contínua. 

 Sem pretender reconstituir toda a história brasileira acerca da participação da 

sociedade civil na gestão pública, apresentamos alguns fatos que imprimem 

consideravelmente essa questão antes mesmo da sua própria institucionalização. 

 As discussões recentes, no Brasil, sobre participação da sociedade civil nos 

negócios do Estado amadureceram em meio à crise da ditadura militar e 

redemocratização política, começando no governo Geisel, por meio de pressões de 

atores sociais e políticos diversos como Igreja, Ordem dos Advogados do Brasil, 

Sindicatos e movimentos independentes, sobretudo a partir de 1978 (ANDRADE, 

1996). 

 Nesse período de transição entre regime autoritário e democracia o próprio 

Estado começa a inclui no seu discurso temas importantes como descentralização e 

participação, sugerindo assim a construção de uma democracia participativa. Cabe 

lembrar, todavia, que neste cenário político o que de maior inspiração para a 

participação popular foram às experiências inovadoras das gestões municipais de 

Lages, em Santa Catarina, em meados dos anos 70, e de Boa Esperança, no Estado 

de São Paulo, no começo dos anos 80, e por práticas oriundas dos movimentos 

sociais voltados aos Conselhos Populares de Saúde, de Orçamento Participativo, 

entre outros. 

 Deve-se considerar, todavia, que o Estado tendia ao discurso participativo 

muitas vezes como forma de esvaziar os argumentos de atores sociais 

tradicionalmente ligados a ideologias esquerdistas, pois se entendia que a 

redemocratização deveria acontecer de forma “segura e ordenada”, sem comprometer 

as posições socioeconômicas privilegiadas da elite brasileira. Assim, corroborava-se, 

de certa forma, o caráter conservador da democracia ora em reconstrução, de forma 
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que a participação popular tendia não só a ser controlada, mas também a ser 

direcionada para fins políticos individuais de autoridades públicas locais e regionais 

(ANDRADE, 1996). 

 Nos anos 90, o caráter participativo da gestão pública no Brasil é destacado no 

então Plano Diretor da Reforma do Aparelho de Estado6, notadamente no governo 

de Fernando Henrique Cardoso. Porém seu enfoque está primordialmente voltado 

para redução dos custos do aparelho estatal e governança7.  

 Seguindo tendência mundial de superação do antigo modelo de ativa 

intervenção estatal na economia – baseado no Estado de Bem-Estar e no modelo 

burocrático weberiano de administração pública – pelo Estado neoliberal – baseado na 

redução de custos, aumento de eficiência do aparelho estatal e aumento da qualidade 

dos serviços públicos – em 1995 o Brasil começa a implementar a Reforma do Estado, 

que segundo o próprio presidente da república, Fernando Henrique Cardoso, baseia-

se em: 

                                    [...] conceitos atuais de administração e eficiência, voltada para o 
controle dos resultados e descentralizada para poder chegar ao 
cidadão, que numa sociedade democrática, é quem dá legitimidade às 
instituições e que, portanto, se torna “cliente privilegiado” dos serviços 
prestados pelo Estado. (BRASIL, 2003, p. 07). 

 
 
 Em verdade, essa reforma do Estado Brasileiro desenhava um modelo de 

“Estado Eficiente e Cidadão”, que até então, o ministro da Administração Federal e 

Reforma do Estado, Luiz Carlos Bresser Pereira, buscou implantar no governo 

Fernando Henrique Cardoso. 

 Aos olhos de Bresser Pereira (1999), a democracia precisa ser aperfeiçoada no 

sentido de apresentar-se como uma democracia direta e participativa, na qual os 

cidadãos possam interagir na defesa de seus legítimos interesses, visando à conquista 

                                                 
6  Este Plano foi aprovado em 21 de setembro de 1995. 
 
7 Capacidade de emprego eficiente de políticas públicas. Plano Diretor da Reforma do Estado 
Brasileiro. 
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de um Estado eficaz e eficiente, que contribua para o desenvolvimento 

socioeconômico de todos, diminuindo as desigualdades sociais. 

 Muito embora novas perspectivas quanto à participação do cidadão na gestão 

pública venham sendo desenvolvidas por meio de novas correntes teóricas 

(governance e network analysis8), onde a participação direta do cidadão-cliente nos 

processos de identificação de problemas e desenho das soluções na prestação de 

serviços públicos implica numa coordenação coletiva de interesses privados num 

ambiente de constantes mudanças (SOLANA, 2001), a perspectiva da participação do 

cidadão na Reforma do Estado Brasileiro parece restringir-se à relação administração 

pública-cliente, tendendo a deixar de lado o aspecto da equidade. Dessa forma, o 

modelo de reforma do Estado implementado no Brasil assemelha-se ao modelo 

“consumerism” de reforma do Estado referenciado por Abrúcio (1998), em suas 

características básicas e limitações. 

 De qualquer forma, a década de 90 no Brasil foi marcada por intenso 

movimento de atores e força social na democratização da gestão pública através de 

formalização de instâncias participativas na implementação de políticas públicas 

(TATAGIBA, 2002).   

 Entre as formas de participação popular na administração pública que 

emergiram com maior centralidade pelos menos nas três últimas décadas no Brasil se 

sobressai a proposta de Orçamento Participativo (OP). Com ele, a idéia de 

democracia participativa adquiriu maior consistência e as numerosas experiências 

desenvolvidas, embora tenham alcançado êxito variado, contribuíram para o 

amadurecimento e a popularização deste modelo de gestão pública. Não vamos, aqui, 

nos aprofundar nesse mecanismo de participação, até porque não é o nosso foco de 

estudo. Entretanto, apenas indicarmos, a título de exemplo, alguns casos de 

                                                 
8 Que se referem à autonomia dos agentes sociais, políticas ou econômicas com a confirmação 
da existência de diferentes valores, superando a dualidade público-privado e passando a 
esboçar “la custiónen em términos de niveles de organización interconectados” (SOLANA, 
2001, p. 35). 
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experiências democráticas expressivas, os quais são marcados pela dinâmica da 

participação de organizações da sociedade civil na elaboração e implementação de 

políticas públicas. Entre eles, cabe assinalarmos o OP implementado em Porto Alegre 

a partir de 1989, o qual tem sido o principal instrumento de democratização da gestão 

municipal, que vem ocorrendo com a participação direta da população na definição de 

prioridades para os investimentos públicos.   

 Uma experiência inovadora porque rompe radicalmente com a prática de 

elaborar o orçamento municipal dentro dos gabinetes, prática esta que contribui para 

manter a população afastada do processo decisório. O processo efetivou uma nova 

prática de gestão da coisa pública. Uma experiência de grande sucesso Porto Alegre é 

hoje o modelo nacional e se transformou no exemplo de que é possível a construção 

de uma cidadania ativa e qualificada na gestão dos recursos públicos. 

 Outro caso é o Orçamento Participativo de Belo Horizonte, iniciado em 1993. O 

modelo de OP adotado em Belo Horizonte, distinguiu-se pelo fato de combinar a 

participação de associações populares, outras entidades representativas (religiosas e 

culturais) com a participação direta da população, contemplando desta maneira o 

contingente significativo de pessoas que não se vinculam os movimentos organizados 

da sociedade civil. 

 Um ponto central de experiência de OP em Belo Horizonte refere-se ao 

fortalecimento político das Administrações Regionais como esfera governamental 

próxima dos atores sociais locais e, consequentemente, mais sensível às demandas 

da população. Como resultado da interação estreita entre o governo local e a 

sociedade local, foi criado condições mais favoráveis à formação de uma cidadania 

democrática, especialmente entre os grupos de baixa renda que se habituaram as 

negociações intensas com as autoridades e a enfrentarem temas complexos como o 

do orçamento público. 

 É importante deixar claro que estas experiências são marcadas pela dinâmica 

da participação de organizações da sociedade civil na elaboração e implementação de 
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políticas públicas. O que não perpassa a deslegitimação ou mesmo a extinção da 

democracia representativa, e sim a interferência de forma (semi) direta e não-

esporádica do cidadão nas tomadas de decisões públicas. 

 A Democracia Participativa tem como ponto fundamental, para sua efetivação, 

a participação popular nas decisões coletivas de políticas públicas. A inserção dessa 

participação popular nos negócios públicos precisa, antes de tudo, tornar claro o 

sentido de cidadãos9 e colocar em prática o exercício da cidadania. Desse modo, 

passaremos na próxima seção a discorrer sobre cidadania, no sentido de 

compreendê-la na condição necessária e imprescindível ao processo participativo. 

 

 

1.5     Cidadania: possibilidade de uma participação política 

 

                                         “Para que a participação realmente se torne efetiva, é 
indispensável, a existência de uma cidadania ativa e de uma rede 
densa de organizações sociais de todos os tipos” (JORDI BORJA, 
1988). 

   . 
  

 

 A concepção de cidadania como participação delineou-se com mais ênfase a 

partir das revoluções burguesas, particularmente à Revolução Francesa de 1789, com 

os princípios de liberdade, igualdade e fraternidade. Em 1948, a Organização das 

Nações Unidas proclamou a igualdade humana, através da Declaração Universal 

dos Direitos do Homem. Este documento reflete a evolução histórica e filosófica em 

torno da compreensão dos direitos inalienáveis do ser humano e do seu 

reconhecimento, afirma Marshall (1967). O primeiro artigo deste documento afirma: 

                                                 
9 Na visão Aristotélica (apud COVRE, 1981) cidadão é aquele que encerra o status que lhe 
autoriza a participar da administração da justiça e de cargos públicos, ao passo que cidadão, 
conforme Saviani (1986, p. 73), “significa ser sujeito de direitos e deveres. Cidadão é, pois, 
aquele que está capacitado a participar da vida da cidade literalmente e, extensivamente, da 
vida da sociedade”. Cabe, aqui, lembrar que o sentido etimológico da palavra cidadão deriva da 
noção da cidade. 
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“todos os homens nascem livres e iguais em dignidade e direitos”. A grande diferença 

que esta Declaração trouxe para a proposta da cidadania é justamente o rompimento 

com o direito de emancipação obtido pelo nascimento na sociedade feudal. 

 O Estado de Direito, que surgiu para estabelecer direitos iguais a todos os 

homens perante a lei, colocou-se como oposto ao Estado Despótico, existente sob da 

aristocracia. Este último também se manifestou na Idade Média, pois a sociedade 

feudal tratava os servos como gado, impedindo-os de decidir sobre seus destinos. A 

igualdade perante a lei mudou essa situação acenando com a possibilidade de 

cidadania, ainda que de forma limitada. Em outras palavras, isto nos faz remeter a 

Vieira (2004, p. 21) que nos lembra: “é com o nascimento do Estado de Direito que o 

ponto de vista do príncipe se transforma em ponto de vista do cidadão”. Este cidadão 

coletivo tem o direito de estabelecer limites ao poder de todo. Assim afirma Bobbio 

(1986, p. 21), “no Estado Despótico, o individuo só tem deveres, e não direitos. No 

Estado Absoluto, os indivíduos possuem, em relação ao soberano, direitos privados. 

No Estado de Direito, o indivíduo tem não só direitos privados, mas também direitos 

públicos. O Estado de Direito é o Estado de Cidadãos”. 

 Aos olhos de Arendt (1988) a liberdade é o elemento fundamental para a 

existência da própria política, pois se opõe a qualquer forma de despotismo: “nenhuma 

causa subsiste, afora a mais antiga de todas aquelas que, de fato, desde o início de 

nossa história, tem determinado a própria existência da política, a causa da liberdade 

contra a tirania” (p, 09). 

 Em outro estudo, a autora chama a atenção para o fato de que os homens não 

nascem iguais, como apregoa a Declaração Universal dos Direitos do Homem, porém 

tornam-se iguais como membros de uma mesma coletividade, em virtude de uma 

decisão conjunta que concede a todos direitos iguais. Assim, podemos extrair o 

entendimento de que a igualdade não é dádiva, mas algo construído pela ação dos 

homens; uma ação política. Onde quer que haja divórcio entre o conhecimento e a 

ação, deixa de existir espaço para a liberdade, afirma Arendt (1997). 
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 Há um aspecto indispensável para avançarmos na interpretação da cidadania, 

que é justamente a compreensão dos conceitos de democracia direta e representativa, 

o que não faz necessário rediscuti-lo com maior delonga, até porque já tomamos 

anteriormente essa iniciativa. Assim, muito resumidamente, a democracia direta está 

vinculada à noção de exercício direto do poder pelos cidadãos pertencente a um 

determinado Estado. Nessa definição, os cidadãos ocupam papel ativo no usufruto de 

seus direitos. Ao passo que na democracia indireta, o poder é delegado a 

representantes do povo, que se constituirão em instâncias políticas da sociedade 

organizada. 

 A respeito da democracia representativa, Arendt (1988, p.189) observa que a 

“representação significa que os eleitores abdicam, ainda que voluntariamente de seu 

próprio poder, e que a antiga máxima, de todo o poder está no povo, é verdadeira 

apenas nos dias de eleição”. 

 Como conseqüência, a atribuição da maioria é delegar poderes para outros que 

vão exercer poder político em seu nome. Nesse modelo democrático, o poder concreto 

de decisão não cabe aos cidadãos, a todos os membros de uma sociedade, mas a um 

corpo representativo. No entender, ainda da autora, o problema da representação 

implica “nada menos que uma decisão sobre a própria dignidade da atividade política” 

(p. 189). 

 Em sociedades marcadas pela exclusão e pela desigualdade, como a 

brasileira, os direitos humanos não podem ser entendidos apenas como direitos 

individuais ou direitos de alguns, embora também o sejam. Para se falar em cidadania, 

a garantia desses direitos deve ser alcançada pela maioria. Cidadania, nesses termos, 

seria a contrapartida dos privilégios de uma minoria, autocrática e oligárquica. Trata-se 

de uma igualdade política e uma igualdade de condições de vida, traduzindo-se em 

oportunidades para todos. 

 Para que essa concepção de igualdade se torne concreta é preciso que o seu 

projeto surja no interior de cada cidadão; uma igualdade que seja internalizada, 
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mediante a educação e a participação popular. Sobre isso nos adverte Castoriadis 

(1986, p. 77): 

                                                        Somente a educação dos cidadãos enquanto cidadãos podem dar 
um conteúdo substantivo de valor ao espaço público. Esta Paidéia 
não é primariamente uma questão de créditos e de livros para 
escolas. É tornar-se consciente de que a polis é também “você” e 
que o seu destino depende também de sua opinião, comportamento 
e decisão; em outras palavras, é a participação efetiva na vida 
política. 
  

 

  Nesses termos, a prática da cidadania exige pluralismo de opiniões, de partidos 

políticos, de organizações populares em todos os sentidos. Isso significa ampla 

liberdade de informação, acesso aos meios de comunicação, à mídia de modo geral, e 

discussão das alternativas viáveis para que um novo projeto de sociedade seja 

esboçado. Em síntese, representa um espaço público onde todos tenham vez e voz. 

  Marshall, em Cidadania e classe social, resgatando o desenvolvimento da 

cidadania até o fim do século XIX e posteriormente, até o século XX, divide o conceito 

de cidadania em três partes: civil, política e social. 

  Em relação ao elemento civil, pode-se dizer que é composto dos direitos 

necessários à liberdade individual (liberdade de ir e vir , liberdade de imprensa, de 

pensamento, de fé, direito a propriedade, de concluir contratos válidos e o direito a 

justiça). 

  Por elemento político se deve entender o direito de participar no exercício do 

poder político, como um membro de um organismo investido da autoridade política ou 

como um eleitor dos membros de tal organismo [...]. Estes direitos são fortemente 

influenciados pela concepção liberal clássica e são denominados, hoje em dia, como 

direitos de primeira geração. 

  O elemento social se refere a tudo que vai desde o direito a um mínimo de 

bem-estar econômico e segurança ao direito de participar, por completo na herança 

social [...] (MARSHALL, 1967). Estes direitos são denominados de segunda geração. 
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  Na visão de Vieira (1999), a segunda metade do Século XX seria marcada 

pelos direitos de terceira geração, influenciados pelos “novos movimentos sociais”, 

que se traduziriam na defesa dos interesses difusos, tais como meio ambiente, 

consumidor, minoria étnicas, direito das mulheres, entre outros. 

  No início do Século XXI fala-se mais intensamente dos “direitos de quarta 

geração”, relativos à bioética e à engenharia genética, exclusão digital e suas 

conseqüências na vida humana. 

  Na modernidade, não é admissível se pensar a cidadania de modo isolado, 

delimitando os direitos de cada cidadão, porque estes precisam existir interligados, 

numa relação recíproca. A cidadania condiz com ação e conquista o que nos leva a 

entendê-la como um exercício ininterrupto de compreensão da realidade pela qual 

estamos inserida. Este exercício equivale a romper barreiras e elaborar novas 

alternativas de vida. Ao redefinir sua própria história, os homens buscam construir uma 

identidade diferente. Essa nova identidade representa, portanto, vários conceitos de 

cidadania, uma vez que estes surgem nas mais diferentes esferas sociais. O agente 

da democracia é o cidadão. 

  A cidadania decorre da ação organizada da sociedade, uma vez que da ação 

surge à capacidade de intervir, criticamente, nas decisões públicas. Contudo, a 

cidadania não se reporta apenas aos direitos de reivindicação, mas também aos 

deveres dos cidadãos. À medida que unifica os três direitos e os deveres dá ao 

cidadão a possibilidade de participar ativamente da vida pública e do governo, 

surgindo assim uma cidadania plena. Tal possibilidade de participação do cidadão no 

exercício do poder político confirma de certa maneira a soberania popular como 

elemento essencial da democracia. Isto implica a compreensão da interdependência 

existente entre cidadania e participação, cuja construção pauta-se pelo exercício 

igualitário dos direitos civis, políticos e sociais. Nessa perspectiva, a bem da verdade, 

cidadão é aquele que usufrui os bens e os serviços produzidos socialmente e participa 

em todas as dimensões e esferas de exercício de poder. 
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  Para Chauí (apud BENEVIDES, 1994, p. 09), “a cidadania se define pelos 

princípios da democracia, significando necessariamente conquista e consolidação 

social e política”. 

  A idéia de reafirmação dos direitos de uma cidadania plena, ditada pelos 

princípios da democracia, significa instituir, como diz Benevides (2002), a cidadania 

ativa, que se traduz em exigências por maior participação política. Como a autora 

chama a atenção, há de se superar o modelo de representação política centrado no 

poder público, aos moldes da política tradicional, para construir a representação 

popular. Assim, ampliar os espaços públicos em que essa participação política seja 

possível, e sejam reconhecidos os direitos de cidadania, representa condição 

indispensável à democracia. Para que esses espaços de participação sejam criados, 

no entender de Gonzaga e Rangel (1996), é indispensável que haja vontade política 

de compartilhar a competência decisória e que ocorram sucessivos arranjos na 

estrutura política formal, que passa a abrigar a ação participativa, estimulando-a 

permanentemente. Por isso, democracia deve ser entendida como uma forma de 

existência social, em que o poder não se restringe à esfera do Estado, mas encontra-

se espalhado em toda a sociedade civil. A administração democrática implica ceder 

poder para os cidadãos e definir reais espaços de participação da sociedade civil. 

  À luz do exposto, podemos compreender na perspectiva política do conceito de 

cidadania, que na sua essência postula uma igualdade humana de um conjunto de 

direitos civis, políticos e sociais, implica que pensar a cidadania é pensar a 

democracia. O importante, em outras palavras, parece ser que cidadania é a 

expressão concreta do exercício democrático. Todavia não confundindo os termos ao 

contrário do que muitos pensam é pertinente lembrarmos que “democracia não é 

sinônimo de cidadania”, já dizia Benevides (1994, p.13). Neste sentido, a autora 

adotou a expressão cidadania ativa, para identificar o que considera, numa 

perspectiva de soberania popular, a cidadania democrática. 
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  Finalmente, a construção de sociedades mais participativas exige mais do que 

um Estado que garanta seus direitos, é igualmente necessário haver atores sociais 

preocupados com ampliação das oportunidades para deliberação, para que se possa 

chegar a acordos e tomar decisões que afetem ao interesse comum. Com efeito, 

portanto, podemos ressaltar que quanto maior cidadania, maior participação dos 

indivíduos na vida política e social. 

  Por isso, uma forma efetiva do cidadão fazer valer suas aspirações e 

necessidades diante do Estado é a sua participação nas tomadas de decisões 

concernentes aos interesses mais amplos da sociedade. É sobre esta categoria, 

participação, que iremos tratar, no capítulo próximo, com vistas a uma melhor 

compreensão e maior aprofundamento com base em alguns teóricos que tratam dessa 

questão.  
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CAPÍTULO 2 

PARTICIPAÇÃO: SAÍDA PARA OS PROCESSOS DECISÓRIOS 
 

  
                                                 “Ninguém nasce sabendo participar, mas, como se trata de uma 

necessidade natural, a habilidade de participar cresce rapidamente 
quando existem oportunidades de praticá-la”.               
(BORDENAVE, 1994). 

 

 

 

2.1     Um velho conceito, uma nova questão: o fenômeno participação. 

 

  Mesmo que o fenômeno da participação tenha ocupado posição de 

centralidade na história da humanidade, conforme anteriormente apresentamos, é na 

contemporaneidade um dos temas mais utilizados. No decorrer do Século XX, 

principalmente a partir dos anos 60, o tema da participação é incorporado às 

reivindicações de movimentos sociais e de operários, contra os regimes autoritários, 

na luta pela conquista de direitos sociais e políticos, e pelo exercício da cidadania.  De 

modo que um fato a considerar frente a essa realidade é que a participação dos 

cidadãos na tomada de decisões políticas não pode ser considerada tema recente ou 

inovador. Na verdade, conforme Demo (2001, p. 01), “são velhas idéias em momentos 

históricos diferentes”, e que, na contemporaneidade, tem assumido posição de 

relevância na sociedade, em conjunto com os temas da democracia e cidadania. 

Entretanto, chama a atenção Putman (apud GOHN, 2003, p. 21), embora o tema da 

participação tenha se tornado popular na sociedade atual, “o conceito de participação 

perdeu importância junto aos teóricos contemporâneos da política e da sociologia 
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política”. A participação política deixa de ser tema atrativo para os teóricos que a 

percebem de forma restrita ao sufrágio universal10. 

  Esta participação tem distintas concepções, e pode se concretizar em variadas 

formas e tipos, num ambiente, onde variados interesses, valores e identidades são 

defendidas conforme a capacidade de atuação dos atores envolvidos construída em 

determinado contexto social e político (TEIXEIRA, 2000). 

 Em meio às diferentes concepções na contemporaneidade, encontra-se na 

socióloga Maria da Glória Gohn (2003) diversas formas de entender o fenômeno 

participativo. A autora identifica algumas importantes tipologias que são consideradas 

clássicas, tais como: a liberal, a autoritária, a revolucionária e a democrática. 

 Na concepção liberal a participação deve fortalecer a sociedade civil no sentido 

de se evitar “controle, tirania e interferência na vida dos indivíduos pelo Estado nos 

marcos da relação capitalista” (GOHN, 2003, p. 15). Busca-se ampliar os canais de 

informação aos cidadãos de forma que estes possam manifestar suas preferências 

antes das tomadas de decisão. 

 Da concepção liberal derivam duas formas de participação: a corporativa e a 

comunitária. A participação corporativa elege o bem comum como algo superior a ser 

buscado pelos indivíduos por meio da participação. Este processo participativo está 

geralmente associado às organizações na sociedade. A participação comunitária 

busca o fortalecimento da sociedade civil por meio da integração das representações 

da sociedade às funções deliberativas e administrativas do Estado, interagindo o 

público com o privado de forma institucionalizada. 

 Uma outra modalidade de participação é a forma autoritária que ocorre em 

regimes políticos autoritários de massa, de direita e de esquerda, e, objetiva o controle 

                                                 
10 De acordo com que demonstramos no primeiro capítulo, fazem parte desta vertente, 
denominada de elitista os formuladores da teoria da democracia moderna, entre eles 
Schumpeter (1987) e Sartori (1994). Argumentam, estes teóricos que a participação dos 
cidadãos nas decisões políticas deve ser restrita ao voto, e que o aumento da participação 
política dos cidadãos pode acarretar a desestabilidade e a deslegitimidade do sistema 
democrático representativo. 
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social, tanto na esfera da sociedade quanto da política. Para Gohn (2003, p. 17), “um 

exemplo deste tipo de participação da direita é o fascismo, e de esquerda, as grandes 

demonstrações de massa em comemorações e celebrações nos regimes socialistas”. 

 A autora chama a atenção para a possibilidade de ocorrer à participação 

autoritária, também, em regimes democráticos representativos, que seria o caso da 

participação cooptativa. Assim, o campo fértil para tal prática seriam as políticas 

públicas, por exemplo, se estimula, de cima para baixo, a promoção de programas que 

visam, apenas, diluir os conflitos sociais. Ou seja, terminados os programas, voltam os 

mesmos problemas de antes, sem que tenham produzido a tão sonhada emancipação 

humana. 

 Na concepção democrática a participação dá-se na sociedade civil, organizada 

em movimentos sociais e organizações autônomas e nas instituições políticas 

formalmente constituídas, a partir do principio da soberania popular. A representação 

dos interesses da sociedade civil é feita por delegação de poder por meio do sistema 

representativo baseado em eleições, determinando a condição de organização dos 

indivíduos, de forma que a competição na sociedade civil e a hierarquia no interior do 

Estado sejam consideradas. 

 A participação na forma revolucionária estrutura-se em organizações sociais 

para lutarem contra as relações de dominação e pela divisão do poder político. Nesta 

concepção, o sistema partidário é um ator importante, pois se destina a formar 

quadros para uma participação qualificada tanto no parlamento quanto nos aparelhos 

burocráticos do Estado e demais canais de participação existentes. Para Gohn (2003) 

os defensores deste tipo de participação, usualmente, questionam e buscam substituir 

a democracia representativa por outro sistema, em muitos casos pela denominada 

“democracia participativa”, em que se advoga o poder nas mãos da comunidade, 

implicando com isso numa redistribuição total do poder. 

 Nesta direção, podemos perceber que é através da participação coletiva que “o 

poder não está nas mãos de um só ou de poucos, mas de todos, ou melhor, da maior 



Dissertação de Mestrado – PPSC/UFRN                                        MACEDO, J. C. 
 

49

parte”, enfatiza Bobbio (1988, p. 07). Para tanto, o exercício desse tipo de poder como 

um movimento que se caracteriza fundamentalmente de baixo para cima e concretize, 

não é suficiente apenas saber que a raiz da verdadeira democracia participativa é a 

participação da população, e sim acima de tudo é importante que os indivíduos 

tenham a clareza que sua participação política é que vai fortalecer e concretizar o 

poder configurando-se de baixo para cima. 

 Além destas formas clássicas de se entender a participação, Gohn (2003) 

apresenta também a concepção democrático-radical, que procura fortalecer a 

sociedade civil na construção de uma realidade social justa e igualitária. Os agentes 

que organizam a participação social são variados, não se tratando, entretanto, de 

indivíduos ou grupos de indivíduos em classes isoladas. Todos são considerados 

cidadãos, de forma que a participação articula-se com o tema da cidadania, 

procurando construir uma nova realidade a partir da divisão de responsabilidades 

entre Estado e comunidade. Para tanto, busca-se construir linguagens democráticas 

que não excluam os cidadãos nas instâncias e espaços participativos; facilitar o 

acesso do cidadão a todas as informações de seu interesse; e, desenvolver meios de 

comunicação democráticos. 

 No obstante, a articulação entre os diferentes atores sociais que participam das 

decisões de interesse da coletividade induz à produção de variados instrumentos e 

procedimentos específicos. De modo geral, pode-se entender que a participação pode 

ser fictícia – participando de decisões relacionadas a fatos de pouca relevância em 

termos econômicos, políticos ou gerenciais – ou real – participando efetivamente de 

decisões que afetam os interesses da população podendo mudar a realidade a seu 

favor (BORDENAVE, 1994).  

 Para Demo (2001, p. 120), a participação social “é essencialmente a 

participação da base; a cúpula é decorrente, é um exercício de pura delegação”. 

Segundo o autor, a participação intensiva que demonstre coesão organizada e 

compromisso ideológico na realização conjunta de um projeto comum, ou seja, 
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inspirada na concepção democrático-radical, pode ser considerada um critério de 

avaliação da qualidade política das organizações associativas. Este é também um 

parâmetro fundamental, se considerarmos que não temos uma história democrática 

consolidada, mas um passado de autoritarismo que favorece o individualismo e a 

competição, e que vão de encontro ao modelo de gestão participativa. 

 Neste modelo, o envolvimento de todos é a alma do processo. Em caso 

contrário, agiremos com um discurso vazio, e, na prática, não se terá suporte para 

transformar efetivamente à complexa realidade, na qual o indivíduo estar inserida. Se 

a população se ausenta da tomada de discussão, o processo, provavelmente, deixa de 

ser participativo e principalmente democrático. Se há espaços para participar, a 

população deve participar para que todos juntos possam aprender e agir no coletivo. 

 De forma que a participação relevante não é apenas a individual, mas, sim, 

também, aquela coletivamente organizada, que se faz para a representação de 

interesses. Isso nos faz acreditar que a idéia de participação como algo construído 

historicamente pressupõe o seu caráter coletivo e organizativo. 

 A importância da participação é também explicitada pelo filósofo alemão 

Habermas (apud GUTIERREZ e CATANI, 1998, p. 62) quando deixa claro que 

participar “significa que todos podem contribuir, com igualdade de oportunidades, nos 

processos de formação discursiva da vontade, ou seja, participar consiste em ajudar a 

construir comunicativamente o consenso quanto a um plano de ação coletivo”. 

 É na abordagem marxista que a temática da participação alia-se a outras 

categorias de análise, como lutas e movimentos sociais. Tais processos, de acordo 

com Gohn (2003, p. 25), “referem-se às lutas sociais voltadas para a transformação 

das condições existentes na realidade social, de carências econômicas e/ou opressão 

sóciopolítica e cultural”. 

 Articulada, também, com a questão da democracia em suas formas 

participativa (direta) e representativa (indireta), a participação tem ganhado, na 
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contemporaneidade, destaque na construção de alternativas administrativas e 

estratégicas nos diferentes níveis de governo. 

 Participação é entendida no sentido de “fazer parte”, “tomar parte”, “ter parte” e 

“ser parte”. Aos olhos de Bordenave (1994), pode existir tanto a participação ativa 

como a participação passiva. Em outras palavras significa dizer que a primeira envolve 

não apenas o “fazer parte” e “ter parte”, participação passiva, mas também o “tomar 

parte”, sobretudo, e “ser parte” da construção da realidade social. Indivíduos, por 

exemplos, podem fazer parte e ter parte de um processo, no entanto se não tomam 

parte nas decisões, não exercem de forma ativa à participação. Deste modo, pode-se 

observar que o “tomar parte” é o nível mais intenso de participação, não só em relação 

ao quanto se “toma parte”, mas, na maneira como se “toma parte”, uma vez que este 

pode ser considerado o aspecto substancial dos processos participativos. 

 A partir dessa compreensão, nada nos impede de remeter à Grécia Antiga e 

ressaltar que esta foi à diferença entre os homens livres em relação aos escravos, aos 

estrangeiros e as mulheres no que concerne aos assuntos políticos. Os primeiros 

(homens livres) faziam e tomavam parte das decisões políticas, já os demais 

(escravos, estrangeiros e mulheres), faziam parte da sociedade grega, porém, 

notadamente, não participavam efetiva e ativamente dos assuntos da polis. 

 Voltando as idéias de Demo (2001), a participação deve ser entendida como 

algo em permanente construção. Para ele, “participação é conquista para significar 

que é um processo, no sentido legítimo do termo: infindável, em constante vir-a-ser, 

sempre se fazendo [...] é em essência autopromoção e existe enquanto conquista 

processual. Não existe participação suficiente, nem acabada. Participação que se 

imagina completa, nisto mesmo começa a regredir” (DEMO, 2001, p. 18). 

 Para além desse entendimento da participação no sentido de processo 

infindável, Demo (2001) traz em suas concepções, o aspecto da autopromoção nos 

processos participativos, que pode ser entendido como o desenvolvimento social dos 

indivíduos por meio do exercício da participação. 
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 Um outro aspecto que nos parece ser crucial a nossa compreensão é que a 

autopromoção em termos público ou coletivo pode ser entendida no sentido de 

“empoderamento”. Isto vem a propósito, segundo Gohn (2003, p. 58) que 

“empoderamento” é: 

                                       A obtenção e o exercício do poder, por indivíduos e grupos políticos 
através da capacitação política e organizacional, que leva ao 
resgate/crescimento da auto-estima e a construção da identidade, 
assim como ao acesso a oportunidade de emprego e geração de 
renda, itens de grande relevância em uma conjuntura de 
desemprego. 

  
 
 Nesta direção, parecem indiscutível que a autopromoção ou o 

“empoderamento” sejam identificados como dimensões necessárias para a 

convivência e existência humana, o que possibilita envolver a prática política dos 

indivíduos, no sentido de exercer os direitos políticos e da obtenção de trabalho e 

benefícios socioeconômicos nas relações sociais. 

 Pelo fato da participação mostrar-se indissociável da idéia de 

“empoderamento”, não podemos deixar de apontar outras concepções que 

contribuirão para o nosso entendimento em relação à participação dos indivíduos nos 

espaços públicos democráticos. 

 O termo “empoderamento” deriva da língua inglesa (empowerment) e algumas 

das definições na literatura mais recente o conceituam como desenvolvimento de 

potencialidades ao aumento de informação e ao aprimoramento de percepções, pela 

troca de idéias, com o objetivo de fortalecer as capacidades, as habilidades e as 

disposições dos indivíduos para o exercício legítimo do poder. 

 Nas palavras de León (2000) “empoderamento” é: 

                                       A possibilidade de admitir que as pessoas adquiram controle de 
suas vidas desenvolva a possibilidade de realizar determinadas 
coisas e definam as suas próprias agendas. [...] O empoderamento 
implica em mudanças nas relações de poder, e um dos pontos 
importantes desse conceito é capacidade dos indivíduos para atuar 
eficazmente na esfera pública e obter uma maior visibilidade na 
comunidade (LEÓN in: RUA e ABRAMOVAY, 2000, p.227). 
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 Reforçando tal entendimento sobre o termo “empoderamento”, Jara (1997, p. 

174) enfatiza o seguinte: 

                                       [...] Quando falamos de “empoderamento” estamos falando de 
acordar o interior político, essa capacidade de as pessoas ganharem 
controle sobre suas próprias vidas, de fazer as coisas com 
capacidade, de decidir com liberdade, de influenciar na tomada de 
decisões. 

 
 
 Em verdade, tal questão nos faz pensar que o exercício da participação da 

população nos processos decisórios ganha maior substância quando associado à 

questão do “empoderamento”. O importante, em outras palavras, significa deixa claro 

que o individuo pode e deve participar em todas as dimensões e esferas do exercício 

do poder. O que implica concordarmos exatamente sobre a idéia de empoderamento 

definida por Boff (1999, p.80), “sendo como a criação de poder nos sem-poder ou a 

socialização do poder entre todos os cidadãos e reforço da cidadania ativa junto aos 

movimentos sociais”.  

 Curiosamente, o processo de empoderamento não trata apenas de uma 

emancipação individual, mas da aquisição de uma consciência coletiva. De forma que 

para o tornar eficiente deve haver tanto os componentes individuais como coletivos. 

 Assim, indiscutivelmente, o conceito de participação, além das dimensões da 

autopromoção, perpassa a dimensão da relação de poder, pois, alerta Demo (2001), 

acreditar em processos participativos é estabelecer disputa de poder. Neste sentido 

assinala Gandin (1994) que a participação é uma forma de distribuição de poder. Não 

discordando desse autor na sua compreensão, mas deixando essa disputa de poder 

mais acessível ao cidadão, gostaríamos de nos ancorar ao pensamento Foucaultiano 

(1979), a partir de sua concepção de poder, quando diz que se o poder é um elemento 

da sociedade, a capacidade de ganhar poder existe em todas as pessoas no contexto 

de suas inúmeras relações com os outros. 

 Nada é tão importante como deixar evidente que a participação envolve o 

processo de relações de poder entre atores com recursos políticos e econômicos 
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diferenciados. Para Teixeira (2002, p. 27), participação significa “fazer parte”, “tomar 

parte”, “ser parte” de atos ou processos, de atividades públicas e de ações coletivas. O 

termo “a parte” é referenciado no sentido “de pensar o todo, a sociedade, o Estado, a 

relação das partes entre si e destas com o todo”. De forma que este todo não é 

homogêneo, porquanto as partes têm aspirações, valores e recursos de poder 

diferenciados que se expressam de diferentes formas, a depender da capacidade de 

articulação e de negociação dos atores sócias, e das condições contextuais do regime 

político vigente. Assim, mesmo que os processos participativos busquem o interesse 

público, não se deve perder de vista ou até mesmo ignorar os interesses particulares e 

corporativos dos diferentes atores sociais que influenciam de forma substancial na 

disputa de poder. 

 Daí, razão pela qual o processo de participação envolver diretamente às 

relações sócio-políticas e econômicas de poder. Na opinião de Demo (2001), 

participação não é ausência, superação, ou eliminação de poder, mas, pelo contrário, 

é outra forma de poder, já que o espaço de poder não pode ser ocupado sem tirá-lo de 

alguém. 

 Ainda, conforme este autor (2001, p. 12), mais uma vez participação é: 

                                       [...] o processo histórico de conquista da autopromoção. É a melhor 
arte do homem em sua história, porque história que vale a pena é a 
participativa, ou seja, com o teor menor possível de desigualdade, de 
exploração, de mercantilização, de opressão. No cerne dos desejos 
políticos do homem está à participação, que sedimentam suas metas 
eternas de autogestão, de democracia, de liberdade, de convivência 
[...] é um fenômeno essencialmente político, ainda que nunca 
divorciado da base econômica. Dificilmente autopromoção é 
alcançada sem auto-sustentação [...] a arte qualitativa do homem é a 
sociedade desejável que ele é capaz de criar.  

  
 

 Para tanto, a participação pode ser considerada o processo permanente de 

intervenção de todos os indivíduos na realidade pela qual está inserida. Sejam em 

ambientes de debate público, congressos, conselhos, fóruns, planos, como também a 

intervenção dos cidadãos nas decisões públicas. Desta forma, a realidade social é tão 

difícil que antes de tudo exige a responsabilidade de todos, por isso é necessário 
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capitalizar o que cada um desses indivíduos pode oferecer, não deixando de lado suas 

capacidades para as quais devem ser mobilizadas, bem como se deve utilizar o 

melhor de cada um e complementarem-se uns aos outros. Assim sendo, 

indiscutivelmente o processo de construção de Agendas 21 Locais pode se tornar uma 

realidade democrática possível e concreta na gestão pública municipal. 

 Uma questão fundamental pensada por Gadotti (1997) acerca da questão da 

participação que não podemos deixar de assinalar é que:  

                                       [...] para que haja a participação é preciso oferecer todas as 
condições. Costuma-se convocar a população para participar em 
horários inadequados, locais desconfortáveis, dificuldades de acesso 
etc., sem nenhum cuidado prévio. A população precisa sentir prazer 
em exercer os seus direitos. Contudo, de nada adiantam todas as 
condições se a população for chamada apenas para legitimar 
decisões tomadas em gabinetes (GADOTTI, 1997, p. 50-1). 

 

 Nesta direção, podemos, entretanto, concordar que gerar processos 

participativos seja para qual for o fim, e particularmente o caso de construção de 

Agendas 21 Locais é condição indispensável para tal, pois oportuniza as pessoas a se 

envolverem mais intensa e efetivamente e ao mesmo tempo, sentirem-se sujeitos 

ativos e co-responsáveis pelo processo sem deixá-lo, provavelmente, cair somente na 

perspectiva da dominação. 

 De todas as concepções sobre o fenômeno participação tratadas até agora, o 

que se pode observar que a maioria dos autores deixa evidente que a participação é 

uma realidade política, porém é também um conceito socialmente construído. De tal 

forma que implicitamente há uma concepção de processo, logo, podemos apreender 

que a participação é algo também historicamente construído, o que pressupõe o seu 

caráter coletivo e organizativo.  

 Assim, assumimos, para efeito desta dissertação, o entendimento de que 

participação é um processo político-social o qual todos os indivíduos enquanto 

cidadãos portadores de direito tomam parte e se responsabilizam pelas decisões 

tomadas, assumindo a co-responsabilidade pelos interesses coletivos, com vistas à 

construção de uma realidade consoante aos seus anseios e necessidades. 
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2.2 Pressupostos básicos do processo participativo 

 

 Ampliação e o aperfeiçoamento dos mecanismos e dos espaços participativos 

dependem, necessariamente, de vários atributos para que a efetiva participação não 

passe de uma pseudo-participação, sendo alguns deles examinados, agora, neste 

tópico. 

 O primeiro pressuposto é que a participação somente é consciente quando os 

envolvidos possuem a compreensão sobre o processo que está vivenciando. Isto 

implica em outras palavras que o processo de participação requer dos envolvidos 

consciência11 sobre os atos, ou seja, estes precisam ter a consciência das implicações 

das suas ações. A partir do momento em que se observam indivíduos agirem sem o 

entendimento das razões e conseqüências de seus atos, temos uma participação 

restrita, estabelecida em função de alguma relação de dominação onde, a partir de 

algum tipo de poder persuasivo, determinado grupo impõe aos demais as decisões a 

serem seguidas. 

 Nestas circunstâncias, a falta de senso crítico das pessoas faz com que a 

participação pareça um simples adestramento. Somente a participação consciente 

possibilita o reconhecimento crítico das relações de interesse e poder que, ocultas ou 

manifestas, tentam se desenrolar associadas ao processo participativo. A 

compreensão das motivações que inspiram o comportamento de pessoas é de 

extrema importância para inibir o desvirtuamento do ímpeto participativo, evitando a 

sua transformação em mobilização manobrada e desviada na direção de interesses 

egoístas. 

                                                 
11  Para (Souza, 1987, p. 87), “a consciência é a visão de mundo do homem sobre as coisas. Já 
a conscientização é o processo de elaboração desta visão na qual se fazem presentes os 
homens, as coisas e o próprio mundo”. 
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 Neste contexto, como muito bem lembra Dallari (1999, p. 51), “entre as mais 

eficientes formas de participação política estão os trabalhos de conscientização e 

organização”. 

 Uma outra característica está no valor da participação conquistada. Para Demo 

(1991), quando a participação é concedida, sem que qualquer empenho tenha sido 

feito nesta direção, dificilmente verifica-se um processo de internalização e de 

absorção deste direito por parte dos indivíduos. A tendência, a menos que uma ação 

educativa e conscientizadora tenham lugar, é o seu esvaziamento ou, o que é pior, a 

sua apropriação por parte de alguns poucos que passam a fazer política pessoal e a 

manipulação do poder. Nestas condições, da mesma forma como foi concedida, a 

participação pode ser retirada. Por outro lado, quando a participação é resultante da 

organização e da mobilização coletiva, sua prática tende a ser menos suscetível a 

ações que invistam a favor de seu enfraquecimento e cerceamento. 

 Para tanto, a participação não deve ser imposta e nem aceita como donativo, 

devendo ser resultado de uma conquista gradual assim como da consciência de que o 

ato de participar é importante. Com efeito, concordamos com o entendimento do autor 

ao definir a participação como processo de conquista e construção organizada da 

emancipação social. Nesta lógica entende-se que quanto maior o envolvimento de um 

cidadão num processo participativo, mais consistente tende a ser sua idéia acerca da 

participação. Ao mesmo tempo, essa idéia tenderá, digamos, a ser o retrato do 

exercício participativo que os indivíduos realizam em algum processo decisório, um 

bom exemplo desse fato é a participação popular no processo de construção da 

Agenda 21 Local, fonte de nosso estudo, uma experiência cada vez mais inovadora no 

Brasil e no mundo. 

 Outro pressuposto a ser considerado é o aspecto da voluntariedade (a não 

obrigatoriedade) que legitima a participação. Seria contraditório reivindicar a 

obrigatoriedade para um processo que se deseja consciente e gerador de indivíduos 

mais comprometido com mudanças.   O envolvimento direto e sem a intermediação 
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por terceiros do indivíduo com os seus problemas e com a busca de soluções não 

pode se dar por imposição ou qualquer tipo de coação.  A falta de uma cultura política 

de participação e a realidade marcada pela luta diária pela sobrevivência atua, muitas 

vezes, como agentes refreadores do engajamento pessoal das pessoas na coisa 

pública.  Por outro lado, a mobilização depende de se acreditar que soluções possam 

nascer do envolvimento do próprio indivíduo, a partir da criatividade, do 

companheirismo e do inconformismo com certa realidade que se quer transformar. 

 Jacobi (1991) apresenta duas condições fundamentais para a viabilização da 

efetiva participação popular.  A primeira é a existência de organizações populares com 

alguma presença em nível local e a segunda é a ocupação de cargos públicos do 

município por parte de partidos ou indivíduos favoráveis à mesma. O objetivo é 

viabilizar o contato entre os cidadãos e as instituições públicas, de modo que estas 

levem em consideração os interesses e as concepções político-sociais daqueles no 

processo decisório, rompendo dessa forma com as práticas clientelistas, autoritária ou 

populista que de certa forma ainda marcam a máquina administrativa. 

 Outro pressuposto fundamental para o bom desempenho do processo 

participativo é a informação, isto é, deve-se garantir o acesso do cidadão à 

informação, pois ele tem de estar bem informado para garantir sua participação real. 

Para que isso ocorra é necessário que os canais de participação estejam em uma 

permanente interação entre o Estado e a sociedade, gerando dessa forma, 

informações para todos os habitantes do município (DOWBOR, 1996; JACOBI, 1991). 

Ainda ressalta Jacobi (1991, p. 34) que “o papel da democratização das informações 

representa a possibilidade de gerar um processo de participação popular 

independente, não sujeito nem a manipulação, nem a interferência do Poder Público”.  

 Nesta perspectiva, a democratização da informação implica, portanto, educar 

para cidadania. A informação é crucial à formação de indivíduos críticos, íntegros, 

conscientes de sua responsabilidade enquanto sujeitos de sua própria história. Daí 
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faz-se importante a educação12 para cidadania como “meio de transformar a 

capacidade de engajamento sócio político dos atores relevantes e como possibilidade 

de motivar e incentivar as diversas formas de participação em potenciais fatores de 

dinamização da sociedade e da ampliação do controle social da coisa pública” 

(JACOBI, 1997, p. 02). Quer dizer, “a educação política significa a educação para a 

participação”, afirma Benevides (1994, p.19). 

 Há de se ressaltar que uma das questões mais importante, e um dos desafios 

do processo de participação na coisa pública, é a garantia de acesso pleno dos 

cidadãos à informação. A informação, por sua vez, é a base para se viabilizar a 

participação efetiva e é indispensável desde o inicio do processo administrativo, já que 

torna transparente a interação pretendida entre governos federal, estadual e municipal 

e sociedade civil.  

 O acesso à informação pode potencializar, ainda, a interação pretendida nos 

processos participativos. É apenas por meio dos fluxos de informações que se 

possibilita o diálogo, a interpretação dos problemas, limitações e demandas das partes 

envolvidas no processo. Além disso, um sistema permanente de informações, que 

faça uso de todos os meios disponíveis, tem o objetivo de sensibilizar e motivar os 

indivíduos, que passam a cooperar, desenvolvendo práticas inovadoras e soluções 

objetivas de atuação conjunta potencializando via comunicação e diálogo o processo 

decisório.   

 É igualmente importante nos diferentes estudiosos a percepção de que a 

informação torna-se, evidentemente, um pressuposto crucial do processo participativo 

e democrático. Um processo dito participativo e democrático sem informação não 

passa de mera demagogia, já que é possivelmente fácil enganar um povo, se este não 

tem discernimento suficiente para decidir e deliberar sobre o que é melhor para a 

coletividade. O fato de todos participarem das tomadas de decisões públicas não 

                                                 
12 Cabe, aqui, lembrarmos que a educação não constitui a cidadania. Ela, por sua vez, 
dissemina os instrumentos básicos para o exercício da cidadania. Para que os cidadãos 
possam atuar ativamente nos processos participativos. 
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significa que estas sejam automaticamente as melhores. É preciso refletir sobre os 

parâmetros segundo os quais os cidadãos poderão tomar decisões acertadas. 

 Para além desses pressupostos, há que se compreender que em muitas 

situações o desejo de tomar e fazer parte do processo participativo deve está, 

predominantemente, ligado à necessidade de motivação. Pois do contrário, e, mesmo 

em ambientes sem constrangimentos legais e democráticos, o sentimento é o da 

apatia e do afastamento. 

 Nesta direção, é igualmente importante ressaltar os problemas relacionados à 

participação popular em três níveis de dificuldades, conforme reflexão de Moreira Neto 

(apud, MODESTO, 2005, p, 04):  

             • Apatia política – a falta de estímulo para ação cidadã. Trata-se diretamente 

da falta de informação sobre os direitos e deveres de cidadania; a falta de vias 

de comunicação direta do cidadão frente ao aparato do Estado [...] 

            • Abulia política – não querer participar da ação cidadã. Está relacionado com o 

ceticismo quanto à manifestação do cidadão efetivamente ser levada em 

consideração pela administração pública, bem como pela falta de 

reconhecimento e estima coletiva para atividades de participação cidadã; 

            • Acracia política – não poder participar da ação política. Diz respeito 

diretamente ao baixo grau de escolarização dos requerentes; ao formalismo 

administrativo e a ausência da prática de conversão de solicitações orais em 

solicitações formalizadas, a falta de esclarecimento dos direitos e deveres das 

partes nos processos administrativos [...]. 

   
 
 A propósito, recorrendo a Teoria da Motivação preconizada por Maslow (apud 

BERGAMINI, 1987, p. 117), uma pessoa estará motivada à proporção que algum 

estímulo ou motivo, seja ele interno ou externo a si próprio, lhe desperte o interesse à 

busca de satisfação de determinadas necessidades intrínsecas a ela. Para tal, certa 

força interior precisa ser capaz de energizá-la e levá-la a uma ação ou atitude 

relacionada àquele motivo, em busca de sua satisfação, ou seja, mobilizada para um 

dado objeto ou objetivo, mensurável ou não. Segundo ele, o ser humano é movido 
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pela busca de satisfação das necessidades: 1) fisiológicas; 2) de segurança; 3) de 

participação; 4) de amor; 5) de consideração e 6) de auto-realização. 

 Logo, podemos apreender que motivação é sinônimo de interesse ou estímulo 

por algo, denota sentimento e graus relativos de consciência por alguma coisa. Ao 

mesmo tempo, uma pessoa ou grupo social estará motivado à medida que estiver 

motivado para determinado objetivo. Assim, em processo participativo há que se ter 

motivação para que haja uma participação efetiva do indivíduo, o que inegavelmente 

torna-se uma condição básica para tal processo. Em outras palavras, participação sem 

motivação pode constituir-se em envolvimento “frio”, sem tônus suficiente para 

conferir-lhe um comprometimento efetivo e ativo com o processo. 

 

 

2.3     Formas e Graus de Participação 

  

 A partir da literatura existente sobre o tema, verificamos o entendimento de que 

a participação se configura no sentido de processo, referenciando diferentes 

momentos da participação política com suas formas de atuação e graus de 

desenvolvimento. De modo que é importante conhecer que formas e graus de 

participação são desejáveis. Para Bobbio, Matteucci e Pasquíno (2004), há três formas 

ou níveis de participação política. No entanto, chamam atenção para o substantivo e o 

adjetivo que compõem a expressão “participação política”, que se presta a 

interpretações diversas, já que se pode participar, ou tomar parte em alguma coisa, de 

modo bem diferente, desde a condição de simples espectador mais ou menos 

marginal à de protagonista de destaque. Em face disto, surgem às formas ou níveis de 

participação política, a seguir: 

                                       • [Presencial], é forma menos intensa e mais marginal de participação 
política; trata-se de comportamentos essencialmente receptivos ou 
passivos, como a presença de reuniões, a exposição voluntária a 
mensagens políticas, etc., situações em que o individuo não põe 
qualquer contribuição pessoal. 
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                                       • [A participação em nível de ativação requer que] que o sujeito 

desenvolva, dentro ou fora de uma organização política, uma série de 
atividades que lhe foram confiadas por delegação permanente, de que é 
incumbido de vez em quanto, ou que ele mesmo pode promover. 

 
                                       • [A participação propriamente dita,] termo reservado para situações em 

que o individuo contribui direta ou indiretamente para uma decisão 
política, como, por exemplo, os sindicatos, as associações culturais, 
recreativas, religiosas, etc. (BOBBIO, MATTEUCCI e PASQUINO, 2004, 
p. 888-889). 
 

 
  Com base nestas formas identificadas pelos autores acima, podemos, portanto, 

dizer que em relação à forma presencial os indivíduos não tomam qualquer 

posicionamento pessoal, político e ideológico nos processos. Ou seja, a participação 

fica restrita ao fazer parte, ao aspecto meramente presencial. Em relação à forma 

ativa, consiste no desenvolvimento do próprio individuo na qual o alvo é alcançar o 

poder político, por meio das eleições. E finalmente, a forma estrita que possibilita o 

envolvimento dos cidadãos nas discussões dos assuntos públicos com vistas à 

proposição de alternativas e consequentemente interferência nos processos 

decisórios, ou mesmo deliberações em conjunto com o poder público.  

  Aprende-se nesse sentido que a participação política seja exercida de forma 

presencial ou ativa envolve necessariamente disputa de poder e influência no 

processo decisório em diferentes formas a depender, de certo modo, do contexto 

histórico-político. 

  A participação política também pode ser classificada em seis diferentes 

momentos. De acordo com Chirinos (apud TEIXEIRA, 2000, p. 37), a participação 

política envolve: a eleitoral, incluída as atividades partidárias; a dos movimentos 

sociais, com o objetivo da conquista de direitos; a de ação comunitária, com prestação 

de serviços à comunidade de caráter auto-gestionário; a manipulada por governos, 

com vistas ao controle ao controle e à antecipação de demandas da população; a de 

controle dos recursos e das instituições estatais, por parte das organizações ligadas à 

população; e por fim, a das estruturas deliberativas dos governos. Quer dizer, os 
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cidadãos em diferentes momentos, mesmos não conscientes do aspecto político, 

exercem constantemente sua participação política. 

  Neste sentido, uma coisa é certa, faz-se necessário, portanto, compreender 

não só as formas ou níveis de participação presentes por determinada instância 

decisória, mas apreender o tipo de participação permitida considerando os graus de 

controle dos membros acerca das tomadas de decisões.  No âmbito do processo 

decisório, a participação política pode ser exercida em diferentes graus. Bordenave 

(1994, p.31), apresenta um esquema com diferentes graus de participação e níveis de 

importância das decisões para qualquer tipo de organização, conforme quadro abaixo, 

podemos melhor sintetizar este esquema: 

 

  Quadro 01 – Graus de participação & Níveis de importância das decisões 

GRAUS DE PARTICIPAÇÃO 

 

NÍVEIS DE IMPORTÂNCIA DAS 
DECISÔES 

 
 

1. Informação ou reação; 1. Formulação de doutrina e política da 

instituição; 

2. Consulta facultativa; 2. Formulação dos objetivos e 

estratégias; 

3. Elaboração ou recomendação; 3. Formulação dos planos, programas e 

projetos; 

4. Co-gestão; 4. Alocação de recursos e administração 

de projetos; 

5. Delegação; 5. Execução das ações; 

6. Autogestão. 6. Avaliação de resultados. 

 Fonte: Elaborado pelo autor com as informações obtidas através de leitura13 

 

                                                 
13 Ver Bordenave, 1994, p. 31-33. 
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  Uma coisa, no entanto, é certa. Entende-se que a iniciativa de Bordenave 

(1994), embora com prerrogativas para as organizações oriundas da sociedade civil, 

merece a consideração de que, quando se trata das relações entre governos e 

cidadãos, a dinâmica política é diferenciada, pois nestes momentos, os conflitos entre 

interesses privados e públicos se apresentam de forma mais substancial. Assim, 

consideramos que os graus de participação podem influenciar nos níveis de 

importância das decisões, sobretudo aqueles que compreendem o grau de 

participação o informativo, o consultivo ou o deliberativo no processo. 

 Um aspecto fundamental, conforme entendimento do autor é que a participação 

tende a se elevar, na medida em que as pessoas aprendem a conhecer a sua 

realidade; a refletir; a superar contradições reais ou aparentes; a identificar premissas 

subjacentes; a antecipar conseqüências; a entender os novos significados das 

palavras; a distinguir efeitos de causas, observações de inferências e fatos de 

julgamento. É diante dessa realidade que “participar para transformar” é algo 

indispensável para a tomada de decisão no que diz respeito ao bem da coletividade. 

 Convém deixar claro que os diferentes graus de participação referenciados e 

trabalhados na literatura têm objetivo “didático” no auxilio da classificação da 

participação.  Em uma experiência participativa, as diferentes posições podem estar 

presentes conforme os atores sociais envolvidos e suas formas de atuação.  Destarte, 

os diferentes patamares, também, se encontram presentes nos diferentes momentos 

de processo decisórios com participação. 

 Assim, podemos distinguir os dois tipos de participação anteriormente 

apontados por Bordenave (1994): a participação simbólica, na qual os membros não 

dirigentes da organização têm influência mínima nas decisões e operações 

importantes da instituição; e a participação real, onde os membros não dirigentes 

realmente influenciam nas decisões de importância para a coletividade. 

 Dallari (1999) distingue a participação política formal e a participação política 

real. A primeira limita-se aos elementos técnicos, secundários do processo político 
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(qualidade técnica) ao passo que a segunda é aquela que influi nas decisões políticas 

importantes (qualidade política). 

 Gohn (2003) avança um pouco mais e analisa a participação em três níveis 

fundamentais: o conceitual, o político e o da prática social. Em relação ao primeiro 

nível é altamente ambíguo e depende do paradigma teórico que o fundamenta. No que 

diz respeito ao segundo nível geralmente está associado a processos democráticos, 

mas tem utilidade “[...] como um discurso mistificador em busca da mera integração 

social de indivíduos, isolados em processos que objetivam reiterar os mecanismos de 

regulação e normatização da sociedade, resultando em políticas sociais de controle 

social” (GOHN, 2003, p. 14). O terceiro nível concerne às ações e práticas concretas 

nas lutas, movimentos e organizações para viabilizar o alcance de determinado 

objetivo. 

   Ainda no que se refere aos graus de participação, podemos ressaltar que a 

participação apenas no sentido de legitimar as decisões caracteriza-se em um dos 

tipos de participação classificados por Pateman (apud GOHN, 2003, p. 20) como 

“participação parcial”: muitos tomam parte no processo, mas só uma parte decide de 

fato. Nesta prática, subjaz uma farsante e perversa participação, visto que são 

“propostas participativas que acabam sendo expedientes para camuflar novas e sutis 

repressões” (DEMO, 2001, p. 20). 

  Em contraste, conforme Luck (1998, p. 17), a participação, em seu sentido 

pleno, caracteriza-se pela consciência do exercício do poder: “Caracteriza-se por uma 

força de atuação consciente, pelos quais os membros de uma unidade social 

reconhecem e assumem seu poder de exercer influência na determinação da dinâmica 

desta unidade social, de sua cultura e de seus resultados, poder esse resultante de 

sua competência e vontade de compreender, decidir e agir em torno de questões que 

lhe são afetas”.   

  Pateman (apud GOHN, 2003, p. 20) apresenta uma concepção similar à de 

Luck, “a participação total” situação em que cada indivíduo tem igual influência na 
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decisão final. Cabe, aqui, ressaltar que é uma situação ideal para que a população 

possa participar das decisões de caráter público.  

  Outra situação pela qual define Pateman (apud GOHN, 2003) é a 

pseudoparticipação, na qual somente existe a consulta, sem o respeito por parte das 

autoridades das deliberações reivindicadas pela população. Nesta situação não há 

uma participação no nível decisório e, que muitas vezes confunde os próprios 

participantes em determinadas situações. Entre tais podemos ressaltar: quando um 

indivíduo está presente em uma atividade, mas não exerce nenhuma influência; 

quando um indivíduo é convidado para tomar conhecimento acerca de uma decisão 

antes da sua execução, podendo até opinar sobre esta; quando um indivíduo realiza 

ações de determinada política colaborando na sua execução. 

  Discutindo, ainda, o fenômeno da participação, Andrade (1996) defende que a 

iniciativa de participar pode ser representada de duas formas. A primeira refere-se à 

induzida que se dá por iniciativas da organização por parte ou de responsabilidade do 

Estado, que tem interesse no processo enquanto a segunda refere-se à espontânea 

que surge a partir das entidades organizadas que consequentemente fruto de uma 

cultura política já sedimentada que impõe o seu conhecimento. 

  É importante igualmente deixar claro que qualquer processo de inclusão da 

sociedade na formulação e implementação de políticas públicas apresenta dificuldades 

e limites. O que, todavia, parece possível apontarmos pelo menos um aspecto 

pertinente a esse fato: o grau de conscientização para cada tipo de cidadão. De 

maneira que neste sentido Werneck (1998) define diferentes tipos de consciência: 

 Na consciência frágil o cidadão pode-se deixar enganar; no tipo 
ingênua, ele (o cidadão) não procura outras opiniões e não é crítico 
de sua realidade [...]; na consciência derrotada ele não tem idéias 
próprias e vive daquilo que os outros lhes definem [...]; uma 
consciência crítica é a característica daqueles que são capazes de 
avaliar e de corrigir as falhas de percurso de sua história [...]; na 
livre, por fim, o cidadão acredita que ele próprio é sujeito da ação do 
pensar e do repensar sua prática cotidiana, nas relações humanas e 
nas suas participações sociais (WERNECK, 1998, p. 23-0).   
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 Para este autor a conscientização é processo essencial para a realização do 

exercício da cidadania, como também acreditamos ser indispensável ao desejo de 

participar da coisa pública. Afinal, participação é, pois, um exercício democrático. Para 

tanto, é fundamental lembrarmos de Demo (2001) quando aponta que não é possível 

separar cidadania de participação popular. 

                                      Cidadania fundamental [...] é aquela que sabe formar consciência 
das injustiças, descobre os direitos, vislumbra estratégias de reação 
e tenta mudar o rumo da história. Participação quer profundamente 
isto. Por isso, podemos dizer, sumariamente, que cidadão é o 
homem participante (DEMO, 2001, p. 71). 

 
 

  Tudo isso parece, por exemplo, muito patente quando ressaltamos que 

somente a participação consciente e responsável possibilita o reconhecimento crítico 

das relações de interesse e poder que, ocultas ou manifestadas, tentam se desenrolar 

associadas ao processo participativo. 

  É interessante compreender que a participação envolve processos de 

organização dos indivíduos que expressa suas necessidades e defendem seus 

interesses, no intuito de alcançar objetivos econômicos, culturais e políticos. De forma 

que a participação não ocorre de uma única maneira, bem como também não é 

uniforme em qualquer lugar do planeta. Como bem enfatiza Móron (1980, p. 20), “el o 

grado de participación real em lãs decisiones públicas nunca puede decirse igual para 

los distintos grupos sociales”. Nessa concepção, faz sentido quando Bordenave (1994) 

assinala alguns tipos de participações:  

 • Participação de fato – desde as origens remotas da humanidade, há participação na 

família, nas atividades de sobrevivência, nos cultos religiosos, uma participação 

historicamente pré-estabelecida;  

 • Participação espontânea – constitui grupos sem organização estável ou propósitos 

definidos. Nesse tipo inclui-se, por exemplo, aqueles que se unem para expressar 

necessidades comuns;  



Dissertação de Mestrado – PPSC/UFRN                                        MACEDO, J. C. 
 

68

           • Participação imposta – aquele modo de participação em que há a obrigação do 

cumprimento de tarefas, por exemplos, o alistamento militar e o voto nas eleições no 

Brasil;  

          •Participação voluntária – são as formas de organização intencionais (sindicatos, 

partidos políticos e cooperativas);  

 •Participação provocada (dirigida ou manipulada) – surge institucionalizada por 

agentes das esferas sociais a exemplo, enquadram-se nessa categoria a extensão 

rural e as pastorais;  

 •Participação concedida – é um tipo desenvolvido por alguns setores sociais que 

estabelece parceria entre os envolvidos, temos algumas empresas que adotam esse 

modelo quando dividem os lucros com os seus empregados (BORDENAVE, 1994, p. 

27-29). 

   O fato é que mesmo frente aos limites e dificuldades por parte da população na 

questão da participação, este mesmo autor, ainda enfoca alguns princípios acerca do 

fenômeno participativo que nos faz destacar o terceiro: 

                                                   A participação é um processo de desenvolvimento da consciência 
crítica e de aquisição de poder – os indivíduos se transformam em 
seres ativos e críticos, gerando numa descentralização do poder 
minoritário (BORDENAVE, 1994, p. 77).  

 

  A despeito desse princípio é necessário compreendermos que a população não 

pode perder de vista a participação como elemento que possibilita adquirir a 

capacidade de organização e mobilização para a prática do exercício democrático. 

Assim sendo, julgamos que, ao lado da participação, é necessário haver mudanças 

nos costumes e nas mentalidades dos indivíduos mesmo que saibamos que exercer a 

prática da participação não é tarefa fácil. É um processo complexo, pois envolve 

relações de poderes em jogo e consequentemente certos confrontos e conflitos14, mas 

                                                 
14  Conflitos são inerentes ao individuo e aos grupos sociais, viver em democracia pressupõe 
estar aberto ao conflito construtivo entre os diferentes atores, todavia exige que tais conflitos 
sejam gerenciados a partir da deliberação, da participação e da negociação transparente e 
limpa. 
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é realizável, considerando que a participação é um exercício democrático, onde 

devemos buscar sempre interferir nas tomadas de poderes. De modo que quando o 

cidadão é plenamente capaz de decidir nas tomadas de poder no fundo, ele está 

contribuindo no fortalecimento da prática da democracia participativa. A final de contas 

há um fato inquestionável que só há participação política efetiva, quando na verdade o 

cidadão pode apresentar e debater propostas, deliberar sobre elas e, sobretudo, 

mudar o curso da ação estabelecida pelas forças constituídas. 

  Levando em conta esse entendimento e tentando realçar um pouco esse fato, 

podemos dizer que a interferência dos indivíduos no processo decisório está 

diretamente relacionada com a existência de regras democráticas e, segundo alguns 

autores, com o estímulo à participação e à credibilidade conquistada pelo processo. 

Como afirma Teixeira (2000): 

                                                  Não se trata de o Estado “conceder” a participação, mas mostrar-se 
aberto ao diálogo, condição que se pode considerar até como alvo 
da própria participação, ou seja, abertura, a transparência e a 
honestidade do Estado podem ser a primeira etapa a ser atingida 
como decorrência da participação política. Sem essa transparência e 
um mínimo de regras e compromissos nas arenas políticas15, a 
participação dos diferentes atores fica bastante dificultada 
(TEIXEIRA, 2000, p. 32). 

 
 

  É bem verdade que a participação direta da sociedade nas decisões de 

governo transformou-se em bandeira dos setores sociais denominados mais 

progressistas, após a promulgação da Constituição Federal de 1988.  A estratégia 

para a ampliação dessa participação, por esses setores, tem sido construída com o 

objetivo de institucionalizar formas de democracia direta ou participativa, como muitos 

usam, no processo político. 

  Entender melhor, portanto, hoje, essa ampliação de participação, é olhar que 

para além desses setores, há no âmbito da gestão pública, em particular a municipal, 

a possibilidade do envolvimento de diferentes setores organizados da sociedade civil 

                                                 
15  Arenas políticas, também denominadas arenas decisórias ou arenas de luta, são os locais 
onde se situa o conflito. Nessas arenas, os atores envolvidos (governo e sociedade) se 
interagem. Ou seja, nelas ocorre o processo político. 
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compartilhando e influenciando das tomadas de decisões de interesses coletivos.  O 

que elimina a possibilidade de concebermos e atribuirmos a responsabilidade do 

processo democrático como tarefa única desses setores. Não resta dúvida que a 

participação desses setores na metade dos anos 70 e início da década de 80 foi uma 

das grandes bandeiras políticas no Brasil, em particular quando iniciado o processo de 

redemocratização política do país.   

  Neste aspecto, podemos assinalar que a participação pública via Agenda 21 

Local parece ser igualmente relevante no que se refere ao envolvimento dos diferentes 

setores sociais no processo das tomadas de decisões públicas coletivas. Ampliando 

consideravelmente a participação da sociedade civil nas instâncias decisórias, 

possibilitando assim a democratização das decisões governamentais. Cabe, lembrar, 

aqui, que o fundamental é ter evidente que a participação democrática real se dar 

exatamente pelo que soa as palavras de Celso Daniel (apud CACCIA-BAVA, 1995, p. 

188): 

 A participação pública, para ser democrática, deve garantir direitos 
iguais a todos. Não existe critério para a exclusão a priori deste ou 
daquele segmento. Por isso, o sujeito por excelência da participação 
popular é o indivíduo enquanto cidadão. A ele, pois, é endereçada a 
partilha do poder político. 

 
 
  O fato é que a partir dessa perspectiva, podemos apreender que não se pode 

limitar a esse ou aquele setor como os únicos partícipes das decisões políticas, mas, 

sim, a todos aqueles cidadãos que se sentem empoderados e responsáveis e, por 

conseguinte, abertos a tomarem parte nas ações indispensáveis para contribuir na 

construção e efetivação da Agenda 21 Local. É necessário, sobretudo, que cada 

pessoa deseje e consiga transformar-se em um cidadão. 

  Inicialmente, discorremos sobre democracia e cidadania, na qual a combinação 

desses dois valores viabiliza as condições necessárias do cidadão a se envolver nas 

tomadas de decisões. Ou seja, aos processos participativos. Agora, buscaremos, no 

capitulo seguinte, refletir um pouco acerca da Agenda 21 Local, já que o seu processo 
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de construção pode ser considerado um espaço participativo e democrático, na 

medida em que estiver incluída e articulada à dinâmica maior dos interesses da 

população neste processo. 
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CAPÍTULO 3 

 
DA AGENDA GLOBAL À AGENDA LOCAL: A PARTICIPAÇÃO NA 

BUSCA DO DESENVOLVIMENTNO SUSTENTÁVEL 

 
 

                                                  “O maior avanço da Agenda 21 é sua elaboração como processo 
amplamente participativo para construção de consensos e cenários 
de futuro” (MMA/2004). 

 

 

 

  Em face da sua importância para discussão e maior aprofundamento acerca do 

papel da Agenda 21 Local, vale a pena, aqui, ressaltar algumas considerações gerais 

sobre a Agenda 21 Global, que já aponta, no Brasil, novos caminhos de mudanças na 

relação entre governos (federal, estadual e, sobretudo municipal) e sociedade civil no 

que diz respeito à gestão pública. De maneira que começa entre esses enclaves 

sociais a se desenhar a criação de um novo espaço que permita o exercício da 

democracia participativa. Isso implica dizer que essa possibilidade, a nosso ver, dos 

diferentes segmentos sociais poderem participar da construção e definição de uma 

Agenda política, tais como são concebidas as Agendas 21, nos faz, certamente, a 

pensar e a ver essa questão como de fundamental relevância, do ponto de vista da 

ciência política e social. 
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3.1 Agenda 21 Global: um breve resgate 

  

 Depois da Conferência de Estocolmo16, em 1972, o Brasil, vinte anos mais 

tarde, foi palco internacional da I Conferência das Nações Unidas sobre Meio 

Ambiente e Desenvolvimento/CUNAMD, realizada na cidade do Rio de Janeiro. Esta 

Conferência propiciou um debate e mobilização da comunidade internacional em torno 

da necessidade de uma urgente mudança de comportamento visando à preservação 

da vida na terra. De forma que assim passou a ser conhecida essa conferência Cúpula 

da Terra ou também conhecida como RIO-92, contando com a presença de 170 

países, representados por aproximadamente 10.000 participantes, incluindo 116 

chefes de Estado, e aproximadamente 14 mil Organizações Não-governamentais 

(ONGs), cuja participação foi maciça nos encontros oficiais, fóruns e eventos 

paralelos, na maior assembléia internacional já realizada sobre o meio ambiente no 

mundo e especial no Brasil. 

 Inegavelmente, a Agenda 21 Global é o maior e mais importante documento 

internacional a organizar e incorporar grande parte dos temas ambientais. Neste 

documento, está escrito que os países signatários assumiram o desafio de incorporar, 

em suas políticas públicas, princípios que vão colocá-los no caminho do assim 

chamado Desenvolvimento Sustentável. Um fato a deixar claro no que concerne ao 

objetivo maior da Agenda 21, foi estimular os países a comporem, conforme as 

necessidades e características regionais, suas próprias agendas nacionais. Neste 

sentido, Sato (1995, p. 32) aponta que é “um documento histórico representando o 

acordo internacional das ações que objetivam melhorar a qualidade de vida de todas 

as pessoas do planeta terra”. 

                                                 
16 Cabe lembrar que essa Conferência também conhecida como Conferência da ONU sobre o 
Ambiente Humano, foi realizada na Suécia, na qual se constituiu como o marco histórico 
político internacional decisivo para a busca das soluções dos problemas entre o homem e o 
meio ambiente. Como resultado dessa Conferência foi elaborado um documento denominado 
Declaração de Estocolmo, na qual a questão ambiental se tornou uma preocupação 
verdadeiramente global e passou a fazer parte das negociações internacionais. 
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 Nesta Conferência, diversos documentos foram assinados por ocasiões de 

consensos e compromissos mundiais entre os vários países signatários desta 

Conferência, os quais deveriam ser cumpridos pelas Nações. Tratava-se, naquele 

momento, que era preciso entender que as questões ambientais e as econômicas não 

poderiam permanecer como antagônicas, ao contrário, faziam parte de um mesmo 

princípio: o da sustentabilidade. 

 Um fato, todavia, deve ser lembrado a propósito que esta Conferência tornou 

oficial o que a comunidade internacional já tinha pleno conhecimento: o esgotamento 

do modelo de desenvolvimento praticado que se mostrou ecologicamente predatório e 

socialmente perverso. O que é necessário, na compreensão de Layrargues (1998), é 

que a sociedade em geral mantinha, ainda, como na época de Estocolmo, uma 

postura antropocêntrica – utilitarista, sendo o homem considerado o centro de todas as 

coisas e a proteção ambiental vinculada aos benefícios do ser humano, considerando 

também que as instâncias decisórias mundiais possuíam um baixo grau de 

comprometimento com a proposta de transformação de valores e paradigmas da 

civilização ocidental industrial, visto que os problemas que se pretendiam resolver em 

1972, só se haviam agravados no decorrer destes vinte anos. 

 Em relação aos documentos produzidos e assinados naquela conferência, 

podemos ressaltar a Convenção sobre Mudanças Climáticas, a Convenção da 

Diversidade Biológica, a Declaração do Rio para Meio Ambiente e Desenvolvimento, a 

Declaração de Princípios para Florestas e finalmente a Agenda 21 Global (grifo 

nosso). Não é pretensão comentar sobre todos os documentos acima, mas, exceto e 

particularmente ao que alude a Agenda 21 Global. Até porque é o principal resultado 

daquele evento, onde melhor expressa as intenções mundiais e, que por sua vez 

possui mais de 2.500 recomendações práticas, das quais contêm mudanças no 
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padrão de desenvolvimento para o século XXI. Surge daí a originalidade do seu termo: 

AGENDA17 21. 

  É interessante frisar que tal documento foi resultado da consolidação de 

diversos relatórios, tratados, protocolos e outros documentos, elaborados durante 

décadas, na esfera da Organização das Nações Unidas – ONU 18. 

 A Agenda 21 Global está estruturada em quatro seções, com quarenta 

capítulos, onde são definidas também 115 áreas prioritárias de ação. Sendo o 1º o 

Preâmbulo, norteador para um desenvolvimento diferente daquele vivenciado, até o 

século XX, pelas nações do Globo. 

 No que se refere á primeira seção, com sete capítulos, há a garantia de se 

discutir e propor planos nacionais e locais que contemplem as questões sociais e 

econômicas. Em relação à segunda seção contempla quatorze capítulos que garante a 

dimensão ambiental, a qual deve permear o social e o econômico. No que toca a 

terceira seção, com nove capítulos, sublinha a necessidade de o processo de 

construção da política de desenvolvimento sustentável ser participativo, envolvendo os 

vários segmentos representativos da sociedade civil e, finalmente a seção quarta, 

menciona os meios de implementação, não somente no tocante a questões 

financeiras, mas também institucionais, pois afinal serão as instituições, como 

instrumentos organizacionais, que viabilizarão ou não tais políticas. 

 De tudo que alude a Agenda 21 Global, expressa em seções e capítulos, uma 

coisa é certa: são fornecidos os princípios norteadores, capazes de orientar as 

iniciativas, direcionadas para o alcance de melhores condições ambientais e de vida 

dos habitantes do planeta, traçando-se ainda as diretrizes, nas quais a humanidade 

                                                 
17 Pelo seu conteúdo, a designação do termo Agenda foi utilizada no sentido de desejo de 
mudanças para um modelo de civilização em que predominasse o equilíbrio ambiental e a 
justiça social. 
 
18 A Organização das Nações Unidas – ONU é uma instituição formada por quase todos os 
países do mundo criada em 1945. Seus encontros são denominados de Conferências, seguido 
do nome do lugar onde se realizam. Nestas conferências são estabelecidos princípios a serem 
adotados para resolver questões, bem como compromissos assumidos em outras Convenções. 
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deve basear-se, para que sejam alcançados os objetivos do desenvolvimento 

sustentável.  

 Olhando-se atentamente para os vários capítulos, podemos sem maiores 

dificuldades perceber que discutir a Agenda 21 significa discutir o Desenvolvimento 

Sustentável (DS). De forma que não é difícil entender, portanto, que a Agenda 21 não 

representa apenas uma proposta de Agenda Ambiental, mas uma Agenda de 

Desenvolvimento, tendo um profundo diferencial em relação aos processos de 

desenvolvimento mais amplamente vivenciados até o momento: é uma proposta de 

desenvolvimento sustentável, isto é, que seja ambientalmente saudável, 

economicamente eficiente e humanamente justo, de maneira a perdurar, a se 

sustentar ao longo do tempo, para atender não somente as gerações presentes, mas 

também as futuras. 

 O que é essencial na compreensão da Agenda 21 é que ela não tem somente 

objetivos ambientais e nem representa um processo de elaboração de plano de 

governo. É um planejamento do futuro com ações concretas, a curto, médio e longo 

prazo, com metas, recursos e responsabilidades definidas. A sua elaboração e 

implementação exigem um planejamento estratégico e participativo entre e governo e 

a sociedade, obtido por acordo, para que as próximas gerações tenham um futuro 

melhor. 

 Mas qualquer compreensão que tenhamos sobre o que seja a Agenda 21 hoje, 

nada menos importante há nas palavras de Novaes (2003), quando afirma que a 

Agenda 21: 

                                       É um processo de participação em que à sociedade, os governos, 
os setores econômicos e sociais sentam-se à mesa para 
diagnosticar os problemas, entender os conflitos envolvidos e 
pactuar formas de resolvê-los, de modo a construir o que tem sido 
chamado de sustentabilidade ampliada e progressiva19 (NOVAES, 
2003, p. 323). 

                                                 
19 Sustentabilidade Ampliada preconiza a idéia da sustentabilidade permeando todas as 
dimensões da vida: a econômica, a social, a territorial, a cientifica, a tecnológica, política e a 
cultural ao passo que a Sustentabilidade Progressiva significa que não se deve aguçar os 
conflitos a ponto de torná-los inegociáveis, e sim, fragmentá-los em fatias menos complexos, 
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 Desta forma, a ampla participação popular à tomada de decisão é fundamental 

para se alcançar o desenvolvimento sustentável, o fortalecimento democrático, a 

formação da cidadania, e, consequentemente, a efetivação da Agenda 21. 

 Na esteira da Agenda 21 Global está claro a importância do desenvolvimento 

sustentável como um novo modelo alternativo de desenvolvimento para todo o Século 

XXI, porém é necessário, agora, fazermos uma reflexão acerca desse termo, a fim de 

melhor entender seu significado e, consequentemente buscar uma compreensão 

menos marcada pelas ambigüidades conceituais, já o que se observa é que, em geral, 

o termo se presta a diferentes interpretações entre os diferentes segmentos, sobretudo 

no mundo científico. Neste particular, assim se expressa Montibeller-Filho (2001, 

p.17): “O desenvolvimento sustentável (DS) é um conceito amplo e, devido a esta 

característica, permite apropriações diferenciadas e ideologizadas por segmentos 

sociais de interesse”. 

  

 

3.2  Um olhar sobre o conceito de Desenvolvimento Sustentável20 

   

 Há registro na literatura que foi em 1968 que emergiram as primeiras 

discussões oficiais sobre o conceito de Desenvolvimento Sustentável, com a 

promoção pela UNESCO da Intergovernmental Conference for Rational Use and  

Conservation of Biosphere.  Ainda neste ano, a Assembléia Geral da ONU aprovou 

a Conferência das Nações Unidas sobre Meio Ambiente Humano, que se realizou, 

em 1972, em Estocolmo, capital da Suécia. Entretanto, deve-se, também, ressaltar 

que foi em 1980 que o termo Desenvolvimento Sustentável foi primeiramente 

divulgado por Robert Allen no seu artigo How to save the world (Como salvar o 

                                                                                                                                               
tornando-os administráveis no tempo e no espaço (AGENDA 21 BRASILEIRA: AÇÔES 
PRIORITÁRIAS, 2004, p, 10). 
20 É uma expressão de influência anglo-saxônica (sustainable development), utilizada 
primeiramente pela UICN. 
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mundo), quando sumarizava o livro The world conservation strategy: Living 

resourse conservation for sustainable development (Estratégia mundial para a 

conservação). O documento World conservation strategy trazia uma nova mensagem: 

a de que conservação não é o oposto de desenvolvimento. Ao enfatizar a 

interdependência entre conservação e desenvolvimento, introduziu a concepção de 

desenvolvimento sustentável (CUIDANDO DO PLANETA TERRA 1991). 

 Ainda neste mesmo ano, a União Internacional para a Conservação da 

Natureza (UICN), apresenta um documento denominado Estratégia de Conservação 

Mundial com o objetivo maior de alcançar o Desenvolvimento Sustentável por meio da 

conservação dos recursos vivos. Na época, alguns autores, dentre os quais Khosla 

(1987) e Sunkel (1987) criticaram muito este documento. O que não inviabilizou tal 

documento a receber apoio do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente – 

PNUMA que tentou popularizar o conceito, apresentando seus princípios e conteúdos, 

como sendo: 

         • ajuda para os muitos pobres, porque eles não têm opção a não ser destruir o meio 

ambiente; 

         • a idéia do desenvolvimento auto-sustentado, dentro dos limites dos recursos naturais; 

         • a idéia de desenvolvimento com custo real, usando critérios econômicos não 

tradicionais; 

          • a noção de necessidade de iniciativas centradas nas pessoas.   

 Em seguida, realizou-se em Otawa, a Conferência sobre Meio Ambiente e 

Desenvolvimento, em 1986, promovida pela UICN, PNUMA e WWF (Worldwide Fund 

for Nature), em que foi definido o Desenvolvimento Sustentável como paradigma 

emergente e, na qual se estabeleceu que o desenvolvimento sustentável buscar-se-ia 

responder a cinco requisitos: 

 • integração da conservação da natureza e do desenvolvimento; 

 • satisfação das necessidades básicas humanas; 

 • alcance de equidade e justiça social; 
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 • provisão da autodeterminação social e do respeito à diversidade cultural; 

 • manutenção da integridade ecológica. 

 Finalmente, o conceito de Desenvolvimento Sustentável surge oficialmente 

com o lançamento do famoso Relatório Brundtland21 em 1987, da Comissão Mundial 

do Meio Ambiente e Desenvolvimento22 da ONU que se definiu pela primeira vez 

desenvolvimento sustentável como sendo o Desenvolvimento que satisfaz as 

necessidades do presente sem comprometer o atendimento das necessidades das 

gerações futuras. 

 Todavia, como tal, esta definição, para Montibeller-Filho (2001, p.48) possibilita 

a seguinte observação: é desenvolvimento porque não se reduz a um simples 

crescimento quantitativo, pelo contrário, faz intervir a qualidade das relações humanas 

com o ambiente natural, e a necessidade de conciliar a evolução dos valores 

socioculturais com a rejeição de todo processo que leve a deculturação. É sustentável 

por que deve responder a equidade intrageracional e a intergeracional. 

 Na esteira deste conceito, conforme a CMMAD (1991, p. 46), o 

desenvolvimento sustentável contém dois conceitos-chave: 

                                      O conceito de necessidades, sobretudo as necessidades essenciais 
dos pobres do mundo, que devem receber a máxima prioridade; 

                                          A noção das limitações que o estágio da tecnologia e da organização 
social impõe ao meio ambiente, impedindo-o de atender as 
necessidades presentes e futuras.  

 
  
 Na conceituação acerca do Desenvolvimento Sustentável supramencionada, 

exposta pela Comissão Brundtland, está implícito o processo de solidariedade intra e 

entre gerações, requerendo uma visão de longo prazo e uma continuidade no 

desenvolvimento e na qualidade de vida, desenvolvimento esse que deve se guiar 

                                                 
21  O Relatório Brundtland, originado no nome da Sra. Gro Harlem Brundtland, primeira-ministra 
norueguesa, foi publicado em 1987. O Relatório Brundtland publicado sob o título Nosso 
Futuro Comum é um dos documentos fundadores do conceito de Desenvolvimento 
Sustentável. 
 
22 Em 1983, a ONU criou a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento 
(CMMAD), com o objetivo de discutir a questão ambiental a nível mundial que teve como sua 
primeira Presidente a Primeira-Ministra da Noruega, Gro Harlem Brundtland, razão pela qual 
seu nome foi intitulado ao referido Relatório. 
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pela prudência ecológica (SACHS, 1986). O fato é que essa concepção não descarta 

o crescimento, pelo contrário, busca “assegurar-lhe permanência, na medida em que 

esse objetivo se estriba numa visão intertemporal do progresso humano, com 

significado tanto pragmático como altruísta: o de assegurar às atuais e futuras 

gerações a base de recursos naturais necessárias a seu bem-estar” (PROJETO 

ÁRIDAS, 1995, p. 33). 

 De uma forma geral, frequentemente, associa-se o Desenvolvimento 

Sustentável à dimensão ambiental, uma vez que o conceito de sustentabilidade 

originalmente veio das ciências biológicas e se aplica aos recursos ambientais 

renováveis. Devido à possibilidade de exaustão dos recursos renováveis em 

decorrência de uma exploração econômica descontrolada – uma taxa de utilização 

superior a sua taxa de reposição natural, em um determinado período de tempo – a 

sustentabilidade desses recursos, ou seja, a sua exploração permanente, só se torna 

possível à medida que o seu consumo restrinja-se ao valor máximo da taxa de 

reposição (BARBIERI, 1997). Entretanto, como já delineado acima, esse modelo deve 

ser concebido com uma visão ampla, segundo proposto pelo Projeto Áridas (1995, p. 

34): 

                                       Argumenta-se que, ao mesmo passo em que o desenvolvimento é 
processo global, sua sustentabilidade também deve ser considerada 
globalmente, constituindo uma totalidade indissociável. E que, 
portanto, a sustentabilidade do desenvolvimento deve conter, além 
da geoambiental, ao menos outras três dimensões, que lhe são 
igualmente essenciais: a dimensão econômico-social, a científico-
tecnológica e a político-institucional, todas elas consideradas 
dinamicamente, ou seja, em perspectiva intertemporal. 

 

 Atento para essa perspectiva, diríamos que se a sustentabilidade significa 

tornar as coisas permanentes e duráveis, desenvolvimento sustentável também 

implica a permanência e a durabilidade de todo o processo produtivo. De forma que 

assim podemos, então, dizer que uma das condições para que logre um 

desenvolvimento econômico sustentável é a manutenção ou o aumento do capital 

natural. Para Merico (1996) a capacidade de sustentação dos ecossistemas será 
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garantida quando os atores em questão nem retirarem dos ecossistemas mais que sua 

capacidade de regeneração nem lançarem aos ecossistemas mais que sua 

capacidade de absorção.  

 Em que pese ao fato de que o termo Desenvolvimento Sustentável tenha sido 

introduzido desde meados dos anos 60 e início dos anos 70 e amplamente divulgado 

nos anos 80, na verdade o que se percebe é que esse termo demorou anos para ser 

amplamente incorporado nos diversos discursos, políticos, econômicos e 

ambientalistas tendo sido possível aceito e consolidado apenas a partir da Conferência 

das Nações Unidas sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento, a tão conhecida Rio-92. 

Com efeito, Andion (2003, p.1042) realça esse fato afirmando que: 

                                       O conceito de desenvolvimento sustentável se popularizará 
definitivamente na década de 1990, graças à realização da Eco-92 
no Rio de Janeiro e servirá de referência, tanto no campo científico, 
como na prática das corporações internacionais, nacionais e locais 
(ANDION, 2003, p.1043). 

 
 
 Para Veiga (apud CAMARGO, 2003, p.68), “foi na Rio-92 que todas as 

organizações internacionais sacramentaram o desenvolvimento sustentável como 

expressão normativa do vínculo biunívoco e indissolúvel que deveria existir entre 

crescimento econômico e meio ambiente – produzindo a sensação de um histórico 

salto qualitativo nesse sentido: tudo indicava que governos e movimentos sociais 

haviam definitivamente optado por um - termo, deixando de lado tanto o otimismo 

cornucopiano dos idólatras do crescimento, quanto o pessimismo malthusiano acerca 

do esgotamento dos recursos naturais”.    

 O discurso orientado no contexto da Agenda 21 Global no sentido da 

sustentabilidade do desenvolvimento deve ser tratado numa perspectiva 

multidimensional articulado aos aspectos econômicos, políticos, sociais, culturais e 

ecológicos. O que deixa claro, todavia, que a perspectiva do desenvolvimento 

sustentável não se reduz apenas às dimensões essencialmente econômica e 

ambiental. Entretanto, há que se levar em conta que o elemento diferencial do 
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desenvolvimento sustentável em relação ao padrão tradicional de desenvolvimento é 

justamente o fato de que a sua base não é somente econômica, mas também 

ambiental, social, cultural e política. 

 Para tanto, podemos assinalar que a interação entre meio ambiente e 

desenvolvimento configura a base da noção de sustentabilidade, representando assim 

uma ligação conceitual bastante recente e de muita controvérsia entre alguns 

pensadores, em particular os economistas, que ainda estão acorrentados aos modelos 

tradicionais de desenvolvimento. Neste particular, tem razão, portanto, Buarque (1999, 

p. 60) ao afirmar que um novo modelo de desenvolvimento deve incorporar a noção de 

sustentabilidade e, com efeito, ele expressa claramente que “para isso, devem ser 

superados os mitos criados pela primazia de visão economicista, prisioneiro de 

premissas arcaicas”. 

 Levando em conta esses fatos, podemos destacar que a idéia de 

sustentabilidade surge justamente, após o conceito de Desenvolvimento Sustentável, 

introduzido por meio do Relatório Brundtland e reafirmado na Conferência do Rio de 

Janeiro, como a necessidade de promover o desenvolvimento econômico sem 

aumentar e nem gerar a degradação ambiental da Terra. Neste particular, a 

sustentabilidade parte do principio de que o meio ambiente e o desenvolvimento estão 

inevitavelmente interligados: o desenvolvimento só se faz com a manutenção de uma 

base de recursos ambientais adequados, ao mesmo tempo, que a proteção do meio 

ambiente só ocorre se a política de crescimento contemplar tal perspectiva. A 

Comissão Bruntland (CMMDA, 1991) considera que os problemas envolvendo 

desenvolvimento e meio ambiente não podem ser tratados separadamente por 

instituições e as políticas não podem se apresentar fragmentadas. 

 No entender de Cavalcanti (2002) não existe um único caminho para se 

alcançar a sustentabilidade partindo da premissa de que a complexidade das 

sociedades humanas faz com que cada situação deva ser compreendida em seus 

desafios específicos e, conclui que se pode somente estabelecer princípios e 
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referências que orientem o processo da busca da almejada sustentabilidade. 

Referindo-se ao crescimento econômico, ainda coloca o autor a sustentabilidade como 

limitação ecológica ao processo tendo em vista que a problemática ambiental consiste 

no uso saudável de seus estoques, ou seja, não sobrecarregar as funções de 

suprimento e recursos, assim como as funções de absorção de dejetos do 

ecossistema. Outra vez estabelece desta maneira o desafio do desenvolvimento 

sustentável como o de estabelecer políticas que levem à melhoria das condições de 

vida dos seres vivos sem perturbar as funções ecossistêmicas essenciais. 

 Na compreensão de Franco (2001) o conceito de desenvolvimento sustentável 

é tão complexo quanto controvertido devido à necessidade de mudanças 

fundamentais na maneira de pensar, viver, produzir e consumir, entre outras. Sem 

estas mudanças sua implantação torna-se inviável. 

 Discorrendo sobre a conceituação de desenvolvimento sustentável, Barbieri 

(1987) o defende como uma nova maneira de perceber as soluções para os problemas 

globais, que não se reduzem apenas a degradação ambiental, mas que incorporam 

dimensões sociais, políticas e culturais, como a pobreza e a exclusão social. 

 De acordo com Buarque (2004, p.70), desenvolvimento sustentável consiste 

“numa transição para um novo estilo de organização da economia e da sociedade e 

das suas relações com a natureza, prenunciando uma sociedade com equidade social 

e conservação ambiental”. 

 No entender de Vargas (2002, p. 11), o desenvolvimento sustentável 

pressupõe “participação, diálogo, respeito às diferenças, reconhecimento das 

capacidades e uma visão integradora de suas dimensões econômicas, políticas, 

culturais, tecnológica e ambiental”. 

 Outro autor que tem contribuído na compreensão do que seja desenvolvimento 

sustentável é Holthausen (2000). Para este autor DS é um processo de 

desenvolvimento econômico em que se procura preservar o meio ambiente levando 
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em conta os interesses das futuras gerações, isto é, promovendo o desenvolvimento 

sem deteriorar ou prejudicar a base de recursos que lhe dá sustentação. 

 Ao se reportar, a esta questão, Maimon (1996), defende a idéia de que o 

desenvolvimento sustentável poder ser definido assim: 

                                       “O desenvolvimento sustentável busca simultaneamente a eficiência 
econômica, a justiça social e a harmonia ambiental. Mais do que um 
novo conceito, é um processo de mudanças onde à exploração de 
recursos, a orientação dos investimentos, os rumos do 
desenvolvimento ecológico e a mudança institucional devem levar 
em conta as necessidades das gerações futuras” (MAIMON, 1996, 
p.10). 

 

 Como se vê, é perceptível a diversidade das idéias acerca do que seja 

Desenvolvimento Sustentável, porém sem a pretensão de levantar todo o inventário 

conceitual, gostaríamos apenas de dizer que por si só estas interpretações já nos dão 

a devida importância ao tema na medida em que se constituem numa visão 

claramente holística, na qual Montibeller-Filho (2000, p, 50) considera ser “o conjunto 

dos aspectos econômicos, políticos, culturais, sociais, ecológicos e outros envolvidos 

no tema do desenvolvimento”. Em outros termos o que importa é que o 

desenvolvimento sustentável constitui uma nova realidade e, que de alguma maneira, 

ainda, está em processo de construção23, o que justifica talvez por isso mesmo não 

tenha ainda se consolidado de forma consensual no interior de alguns segmentos, 

sobretudo a comunidade cientifica. De toda forma, cabe, ainda, apontar para um 

aspecto que consideravelmente julgamos relevante nesta discussão. Ou seja, apesar 

dessas diferentes abordagens, uma coisa, porém, é certa: “todas parecem buscar 

traduzir a um espírito de responsabilidade comum (grifo nosso) e sinalizar uma 

alternativa às teorias e aos modelos tradicionais de desenvolvimento, desgastados 

numa série infinita de frustrações”, assinala Camargo (2003, p. 74). 

 Um fato, não menos importante e bastante considerável é que anteriormente 

ao conceito de desenvolvimento sustentável falava-se nos princípios do eco-
                                                 
23    De forma que ainda é e será motivo de intensa disputa teórico-politica entre os atores que 
participam de sua construção (governos nacionais, organizações internacionais, organizações 
não-governamentais, empresários, cientistas, ambientalistas etc.). 
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desenvolvimento24. Em 1973, este conceito foi lançado pelo então Diretor Executivo do 

PNUMA e Secretário-geral da Conferência de Estocolmo-72, o canadense Maurice 

Strong para caracterizar uma concepção alternativa de política de desenvolvimento. 

Levando assim, no ano seguinte, o polonês e cidadão francês Ignacy Sachs a formular 

os seguintes princípios básicos desta nova idéia de desenvolvimento. Essa nova visão 

integrou fundamentalmente seis aspectos que, na verdade, deveriam trilhar os 

caminhos do desenvolvimento: 

• Satisfação das necessidades básicas; 

• Solidariedade com as gerações futuras; 

• Participação da população envolvida; 

• Preservação dos recursos naturais e do meio ambiente; 

• Elaboração de um sistema social que garanta emprego; 

• Segurança social e respeito às outras culturas; 

• Programas de educação. 

 Ainda para a compreensão do assunto em questão é importante o 

reconhecimento das dimensões que constituem a sustentabilidade do 

ecodesenvolvimento, sistematizadas pelo mesmo autor: 

• Sustentabilidade Social: uma civilização com maior equidade na distribuição de 

rendas e bens, reduzindo o distanciamento e as discrepâncias entre as camadas 

sociais; 

• Sustentabilidade Econômica: a eficiência deve ser medida em termos macrossociais 

e não através de critérios microeconômicos de rentabilidade empresarial; 

• Sustentabilidade Ecológica: obtida através da racionalização do aporte de recursos, 

com a limitação daqueles esgotáveis ou danosos ao meio ambiente; redução do 

                                                 
24 Eco-desenvolviimento como novo conceito parte da crítica à visão economicista e ao 
desenvolvimentismo. O economicismo sendo aquela visão unilateral da realidade, 
desconsiderando qualquer dimensão inerentemente a ela, ao passo que ao 
desenvolvimentismo, no plano prático, implica a concepção de políticas de desenvolvimento 
embasadas apenas no crescimento econômico, não levando em conta os aspectos sociais e 
ambientais. Não desejamos enveredar nesta questão, mas apenas deixar claro que 
crescimento econômico não é sinônimo de desenvolvimento econômico.  
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volume de resíduos, por meio da conservação de energia e práticas de reciclagem; 

pesquisas em tecnologias ambientalmente mais adequadas e implementação de 

políticas de proteção ambiental; 

• Sustentabilidade Geográfica ou Espacial: pressupõe evitar a excessiva concentração 

geográfica de populações, de atividades e do poder. Busca uma relação mais 

equilibrada cidade/campo. 

•Sustentabilidade cultural: significa traduzir o “conceito normativo de 

ecodesenvolvimento em uma pluralidade de soluções particulares, que respeitem as 

especificidades de cada ecossistema, de cada cultura e de cada local”. 

 Reforçando suas idéias Sachs (1986, p.110), define ecodesenvolvimento como 

o “desenvolvimento socialmente desejável, economicamente viável e ecologicamente 

prudente”. Na sua forma mais simples, verifica-se que o Ecodesenvolvimento implica 

transformar o desenvolvimento numa soma positiva com a natureza, propondo que 

este tenha por base o tripé: justiça social, eficiência econômica e prudência ecológica. 

A qualidade social é medida pela melhoria do bem estar das populações menos 

favorecidas e qualidade ecológica pela solidariedade com as gerações futuras. Cabe, 

lembrar, aqui, implicitamente nessa concepção de Ecodesenvolvimento está uma 

crítica da sociedade industrial e do modelo de modernização industrial a ser seguido 

pelas regiões do Terceiro Mundo, ainda não desenvolvidas.  

 Historicamente, podemos levar em consideração que os debates em torno do 

ecodesenvolvimento representaram os primeiros passos para o novo conceito de 

desenvolvimento sustentável, proposto no Relatório Brundtland (1987), conforme 

referenciado anteriormente. Não é a toa que Buarque (2004), entre outros, 

reconhecem Ignacy Sachs o precursor do desenvolvimento sustentável. 

 Esse fato abre caminho para ressaltarmos que a expressão desenvolvimento 

sustentável não é aprovada por Sachs (1995). Pois este autor acredita que ela pode 

gerar confusões com o antigo conceito dos economistas sobre o crescimento auto-

sustentado, e ressalta que o termo crescimento não pode ser confundido com 
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desenvolvimento. Cavalcanti (2002, p. 38) não se contrapõe a esta expressão dentro 

da mesma lógica de Sachs, portanto, pondera que “a noção de desenvolvimento 

sustentável representa uma alternativa ao conceito de crescimento econômico, 

indicando que, sem a natureza, nada pode ser produzido de forma sólida”. Fato esse 

também defendido por Binswanger (2002) ao associar o crescimento econômico ao 

crescimento material e quantitativo da economia, enquanto que o desenvolvimento 

sustentável qualifica o crescimento, vinculando o desenvolvimento econômico à 

preservação do meio ambiente. 

 Isto não somente parece, mas, de fato significa reconhecer que por muito 

tempo, acreditou-se que o crescimento econômico pudesse traduzir-se em 

desenvolvimento econômico. O equívoco dessa crença foi demonstrado por Ignacy 

Sachs, para quem “está mais que visto que o crescimento, embora necessário, não é 

[...] condição suficiente para o desenvolvimento. Dependo das circunstâncias, tanto 

pode trazer consigo o bom desenvolvimento, como também pode acarretar o chamado 

mau desenvolvimento, expressos ambos em função dos impactos que provocaram na 

qualidade de vida do povo” (SACHS, 1986, p. 71-72). 

 Ainda em relação a isso, cabe acrescentar que o crescimento é condição 

indispensável para o desenvolvimento, mas não condição suficiente, afirma Resende 

(2006). Em outros termos o que importa é dizer que pode haver crescimento sem 

desenvolvimento e aí neste sentido nos reportarmos ao Franco (2002) quando 

assinala que seria razoável fazer uma distinção entre economia de crescimento e 

economia de desenvolvimento. Para este autor economia de desenvolvimento é 

aquela onde o foco está na dinamização social ao passo que a economia de 

crescimento o foco está sobre o aumento absoluto do valor do que é produzido. Com 

efeito, já afirmava o Relatório de Brundtland que crescimento econômico sem melhorar 

a qualidade de vida das pessoas e das sociedades não poderia ser considerado 

desenvolvimento. 



Dissertação de Mestrado – PPSC/UFRN                                        MACEDO, J. C. 
 

88

 Ainda, sob os conteúdos da Agenda 21 Global, especialmente ao que concerne 

ao seu Capítulo 28, o qual é um capítulo específico para os municípios quando se 

refere que cabe a esse nível de poder e gestão a coordenação do processo de 

construção de Agendas 21 Locais: iniciativas das autoridades locais em apoio à 

Agenda 21, é um caso típico dentre os 40 capítulos da Agenda 21 Global em que a 

responsabilidade na formulação e implementação de políticas está atrelada 

substancialmente ao governo municipal. De forma como o próprio capítulo assinala 

grande parte dos problemas levantados pela Agenda 21 Global tem suas raízes no 

âmbito local, exigindo iniciativas governamentais e da comunidade local. Está claro o 

reconhecimento dessa Agenda de que o desenvolvimento sustentável e a proteção do 

meio ambiente só seriam viáveis com o apoio destes segmentos, por isso há 

recomendação de que os municípios iniciassem suas Agendas 21 Locais. É cada vez 

maior a resolução dos problemas em nível local, pois é nesse patamar que as grandes 

questões sociais, econômicas e ambientais têm maior impacto e onde o cidadão tem 

maiores possibilidades de participar da vida pública da sua comunidade. Assim, torna-

se necessário, contudo, contextualizarmos esse tipo de Agenda, a fim de que possa 

ser compreendida como processo participativo. 

 

 

3.3 Agenda 21 no âmbito Local   

 

 O conceito de Agenda Local surgiu, em 1991, como uma estrutura de trabalho 

que viabilizasse o engajamento dos governos locais nas decisões da Conferência 

Mundial no Rio de Janeiro, em 1992, e, foi definido durante a fase preparatória para a 

Conferência, devido a proposituras do ICLEI propiciando sua integração ao documento 

final, a Agenda 21. Este Conselho surgiu em 1990, em atendimento às orientações 

contidas no âmbito do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, da ONU, 

com vistas a mobilizar e atender o movimento mundial de construção do 
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desenvolvimento local sustentável. Sua sede encontra-se na cidade de Toronto, 

Canadá e tem um caráter consultivo da ONU. É uma agência internacional para 

governos locais, onde agrega mais de 350 membros filiados em todo o mundo, diga-se 

de passagem, que hoje este número pode está bem maior. Seu foco maior de atuação 

tem sido a formação de pessoas e capacitação, bem como fornecer apoio técnico e 

cooperação aos municípios que desejam implementar políticas locais de 

desenvolvimento sustentável. Conforme pesquisa 25 realizada entre novembro de 2000 

e dezembro de 2001 pelo ICLEI, mais de 6.000 governos locais distribuídos num total 

de 113 países vêm incorporando a Agenda 21 Local como um trabalho de boa 

governabilidade, e direcionado para a busca dos objetivos recomendados ao 

desenvolvimento sustentável. 

 Para o Ministério do Meio Ambiente (2003, p. 31) Agenda 21 Local:  

                                       É um processo participativo multissetorial de construção de um 
programa de ação estratégico dirigido às questões prioritárias para o 
desenvolvimento sustentável local. Como tal, deve aglutinar os 
vários grupos sociais na promoção de uma série de atividades no 
nível local, que impliquem mudanças no atual padrão de 
desenvolvimento, integrando as dimensões sócio-econômicas, 
político-institucionais, culturais e ambientais da sustentabilidade. 

  
 

Para Silva & Braga (2002, p. 57) a Agenda 21 Local apresenta-se como um 

processo permanente de mobilização e educação da população em torno das 

questões relacionadas com a sustentabilidade municipal. 

Neste cenário, explicitamente está definido que o processo de construção da 

Agenda 21 Local representa uma possibilidade e abertura política para os diversos 

atores sociais influenciarem na tomada de decisões locais quanto à busca de políticas 

públicas de sustentabilidade para o desenvolvimento econômico local. Assim, 

viabilizando a consolidação do processo democrático participativo, uma vez que a 

convocação para a elaboração das Agendas 21, entretanto, depende da democracia 

participativa e da mobilização social de todos os setores da sociedade civil, conforme 
                                                 
25 Esta pesquisa tinha como objetivo realizar um levantamento global, atualizando os 
progressos feitos na implementação da Agenda 21 Local em todas as cidades do mundo. 
Convém ressaltar que por ocasião da Rio + 10, em 2002, esta pesquisa foi apresentada. 
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recomendação da Agenda 21 Global. Neste sentido, vislumbra que a construção da 

Agenda 21 Local fundamenta-se na concepção de que a democracia participativa é 

não somente necessária, mas também suficiente para exercer a devida influência 

sobre o processo de tomadas de decisões, havendo desta forma, uma mudança nas 

relações de poder. 

Em conformidade ao Ministério de Meio Ambiente (2003, p. 32) o objetivo 

básico da Agendas 21 Local é a “formulação e implementação de políticas públicas, 

por meio de metodologia participativa, que produza um plano de ação para o alcance 

de um cenário de futuro desejável pela comunidade local e, que leve em conta a 

análise das vulnerabilidades e potencialidades de sua base econômica, social, cultural 

e ambiental”. 

A política pública, em função de o processo ser participativo, havendo 

representatividade significativa e contribuições relevantes desses representantes da 

sociedade, tende a gerar um maior nível de comprometimento da comunidade, do que 

a política de governo. Neste sentido é bom deixarmos claro que a política de governo 

é aquela onde o processo se dar pela construção do próprio governo, de um modo 

geral reflete a percepção ou o interesse de governantes, nem sempre em sintonia com 

os interesses da sociedade ao passo que a política pública é resultado de um 

processo participativo, no qual o poder público e a sociedade estabelecem diretrizes 

para a administração de questões de interesse social. 

A bem da verdade, as políticas públicas não podem ser encaradas mais 

isoladamente. Elas, portanto, precisam integrar ações e esforços de todo o poder 

público e sociedade civil. Pois o cenário atual faz surgir à necessidade de novas 

formas de participação, com a Agenda 21 Local, novos atores sociais são oficialmente 

incluídos na formação do processo de construção de políticas públicas de 

desenvolvimento sustentável, enquanto se abordava a idéia de que os governos são 

praticamente os únicos responsáveis e iniciadores desse processo. Nesta direção, é 

fundamental citarmos Proops (2002, p. 107), quando aponta que “é necessário que a 
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política derive da participação, porque o caminho para sustentabilidade requer como 

pré-requisito fundamental, um consenso no seio da sociedade”. 

Com efeito, é importante, porém, não esquecermos de que a participação 

substantiva da sociedade civil é aí imprescindível, justamente para se estabelecer um 

conjunto, socialmente, identificados de problemas, objetivos e soluções para que o 

poder público assim exerça seu papel de formulador e implementador das políticas 

públicas.  Não esquecendo ainda, há um fator que vai determinar o sucesso ou 

insucesso de uma política pública é o seu público-alvo, ou seja, no momento em que 

esse instrumento de ação do Estado é formulado, devem ser levados em conta os 

reais desejos e necessidades da população atingida, para que dessa forma esta possa 

cobrar das autoridades a real eficácia e eficiência da política. 

A Agenda 21 é explícita ao exigir que o desenvolvimento sustentável seja 

baseado na participação democrática. Um processo de Agenda 21 Local não é de 

responsabilidade apenas das autoridades municipais, mas um programa de ação de 

todos e para todos, seja como organização, seja como cidadão. O que nos importa 

deixa evidente, por enquanto, é o seguinte: Agenda 21 Local traz no seu bojo a 

inclusão da sociedade civil como protagonista do processo de desenvolvimento local 

sustentável, representando assim um marco estratégico da participação popular na 

construção de políticas públicas. Até porque o desenvolvimento sustentável depende 

tanto de definições de políticas públicas quanto de ações cotidianas. 

 Resgatando a idéia da “sociedade ativa”, desenvolvida por Etzioni (apud 

KUSTER, 2003, p. 90), “ser ativo significa ser responsável, ser consciente, ser 

engajado e ter poder, enquanto ser passivo significa ser dominado”. Daí assinalarmos 

que uma participação efetiva só é possível na definição de prioridade na medida em 

que a sociedade civil deve participar do processo decisório travestida da condição de 

ser ativo. Afinal, a população pode agir diretamente em defesa de seus interesses, 

saindo da daquela velha postura em que essa defesa, historicamente, deu-se sempre 

por delegação.  
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Nas diretrizes que orientam para a construção das Agendas 21 Locais, o 

fundamental ao processo é a criação de um plano de ação (eixo básico). Esse 

processo precisa estar apoiado numa metodologia de planejamento cujos princípios 

constitutivos são: 

• Participação; 

• Co-responsabilidade; 

• Compartimento de poder; 

 • Transparência. 

Nestas condições, há de concordarmos que na esfera local a Agenda oferece 

uma oportunidade ímpar para a realização de uma gestão partilhada, se consideradas 

esses princípios. Gestão partilhada, entendida aqui, como um tipo de gestão na qual 

incorpora a idéia de participação direta do cidadão em processos decisórios sobre a 

vida pública.  O que, por conseguinte, a participação é imprescindível e necessária 

para efetivação dos interesses coletivos. 

De toda forma, o planejamento participativo é vital. Por meio da Agenda 21 

Local o município poderá elaborar e executar seu planejamento para o futuro melhor. 

Definir uma Agenda 21 Local voltada ao alcance do Desenvolvimento Sustentável para 

o município pode ser uma possibilidade de avançar na tomada de consciência coletiva 

dos indivíduos sobre o papel ambiental, econômico, social e político que 

desempenham em seu bairro, comunidade, cidade ou país, bem como se pode 

aumentar muito os níveis de participação popular através de mecanismos inspirados 

pela democracia direta. Pois consideramos, entretanto, um aspecto fundamental, na 

agenda 21 Local, é que a participação é vista como um instrumento, pelo qual se pode 

contribuir na construção da cidadania e consequentemente por uma cultura política 

participativa. 

Conforme recomendações do Ministério do Meio Ambiente (2003), o 

documento final elaborado pelo processo de construção da Agenda 21 Local deverá 

refletir uma estratégia particular, definida a partir dos parâmetros e dos problemas 
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locais, buscando o desenvolvimento sustentável com as seguintes características 

abaixo relacionadas:  

• ter clareza e precisão;  

           • identificar as principais questões e metas a serem alcançadas, com           estratégias 

de ação de cada tema, de acordo com os entraves identificados no diagnostico 

elaborado durante o processo de construção da Agenda;  

• relacionar organizações e setores envolvidos; 

• definir as responsabilidades de cada um; 

• estabelecer prazos para as ações;  

   • definir formas de acompanhamento das ações e avaliações de desempenho. 

Para tanto, uma coisa é certa, não é difícil pensarmos o desenvolvimento 

sustentável como uma alternativa possível e necessária para que se contemplem 

respostas à transformação da realidade que se pretende inserir nas Agendas 21, pois 

o nosso dia-a-dia mostra que precisamos construir um modelo de desenvolvimento o 

qual todas as pessoas e demais seres vivos tenham seu espaço de sobrevivência. 

Assim, reforçando essa perspectiva podemos, portanto, assinalar que as Agendas 21 

locais devem ser entendidas como as possíveis Agendas de mudanças, onde a 

população local deve se engajar nestes processos na busca do desenvolvimento 

sustentável. Dessa forma, imprescindível se faz pensar que o desenvolvimento 

sustentável é de todas as pessoas, por todas as pessoas e para todas as pessoas, 

logo o entendimento acerca de desenvolvimento sustentável traz no seu bojo a 

participação e aí, neste sentido, não poderíamos deixar de realçar essa consideração 

com que afirma Bell & Morse (apud SILVA, 2005, p.20), “sem pessoas não há 

desenvolvimento sustentável”. 

Contextualizando um pouco a realidade das Agendas 21 Locais a nível 

internacional, segundo levantamento realizado pelo ICLEI para apresentação à Cúpula 
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Mundial de Joanesburgo 26 foi verificado que o continente europeu abarca o maior 

número de iniciativas de Agenda 21 Local, com mais de cinco mil municípios 

engajados, correspondendo a mais de 80% dos resultados mundiais. O resultado final 

apresentou a implantação de um total de 6416 Agendas 21 Locais, distribuídas em 

113 países. Isso representa um aumento considerável desde a pesquisa realizada 

para a Cúpula Mundial Rio+5, quando somente o ICLEI constatou-se que 1.800 

autoridades locais de todo mundo teriam iniciado seus processos de elaboração de 

Agendas 21 Locais. E uma das explicações a ressaltar em relação a esse elevado 

número de Agenda 21 Local na Europa é que pode ser o estabelecimento de um 

processo democrático verdadeiro, onde a sociedade já tenha incorporado à tradição 

participativa nas políticas públicas, prescritos na democracia participativa da maioria 

dos países europeus, assim como o apoio dos governos nacionais. Para constatar tal 

fato, entre outros exemplos, podemos destacar a realidade da Suécia que já se 

encontra com 100% das suas cidades com as Agendas Locais construídas e o Reino 

Unido com mais de 60 % também construídas. O que implica dizer que essas cidades 

já estão sendo administradas sob as diretrizes da Agenda 21 Local. 

Em relação ao Brasil já se encontram algumas experiências municipais 

relevantes e bem sucedidas em relação a AG21L, mesmo que em número menor, 

evidentemente, comparados aos países europeus. É sabido que essas experiências 

brasileiras de Agenda Local vêm ocorrendo de modos bem diferente, dependentes do 

contexto político de cada municipalidade, e principalmente do nível de organização 

local da população. 

                                                 
26 Joanesburgo, na África do Sul, realizou em 2002, a Conferência Mundial sobre 
Desenvolvimento Sustentável, também denominada de Rio+10. Este evento teve como objetivo 
renovar compromissos políticos e revelar as áreas da Agenda 21 que requerem revisão, bem 
como identificar novos problemas surgidos nos últimos 10 anos, não previstos na Rio 92. A 
realização dessa Conferência é resultado da avaliação realizada em 1997, durante uma sessão 
especial da Assembléia geral das Nações Unidas, chamada Rio+5, quando foram detectadas 
lacunas da Agenda 21, tais como: a necessidade de ratificação e implementação mais eficiente 
das convenções e acordos internacionais referentes ao Meio Ambiente e Desenvolvimento, 
sobretudo em relação aos temas equidade social e redução da pobreza. 
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 Vale a pena, aqui, mencionar, por exemplo, a afirmação de Batista (2002, p. 

19) quando diz que “o atual governo federal, em conformidade com o objetivo 13, da 

Agenda Brasileira, aumentará a meta de 225 processos de Agendas 21 locais, hoje, 

existentes, para 1500 em quatros anos”. 

 Essa atitude sinaliza para o fato de que o governo federal tem um papel 

preponderante no que diz respeito à formulação e implementação das Agendas 21 

Locais, em particular o caso brasileiro que incorporou a idéia de que para se alcançar 

o desenvolvimento sustentável é necessário o desdobramento das Agendas Global e 

Brasileira 27 em Agendas 21 Locais, já que estas são concebidas para criar planos de 

ação que resolvendo os problemas localizados, por conseqüência, se somarão para 

ajudar a alcançar os resultados globais. Com efeito, é bom lembrarmos da máxima 

defendida pelos ambientalistas que de certa forma sintetiza essa perspectiva: “pensar 

globalmente e agir localmente”. 

Segundo dados mais recentes colhidos por meio eletrônico, o MMA (2006) 

informa que há 544 iniciativas voltadas as Agendas 21 Locais, sobretudo aquelas 

financiadas pelo próprio Ministério do Meio Ambiente, onde seguem a orientação 

metodológica de que o envolvimento da população na construção da Agenda 21 Local 

é mais do que essencial e necessária para se buscar as políticas para o 

Desenvolvimento Sustentável. Há um fato a ressaltar em relação a essas iniciativas é 

que regionalmente 42% encontram-se no Sudeste, 25% no Nordeste, 12% no Sul, 

11% no Norte e 10% no Centro Oeste. 

Destas, nos reportaremos à experiência do Município de Parnamirim, no Rio 

Grande do Norte, de interesse mais imediato para o presente estudo. 
                                                 
27 O Brasil como um dos signatários da Agenda 21 Global, passa em 1997, ainda que 
tardiamente, a empreender os primeiros esforços para construção de sua Agenda 21. Levando 
quase uma década de lutas, envolvendo grandes momentos de discussões de problemas e 
potencialidades junto aos vários segmentos organizados da sociedade brasileira nos diferentes 
lugares desse país, bem como propostas de soluções referentes às diferentes dimensões 
imprescindíveis a qualidade de vida dos cidadãos (econômicas, ambientais, culturais, sociais e 
políticas). E finalmente em 2002 foi possível consolidar um trabalho que indica caminhos, 
apesar de ser desafiante, para o Brasil do Século XXI. Não se pode negar que o processo de 
construção da Agenda 21 Brasileira revela uma realidade jamais vista no país após a 
constituição de 1988: a mais ampla experiência de planejamento participativo. 
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A despeito de contextualizar melhor o papel da Agenda 21 Local, gostaríamos 

apenas de sintetizar parâmetros que parecem relevantes à condução do processo de 

construção da AG21L: 

• AG21L deve ser um processo democrático e participativo, construído com base no 

consenso e no potencial da população local; 

• AG21L deve abordar essencialmente a questão da qualidade de vida da população 

local; 

• AG21L deve ter uma compreensão clara do Desenvolvimento Sustentável, 

permeando todas as dimensões da vida (econômica, ambiental, social, cultural, 

política e institucional); 

• AG21L deve incluir vários projetos e ações que reflitam a essência das estratégias do 

plano e que deve ser efetivamente implementada. 

 

 

3.4 AG21L no Município de Parnamirim 
 

3.4.1 Caracterização do Município de Parnamirim 
 
3.4.2 História 
 
 A palavra Parnamirim é de origem tupi-guarani que na língua indígena significa 

“rio pequeno”. Nessa localidade surgiram os primeiros sinais de povoamento e 

evolução. Era a época da expansão da aviação comercial e chegava ao Estado uma 

comitiva francesa comandada pelo aviador Paul Vechet, com o objetivo de construir 

um campo de pouso e decolagem nas proximidades de Natal. Ele mesmo escolheu 

uma planície conhecida como Tabuleiro de Parnamirim como melhor local para a 

instalação do aeródromo. O proprietário do terreno, o português João Machado, fez a 

doação da área. 
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 O campo de pouso de Parnamirim, base principal para a fundação da futura 

cidade, foi inaugurado no dia 14 de outubro de 1927, com a aterrissagem do avião 

Nurgesser-ET-COOL, pilotado por Josep-Le-Brix e Diendonne Costes. No mesmo ano 

o avião Laté-25, estabelecia a linha aeropostal, dando registro definitivo ao campo de 

pouso. Na época da II Guerra mundial, os franceses saíram da área e o campo de 

pouso de Parnamirim passou a exercer uma forte atração sobre os países do 

chamado bloco Aliado, tendo à frente os Estados Unidos. O interesse internacional era 

devido à estratégia localização do campo de aviação, situado na chamada “esquina do 

continente”. Em 1941, o Brasil e os Estados Unidos, após várias negociações, 

fecharam um acordo, incluindo Parnamirim no projeto de estratégia bélica coordenado 

pelos americanos, e através do Decreto-Lei nº. 4.142, assinado pelo então presidente 

Getúlio Vargas, criou-se a Base Área Brasileira, em Parnamirim, no ano de 1942. 

Também, aí os americanos construíram “Parnamirim Sield” que servia de base área 

aos aliados até o final da Segunda Guerra Mundial. 

 De um encontro histórico entre os presidentes Getúlio Vargas, do Brasil e 

Franklin Roosevelt, dos Estados Unidos em 1943, ficou estabelecido, entre outras 

coisas, um acordo para que fosse construída uma base militar americana e outra 

brasileira, ao redor do antigo campo de pouso. Foi, também nesse ano, exatamente no 

dia 03 de novembro, que Parnamirim passou a categoria de Vila, pertencente a Natal. 

 Com a chegada de operários vindos de diferentes lugares do Estado e da 

própria dinâmica natural das organizações militares, brotava em Parnamirim um forte 

núcleo populacional o que já lhe dava ares de cidade que se desenvolvia e ao mesmo 

tempo acompanhava o subir e descer dos aviões de guerra, os comentários 

triunfantes, as angústias próprias desses tempos, a fé no sucesso, e a vitória que a 

história reservou. A cidade continuava a desenvolver-se, começavam os tempos de 

paz com o fim da Segunda Guerra Mundial, em 1945. De 23 de novembro de 1945 a 

23 de dezembro de1948, foi o tempo em que levou Parnamirim a condição de distrito 

de Natal. E somente dez (10) anos mais tarde, por meio da Lei nº. 2.325/58, o distrito 
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de Parnamirim se desmembra da capital, Natal, tornando-se conhecida mundialmente 

como a “Cidade Trampolim da Vitória”. 

 A Assembléia Legislativa, em 06 de julho de 1973, aprova a Lei nº. 4.278 

mudando o nome do município de Parnamirim para “Eduardo Gomes”, sem se quer 

pensar em fazer um plebiscito para saber a opinião da população. A população local 

insatisfeita e revoltada com essa mudança súbita e arbitrária do nome da Cidade 

continuou a chamá-la pelo nome de Parnamirim, tal qual foi institucionalizada e 

reconhecida, historicamente. 

 Após 14 anos, o movimento pela volta do nome da cidade saiu das sombras e 

voltou às ruas por meio de um abaixo-assinado, de iniciativa do comerciante José 

Siqueira de Paiva, o qual conseguiu obter mais de 4.000 assinaturas. Isso de certa 

forma influenciou muito no cenário político local e estadual a ponto de que em 25 de 

julho de 1987, o Deputado Estadual Ruy Barbosa apresentou um projeto a Casa 

Legislativa pelo retorno do nome de Parnamirim ao município, sendo aprovado pela 

Assembléia legislativa apenas no dia 06 de agosto do mesmo ano, através da Lei 

Estadual nº. 5.601. 

 Parnamirim possui uma extensão territorial de 129 Km², equivalente a somente 

a 0,24% da superfície estadual, e distante 12 km de Natal, capital do Estado do Rio 

Grande do Norte. Faz limites com Natal ao Norte, com São José de Mipibu e Nísia 

Floresta ao Sul, Oceano Atlântico ao Leste e com Macaíba a Oeste. Na figura 1, 

inserida a seguir, é mostrado a posição geográfica de Parnamirim em relação aos 

demais Municípios do RN. 

 De acordo com o Censo 2000 (IBGE), o município de Parnamirim apresentava 

uma população fixa de 124.690 habitantes, sendo a população urbana de 109.139 

pessoas e a rural de 15.551 habitantes, o que indica uma taxa de urbanização 

municipal de 87,53%. Todavia, é importante considerar que o aludido município 

vivencia acelerado crescimento populacional nos últimos anos, onde não podemos 

deixar de ressaltar que se chega a falar, hoje, em 170 mil habitantes. Embora o IBGE  
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não reconheça totalmente urbano o município de Parnamirim, porém de acordo com o 

Plano Diretor de Parnamirim de 2000 28, elaborado pela Prefeitura Municipal e 

aprovado pela Lei nº. 1058, em seu artigo 24, considera-se zona urbana todo o 

território do Município de Parnamirim. 

 A população de Parnamirim se distribui em 16 bairros, os quais podem ser 

observados na figura 2.  

 A projeção elaborada pelo IBGE para o ano de 2004 apontou uma população 

de 156.181 habitantes. Na prática, isso traduz, em números absolutos, um aumento de 

mais de 40 (quarenta) mil habitantes. Em termos relativos, o município teve um 

incremento de 12,5% da sua população total (gráfico 01). Um dado, ainda a ressaltar, 

conforme IBGE (2000), é que na sua maioria a população é predominantemente de 

jovens, isto é, todo esse contingente populacional encontra-se na faixa etária de 20-30 

anos de idade.  

Gráfico 01 – Estimativa populacional do período de 2000/4 de Parnamirim 
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Fonte: IBGE, 2004. 

 

 

                                                 
28  O Plano Diretor de Parnamirim na época da pesquisa estava em processo de revisão. 
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 O quadro 02 apresenta os anos de criação dos 16 bairros de Parnamirim, as 

leis que os oficializaram e o contingente populacional de cada bairro. 

 

Quadro 02 - Bairros, segundo ano de criação, dispositivo legal e população. 

  

Bairros Ano de 
Criação 

Dispositivo Legal População 

Nova Parnamirim 29 2004 Lei de Nº. 1222/2004 24.952 

Emaús 1993 Lei de Nº. 0783/1993 11.749 

Parque de Exposições 1993 Lei de Nº. 0783/1993 3.815 

Monte Castelo 1993 Lei de Nº. 0783/1993 8.469 

Centro 1993 Lei de Nº. 0783/1993 5.378 

Passagem de Areia 1993 Lei de Nº. 0783/1993 10.952 

Rosa dos Ventos 1993 Lei de Nº. 0783/1993 8.871 

Vale do Sol 1993 Lei de Nº. 0783/1993 4.446 

Santa Tereza 1993 Lei de Nº. 0783/1993 4.267 

Santos Reis 1993 Lei de Nº. 0783/1993 7.857 

Cohabinal 1993 Lei de Nº. 0783/1993 3.890 

Boa Esperança 1993 Lei de Nº. 0783/1993 5.471 

Jardim Planalto 1993 Lei de Nº. 0783/1993 4.872 

Liberdade 1993 Lei de Nº. 0783/1993 4.150 

Parque do Jiqui30 2003 Lei de Nº. 1213/2003 - 

Distrito Litoral 1993 Lei de Nº. 0841/1993 - 

 
Fonte: Elaboração do Autor, a partir dos dados coletados na pesquisa. 

 

 

 É importante assinalar, igualmente, que esse crescimento acelerado da 

população está muito relacionado à dinâmica urbana e econômica da área 

metropolitana de Natal, da qual Parnamirim faz parte juntamente com mais oito 

                                                 
29 Convém esclarecer que esse bairro foi criado a partir da junção dos antigos bairros dos 
Parques dos Eucaliptos (população de 14.363) e do Pitimbu (população de 10.589). 
 
30  Não foi possível fornecer as populações concernentes aos bairros Parque do Jiqui e Distrito 
Litoral, uma vez que o site (www.rn.gov.br) da Prefeitura Municipal de Parnamirim não dispõe 
desses dados. 
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municípios (Ceará Mirim, Extremoz, São Gonçalo do Amarante Macaíba, São José do 

Mipibu, Nísia Floresta, Monte Alegre e Natal), e por conseqüência encontra-se como o 

segundo município de maior população da Região Metropolitana de Natal (RM) 31, 

correspondendo 11,95% da RM, com taxa de crescimento anual de 7,82%. 

 Neste sentido, não podemos perder de vista que muitos dos problemas 

existentes, sobretudo os urbanos, verificados não se limitam apenas exclusivamente a 

tal município. Vale a pena assinalar, neste aspecto, que para muitos estudiosos na 

área é praticamente impossível a realização de políticas públicas sem a cooperação 

intermunicipal, já que os problemas se tangenciam e suas soluções dependem de 

ações compartilhadas. Não fechando, ainda, os olhos para o fato de que se trata de 

um município conurbado em parte com Natal, determinando assim grandes 

conseqüências que afetam a qualidade de vida da população local. 

 A quem considere, mesmo diante de tantas possibilidades, que Parnamirim não 

apresenta tantos problemas socioambientais32, mas contrariamente a esta idéia já é 

possível se deparar com outra realidade de pelos menos daquela referente há duas 

décadas. Verificamos uma realidade que Parnamirim vivencia atualmente em termos 

de problemas existentes nos seus diferentes bairros33. O quadro abaixo revela os 

principais problemas, apontando de fato, tal situação.   

 

 

 

 

 

                                                 
31 A Região Metropolitana de Natal foi criada em 16 de janeiro de 1997, com uma população 
total de 1.043.321, superfície de 1907 Km² e densidade 547 hab/Km². (GOUVÊA, 2005). 
 
32 Neste aspecto, socioambiental, designa a relação de interdependência entre Sociedade e 
Meio Ambiente. 
 
33 Realizamos pesquisa direta em Parnamirim, cuja metodologia e resultados mais amplos 
serão mostrados mais adiante. 
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Quadro 03 – Problemas, segundo o maior número de ocorrência. 

PROBLEMAS OCORRÊNCIA 

Falta de iluminação Pública em várias ruas 50 
Falta de Saneamento Básico 45 
Desemprego 40 
Falta de Ensino Profissionalizante 35 
Falta de Pavimentação 35 
Falta de Policiamento (Segurança Pública) 30 
Saúde Pública Precária  30 
Violência (estupro, roubo e drogas) 30 
Água servida nas ruas 30 
Lixo nas calçadas e ruas 28 
Deficiência dos transportes coletivos 26 
Esgoto a céu aberto 25 
Crescimento urbano desordenado 24 
Poluição (sonora e do ar) 20 
Proliferação de moscas 20 
Pobreza 19 
Falta de Arborização nas praças  18 
Poluição do Rio Pitimbu 15 
Fornecimento precário da água 15 
Fome 15 
Sinalização Deficitária 15 
Transportes Alternativos em condições precárias 14 
Coleta de Lixo Irregular 14 
Ensino Público Municipal de má qualidade  13 
Falta de Área de lazer 13 
Falta de Moradia 13 
Falta de Telefone Público 12 
Poluição do Riacho Água Vermelha  10 
Desmatamento 10 
Construtoras não respeitam o Meio Ambiente 10 

Fonte: Coleta direta de dados.    
   

 

 Conforme quadro acima, observamos que existem uma maior diversidade de 

problemas sociais, ambientais, econômicos, institucionais e políticos. Verificamos 

ainda, que um dos maiores problemas está no saneamento básico, tendo como o mais 
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deficitário a questão do esgotamento sanitário.  O número de domicílios no ano 2000 

beneficiados com o saneamento básico foi de 31.790, sendo 28.087 na área urbana e 

3.703 na área rural (IDEMA, 2005). Os dados mostram a questão de forma bastante 

preocupante e que não é demais lembrar que as políticas públicas existem como 

instrumentos de que o governo se utiliza para garantir o bem estar da sociedade. Cabe 

aqui destacar que as políticas públicas, além de se constituírem em instrumentos de 

ação do governo, são meios de que este se utiliza para que possa alcançar 

determinado objetivo coletivo. Enfim, isto nos faz pensar que todas as políticas 

públicas no âmbito do município devem ter como critério decisório a capacidade de 

modificar a qualidade de vida da população local, e que Agenda 21 Local apresenta-se 

como uma necessidade premente para construção dessa mudança. 

 É interessante verificarmos que dos problemas identificados os de maiores 

ocorrências estão voltados para o componente social e econômico, onde o 

componente ambiental não aparece com tanta relevância. Isto, de certo modo, revela 

que as percepções em relação aos problemas locais identificados enquadram-se 

sobre diferentes dimensões. O que implica positivamente na compreensão do que seja 

uma Agenda 21Local direcionada para a sustentabilidade.  

 A Câmara Municipal compõe-se de doze vereadores, onde o quadro partidário 

hoje, pode ser descrito da seguinte forma: 01 (um) do PFL, 02 (dois) do PMDB, 01 

(um) do PP, 01 (um) do PHS, 03 (três) do PDT e 04 (quatro) do PSB. Para o Tribunal 

Regional Eleitoral (2005) a população politicamente ativa, ou seja, aquela apta a 

exercer sua cidadania política, através do voto, é de 73.704 cidadãos, correspondendo 

46% da população absoluta do município. 

  Economicamente Parnamirim vive da indústria, do turismo, da agropecuária, da 

pesca, da extração vegetal da silvicultura e da administração pública. Indústria e 

turismo são duas atividades econômicas que vêm configurando-se como grandes 

vocações em expansão no município: o turismo que se tem apresentado como uma 

atividade importante tanto do ponto de vista local como estadual. Nesta direção 
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podemos ressaltar alguns aspectos que evidenciam esse município, de fato, para uma 

vocação turística: caracteriza-se por uma extensa área litorânea, onde encontramos 

praias belíssimas com insolação durante 300 dias do ano, a exemplo temos Cotovelo 

e Pirangi do Norte, na qual esta última, digo, distrito de Pirangi do Norte, encontra-se o 

maior cajueiro do mundo com uma área de aproximadamente 7.500 m² ; a Barreira do 

Inferno, primeira base de lançamento de foguetes da América do Sul; as Dunas, 

realização para os famosos passeios de buggy, além de uma rica gastronomia. E o 

setor industrial que vem desempenhando uma relevância econômica bastante 

significativa frente à instalação do Centro Industrial Avançado (CIA), possibilitando 

novos empreendimentos de suma importância para a geração de emprego e renda no 

município e por conseqüência o incremento da economia local. 

  O município de Parnamirim encontra-se com 84,04% do seu território inserido 

na Bacia Hidrográfica do Rio Pirangi e 15,17% na Faixa Litorânea Leste de 

Escoamento Difuso. Há em seu território mais dois importantes Rios: Pium e Pitimbu, 

bem como alguns Riachos: Taborda ou Cajupiranga, Água Vermelha ou 

Cajupiranguinha, Ponte Velha, Lamarão e Mendes. Entretanto, cabe, aqui, mencionar, 

conforme a pesquisa de campo que esses rios, sobretudo o Pitimbu tem sofrido uma 

terrível ação antrópica.  

  O tecido associativo limita-se a certos setores da sociedade (pequenos 

produtores rurais e urbanos, funcionários públicos, igrejas católicas e evangélicas e 

moradores de bairros). De acordo com a Secretaria Municipal de Assistência Social 

(2005), existem atualmente em Parnamirim aproximadamente mais de 20 entidades 

sociais registradas no Conselho Municipal de Assistência Social. Além desses tecidos 

há outras expressões associativas ligadas aos Partidos, Sindicatos, Categorias 

Profissionais e Cooperativas. Essa realidade nos aponta para uma pequena 

propensão associativa no Município. Entretanto, revela diferentes caminhos 

construídos, ou seja, mecanismos de participação para o exercício da cidadania. 
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  Cabe destacar ainda, a existência de outros mecanismos institucionalizados de 

participação da população, como por exemplo, os Conselhos Gestores: Conselho 

Municipal de Desenvolvimento Rural, Conselho Municipal de Assistência Social, 

Conselho do FUNDEF, Conselho Municipal de Alimentação Escolar, Conselho 

Municipal de Educação e Conselho Municipal de Turismo. Particularmente, as 

iniciativas de criação desses conselhos se deram por exigências legais, ou seja, 

Estados e Municípios para receberem recursos da União para determinadas áreas 

teriam que institucionalizarem esses Conselhos. De forma que são bastante criticados 

por apresentarem essa particularidade, e, assim não vamos entrar no mérito desta 

discussão, até porque não é o nosso mote no momento. Entretanto, há um aspecto 

que consideramos relevante destacar em relação aos Conselhos é o seu caráter de 

participação Semi-direta 34, os quais a sociedade civil deve se apropriar desse espaço 

público de tal forma que contribua na construção de uma cultura participativa. Afinal 

estes Conselhos constituem em novos instrumentos de expressão, representação e 

participação, assumindo um lugar de destaque no atual debate acerca da 

institucionalidade pública.  

  Segundo a Secretaria Municipal de Educação de Parnamirim, com data-base 

do ano de 2005, a rede de ensino pública municipal é composta de uma população 

escolarizável de 21.150 alunos, distribuída em 35 unidades escolares, totalizando um 

quadro de 650 professores. O município, de acordo com a Prefeitura 35, possui uma 

taxa de analfabetismo de 13,8%, apresentando a menor taxa no bairro Cohabinal de 

2,8% e de maior taxa em Santa Tereza de 27,2%. É importante deixar claro que o 

bairro Cohabinal tem uma população residente de 3.890 e Santa Tereza 4.267. 

                                                 
34 Semidireta porque não é a população ou os indivíduos que são chamados a participar desses 
espaços, mas as instituições sociais interessadas. 
 
35  Site da Prefeitura (www.parnamirim.rn.gov.br) disponível na internet, acesso em 29 de 
novembro de 2005. 
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  Em novembro de 2005, o Boletim Informativo – Parnamirim divulgava em 

reportagem de capa, que entre 1999 e 2003, o Produto Interno Bruto (PIB) de 

Parnamirim quase que dobrou. Foi de R$ 397,2 milhões para R$ 765,8 milhões, valor 

que supera os PIBs de todos os municípios do Seridó 36 juntos. Neste aspecto, o bom 

desempenho se deve aos setores secundário e terciário, uma vez que as atividades do 

setor primário são consideradas incipientes, por exemplo, a agricultura. 

  Conforme Documento “Perfil do Seu Município”, elaborado pelo IDEMA (2005), 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD) indica que o município de Parnamirim apresenta um médio 

desenvolvimento 0,760, superior ao índice do Estado do RN 0,668. Ocupando a 2ª 

posição no Estado e 1571ª no Brasil.  Embora, assinala o atual prefeito Agnelo Alves 

(APUD BOLETIM INFORMATIVO PARNAMIRIM, 2005, p.03) que Parnamirim “se 

credencia a subir na escala do IDH e atingir o alto grau de desenvolvimento humano, 

patamar alcançado hoje por apenas dois municípios nordestinos”  . 

 

 

 3.5 Processo de Construção da AG21L de Parnamirim: breve descrição 
  

                                         “Todo indivíduo tem o direito e o dever de opinar sobre os assuntos 
e as decisões que afetam seus interesses, assim como sobre tudo 
que for de interesse comum” (DALLARI, 1999). 

 
 
 
 O Município de Parnamirim inicia a discussão do projeto de construção da 

Agenda 21 por meio do Setor de Meio Ambiente, após a participação da Secretaria 

Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, através da Coordenadoria de Controle 

Ambiental, nas reuniões da Comissão Pró-Agenda 21Local de Natal, capital do Rio 

Grande do Norte, buscando subsídios para articulações de estratégias para a 

                                                 
36 A Região do Seridó é composta por 17 municípios, incluindo as duas cidades-pólo: Caicó e 
Currais Novos. 
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construção da AG21L de Parnamirim, a partir do mês de maio de 2001. O depoimento 

da então Coordenadora Geral da Comissão, afirma: 

                                         “Na verdade, nós começamos a pensar esse processo de 
construção da Agenda 21 para o município de Parnamirim 
desde as nossas reuniões junto a Comissão Pró-Agenda 21 
Local de Natal e a partir daí efetivamente nos envolvemos no 
sentido de trabalhar em prol da nossa Agenda 21Local” 
(Entrevista nº. 08). 

 
 
 Conforme consta nos documentos consultados, em particular a minuta do 

Projeto encaminhado ao FNMA para captação de financiamento, a seguinte 

justificativa para o Projeto de construção da Agenda 21 Local de Parnamirim: 

                                          “O Município de Parnamirim tem crescido de forma desordenada, 
chegando ao índice de 9,2%, ocupando o sexto lugar na Região 
Nordeste e o primeiro no Estado do Rio Grande do Norte. Com 
estes números, seus problemas de infra-estrutura viária e sócio-
econômico-ambientais têm se multiplicado prejudicando o seu 
desenvolvimento, o qual se dá sem critérios efetivos de 
sustentabilidade. Por esta razão, a necessidade da elaboração de 
propostas que debatidas amplamente com os diversos segmentos 
e membros da sociedade local, através de mobilização nas quais 
serão debatidas propostas efetivadas na construção da Agenda 21 
Local, a qual estabelecerá uma melhor qualidade de vida para a 
população” (grifo nosso). 

 
  
 
          Constata-se a importância dada a Agenda 21 Local pelo município de 

Parnamirim como instrumento de aproximação do governo municipal com a sociedade, 

instrumento este que implica em uma maior participação da população nos processos 

decisórios e em uma maior sustentabilidade para o desenvolvimento local. 

 Entre os meses de outubro e dezembro de 2001, foram realizados encontros 

(audiência pública e dois faróis de desenvolvimento local) para discussão e 

aprofundamento do tema Agenda 21 Local, tendo como resultados a definição da 

forma, organização e legitimação da Comissão Pró-Agenda 21 Local, bem como 

também a definição dos grupos de trabalhos.  

 No final do mês de fevereiro de 2002, realizou-se outro farol de 

desenvolvimento local para estabelecimento de parcerias e divulgação da 
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concorrência para o edital 13/2001 do FNMA para financiamento de propostas de 

construção de Agendas 21 Locais. 

 Em março de 2002, por meio de Decreto Executivo Municipal37 foi instituída 

uma Comissão Pró-Agenda 21Local, com a Secretaria Municipal de Urbanismo e 

Meio Ambiente ocupando a presidência, cujas atribuições são: 

I – propugnar pelos interesses do Município, em busca da sustentabilidade nos 

âmbitos local e mesorregional, de modo a nortear a elaboração do plano de ação; 

II – organizar ou resgatar o diagnóstico socioeconômico-ambiental do Município e 

selecionar indicadores apropriados para os problemas identificados, que sirvam para 

supervisionar de forma sistemática a situação das comunidades locais; 

III – elaborar um plano de ação estratégico e operacional que contenha: 

a. Contextualização; 

b. Enfoque de Desenvolvimento Sustentável; 

c. Caracterização do município; 

d. Visão de futuro; 

e. Estratégias, Objetivos e Metas; 

f. Definição de prioridades; 

g. Identificação de projetos em andamento; 

h. Definição dos meios de implementação; 

i. Processos de implementação 

j. Monitoramento e Avaliação. 

IV – produzir relatórios sobre as potencialidades e vulnerabilidade do Município, com 

uso dos indicadores de sustentabilidade, que mostrem as tendências em termos da 

qualidade do desenvolvimento e avaliem os resultados quantitativos alcançados com 

as ações implementadas; 

V – sugerir a alocação de recursos financeiros, humanos e materiais; 

                                                 
37 Decreto de nº. 5.144, de 13 de março de 2002.   
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VI – harmonizar as várias políticas públicas e as instâncias democráticas do Município 

para convergirem para o foco da Agenda 21 Local; 

VII – fornecer subsídios à Câmara Municipal, ao Poder Executivo e aos demais entes 

governamentais atuantes no Município para a formulação de políticas públicas; 

VIII – encaminhar relatórios para as instancias competentes e divulgá-los em eventos 

com a participação da sociedade do Município; 

IX – informar ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas do Município sobre 

irregularidades porventura verificadas; 

X – divulgar para a população todas as etapas e os resultados alcançados pelo Projeto 

de Construção da Agenda 21 do Município de Parnamirim;  

XI – elaborar seu próprio Regimento. 

 

 A composição da Comissão foi definida com base na portaria nº. 317/2002, de 

26 de setembro de 2002, do executivo municipal. Para tal portaria ficam designados os 

representantes, abaixo quantificados, dos diversos segmentos (VER ANEXO 6). 

 

 Quadro 04 – Composição da Comissão AG21L de Parnamirim 

REPRESENTAÇÃO Nº. DE REPRESENTANTES 

Secretaria M. de Urbanismo e Meio 

Ambiente 

02 

Secretaria M. de Infra-estrutura e 

Desenvolvimento 

02 

Secretaria M. de Assistência Social 02 

Secretaria M. de Educação 02 

Poder Legislativo 04 

Clube dos Diretores Lojistas de 

Parnamirim 

02 
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INSS 02 

DIRED 02 

Sociedade Civil 04 

Instituições Financeiras/Banco do Brasil e 

Caixa Econômica 

04 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais 02 

Ministério Público 02 

Universidade Potiguar 02 

CAIC 02 

TOTAL 32 

Fonte: Elaboração feita pelo autor, a partir da pesquisa documental. 

 

  O número de integrantes estabelecido para essa Comissão foi de 32 membros, 

cabendo, todavia, deixar claro que esse contingente corresponde tanto aos 

representantes titulares quanto aos suplentes. 

 Nessa composição, podemos constatar a expressiva representação dos 

segmentos do poder público em relação aos representantes da sociedade civil, 

mostrando uma ausência maior do último segmento. O que se torna claro o segmento 

do governo municipal com uma representação maior do que os outros segmentos. Os 

documentos não fazem referência à forma de escolha dos segmentos que compõem a 

comissão, não sendo possível conhecermos os critérios utilizados na indicação das 

instituições e dos seus respectivos representantes. No entanto, nas entrevistas 

realizadas com membros da Comissão, tivemos conhecimento de que as indicações 

das instituições que representam foram feitas pelo próprio Prefeito Municipal.  

 Convém ressaltar que a Comissão tem como representantes da sociedade civil, 

na sua maioria, grupos religiosos, principalmente de origem evangélica ou entidades 
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vinculadas a este. Notadamente podemos destacar a Comunidade Evangélica Bara e 

o “Grupo Graça”. 

 Para além dessa Comissão, foi também formada uma Equipe de 08 (oito) 

Gestores Técnicos para a condução do processo da Agenda 21 Local de Parnamirim, 

onde a maioria dos membros da Comissão fez parte.  

 Ainda neste mesmo ano, com aprovação do Projeto de construção da Agenda 

21 Local pelo FNMA, o Município de Parnamirim efetivamente deslanchou em 27 de 

julho, o processo realizando, inicialmente, o Seminário de Capacitação da Agenda 21 

Local, com vistas a capacitar os integrantes da AG21L (Equipe Técnica e 

Coordenadores).  

 Em 28 de setembro de 2002, realizou-se o primeiro Seminário intitulado 

Necessidades para o nosso Município, no Auditório do Parnamirim Shopping, com 

objetivo de lançar oficialmente o Programa da Agenda 21Local. 

 Em 11 de fevereiro de 2003, realizou-se uma Oficina intitulada Conhecendo 

uma metodologia participativa para o futuro, também conhecida como Oficina do 

Futuro, realizada no Núcleo Educacional Arco Íris em dois turnos (vespertino e 

noturno) com a presença de 28 participantes. Neste evento, cabe ressaltar, que houve 

o apoio técnico e metodológico do MMA, onde a ênfase para além da metodologia a 

ser trabalhada com a comunidade local foi à importância dos Encontros de 

Mobilização Comunitária apresentando-se como maior possibilidade de participação 

direta da população no processo de construção da AG21L de Parnamirim. 

 A partir desta Oficina do Futuro coordenada pelo MMA, então começa a se 

configurar no município o que pode ser chamado de processo propriamente dito da 

construção da AG21L, realizando assim ampla consulta à população, conforme relata 

à Coordenadora da Agenda, “envolvendo cerca de 8.000 pessoas no processo de 

construção da Agenda 21Local”. Tal contingente, comparadamente ao número da 

população absoluta do município de Parnamirim, pode até revelar uma participação 

inexpressiva, contudo, lembremos aqui que se trata de um processo democrático 
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participativo, pelo qual vale, pois, trazer as palavras de Gohn (2004, p.61) quando 

ressalta que:  

                                          “A democracia participativa demanda um tipo de 
participação dos indivíduos e grupos sociais em termos 
qualitativos e não apenas quantitativos”. 

 
 
 Uma questão relevante a considerar, todavia, que essa consulta se deu em 

dois momentos: primeiro, por meio de uma pesquisa de opinião pública em que foram 

aplicados aproximadamente 2500 questionários38 nos 14 primeiros bairros pela equipe 

técnica da Comissão, deixando apenas dois bairros de fora em razão das dificuldades 

de acesso e o atraso no repasse dos recursos, conforme assinala o Relatório dos 

Encontros. E no segundo através das Oficinas do Futuro, realizadas, inicialmente, 

pelo contingente escolarizável, sobretudo da rede de ensino público municipal e 

posteriormente nos Encontros de Mobilização Comunitária realizados nos 16 pólos 

distribuídos por unidades escolares e bairros de Parnamirim, conforme mostra o 

quadro abaixo: 

 

Quadro 05 – Encontros de Mobilização Comunitária, por bairro, local e data 

BAIRRO LOCAL DATA 

Pirangi de Dentro Esc. Eulina Augusta 12/04/2003 

Vale do Sol Esc. Manoel F. Filho 19/04/2003 

Rosa dos Ventos Esc. Arnaldo A. Azevedo 03/05/2003 

Jardim América Esc. Jussier Santos 10/05/2003 

Passagem de Areia Esc. Osmundo Faria 24/05/2003 

Monte Castelo Esc. Fcª Fernandes 31/05/2003 

Centro Esc. Costa e Silva 07/06/2003 

Parque de Exposições Esc. José Fernandes 14/06/2003 

                                                 
38  Questionário aplicado pela equipe técnica da Comissão Pró-Agenda, o qual pode ser 
observado no anexo item 06. 
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Boa Esperança Esc. Eliah M. do Rego 21/06/2003 

Liberdade Esc. Expedito Silva 28/06/2003 

Santos Reis Esc. PH3 05/07/2003 

Jardim Planalto Esc. Neilza G. F. 19/07/2003 

Parque Industrial Esc. Josafá S. Machado 02/08/2003 

Emaús Esc. N. Srª. da Guia 16/08/2003 

Nova Parnamirim Esc. CELM 28/08/2003 

Litoral Esc. Apolionário B. 13/09/2003 

 
 Fonte: Elaboração feita pelo autor, a partir dos Relatórios dos Encontros. 

 
 
 Um fato de extrema relevância neste processo, é que antes dos Encontros, os 

dias antecedentes eram para que a equipe técnica desenvolvesse um trabalho de 

mobilização e divulgação, no sentido de sensibilizar a população local a se inserir, de 

forma autônoma e participativa no processo de construção da AG21L que iria 

acontecer por meios dos encontros de mobilização comunitária nas 16 localidades do 

município. Apresentando assim diferentes atividades. De acordo com os relatórios dos 

Encontros (2003, s/p), “[...] fizemos divulgação dos conceitos e da importância da 

Agenda 21 para a cidade de Parnamirim através de folders, cartazes, panfletos, 

palestras nas escolas e em eventos da comunidade, promoção de atividades coletivas, 

teatro, construção de uma site na internet, concepção e organização de um concurso 

de desenho e redação, conversas informais e reuniões com lideranças”. 

 Em 03 de outubro de 2003, realizou-se outro Seminário Agenda 21 Local 

intitulado Firmando Compromissos, no Auditório do Parnamirim Shopping Center, 

contando com a presença de aproximadamente 110 pessoas, entre representantes da 

sociedade civil e de instituições governamentais. O objetivo deste seminário foi o de 

dar início ao envolvimento da sociedade civil na discussão da Agenda 21 Local. Na 
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verdade, foi um marco histórico na definição do processo de participação da 

população na construção da agenda 21 local de Parnamirim. 

 De modo geral, podemos contextualizar que o período compreendido entre 

maio de 2001 ao término de 2003, marca o que viria a ser o processo de construção 

da Agenda 21 Local do Município de Parnamirim. 

 A construção da Agenda 21Local de Parnamirim foi baseada na metodologia 

orientada pelo Ministério do Meio Ambiente, conforme depoimentos dos membros da 

Comissão Pró-Agenda 21 Local. Na qual está compatível com o que estabelece a 

Agenda 21 Brasileira, isto é, consultando a população e adequando as premissas e os 

temas considerados prioritários à realidade Local. Atribui assim um dos membros da 

Comissão entrevistado:  

                                         “A metodologia adotada na condução do processo a 
condição de componente único que facilitou a participação 
da população no processo” (Entrevista no05). 

 
 

 Em que pese todos os esforços envidados para a construção da Agenda de 

Parnamirim, uma coisa é certa: o documento final – Agenda 21 Local de Parnamirim 

ainda não foi confeccionado e consequentemente lançado oficialmente pelo Prefeito 

Municipal de Parnamirim, o Senhor Agnelo Alves. Vale salientar que esse documento, 

até março de 2006, ainda se encontrava no Setor Gráfico.  E aí não podemos deixar 

de lembrar, portanto, que Agenda 21 Local não se restringe apenas a sua feitura, mas 

um movimento maior para sua implementação, onde é possível com isso torná-la 

exeqüível e operacional. Diante dessa realidade, ganha força a idéia de que entre a 

maioria dos pesquisados, a Agenda 21Local de Parnamirim não é prioridade do atual 

governo municipal, conforme está identificado no capitulo 5. 
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 CAPÍTULO 4 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 
 
 

                                                                    “Metodologia pode ser entendida como o meio, o 
instrumento necessário para atingir os objetivos das 
pesquisas científicas” (LAKATOS, 2001). 

 
 

 

 Buscando responder às questões de pesquisa propostas neste estudo, 

identificou-se nesta etapa do trabalho as fases referentes aos caminhos 

metodológicos, o que, certamente, permitiu apreender e visualizar como se deu a 

pesquisa. 

 

4.1 – Tipologia da pesquisa 

 

 Esta pesquisa buscou verificar a participação da população na formulação da 

Agenda 21 Local de Parnamirim, visando identificar sua efetividade. Trata-se de um 

estudo de caso do tipo exploratório-descritivo, que busca descrever as percepções, 

ações e interações da população envolvida com a construção da Agenda 21 Local do 

município de Parnamirim. Os estudos descritivos, utilizados nas ciências sociais, 

visam, primordialmente, à descrição da população e/ou dos fenômenos de 

determinada realidade. Aos olhos de Vergara (1997) a pesquisa descritiva expõe as 

características de determinada população ou fenômeno específico, podendo 

estabelecer correlações entre variáveis e definir a natureza destas, pois, embora não 

tenha o compromisso de explicar os fenômenos que descreve, pode servir de base 

para explicações. 

 O estudo de caso pode ser considerado o estudo profundo e exaustivo de um 

ou poucos objetos, no intuito de permitir seu amplo e detalhado conhecimento, por 
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meio da apreensão de informações diversas e detalhadas que são necessárias para a 

compreensão do fenômeno específico (YOUNG, apud GIL, 1999, BRUYNE, 1977).  

 Assim, no período a que se refere à pesquisa novembro de 2005 a fevereiro de 

2006, foram analisados tanto os aspectos qualitativos quanto os quantitativos do 

processo de participação da população na construção da Agenda 21 Local de 

Parnamirim, em especiais os relacionados diretamente aos de Encontros de 

Mobilização Comunitária. 

 De acordo com a significância observada nos dados qualitativos obtidos por 

meio das questões abertas, foram utilizados como elemento de reforço aos dados 

quantitativos, não se fazendo muita distinção entre uma forma e outra, já que neste 

caso, ambas serviram para reforçar a fidedignidade e a relevância dos dados em 

análise. 

 Na tentativa de obter uma maior precisão nas informações obtidas, foram 

aplicados diferentes instrumentos de coleta, com a finalidade de fazer uma verificação 

mais concisa dos dados, como questionários, entrevistas e análise documental, 

procurando-se fazer, sempre que possíveis comparações entre os dados coletados 

através das três formas. 

 

 

4.2 – Universo da pesquisa 

 

 A população ou universo é definida como o grupo ao qual o investigador trata 

de aplicar as generalizações obtidas, que apresentam características comuns.  

 Por entendermos que a construção de uma Agenda 21 Local compreende a 

participação de diferentes segmentos sociais, optamos como sujeitos da pesquisa os 

membros da Comissão Pró-Agenda 21 Local de Parnamirim que estiveram direta e 

formalmente envolvidos no processo de construção da AG21L; os representantes da 
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sociedade civil envolvidos diretamente também no processo e os cidadãos 

participantes igualmente no processo. 

 Para além dessa compreensão, faz necessário deixar claro que para os 

membros da Comissão, os elegemos em decorrência de serem as pessoas 

informantes–chaves da condução, estruturação e operacionalização de todo o 

processo voltado à formulação da Agenda 21 Local. No que se referem aos 

representantes da sociedade civil contemplamos dado seu caráter de pluralidade e no 

que concernem aos cidadãos participantes achamos pertinente, também, envolvê-los 

como alvo da pesquisa, visando obter deles suas visões acerca do processo 

participativo em relação à construção da AG21L, já que os mesmos estavam fora do 

contexto daqueles sujeitos que de uma forma ou de outra estavam inseridos e 

“comprometidos” com a gestão pública municipal.  

 Há um aspecto a considerar em relação aos cidadãos participantes. Visto que, 

em virtude da elaboração da Agenda 21 Local de Parnamirim ter ocorrido no ano de 

2003, a maneira encontrada para obter informações a respeito da mesma foram 

através dos espaços, onde, efetivamente, se deu o fenômeno da participação, isto é, 

nos Encontros de Mobilização Comunitária, via as escolas. Na verdade, das 16 

escolas que foram lócus de debate público sobre a construção da Agenda, optamos 

por aplicar os questionários apenas em 08 (oito) unidades escolares 39, elegendo 

assim o segmento dos professores (neste segmento estão incluídos, diretores, 

supervisores e orientadores) para realização da pesquisa. Desta feita, escolhemos 

trabalhar esse segmento como grande possibilidade de obter o maior número de 

respostas relacionadas com os objetivos da pesquisa, já que os professores 

representam no universo escolar o maior segmento, bem como uma possível 

“memória viva” do processo e muito viável para o que buscávamos as informações. 

Será que existem pessoas mais capacitadas no universo escolar, sem qualquer 

                                                 
39  As unidades escolares contempladas para a realização da pesquisa estão em negrito no 
quadro 05, pág. 115.  
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descriminação aos outros profissionais, para contribuírem conosco na busca de 

respostas coerentes, precisas e claras para as nossas indagações? 

 

 

4.3 Coletas de dados 

 

 Os dados foram coletados a partir de duas fontes: fontes secundárias e fontes 

primárias. 

 Em relação à primeira se deu através de pesquisa documental e bibliográfica 

que incluiu, livros, artigos de jornais, atos da administração pública municipal (como 

portarias e decretos), relatório final correspondente aos encontros de mobilização 

comunitária, pastas individuais dos bairros por encontros e as atas de reuniões da 

Comissão e a própria Agenda 21 Local em sua versão final. Para Chizzotti (1998, 

p.18) a pesquisa documental “é parte integrante de qualquer pesquisa sistemática e 

precede ou acompanha os trabalhos de campo [...] Quem inicia uma pesquisa não 

pode dispersar as informações documentadas. A reunião delas é indispensável para 

se conhecer o que já foi bem investigado, o que falta investigar, os problemas ainda 

controversos, obscuros, inadequadamente estudados”. 

 No que se refere a segunda foram utilizadas as aplicações do questionário e 

entrevista. 

 O questionário é definido por Lakatos e Marconi (1991, p. 88) “como um 

instrumento de coleta de dados, constituído por uma série ordenada de perguntas, que 

devem ser respondidas por escrito e sem a presença do entrevistador”. 

 Optou-se pelo uso do questionário com questões predominantemente fechadas 

porque este permitiu a coleta precisa de informações relativas ao processo 

participativo da população na construção da Agenda 21 Local e algumas questões 

abertas para que os sujeitos da pesquisa pudessem, livremente, expressar suas 

opiniões. 
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 Foram distribuídos 200 questionários entre as oito escolas escolhidas, de 

acordo com o contingente de professores existente em cada unidade escolar, tendo 

sido devolvidos 170, apresentando uma taxa de retorno de 85%.  OS questionários 

foram entregues no mês de dezembro de 2005, sendo devolvidos ainda no mesmo 

mês. Ainda que seja um mês consideravelmente agitado, dadas as questões das 

férias e do período natalino, nada em maiores proporções comprometeu o curso da 

pesquisa. 

  De acordo com Lakatos (1995, p. 195), “entrevista é um encontro entre duas 

pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de determinado 

assunto, mediante uma conversação de natureza profissional. È um procedimento 

utilizado na investigação social para a coleta de dados ou para ajudar no diagnóstico 

ou no tratamento de um problema social”. As informações obtidas podem se referir a 

os fatos ou às situações concretas, à opinião das pessoas sobre esses fatos, ou ainda, 

à sua vivencia ou experiência, em determinada situação.  

 Foram elaborados dois roteiros para nortearem as entrevistas tipos semi-

estruturadas (Anexo 04 e 02 respectivamente). Um para os membros da Comissão 

Pró-Agenda 21 Local de Parnamirim, em particular para somente aqueles que se 

envolveram diretamente no processo e o outro dirigido para os representantes da 

sociedade civil. Foi adotada a técnica da entrevista, considerando que a construção da 

Agenda 21 Local de Parnamirim ter ocorrido em 2003 e desta feita a maneira mais 

plausível de obter as informações necessárias acerca do processo participativo da 

população foi por meio dos depoimentos de pessoas que participaram do mesmo. O 

objetivo da entrevista neste trabalho foi de obter dos entrevistados os aspectos 

considerados mais relevantes e a discrição do fenômeno em estudo, a participação da 

população, através de uma conversação guiada, em que o pesquisador pretendeu 

colher informações detalhadas a serem trabalhadas na análise qualitativa. 

 A realização das entrevistas teve início em dezembro de 2005 e término em 

fevereiro de 2006, sendo todas aplicadas diretamente pelo pesquisador. As referentes 
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aos membros da Comissão, todas foram realizadas nos locais de trabalho. 

Diferentemente, das dos representantes da sociedade civil que aconteceram em suas 

casas, excetos os líderes comunitários das Associações de Moradores de Nova 

Parnamirim e de Pirangi de Dentro que aconteceram respectivamente na Secretaria 

Regional de Nova Parnamirim e na Escola Estadual Presidente Roosevelt. 

 Um dos critérios para a escolha dos entrevistados em relação aos membros da 

Comissão foi que eles tivessem atuado em mais de um dos momentos do processo da 

construção da Agenda. Em relação aos representantes da sociedade civil, surgiram as 

primeiras dificuldades, pois a documentação de todo o processo é bastante deficitária 

quanto ao registro do envolvimento destes, exceto de um único representante. De 

maneira que o procuramos na tentativa de obtermos qualquer forma de contato com 

os demais. Assim, conseguimos os nomes, endereços e telefones dos que realmente 

tinham se envolvidos no processo. Tornando assim possível a realização das 

entrevistas.   

 As entrevistas foram todas realizadas em gravador digital e, posteriormente 

transcritas na íntegra, permitindo uma análise qualitativa das falas. Houve o 

consentimento prévio por parte dos pesquisados, com exceção de um dos membros 

representante de sociedade civil na Comissão que preferiu responder as questões por 

escrito, que logo em seguida nos devolveu o Roteiro. Cabe ressaltar que realizamos 

um total de 16 (dezesseis) entrevistas, sendo 09 (nove) aplicadas aos membros da 

Comissão e 07 (sete) aos representantes da sociedade civil. 

 As entrevistas foram realizadas sob forma descontraída e, embora algumas 

delas tenham consumido mais de quarenta minutos, o tempo médio empregado por 

entrevista foi de quinze minutos. As entrevistas mais extensas foram às realizadas 

com as representantes da Secretaria Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente, em 

função da abrangência da sua visão a respeito do processo, pois uma delas era a 

Coordenadora Geral do Processo e a outra Coordenadora Financeira. 
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 Pelo fato de a pesquisa de campo configurar-se como uma das fases de maior 

relevância durante o processo de investigação científica, em que o pesquisador busca 

alcançar novos conhecimentos através da indagação, constatação e análise dos fatos 

expostos e apreendidos diante de um determinado contexto, impõem-se alguns 

desafios na busca de obtenção das informações, pois, na maioria das vezes, depara-

se com algumas dificuldades ou até mesmo obstáculos. 

 Assim, alguns obstáculos foram encontrados para a realização da pesquisa. Os 

mais consideráveis se relacionaram com a dificuldade em agendar as entrevistas com 

os membros da Comissão e com as constantes interrupções destas entrevistas 

motivadas por telefone e ou por colegas de trabalho.  Em algumas situações houve, 

também, manifestações de insegurança dos entrevistados, em particular aos 

representantes do governo municipal, com relação aos temas abordados ou mesmo 

receio em revelar dados sobre a realidade do processo como todo. Há um fato que se 

deve registrar é quando procuramos os representantes da Secretaria Municipal de 

Educação membros da Comissão, ambos decididamente não foram solícitos com o 

pesquisador, alegando que pouco ou nada contribuiriam, pois na época assumiram 

outros compromissos em nome daquela Secretaria.   

 

 

4.4. Análise dos dados 

 

 Os dados qualitativos e quantitativos foram analisados e interpretados com 

vistas a se obter respostas às questões de pesquisa formuladas anteriormente.  

 Em relação aos questionários, deve-se ressaltar que todas as questões 

fechadas foram tabuladas, estruturadas e analisadas utilizando a ferramenta ou o 

programa “Excel”, os gráficos também foram estruturados usando o programa “Excel” 

como ferramenta de trabalho. 
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 No que diz respeito às entrevistas o procedimento dado independente da 

natureza das respostas, ou seja, abertas ou fechadas, procuramos selecionar 

aspectos relevantes que traduzissem a percepção dos pesquisados sobre as questões 

da pesquisa com base em seus objetivos. 

 Desta maneira, o questionário e a entrevista constituíram os instrumentos 

básicos pelos quais foram coletados dados significativos sobre o processo participativo 

da população na construção da Agenda 21 Local de Parnamirim, nos quais, após a 

análise dos dados, foram capazes de responder adequadamente as questões 

inerentes ao problema da pesquisa, bem como alcançar os objetivos geral e 

específicos propostos para esse trabalho. Ainda, faz-se necessário ressaltar que a 

amostra composta por esses pesquisados também foram de suma relevância na 

compreensão do fenômeno estudado.  
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CAPÍTULO 5 

RESULTADOS E DISCUSSÕES DA PESQUISA 
 

 

                                                                    “A sociedade brasileira não poderá avançar em direção ao 
desenvolvimento sustentável se não discutir, clara e 
corajosamente, seus problemas, para em seguida 
estabelecer os pactos necessários” (CPDS-MMA/2000). 

 
 
 
 
 A análise e interpretação dos dados coletados foram feitas tomando por base 

as questões de pesquisa, englobando os dados colhidos através dos questionários, 

das entrevistas e das pesquisas documental e bibliográfica pertinentes ao processo 

participativo da população na construção da Agenda 21 Local do Município de 

Parnamirim, no Rio Grande do Norte.  

 

 

5.1 Motivos dos Participantes em relação ao processo de construção da AG21L 
de Parnamirim 

 

 Esta questão está diretamente relacionada aos interesses que levaram à 

população a participar do Processo de Construção da Agenda 21 Local do Município 

de Parnamirim. 

 Verificou-se que, dos itens listados no questionário houve a predominância do 

item poder exercer a cidadania com um total de 45,3% das respostas. O item que 

ficou em segundo lugar foi o de saber mais acerca da Agenda 21 com 24,1% das 

respostas e em terceiro lugar ficaram os itens por curiosidade e outro com um total 

de 15,3% das respostas respectivamente, conforme gráfico abaixo.   
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    Gráfico 02 – Motivos da participação da população na construção da AG21L 

45,3%

15,3%

15,3%

24,1%

Poder exercer a cidadania Saber a cerca da Agenda 21

Por curiosidade outro
 

   Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
 

 No item outro não foi possível identificar na sua totalidade os reais motivos que 

levaram a população local a participarem do processo da AG21L, ainda que a 

pergunta tenha sido aberta, contudo, apenas das respostas identificadas foram ficar 

mais informados sobre a Agenda 21. 

 Ao que se refere ao item por curiosidade, nos parece extremamente 

interessante que se diga, contudo, que mesmo que esta resposta tenha aparecido 

como uma razão de motivo para o envolvimento no processo, não implica 

categoricamente à falta de conhecimento sobre a Agenda 21 Local e, sobretudo ao 

processo de construção da AG21L de Parnamirim. Com efeito, a maioria absoluta dos 

pesquisados, conforme gráficos 03 e 04, demonstram tal conhecimento do que seja 

Agenda 21 Local e do Processo de sua formulação. Em torno desse aspecto está a 

questão da informação que possibilitou uma significativa mobilização e divulgação 

quanto ao processo de construção da Agenda 21Local de Parnamirim. 
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           Gráfico 03 – Já ouviu falar sobre a Agenda 21 Local 

99%

1%

Sim Não
 

           Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
 

        Gráfico 04 – Você tomou conhecimento do processo de construção da AG21L  

97%

3%

Sim Não
 

             Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
 

 Para que pudéssemos aprofundar essa questão, indagamos aos pesquisados 

se eles tinham participado do processo de elaboração da Agenda 21 Local de 

Parnamirim.  Porém, constatou-se que 85,3% dos pesquisados participaram e 14,7% 

não participaram, tal mostra o gráfico abaixo.  Um fato merecedor de destaque em 

relação à não-participação desse pequeno grupo acima, refere-se, segundo sua 

justificativa, é que a Agenda não traz benefícios ao município. É importante 
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assinalar outra resposta que também aparece relacionada como motivo para não-

participação: a falta de credibilidade assinalada pela maioria desse pequeno grupo, 

entre os quais mais da metade a atribuiu à presença de políticos. 

 

         Gráfico 05 – Participação do processo de construção da AG21L de Parnamirim 

14,7%

85,3%

Sim Não

 
          Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes. 

 

 Identificou-se a escola como o espaço principal de informação sobre a Agenda 

21 Local. Pois quando indagados sobre a forma como tomaram conhecimento do 

processo de construção da Agenda 21Local do município de Parnamirim, o número de 

ocorrências referentes à escola foi consideravelmente expressivo, conforme 

evidenciado no quadro a seguir. Neste particular, isto explica que o direito à educação 

e, consequentemente, à escola é, inegavelmente, um dos direitos constitutivos da 

cidadania. Além do mais é nesta perspectiva que a escola pode vislumbrar uma nova 

concepção de educação orientada para os problemas sociais emergentes, na busca 

de uma formação de uma escola e aluno cidadãos, passando estes, necessariamente, 

por um compromisso de envolvimento crítico e analítico, no plano do concreto, com a 

mudança da realidade onde estão inseridos. 
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           Quadro 06 – Formas de conhecimento sobre a AG21L de Parnamirim 

 

Forma Ocorrências 

Escola 150 

Carro de Som 60 

Peça Teatral 50 

Cartazes/Faixas 55 

Bicicleta de Som 50 

Pesquisa de Opinião 120 

Rádio/Jornal 30 

       Fonte: Dados obtidos pelo autor, quando aplicado o questionário aos participantes. 
 

 
 
 É importante observar que a maioria dos pesquisados demonstra uma visão de 

que a Agenda 21 Local é, em tese, “um processo de planejamento participativo, com 

vistas à implementação de políticas públicas ao alcance do Desenvolvimento 

Sustentável“, conforme deixa claro o Gráfico 06. Evidenciando assim uma ampla 

compreensão do que seja a Agenda 21Local. 

 Tal fato demonstra, entre outras coisas, como partícipes das decisões, os 

cidadãos podem mais facilmente tomar parte efetiva nas ações e nas iniciativas 

necessárias ao desenvolvimento sustentável local. Isso se deve, em grande parte, ao 

processo de empoderamento dos atores individuais, capacitando-os a empreender 

ações coletivas, sob a bandeira de objetivos comuns. Lembremos, a propósito de 

Arendt (1997) que se refere a este resultado como sendo “o poder que surge dos 

homens, quando eles agem unidos”. O que nos faz acreditar que a participação pode 

unir os cidadãos no projeto de vida comum, passando, para a cidadania uma busca 

incessante por tudo aquilo que se pode realizar em prol de uma sociedade mais 

igualitária e justa. Para que esta cidadania se concretize, ultrapassando as fantasias, 

faz-se necessário uma compreensão ininterrupta da realidade. 
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             Gráfico 06 – Compreensão do que seja à Agenda 21 Local 

59%27%
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Processo de planejamento participativo, com vistas à implementação de políticas públicas ao
alcance do desenvolvimento sustentável Local 
Plano de ações direcionado a solucionar os problemas ambientais locais

Outro

Não escolheu Nenhuma das alternativas

 
               Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
 
 
 
 Por esses motivos, no conjunto dos participantes, verifica-se que a questão da 

participação parece ter na escala de valores democráticos uma considerável 

relevância. Em outras palavras, a participação direta do cidadão na gestão pública 

municipal parece se constituir num valor importante para a maioria dos participantes 

quando da construção da Agenda 21 Local do Município de Parnamirim. 

 Ainda em relação a este debate, podemos ressaltar que quando indagamos 

aos participantes se eles já haviam participado, em outro momento, da gestão pública 

municipal, estes responderam que sim, correspondendo 50,6% das respostas, 

conforme podemos constatar no gráfico 07. Constata-se assim que mais da metade 

dos pesquisados alegam já ter participado de alguma manifestação política em sua 

vida pública. Isso pode representar a amplitude da inserção dos indivíduos nas 

questões sociais e políticas do município e o interesse pela participação. Ou como já 

dizia Jacobi (2002) que as práticas participativas representam uma real possibilidade 

de ampliar o espaço do público. 
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Gráfico 07 – Participação de outro momento da gestão pública municipal 

50,6%

49,4%

Sim Não

 
             Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes. 
 

 

 Em relação à indagação feita anterior os que participaram da construção da 

Agenda 21Local, também, identificaram em que momentos deu-se essa participação, 

conforme sintetiza o quadro 07. 

 

    Quadro 07 – Outros momentos de participação da população na gestão pública 

Momentos Ocorrências 

Plano Diretor 75 

Conselho do FUNDEF 07 

Conselho Municipal de Assistência Social 01 

Conselho Municipal de Alimentação Escolar 07 

Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente 

01 

      Fonte: Dados obtidos pelo autor, quando aplicados os formulários a população. 
 

 De acordo com o quadro acima, pode-se depreender que a maior ocorrência de 

participação da população se deu na construção do Plano Diretor. Torna-se 

importante assim perceber que esses arranjos institucionais têm procurado de certa 



Dissertação de Mestrado – PPSC/UFRN                                        MACEDO, J. C. 
 

133

forma contribuir na mudança de mentalidade da sociedade no que diz respeito à 

cultura política participativa, em particular das questões que lhe afetam mais 

diretamente, ou seja, nas melhorias de qualidade de vida. Evidencia-se que existe 

uma predisposição da comunidade para a participação nas decisões da coisa pública. 

 Procuramos diante deste cenário, cruzar os dados obtidos da pesquisa em 

relação aos gráficos (grau de escolaridade com já ouviu falar sobre a Agenda 21 

Local), no sentido de melhor compreender essa postura política. Neste aspecto, 

constatamos que quanto maior o conhecimento sobre Agenda 21 Local maior o 

envolvimento dos participantes no processo, conforme gráfico 08. Isto pode significar 

que o conhecimento, a informação e a transparência política são condições 

determinantes para que os cidadãos possam, efetivamente, participar nas tomadas de 

decisões públicas. O importante, em outras palavras, parece ser como o grau de 

envolvimento nas tomadas de decisões está intimamente relacionado ao índice de 

conhecimento sobre a Agenda 21Local. 

 Isto não somente parece, mas, de fato, significa concordarmos com Rousseau 

(2002) ao afirmar que os cidadãos participam de forma efetiva no debate público 

quando estão devidamente informados dos assuntos públicos. Nesta mesma direção, 

endossa Jacobi (1991, p. 34), “a importância e a necessidade de se gerar informações 

para todos os habitantes de uma cidade, garantindo dessa forma uma participação 

real”. 
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 Gráfico 08 – Grau de Escolaridade & Já ouviu falar sobre a AG21L 
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  Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes. 
 

 Outro aspecto que devemos deixar claro, quanto aos motivos dos 

representantes da sociedade civil, em particular, as lideranças das comunidades locais 

revelaram motivos com teor reivindicativo. Os depoimentos a seguir são ilustrativos 

dessa realidade: 

 “Eu estou satisfeito, considerando que é um direito da gente participar 
e, tudo que o poder público municipal quer saber acerca do nosso 
bairro, somos os elementos indispensáveis às informações, até porque 
o líder comunitário e a comunidade são os que melhores conhecem a 
realidade do bairro. A Agenda tem de tudo o que reivindiquei há anos, 
principalmente no aspecto da saúde” (Entrevista no 01).  

 
 “Me dou muito satisfeito com o processo de construção da Agenda 21 

Local de Parnamirim, pelo fato de que o que contém nela ter sido 
resultado dos nossos posicionamentos e reivindicações em relação do 
que queremos para nosso bairro e comunidade, eu acho que é 
bastante importante nosso envolvimento e assim é que tem de ser 
sempre” (Entrevista no 06). 

 
 “Muito satisfeito. Uma forma efetiva de o cidadão fazer cumprir suas 

aspirações e necessidades, pelo menos as mais urgente frente ao 
governo municipal, para além de um simples ato de votar” (Entrevista 
no 04). 

 

 De acordo com as falas dos líderes comunitários a percepção de direitos e 

deveres com vistas à defesa dos interesses da comunidade é aspecto evidenciado, 

como também é claro que além do direito de participar no processo de construção da 
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Agenda 21 Local foram interesses para o processo a intenção de reivindicar melhorias 

para o bairro. 

 Em relação à visão imediatista e de caráter reivindicativo dos líderes 

comunitários junto ao processo de construção da Agenda 21 é identificado que estes 

líderes revelam maior clareza na definição dos seus objetivos. 

 A participação para os representantes da comunidade local é entendida no 

sentido do direito dos cidadãos participarem de forma permanente da vida pública. Isto 

é, a democracia para estes representantes não se limita apenas ao ato de votar, o que 

sugere a visão elitista40 de Sartori e de Schumpeter. Na verdade, perpassa, conforme 

a corrente democrático-radical, a luta contínua por direitos adquiridos em lei e por 

novas conquistas socioeconômicas, culturais, políticas, ambientais, através de 

audiências, de debates públicos com caráter reivindicativo e/ou propositivo entre o 

governo e a sociedade. Assim, a teoria elitista, diferente da democrático-radical, parte 

da crítica à democracia clássica, ou direta, para a formulação da doutrina moderna ou 

contemporânea. 

 No que diz respeito aos membros da Comissão não era nossa intenção 

identificar os motivos que os levaram a se envolverem no processo, até porque 

segundo o Decreto nº. 5.144/2002 todos os membros passariam a ter, formalmente, a 

responsabilidade e o compromisso de estatuir as premissas da Agenda 21. Entretanto, 

ao que tudo demonstra, segundo as evidências empíricas da pesquisa, não ocorreu 

por parte da maioria dos representantes membros do governo municipal, a exemplo, 

temos as Secretarias Municipais de Obras, de Saúde e de Educação que tiveram 

pouca para não afirmamos quase nenhuma participação no processo de construção 

da Agenda 21 Local de Parnamirim. Segundo um dos integrantes da equipe técnica:  

                                                 
40 A visão elitista defende que a participação da comunidade, nos assuntos de interesse 
públicos, deve ser limitada à eleição dos representantes para a garantia da legitimidade dos 
governos. Ao passo que a democrático-radical entende que a democracia não se restringe ao 
mero ato eleitoral, e que é necessário à participação da população, não só na seleção de 
representantes, mas também, nas decisões de caráter público. 
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                                          “Os representantes membros do segmento governamental 
só participavam e quando participavam eram de reuniões da 
Comissão. Dos Encontros de Mobilização Comunitária que 
era o elemento político forte na construção da Agenda 
faltavam-lhes sensibilidade e compromisso político pela 
causa”. 

 

  Situação essa constatada pelo pesquisador através de análise de documentos 

oficiais e conversas informais com integrantes da equipe técnica. Curiosamente, esta 

situação sugere a configuração de uma participação simbólica (BORDENAVE, 1994), 

não se aproximando ainda de uma participação política efetiva, que implica em 

assumir responsabilidades e deveres. 

 Ao que tudo indica os motivos que levaram esses representantes a 

participarem, ou melhor, aceitarem suas indicações na composição da Comissão foi, 

notadamente, o institucional. Com isso, nada mais importante a ressaltar de que esses 

membros ficaram apenas como simplesmente figuras decorativas do governo local 

na Comissão. Não assumiram um papel ativo, onde os tornassem elementos 

dinâmicos capazes de contribuírem efetivamente para com o processo de construção 

da Agenda 21 Local, razão maior pela qual foram designados. O MMA (2003) chama 

atenção para o fato de que os integrantes de uma comissão, fórum ou conselho da 

Agenda 21 Local não sejam participantes eventuais, que compartilhem apenas 

ocasionalmente suas opiniões, ao contrário, espera-se que dividam as 

responsabilidades relativas ao processo de planejamento e seus resultados. Daí ser 

necessário facilitar sua integração por meio da institucionalização.   

 Há um fato que vem corroborar com o que foi dito anteriormente. Quando 

indagados se a construção da AG21L de Parnamirim foi elaborada em parceria, os 

membros da Comissão deram respostas que não contemplavam os demais 

segmentos do governo municipal que integravam a Comissão, exceto a Secretaria de 

Assistência Social. Como fica claro a partir de algumas falas que: 

                                       “Sim. Nós tivemos parceiros oficiais desde quando da elaboração do 
projeto, onde tivemos o Banco do Nordeste, Universidade Potiguar, 
Secretaria de Assistência Social, CAIC e Grupo Bara que deu uma 
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grande contribuição principalmente no lúdico, eles trabalharam com 
o grupo teatral em todos os Encontros de Mobilizações Comunitários 
[...]” (Entrevista no 08). 

 
 “Em parceria com a Universidade Potiguar, com o Banco do 

Nordeste, com a Comunidade Bara, com a Secretaria de Assistência 
Social e a Escola PH3” (Entrevista no 07). 

 
 

“Diferentes segmentos da sociedade civil foram convidados, Escola 
PH3, Sindicato dos Trabalhadores Rurais , Secretaria de Assistência 
Social, Banco do Brasil, Universidade, CDL [...]” (Entrevista no 06). 

 
 
 Ademais, o que se verifica é que todo o processo de condução da Agenda 

21Local de Parnamirim esteve substancialmente apoiado pela Secretaria Municipal de 

Urbanismo e Meio Ambiente, através da Coordenação de Controle Ambiental. No 

entanto, o apoio de outros membros da Comissão tanto do setor público e privado 

respaldaram a Secretaria na condução do processo, demonstrando assim motivos 

relevantes que justificassem a sua representação na Comissão e especial na 

elaboração da Agenda 21 Local de Parnamirim. 

 De fato, alguns membros deixam claro nas suas falas elementos que justificam 

os motivos que os levaram a participar do processo da Agenda 21 Local de 

Parnamirim. Vejamos algumas falas extraídas dos entrevistados membros da 

Comissão que ilustram bem esse fato: 

                                    “Desde o inicio nós participamos bem antes do projeto ser aprovado 
pelo Ministério, o Banco do Nordeste já vinha participando bem antes. 
Na verdade, nós fomos aqueles que começamos a divulgar os 
panfletos sobre a Agenda 21 Local. Então a gente estar envolvido 
nesse processo desde o principio, nós nos ausentamos um pouco do 
processo mais no final, mas até o processo de mobilização dos bairros 
e até mesmo nas reuniões da comissão o Banco esteve efetivamente 
participando” (Entrevista no 05). 

 
                                    “Os motivos que nos levaram a participar foi porque já fazíamos 

trabalhos em educação ambiental com os nossos alunos na escola. Fui 
convidada a organizar um relatório das atividades e entregar a 
prefeitura e participar do processo da Agenda 21 Local de Parnamirim” 
(Entrevista no 06). 

                                 
 
 Constata-se que o interesse maior desses membros não está apenas voltado 

ao compromisso institucional assumido frente à Comissão, mas, sim pelo que já 
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vinham desenvolvendo direta ou indiretamente em suas instituições relacionado à 

temática ambiental. 

 

 

5.2 Representatividade no processo da AG21L de Parnamirim 

 

 Uma das características que respondem pela natureza pública e democrática 

desse novo arranjo institucional diz respeito à pluralidade dos participantes no 

processo. As Agendas 21 Locais não são espaços de governo, tampouco da 

sociedade civil. São espaços plurais, nos quais representantes da sociedade civil e do 

governo municipal, disputam, negociam e, ao mesmo tempo, compartilham as 

responsabilidades e compromissos pela formulação de uma Agenda 21 Local 

direcionada aos interesses da coletividade.  Afinal de contas uma Agenda 21 para que 

seja representativa certamente deve agregar diferentes segmentos sociais na sua 

elaboração. Uma pluralidade que não se resume à dicotomia Governo Municipal e 

Sociedade Civil, mas se expressa e traduz na definição das representações no interior 

de cada segmento. 

 Partindo desse princípio, buscamos, neste item, identificar a representatividade 

dos envolvidos, ou seja, os diferentes representantes da Sociedade Civil, do Setor 

Produtivo41 e do Governo Municipal na elaboração da Agenda 21 Local de Parnamirim, 

conforme estabelecem as Agendas 21Global e Brasileira que os processos de 

construção das Agendas 21 sejam de fato espaços efetivamente democráticos, onde a 

questão da pluralidade é de fundamental importância. Ainda, procuramos apreender o 

grau de envolvimento dos participantes no processo. 

 Assim, gostaríamos de retomar a composição da Comissão Pró-Agenda 

21Local que tenta internalizar e contextualizar formalmente essa compreensão. Porém 

com uma ressalva de que a questão da representatividade não deve ser olhada 
                                                 
41 Setor produtivo, aqui, é entendido como empresários, banqueiros, fazendeiros e industriais. 
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apenas pela composição da Comissão, mas, também, em torno do processo de 

construção da Agenda 21 Local de Parnamirim propriamente dito. 

  Neste ponto, podemos, seguramente, assinalar que essa Comissão, 

diversificada quanto a sua composição, porém o que se percebe é pouca ou nenhuma 

representatividade de relevantes segmentos da sociedade, como as Associações 

Civis, categoria que engloba as Associações de Moradores, Conselhos Comunitários, 

Clube de Mães, Filantrópicas, etc., Ainda que a sociedade civil, segundo Portaria do 

Executivo Municipal nº. 317/2002, apresenta igual número de representantes ao do 

governo municipal. Todavia, como não foi possível verificarmos os critérios de 

representação governamental e não governamental fica um tanto difícil entender essa 

ausência desses segmentos importante na composição da Comissão. 

 Em se tratando do segmento governamental prevaleceram as Secretarias de 

governo. O que revela uma considerável pluralidade nos segmentos do governo 

municipal.  

 Em relação a outros representantes, podemos identificar os das seguintes 

instituições: Clube dos Diretores Lojistas de Parnamirim, INSS, Banco do Brasil, Banco 

do Nordeste, DIRED, Ministério Público, Poder Legislativo Municipal, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais, UNP, CAIC, Escola PH3, Grupo Graça e Comunidade Bara. 

 De forma que se pode constatar que há uma considerável representatividade 

dos segmentos governamental e não governamental na Comissão Pró-Agenda 21 

Local do Município de Parnamirim, aos quais se atribui o direito à participação no 

processo. O que de certa forma nos levar a acreditar que o município teve a intenção 

de articular o poder público municipal e as outras esferas de governo (estadual e 

federal) e setores sociais, para desse modo, atender ao compromisso assumido. 

 Mesmo com essa compreensão de representatividade na composição da 

Comissão, um fato merece destaque: dos representantes indicados por essas 

diferentes instituições, apenas os que se engajaram efetivamente no processo de 

construção da AG21L de Parnamirim foram: Banco do Nordeste, CDL, CAIC, Escola 
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PH3, Comunidade Bara, Grupo Graça e UNP. Os demais representantes participaram 

apenas de algum tipo de atividade em prol ao processo de construção da AG21L, em 

geral, atividades como Seminários e Reuniões da Comissão. 

 Tratando, agora, dos representantes políticos esse segmento foi o mais citado 

nas falas dos participantes evidenciando como aquele de inexpressiva participação, 

notadamente a representação da Câmara Municipal.  

 Conforme assinalado pelos entrevistados, constatou-se em seus depoimentos:  

                                       “Há que se acreditar que o processo de construção da Agenda 21 
Local de Parnamirim representa um avanço na medida em que nos 
apropriamos da responsabilidade e compromisso para com sua 
elaboração. Pois fomos os verdadeiros protagonistas dessa 
construção, sem nenhuma intervenção da classe política, que por 
sua vez nada tem feito pela coletividade”. 

 
                                          “A partir da experiência vivida pelo processo de construção da 

Agenda 21Local, posso sem medo de falar que vivemos uma época 
completamente diferente daquela de 30 anos atrás. Participamos 
diretamente de um momento em que antes era quase exclusivo aos 
vereadores. Fomos nós que construímos essa Agenda, tudo que ela 
contém diz respeito as nossas vontades e desejos, sem aquela de 
intermediários”. 

 
                                          “A população local, historicamente, pode se ver como uma grande 

parceira neste processo de construção da Agenda. Foi um processo 
em que a classe política não marcou presença, se não me falha a 
memória um ou dois vereadores compareceu muito rapidamente e 
saiu às pressas. Na verdade, fomos nós mesmos nossos 
representantes. Neste aspecto, essa tal de democracia participativa 
possibilita a gente exercer nossos direitos livres de qualquer político 
desses”. 

 
                                          “Um fato curioso que aconteceu no Encontro de Mobilização 

Comunitária é que os vereadores não estiveram presentes, 
demonstrando assim uma falta de compromisso político com as 
coisas que envolvem interesses da coletividade. Pelo menos isso 
pode implicar que nós já podemos andar com as nossas pernas, ou 
seja, não precisamos de representantes políticos para decidir o que 
é melhor ou pior para a gente”. 

 

 Nesta questão, alguns líderes comunitários, também, demonstram uma postura 

idêntica aos dos cidadãos participantes, conforme reconhece um depoimento ao 

perguntarmos: você se sente satisfeito com sua participação no processo? 

                                       “Muito satisfeito, pois essa Agenda significou o direito de falar e agir 
das pessoas em causa própria”. A presença dos vereadores não foi 
o forte desse encontro, apesar de que esses sejam representantes 
legais acima de nós, contudo, isso nos faz crer que a democracia 
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participativa está tomando fôlego neste município e que não 
precisamos estar nas mãos desses políticos (Entrevista nº.06). 

 
 
 Um outro representante ratifica essa percepção no seu depoimento, quando 

afirma que: 

                                       “Muito satisfeito, pela primeira vez aconteceu um encontro 
promovido pelo governo municipal a possibilitar um espaço aberto à 
participação da comunidade, sem a interferência da classe política. 
Este fato deixa agente muito vaidoso porque somos testemunha de 
uma realidade concreta e que de certa forma também somos 
responsáveis por isso” (Entrevista no 01). 

 
 
 Nos depoimentos, tanto na visão dos participantes quanto dos representantes, 

a presença ou não dos vereadores são de pouca ou nenhuma relevância já que, 

atualmente, conforme declaram, não precisam necessariamente da figura mediadora 

dos políticos. Isto demonstra um forte descontentamento e descrédito aos 

representantes políticos, na Câmara dos Vereadores, bem como a existência de 

outras formas de mediação entre o poder local e sociedade civil organizada, por 

exemplo, Associações de Moradores, Sindicatos e das Igrejas. 

 É importante, igualmente, ressaltarmos que quando perguntamos a um dos 

vereadores entrevistados se ele tinha participado do processo de construção da 

Agenda 21 Local de Parnamirim, sua resposta foi à seguinte: 

                                       “Muito pouco, porque foi numa época em que eu estava com 
problemas pessoais, inclusive de saúde em casa e eu não tive uma 
participação mais efetiva, assim, uma contribuição maior “(Entrevista 
nº. 09). 

 

 Ao indagar a esse mesmo vereador sobre sua satisfação no processo de 

construção da Agenda 21Local de Parnamirim, sua resposta, mais uma vez, foi 

enfática: 

                                       “Não. Porque eu poderia ter dado uma contribuição maior, mas fui 
impedido por questões pessoais. Embora, dentro da câmara, eu 
tenha uma participação boa entre os vereadores em comissões, mas 
justamente na questão da Agenda 21, eu poderia ter dado uma 
contribuição maior. Eu fui impedido por questões pessoais. Mas a 
minha grande vontade era de ter dado uma contribuição maior” 
(Entrevista no  09). 
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 Observa-se no depoimento do vereador uma autocrítica face à sua não efetiva 

participação no processo de construção da Agenda 21Local de Parnamirim. Embora 

esse depoimento tenha vindo de um único vereador (já que não foi possível entrevistar 

outros vereadores), o que se verifica, no geral, em relação às incisivas críticas 

formuladas pelos participantes e líderes comunitários é que há um grande sentimento 

de descrença e a certeza de uma visão negativa e cética acerca do papel do político. 

Vale a pena, aqui, lembrar que dos vinte e um (21) vereadores do Município de 

Parnamirim foram designados representantes da Câmara Municipal na Comissão 

apenas quatro (04), dos quais dois (02) são Titulares e dois (02) Suplentes. 

 É pertinente, agora, tratarmos da representação popular, considerando ser uma 

questão fundamental para o entendimento do processo participativo da população na 

construção da Agenda 21 Local. 

 Ao indagarmos aos participantes sobre a existência de alguma Entidade ou 

Associação no seu bairro, obtivemos os seguintes resultados: 52,9% dos participantes 

responderam que sim, apenas 1,8% que não e 45,3% não sabem.  É perceptível que 

a maioria dos participantes tem conhecimento de que no seu bairro há algum tipo de 

entidade ou associação, conforme demonstra gráfico abaixo. 

 

        Gráfico 09 – Existência de alguma Entidade ou Associação no bairro  

52,9%

1,8%

45,3%

Sim Não Não sei

 
        Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
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 Quando procuramos saber se o representante dessa Entidade tinha participado 

do processo de construção da Agenda 21 Local, a maioria dos participantes afirma 

não saber, correspondendo 70,6% do total. O gráfico 10 revela tal realidade.  

Gráfico 10 – Tem conhecimento que o representante do bairro se envolveu na 

construção da AG21L de Parnamirim 

70,6%

2,9%

26,5%

Sim Não Não sei

 
            Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes. 

 

 Tal realidade nos levou a questionar junto aos participantes envolvidos no 

processo se os representantes dessas Entidades representam os interesses da 

comunidade local e 44,1% dos participantes responderam que não sabe, 38,2% não e 

17,6% sim, conforme evidencia o gráfico 11. 

Gráfico 11 – Você considera que o representante dessa Entidade representa os 

interesses da comunidade local 

38,2%

17,6%

44,1%

Sim Não Não sei
 

           Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes. 
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 Ainda em relação à questão acima, vejamos algumas justificativas dadas pelos 

cidadãos participantes, em casos afirmativos:  

                                      “Ele sempre procurou buscar junto ao poder público municipal 
melhorar as condições de vida da comunidade local, o problema é 
que muitas vezes o prefeito tem dado pouca atenção às demandas 
vindas do nosso presidente da Associação de Moradores, o que 
parece ser uma atitude de descaso frente às necessidades básicas 
da comunidade”. 

 
                                           “Na medida do possível, o líder comunitário procura assumir seu 

papel frente às questões existentes na comunidade”. 
 
                                          “De uma forma geral, poucos líderes assumem os interesses da 

comunidade, no entanto, o daqui tem se comportado diferente, pelo 
menos até agora”. 

 

 Quanto às justificativas negativas, elencamos as seguintes: 

                                       “Não acredito. Pois são todos “farinha do mesmo saco”. Só querem 
agir em causa própria. O daqui nem o conheço, pouco se fala nesse 
ou nessa líder comunitária”. 

 
                                          “Quando tem algo que interessam a eles, as coisas funcionam 

maravilhosamente bem, do contrário, ficamos na falsa 
representação”. 

 
                                          “O líder comunitário não pode falar em nome de si, mas, em nome da 

comunidade. Essa é uma compreensão que muitos precisam 
internalizar, o que faz da prática deles uma vergonha”. 

 
                                          “Na realidade, usualmente os representantes assumem os seus 

próprios interesses em detrimento do coletivo, levando-nos a cada 
dia acreditar menos neles”. 

 

 Em tais respostas, transparece que os líderes comunitários têm sido visto pela 

maioria dos participantes muito mais interessados em seu fortalecimento político do 

que pela defesa dos interesses da população e por lutas coletivas. Ainda, 

acrescentando outro aspecto observado, é que as lideranças comunitárias não são tão 

atuantes, os que os tornam, certamente, para a maioria, ainda desconhecidos. 

 Assim sendo, de acordo com a questão 09 (ver anexo 03), direcionado aos 

representantes da sociedade civil, constata-se que a maioria desses representantes, 

após construção da Agenda 21 Local de Parnamirim, não se reuniu com a comunidade 

local para socializar os resultados do Planejamento Participativo. Isso pode expressar, 

de um lado, o não cuidado com que os representantes estão tratando as discussões 
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públicas que afetam diretamente o coletivo e a comunidade e do outro da falta de 

compromisso e responsabilidade como representantes legais dos segmentos sociais. 

 Com efeito, considerando tal realidade, pode-se assinalar que na democracia 

representativa o processo de participação deve ocorrer através de um vínculo entre 

representante e representado. Recordando Bobbio (2000, p. 56), a democracia 

representativa é aquela em que “as deliberações coletivas, isto é, as deliberações 

que dizem respeito à coletividade inteira, são tomadas não diretamente por aqueles 

que dela fazem parte, mas por pessoas eleitas para esta finalidade”. Evidencia-se 

assim, que esses líderes tanto políticos quanto comunitários devem manter uma 

prática de contato com os seus representantes de modo que todos participem 

indiretamente das decisões, do contrário, o líder limita-se a representar a si mesmo. 

 Contudo, um aspecto que nos parece ser crucial é que a democracia 

representativa não é a única realização democrática possível. A democracia 

participativa oferece instâncias em que as decisões podem ser discutidas por todos os 

interessados. A propósito, diríamos que essa idéia é compatível ao que Rousseau 

(2002) chama atenção para a questão da participação política do cidadão como 

fundamento e condição necessária da realização da democracia. De resto, 

acreditamos que isto, em nosso entendimento, corrobora para que o processo de 

construção da Agenda 21 Local seja efetivamente um instrumento de democracia 

participativa e cidadania. 

 Apreende-se assim que diferentes segmentos sociais participaram do processo 

de construção da Agenda 21 Local de Parnamirim. Aos olhos de Gohn (2003), é 

relevante a pluralidade dos atores sociais nos processos participativos no intuito da 

liberdade de expressão, do conflito de interesses, do debate público algo inerente à 

democracia. 
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5.3. Tipo de Participação da população no processo da AG21L  

 

 Este tópico ocupa um lugar central neste trabalho, pois é nele que buscamos 

identificar que formas ou níveis de participação foram predominantes no processo de 

construção da Agenda 21 Local de Parnamirim. Tendo como ponto de partida o 

entendimento de que o processo refere-se, fundamentalmente, as realizações dos 

Encontros de Mobilização Comunitária, nos quais foram realizados em dezesseis (16) 

localidades do Município (ver figura 01), com o objetivo de motivar e agregar a maior 

parcela possível da comunidade local. 

 Conforme depoimentos dos entrevistados, podemos identificar que o tipo de 

participação adotada na elaboração da Agenda 21 Local de Parnamirim foi 

predominantemente à direta e a total, de acordo com as intenções contempladas na 

Agenda Global. Com efeito, trechos de entrevistas colhidos junto aos membros da 

Comissão são bastante elucidativos dessa realidade:  

                                          “A concepção adotada de participação foi à direta, onde          
cada cidadão foi capaz de contribuir de forma autônoma e 
independente de qualquer questão política no desenho de uma 
Agenda pública que refletisse seu desejo de mudanças para seu 
bairro, cidade” (Entrevista no 04). 

 
                                            “Nós trabalhamos com uma participação direta e aberta em todos 

os encontros realizados nos 16 bairros do município. Na qual 
possibilitou que a população não fosse necessariamente 
representada, mas, sobretudo exercesse o seu direito de cidadão, 
refletindo, opinando e acima de tudo decidindo nas tomadas de 
decisões de igual poder entre os envolvidos” (Entrevista no 01). 

 
                                             “Olha, a concepção era de que as pessoas tinham ali uma 

oportunidade de discutir, de dar sua opinião, de debater dos 
problemas existentes no seu bairro de forma direta, aberta e 
democrática, no qual todos tinham por sua vez o direito à fala 
como simples cidadão de igual para igual, sem qualquer tipo de 
discriminação” (Entrevista no 05). 

 
                                              “A concepção foi à direta, totalmente aberta à participação da 

comunidade local. Tivemos muita gente nos encontros, obviamente 
dependendo do bairro uns apresentavam maior envolvimento da 
comunidade, mas no geral foi gratificante saber que a nossa 
sociedade esta aprendendo a se colocar diante dos seus 
problemas e propor soluções exercendo seu direito de cidadão” 
(Entrevista no 02). 
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   Ratificando, assim, a idéia de que a forma de participação da população na 

construção da Agenda 21 Local de Parnamirim, como já se viu, é aquela caracterizada 

por Pateman (apud GOHN, 2003, p. 20) como participação total, ou seja, aquela, 

onde cada grupo de indivíduos tem igual poder na tomada de decisão final. 

  Assim, podemos ressaltar que a população foi chamada para a construção 

pública da Agenda 21 Local, no sentido de processo contínuo marcado pelo debate 

dos problemas existentes no município e propondo soluções para os tais. Ampliando a 

compreensão de que seja o fenômeno participação. O que nos faz acreditar que 

participar, não é apenas a presença física do cidadão nas reuniões, mas, sobretudo 

capaz de contribuir nas tomadas de decisões, bem como na possibilidade de interagir 

efetivamente. O importante parece ser o que é obrigação e responsabilidade legal do 

poder público municipal promover e garantir o debate público com a participação da 

população no (s) momento (s) da elaboração da Agenda 21 Local, algo que foi, 

contudo, possível e respeitado na experiência de Parnamirim. 

  Quando perguntamos aos membros da Comissão e representantes da 

sociedade civil se houve participação direta dos moradores na discussão da Agenda 

21 Local de Parnamirim, todos foram unânimes em responder que sim. Identifica-se 

que além dos diferentes segmentos da sociedade, a população tomou e fez parte do 

processo de construção da Agenda de forma efetiva, na medida em que o espaço se 

deu democraticamente para todos. As falas extraídas das entrevistas são ilustrativas: 

 “Sem dúvida alguma. Todas as questões levantadas e priorizadas 
à construção da Agenda 21 Local de Parnamirim foi deliberadas 
pela própria comunidade de cada bairro e nós fomos apenas 
facilitadores do processo e eles verdadeiros protagonistas do 
processo”. (Entrevista no 08). 

  
 “Dos que participaram dos encontros sim, apesar das 

peculiaridades de cada bairro, uns menos outros mais. Mais no 
geral, alcançamos um contingente populacional muito expressivo. 
Até porque foram eles, digo, os moradores que participaram 
efetivamente do processo, sem eles com certeza os encontros não 
seriam possível de acontecerem” (Entrevista no 02)  

 
 “Houve. A participação direta de toda a comunidade que estava, 

realmente, presente nos encontros [...]. Todos, abertamente, 
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dando sua contribuição; ajudou muito na construção da Agenda”. 
(Entrevista no 05) . 

 
 “Houve. Porque como Agenda foi construída a partir de vários 

pólos e, que em cada um dos pólos as pessoas da comunidade 
participavam ativamente, exercendo assim sua cidadania” 
(Entrevista no 03). 

  
 

  A propósito, convém ressaltar que, segundo Bordenave (1994) e Teixeira 

(2000), a participação envolve o “fazer parte”, “ter parte”, “tomar parte” e “ser parte” e, 

no momento em que uma destas dimensões não se faz presente nos processos 

participativos, uma coisa é certa: a participação se torna marginal, o que não foi 

evidenciado em Parnamirim, conforme análise documental e entrevistas realizadas 

com os membros da  Comissão e representantes da sociedade civil. 

  Na ótica avaliativa dos membros da Comissão, quando abordados sobre o 

nível de participação da população no processo, entre as evocações mais claras e 

comuns poderão ser vistas as seguintes: 

 “Eu considero bom. Primeiro porque muitas vezes as pessoas não 
estão habituadas a participarem diretamente de coisas dessa 
natureza. No princípio, eles foram provocados a participarem, onde 
eles foram realmente provocados a dar sua contribuição, no sentido 
de dar suas idéias, suas opiniões, demonstrando assim 
conhecimento nas questões discutidas. A forma de apresentar, de 
levar os questionamentos, numa linguagem que pudessem ser 
compreendida e que eles entendessem a importância do projeto no 
sentido de dar opiniões abertamente [...]” (entrevista no 05). 

 
 “Foi muito boa. Considerada boa né, até porque obviamente que tem 

a questão da consciência de cada participante quanto ao valor da 
Agenda como instrumento sério para o município” (Entrevista no 04).  

 
 “Olhe a participação foi muito boa, mesmo que não tenha sido uma 

participação maciça, digamos assim. Mas os que aqui passaram no 
Caic lugar do encontro, realmente, deram uma contribuição muito 
grande. Porque eles colocaram realmente aquilo estava precisando 
no seu bairro e foram contemplados na Agenda como medida de 
soluções” (Entrevista no 01). 

 
 “Muito bom. Quando uma pessoa que sai de casa num dia de 

sábado para um evento deste é porque tem uma consciência de 
participação, então quem tava lá contribuiu bastante e nisso havia 
muitas discussões” (Entrevista no 08).  

 
 “O nível foi muito elevado, até porque eles já tinham conhecimento 

dos problemas de cada localidade. Nós estávamos discutindo um 
assunto de sua própria comunidade” (Entrevista no 03).  
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  Em relação à opinião dos representantes da sociedade civil, a maioria revelou 

semelhante ponto de vista aos dos membros, conforme as falas abaixo: 

 “Foi boa, muito boa. Participaram várias categorias, algumas 
Associações de Bairros. Foi uma coisa que todo mundo tomou 
conhecimento do que ia acontecer daqui pra frente, e isso foi ótimo 
[...]” (Entrevista no 04).  

 
 “Na minha opinião foi boa. Considerando que é algo muito novo 

pra gente. Mas mesmo assim aprendemos muito, saímos mais 
cidadãos desse processo” (Entrevista no 03).  

 
 “Muito bom. A comunidade de fato participou da construção dessa 

Agenda, pois foram eles que mais contribuíram” (Entrevista no 01).  
 
                                                                           “Levando em conta a forma objetiva da comunidade de influenciar 

nas decisões e a vontade de valer seus direitos de cidadão, não 
tenho nenhuma dúvidas que sua participação foi bastante 
significativa, ou melhor, muito boa” (Entrevista no 06). 

 
                                                                          “Considero boa, poderia tem sido ótima, mas tendo em vista que o 

encontro ter sido realizado no sábado, muita gente da comunidade 
deixou de estar presente, pois foram à feira” (Entrevista no 07). 

 
 
  As entrevistas tendem a contextualizar e especificar o nível de participação da 

população, ratificando assim, um bom nível de participação.  

  Em se tratando ainda da participação da população no processo de construção 

da Agenda 21 Local de Parnamirim, indagamos aos membros da Comissão qual a 

importância da população no processo da AG21L e obtivemos as seguintes respostas:  

 “Fundamental. Porque através dela é que a gente vai saber qual é 
rumo que o município deve seguir. Afinal a iniciativa de chamar a 
população para se envolver neste processo era com este objetivo”. 
(Entrevista no 07). 

 
 “A importância é toda primordial porque se não houvesse a 

participação da população seria um documento morto, seria mais 
um projeto engavetado pelo poder público local. Onde o exercício 
de nossa cidadania de nada teria valor” (Entrevista no 08). 

 
 “Apesar de toda a dificuldade que a gente enfrentou foi muito 

importante ter dado esses primeiros passos para consolidar a 
democracia participativa aqui. [...]. Então, dessa forma eu acho que 
foi um momento de construir um documento ouvindo as pessoas e 
quanto mais você participa melhor esse documento se torna”.  
(Entrevista no 02). 

 
 “Acho que foi fundamental a participação da população, na 

verdade, ela é um grande reflexo do que a sociedade está sentindo 
e do que ela está precisando. A minha grande preocupação com a 
Agenda é que seja um documento de continuidade. É um trabalho 
que precisa ser bem avaliado”. [...] (Entrevista no 03). 
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 “Sem a participação da população neste processo, com certeza 

essa prática democrática e participativa não teria sido possível na 
Administração pública. Temos que está sempre voltado para essa 
perspectiva, pois assim efetivamente alcançaremos uma cultura 
participativa” (Entrevista no 04). 

 
 
 
  Através das falas dos entrevistados, vemos a participação da população como 

instrumento indispensável para se alcançar uma cultura política participativa, bem 

como possível tornar uma administração pública municipal mais democrática e 

descentralizada, na medida em que o processo político passa a ter a participação de 

cidadãos que podem decidir os rumos da gestão pública. Neste aspecto, convém 

ressaltar que na Agenda 21 Global, a participação é vista como um instrumento, pelo 

qual se pode mudar a cultura política. 

  Observa-se, entretanto, que a participação no processo de construção da 

Agenda 21 Local inscreve-se de fato, como instrumento a que a população deve ter 

acesso para exercer sua cidadania. A cidadania condiz com ação e conquista, o que 

nos leva a entendê-la como um exercício ininterrupto de compreensão da realidade. 

Este exercício equivale a romper barreiras e elaborar novas alternativas de vida. Em 

outras palavras, o que importa, na escolha do processo participativo na construção da 

Agenda 21Local é opção pelas possibilidades transformadoras da realidade social. 

  Na perspectiva da construção da democracia participativa, tem-se atribuído à 

participação da população um papel imprescindível, por isso indagamos aos cidadãos 

participantes se sua participação no processo de construção da Agenda 21Local 

contribuiu para construção de uma cultura política participativa. De fato, 84,1% acham 

que sim, 11,2% não e 4,7% não sabem, conforme gráfico abaixo. 

 

 

 

 



Dissertação de Mestrado – PPSC/UFRN                                        MACEDO, J. C. 
 

151

Gráfico 12 – Sua participação na construção da AG21L contribui na construção da 

cultura política participativa 

84,1%

11,2%
4,7%

Sim Não Não sei
 

          Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes. 
 

 

   Várias foram às justificativas alegadas e que elencamos algumas a partir dos 

depoimentos: 

 “Um país como o Brasil que viveu anos de repressão e, hoje, em 
Parnamirim, onde participamos da construção de uma Agenda 
21Local é tudo para acreditarmos sim, que estamos contribuindo 
para um processo de construção de uma cultura de participação 
local”. 

 
 “A construção de uma cultura participativa se dar a partir do 

momento em que cada um exercer sua cidadania nas tomadas de 
decisões públicas. Portanto, podemos reconhecer no processo de 
construção da Agenda 21 Local de Parnamirim essa busca”. 

 
 “Participar é um direito que devemos assumir incondicionalmente, 

pois participando vamos aprendendo a participar e construindo 
uma cultura de participação, mesmo que essa participação tenha 
sido de iniciativa do governo municipal”. 

 
 “Com a experiência de construção da Agenda 21 Local de 

Parnamirim, parece-me que estamos saindo daquela velha cultura 
que apenas delegávamos poderes e hoje estamos assumindo esse 
poder. Esta possibilidade só mesmo com a força da democracia 
participativa, deixando um pouco de lado esses políticos que nada 
fazem pelos seus representantes. Isto foi muito bom e riquíssimo 
para nós, pois assim podemos acreditar que ainda seja a passos 
curtos, estamos no caminho certo de uma cultura participativa”. 
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  Analisando as justificativas dos participantes, tão ou mais importante, que sua 

presença é sua dimensão pedagógica. Um efeito pedagógico, ou seja, aquele onde se 

aprende participando. Em outras palavras, podemos dizer que é no processo de 

participação que as pessoas exercem sua cidadania e se aperfeiçoam socialmente, 

tornando-as capazes de decidirem sobre temas que tenham a ver com as suas vidas. 

Nesta direção, Bordenave (1994) chama atenção para o fato de que sendo a 

participação uma necessidade fundamental do homem, ele nasce desprovido dessa 

habilidade. A participação é uma habilidade que se aprende e se aperfeiçoa na práxis. 

O que nos importa deixa claro, fundamentalmente, diante dessa dimensão pedagógica 

é que possibilita a consolidação de uma cultura política participativa. 

  Levando em consideração a distinção que Andrade (1994) faz entre 

participação induzida e espontânea, observa-se que o mais correto afirmar que o tipo 

de participação que ocorreu no processo de construção da Agenda 21 Local de 

Parnamirim é muito mais induzida do que propriamente espontânea e, que na 

conceituação desta autora seria uma participação onde o Estado dá possibilidade para 

que o indivíduo participe, tendo este como o interessado no processo. 

  Mesmo que a iniciativa de participar tenha o sentido de concessão do governo 

municipal, verifica-se nos relatos dos participantes de modo geral o sentido de 

conquista, de direito dos cidadãos à cidade, ao lugar, frente ao poder público 

municipal, ou seja, a participação é entendida como um direito político. 

  Contudo, é oportuno reconhecermos que mesmo sendo induzida, isto sozinho 

não garante a sua efetividade; a sua construção se dá na prática real, ficando, assim, 

sujeita à atuação dos interessados participantes, assumindo, portanto, mais um 

caráter, o de conquista. Neste sentido, há evidencias nos relatos que a participação 

aparece como uma conquista, como algo que vale a pena construir, aspecto este 

muito bem salientado por Demo (2001). Para este autor, a participação é uma 

conquista, no sentido de que é um processo. 
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5.4 Estratégias de Mobilização para promover a participação no processo de 
construção da AG21L. 

 
 
 
 Com vistas à identificação das estratégias utilizadas para envolver a população 

no processo de construção da Agenda 21 Local de Parnamirim buscamos 

fundamentalmente nos deter na análise documental e nas entrevistas realizadas com 

os membros da Comissão Pró-Agenda 21Local e os representantes da sociedade civil 

que participaram do processo. 

 Ao indagarmos aos membros da Comissão acerca das estratégias de 

mobilização que foram adotadas para promoção da população no processo de AG21L 

de Parnamirim, obtivemos as seguintes respostas: 

                                    “Utilizamos várias estratégias de mobilização para envolver a 
população no processo de construção da Agenda 21, tais como: carro 
de som, panfletos, cartazes, bicicleta de som, faixas e o boca a boca” 
(Entrevista no 03). 

 
                                       “Bem. A primeira estratégia que utilizamos para trazer a comunidade 

ao processo foi a realização do seminário realizado no Shopping 
Center de Parnamirim que teve como objetivo sensibilizá-la para a 
questão da importância da Agenda para o município. A partir daí 
procuramos utilizar outros formas de mobilização como o carro de 
som, faixas, reuniões informativas, realização de peça teatral 
enfocando Agenda 21 e utilizamos a escola como estratégia, 
considerando que ela tem um contato maior com a comunidade e 
assim era mais fácil chegar às informações aos pais dos alunos” 
(Entrevista no 04). 

 
                                       “Nós íamos para os bairros e passávamos a semana lá fazendo 

entrevistas com as pessoas, distribuindo panfletos, colocando faixas 
em lugares estratégicos, tudo sobre a Agenda e convidando a 
comunidade para participar do Encontro que aconteceria no sábado” 
(Entrevista no 02). 

 
                                      “Olha. As pessoas costumam dizer no Brasil tem vários Brasis e eu 

digo isso com Parnamirim. Parnamirim é um município com 
características interessantes que apresenta um grande índice de 
crescimento urbano. [...]. Então dependendo do bairro, da localidade 
nós tínhamos estratégias diferentes. Mas no geral, realizamos 
entrevistas com os moradores, utilizamos muito carro de som, visitas 
domiciliares e outras formas como panfletos, folders, cartilhas e 
cartazes” (Entrevista no 08). 
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 Em relação aos representantes da sociedade civil seus relatos não apresentam 

quase nenhuma divergência frente aos dos membros da Comissão: 

                                      “Mobilizei a comunidade do bairro através de contato pessoal de 
porta em porta ou então pela bicicleta de som” (Entrevista no 06). 

 
                                           “Como tem muita gente que não sabe ler no bairro, sempre procurei 

mobilizar a comunidade através do contato pessoal. Na questão da 
Agenda não foi diferente, é tanto que a presença foi muito expressiva 
no Encontro realizado na escola do bairro” (Entrevista no 07). 

 
                                          “A estratégia utilizada foi á distribuição de cartazes e faixas que as 

coloquei em lugares estratégico do bairro” (Entrevista no 03). 
 
                                          “Levando em conta o tamanho do bairro, o qual o contato pessoal 

torna-se insuficiente para uma ampla mobilização, preferi utilizar 
como estratégia o carro de som, pois assim alcançaria maior número 
de moradores no chamamento para participar do encontro voltado à 
construção da Agenda do Município” (Entrevista no 01). 

 
 

 Insistindo nesta questão, ainda perguntamos aos membros da Comissão quais 

dessas estratégias adotadas foram realmente eficazes ou que funcionaram. Vejamos 

as falas abaixo: 

                                       “Eu acho que a mais eficiente é essa do boca a boca. As lideranças 
quanto estão envolvidas no processo acabam convidando outras 
pessoas para participar do processo da construção da Agenda” 
(Entrevista no 03).  

 
                                          “A apresentação da peça teatral [...] (Entrevista no 06)”. 
 
                                           “Os encontros de mobilização comunitários, pois ele dá a 

oportunidade da população estar envolvido no processo” (Entrevista 
no 08). 

 
                                          “O corpo a corpo tem sido algo incomparável quando se trata de 

estratégia de mobilização para envolver a comunidade em processos 
participativos. Nesta Agenda tivemos uma resposta positiva da 
população local” (Entrevista no 04). 

 
  
 A partir das falas, verifica-se que o município fez um intenso trabalho de 

mobilização para envolver uma considerável parte da população no processo de 

construção da Agenda 21 Local de Parnamirim. 

 Levando em consideração a mobilização como ponto-chave para envolver a 

população na formulação da Agenda 21 Local, constatamos na análise dos 

documentos oficiais que os primeiros passos dados em relação à questão da 
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mobilização no município de Parnamirim foram às promoções de Seminários abertos 

ao público, Audiências Públicas e aplicação de questionários de pesquisa, os quais 

tiverem um caráter de tamanha mobilização, pois foi, inicialmente, um fator 

considerado primordial para divulgação do que seria, na verdade, uma Agenda 

21Local para o município, procurando incentivar e sensibilizar para a importância do 

envolvimento da população no processo.  

  Desta forma, pode-se apreender que uma das questões mais importantes para 

viabilizar a participação da população no processo de construção da AG21L e um dos 

desafios a ser empreendido é à capacidade de mobilização e informação pelas quais 

possibilitam a condução de uma participação efetiva da população ao processo, pois, 

democracia, segundo Durkheim (apud HIRST, 1992), deve ter como condição a 

interação efetiva de informações entre Estado e Sociedade Civil. 

 Endossando esta questão, verifica-se que um dos membros da Comissão que 

participou efetivamente de todos os Encontros de Mobilização Comunitária avalia que 

nunca viu uma participação tão expressiva da população em processos decisórios 

como este. Porque afirma ele: 

                                        “Antes, a comunidade por mais que tenha sido mobilizada, 
não se fazia presente nos eventos. Hoje, ela participou, 
consideravelmente, nos encontros e isso deve está 
relacionada à força tarefa que nós assumimos, quanto ao 
desafio de mobilizar as comunidades dos bairros, juntamente 
com os líderes comunitários. Despertando nela a 
potencialidade de se envolver no processo de construção da 
Agenda 21 Local” (Entrevista no 03).  

 
 
 Está idéia se aproxima muito de um outro depoimento por parte de um líder 

comunitário que reconhece, entretanto, que há uma potencialidade de participação da 

população como um todo: 

                                         “Quando as pessoas são informadas e, sobretudo, 
solicitadas a participar, elas participam mesmo, só que nós 
temos que fazer um trabalho de mobilização, bem como 
fazer uma divulgação das informações para que tal 
envolvimento torne-se possível, pelos menos na nossa 
comunidade só funciona dessa forma.” (Entrevista no 01). 
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5.5 Concepção atribuída ao Desenvolvimento Sustentável em relação à 
Construção da Agenda 21Local 

 

 Para identificar a concepção de Desenvolvimento Sustentável que foi 

compreendida para elaboração da Agenda 21Local de Parnamirim, julgamos 

pertinente perguntarmos aos membros da Comissão Pró-Agenda 21 o entendimento 

acerca do que seja Desenvolvimento Sustentável, uma vez que todo o processo 

esteve substancialmente direcionado e apoiado pela Coordenação Geral, na qual 

estes estavam inseridos. 

 Quanto ao Desenvolvimento Sustentável, cabe ressaltar o que os entrevistados 

entendem como tal: 

 

                                       “Desenvolvimento Sustentável é fazer com que o município cresça, 
procurando atender o cidadão em todas as áreas: social, econômica, 
ambiental e principalmente política, na qual esta vai fazer a Agenda 
funcionar na verdade” (Entrevista no 07). 

 
                                          “Desenvolvimento Sustentável como a própria palavra diz é a 

capacidade de o município se desenvolver para a sustentabilidade 
econômica, ambiental, social, política e até financeira” (Entrevista no 

04). 
 
                                          “Seria um modelo de desenvolvimento voltado para a 

sustentabilidade ambiental, econômica, social e institucional. Pois 
não adianta cuida só do meio ambiente e não cuidar do ser humano 
e da sua dignidade. Então é bem ampla assim essa questão do 
desenvolvimento” (Entrevista no 02). 

 
                                          “Desenvolvimento Sustentável é um desenvolvimento que abrange 

dimensões tipo econômica, meio ambiente, social, cultural e 
geográfica. Onde as soluções dos problemas existentes no município 
nessas dimensões tenham um olhar de sustentabilidade” (Entrevista 
no 05). 

 
                                          “Minha compreensão é que o desenvolvimento não está só no 

presente, mas também na perspectiva das gerações futuras. Nós 
temos que manter essa sociedade sem comprometer a geração 
futura, pois essa geração dependerá dessa sustentabilidade do 
desenvolvimento não só relativo ao aspecto ambiental, mas também 
com o político, social e econômico” (Entrevista no 03). 

 
                                          “Um modelo de desenvolvimento econômico, onde podemos crescer 

sem devastar o meio ambiente” (Entrevista no 06). 
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 É perceptível nas falas transcritas acima que os membros da Comissão 

revelam uma compreensão clara do que seja o Desenvolvimento Sustentável. 

Evidenciando, assim, a possível idéia de que as diferentes dimensões agregadas à 

questão da sustentabilidade do desenvolvimento estão presentes nos seus discursos. 

Ou seja, estar patente que as percepções dos envolvidos não estão direcionadas 

diretamente para as questões ambientais, desconsiderando outras dimensões 

essenciais para a construção de um Desenvolvimento Sustentável, como as 

dimensões sociais, culturais, econômicas, políticas e institucionais. O que reflete uma 

Agenda realmente com o olhar para o Desenvolvimento Sustentável e não apenas 

uma Agenda Ambiental, ainda que esta dimensão deva permear todas as demais 

dimensões, conforme preconiza a Agenda 21 Global (1992).  

 Com efeito, constata-se, de alguma forma essa compreensão quando 

perguntamos que enfoque foi dado ao Desenvolvimento Sustentável no que diz 

respeito à construção da Agenda 21 Local de Parnamirim? Como podemos vislumbrar 

nos relatos abaixo: 

                                       “A Agenda de Parnamirim seguiu de fato as diretrizes do Ministério 
do Meio Ambiente, ou seja, a Agenda se deu com base na 
concepção adquirida a partir da Rio 92, onde ele não foi vista apenas 
como um projeto voltado as questões ambientais, mas uma Agenda 
que desse sustentabilidade ao desenvolvimento por meio de 
diversas dimensões (ambiental, econômica, social, institucional, 
política). Então, nós procuramos contemplar essa idéia [...]” 
(Entrevista no 08). 

 
                                         “Eu acho que foi dado um enfoque amplo mesmo. Ela não ficou 

restrita apenas ao aspecto ambiental, por exemplo, procurou-se 
tratar das questões sociais, econômicas e políticas como um todo” 
(Entrevista no 03). 

 
                                          “A construção da Agenda 21 de Parnamirim realmente nasceu dentro 

do enfoque colocado pelo próprio ministério do Meio Ambiente, onde 
se trabalha o debate do desenvolvimento sustentável e sempre foi 
focada exatamente para uma visão multidimensional, tais como: 
econômica, social, meio ambiente, institucional, cultural e política” 
(Entrevista no. 05). 

 
                                          “O enfoque dado foi o das várias dimensões: social, econômica, 

política, tudo que engloba a vida da sociedade procuramos 
direcionar a construção da Agenda 21 de Parnamirim” (Entrevista no 

02).  
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                                          “O enfoque que procuramos dar a elaboração da Agenda foi 
fundamentalmente voltado a uma visão ampla da realidade de nosso 
município, pois contextualizamos situações de caráter social, 
econômico, político, ambiental e institucional” (Entrevista no 07).  

 

 Ainda comporta nesse aspecto o reconhecimento de que a compreensão dos 

participantes em relação ao DS na construção da Agenda 21 Local, prevaleceu à 

lógica multidimensional, na qual o que vale é o sentido da sustentabilidade, para além 

da dimensão ambiental e para além da dimensão econômica. Daí, Vargas (2002), 

considerar [...] o Desenvolvimento Sustentável uma visão integradora de suas várias 

dimensões econômica, ambiental, política e cultural. Neste particular, volta-se ao 

quadro 01, no capítulo 3. 

 Para tanto, podemos assinalar que o Desenvolvimento Sustentável, que tem na 

Agenda 21 seu principal instrumento, pressupõe a participação da população como a 

legitimação das ações direcionadas para as possíveis mudanças no que se referem à 

melhoria da qualidade de vida dos munícipes de hoje e o do amanhã.  

 De forma que se faz necessário reforçar que a Agenda 21 Local não é uma 

solução específica, mas uma metodologia que cria melhores condições para o 

encaminhamento de outras questões básicas para a melhoria da qualidade de vida 

humana, pois, o Desenvolvimento Sustentável, segundo a Agenda 21 Global, dever 

ser reconhecido como estratégia de sobrevivência do planeta e, consequentemente, 

um processo de melhoria de vida contínua, que nunca termina. Mais do que um 

destino a ser alcançado, a sustentabilidade do desenvolvimento é um caminho a ser 

percorrido.  

 Assim, nada mais importante deixar claro que a sociedade humana não se 

limita apenas às gerações presentes. Todos os homens e mulheres são igualmente 

responsáveis pela propagação da espécie, não somente, sob o ponto de vista 

biológico, mas também sob o ponto de vista econômico, histórico, social, cultural entre 

outros. Cabe, portanto, à sociedade, construir um mundo melhor para as gerações 

futuras. Em outros termos, podemos apreender que buscar o Desenvolvimento 
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Sustentável local, através da Agenda 21 Local, é um compromisso em que todos os 

cidadãos do município devem assumir inclusive independentemente de sua 

participação ou não da construção da Agenda 21 Local. 

 
 
 
 
 
5.6. Pontos Relevantes Observados na Pesquisa 

 

  
  Dos questionários aplicados, das entrevistas formais realizadas, assim como 

das observações processadas nos documentos oficiais, vale a pena analisar e discutir 

mais alguns pontos observados na pesquisa, com vistas a ampliar a compreensão da 

participação dos envolvidos no processo da construção da Agenda 21 Local do 

Município de Parnamirim. 

   Inicialmente, achamos conveniente apresentar o perfil dos participantes, 

segundo sexo, faixa etária, grau de escolaridade e renda familiar mensal. 

 Quanto ao gênero, constata-se que a maioria é predominantemente do sexo 

feminino, com um total de 67,1% de participantes, contra 32,9% de participantes do 

sexo masculino. Uma linha de raciocínio pode ser explorada para tentar chegar a uma 

explicação para essa questão: trata-se, nesse caso, ao fato da pesquisa ter ocorrido 

em algumas escolas do ensino fundamental e, aí a gente não pode negar uma 

realidade de que grande parte desse nível de ensino ainda está concentrada no 

universo feminino, tal como aponta o gráfico 13. 
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              Gráfico 13 – Distribuição dos participantes, conforme o gênero.  

32,9%

67,1%

Masculino
Feminino

 
               Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 

 
 
 

 
 Em relação à faixa etária dos participantes evidencia-se que 52,35% estão na 

faixa etária entre 24 até 31 anos, seguida pela faixa etária entre 32 até 39 anos 

(23,54%) e pela faixa etária compreendida entre 40 até 46 anos (17,9%), conforme 

apresentado no gráfico abaixo. 

 

Gráfico 14 – Distribuição dos participantes por faixa etária 

3%

52%
24%

17%
4%

16-23 anos 24-31 anos 32-39 anos 40-46 anos mais de 47 anos
 

           Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
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 Em se tratando do grau de escolaridade (ver gráfico 08), observa-se um índice 

muito alto de participantes com o nível Superior Completo, representando 67,01%. 

Tem-se ainda 26,5% do total dos participantes o Superior Incompleto e 5,9% com o 

Segundo Grau. Cabe aqui ressaltar que os pesquisados que estão inseridos no nível 

do Superior Incompleto, encontram-se, ainda, em processo de formação acadêmica. 

Isso decorre, em sua grande parte, ao nível de exigências de capacitação da nova Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional para o ensino fundamental (Lei de nº. 

9.394), publicada em 1996. 

 Com relação à renda familiar mensal às quais os participantes pertencem os 

dados demonstram que 68,2% dos participantes pertencem à renda familiar acima de 

3,5 (três e meio) salários mínimo, ou seja, um mil e cinqüenta reais (R$ 1.050,00) de 

acordo com o gráfico 15. É preciso ressaltar que a faixa salarial apresentada pelos 

participantes toma por base o salário mínimo de R$ 300,00 (trezentos reais) que 

vigorava durante o período da aplicação dos questionários. 

 

Gráfico 15 – Distribuição dos participantes de acordo com a renda familiar mensal 

68,2%

24,1%

7,6%

de 1,5 a 02 de 2,5 a 03 Acima de 3,5 
 

 Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
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 Sobre o processo de construção da Agenda 21Local representar um avanço no 

fortalecimento democrático tanto os membros da Comissão quanto aos representantes 

da sociedade civil foram unânimes em considerar que sim. Assim se expressaram, 

conforme algumas falas: 

                                        “Sem sombra de dúvida” (Entrevista no 05). 
 
                                            “Que é um avanço eu não tenho dúvida. Agora minha preocupação 

é não criar a frustração, porque todo movimento participativo 
popular precisa ter responsabilidade, ele precisa ter resposta, se 
não tiver responsabilidade, ele dá um sentimento de descrédito, e 
assim não adianta participar porque não houve resultados dessa 
participação” (Entrevista no 03).  

 
                                             “Sim. Pois houve o envolvimento da sociedade civil organizada de 

forma voluntária e participativa [...]” (Entrevista no 06).  
 
                                             “Sem dúvida alguma. A Agenda 21 Local é um dos melhores 

instrumentos de participação da própria história do nosso país, é 
um instrumento primordial para que haja a participação da 
população” (Entrevista no 08). 

 
 “Eu acredito que sim, porque houve uma participação expressiva 

da comunidade local” (Entrevista n o 06, anexo 5). 
  
 
 Em relação aos participantes sobre essa questão acima, 89,4% consideraram 

que sim e 10,6% inexpressivamente responderam que não sabem, conforme 

evidencia o gráfico 16. 

 

Gráfico 16 – O processo de construção da AG21L representa avanço no 
fortalecimento democrático 

 
 

              Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 

89,4%

10,6%

Sim Não sei
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  Ainda ao que diz respeito aos participantes, pode-se vislumbrar essa 

realidade, a partir dos depoimentos a seguir:  

                                         “O processo de construção da Agenda 21 Local deixa claro que os 
tempos estão mudando. A população tem procurado se envolver 
nas questões que lhe dizem respeito e, isso representar uma nova 
consciência política que, por conseguinte representa um avanço no 
fortalecimento democrático”. 

 
                                             “Vejo o processo de construção da Agenda 21 Local de 

Parnamirim como meio direto de todos participarem na gestão 
pública municipal, mesmo que esse mecanismo esteja garantido 
constitucionalmente, precisamos muito mudar essa história de que 
o povo não sabe participar do que é público. Nesse processo 
parece que a coisa se deu diferente, ou seja, o povo participou e, 
isso fortalece sem sombra de dúvida o processo democrático no 
município”. 

 
                                             “O processo de construção da Agenda 21 Local não só representa 

um avanço no fortalecimento democrático como significa um marco 
no processo democrático da gestão pública municipal de 
Parnamirim”. 

 
                                             “Toda e qualquer ação que envolva diretamente a participação da 

população resultará num avanço, inquestionável, do fortalecimento 
do exercício democrático”. 

 

 

 A importância dessas percepções é que elas indicam a transformação de uma 

cultura hierárquica e menos participativa em uma cultura mais horizontal e 

democrática.  Ainda é possível perceber que há um reconhecimento dos participantes 

da sua condição de cidadãos e não apenas meramente moradores. 

 Quando se trata de perguntar no que diz respeito à Agenda 21 Local de 

Parnamirim possibilitar mudanças na melhoria da qualidade de vida da população os 

depoimentos evidenciam discursos com tons diferentes. Por um lado tanto os 

membros da Comissão quanto os representantes da sociedade civil foram unânimes 

em revelar que sim. Por outro lado, diferentemente, dos 92,9% participantes 

responderam que sim e 7,1% afirmaram não sabe, ver o gráfico 17. 
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Gráfico 17 – AG21L de Parnamirim possibilita mudanças na melhoria da qualidade de 
vida local 

92,9%

7,1%

Sim Não sei
 

             Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
 

 

  Cabe ressaltar, contudo, que desses 92,9% dos participantes suas afirmações 

estão com ressalvas: demonstrando ceticismo quanto a capacidade e vontade política 

do poder público em implementá-la: 

                                          “Se realmente for implementada”. 
 
                                                “A longo prazo sim. Pois tudo dependerá de implementações de 

políticas públicas”  
 
                                               “Se praticada, não tenho dúvida. Muita coisa pode melhorar 

nesse município”. 
 
                                               “Quando ela se tornar em políticas públicas”. 
 

                                              “Sendo priorizadas as intenções de cada comunidade local 
contidas na Agenda tudo poderá mudar”. 

 

 

 Quanto à implementação da Agenda 21 Local grande parte declaram que sim. 

Mesmo que essa afirmação não tenha sido unânime, há quem pense exatamente ao 

contrário. Assim, conforme reconhecem, sem o menor constrangimento, dois membros 

da Comissão entrevistados:  

                                        “Na verdade, o que aconteceu foram apenas mudanças de 
secretários e não se fala mais em Agenda” (Entrevista no 06) 
e “muitas coisas podem está acontecendo, mas que não 
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existe efetivamente uma relação direta com a Agenda 21” 
(Entrevista no 03). 

 
 
 
 Neste aspecto, confirma-se, de alguma forma, a informação obtida junto aos 

participantes quando indagados sobre algum conhecimento de alguma mudança 

resultante da Agenda 21 Local no município de Parnamirim. Conforme revela o gráfico 

18, constata-se que 78,2% dos participantes afirmam categoricamente não saber de 

alguma deliberação resultante da Agenda 21 Local, o que parece se constitui numa 

realidade ainda desconhecida e estranha para a maioria dos participantes; já 20% dos 

participantes citaram que conhecem alguma mudança, destacando a pavimentação 

de ruas, trocas de lâmpadas queimadas e posto de saúde melhor funcionando e 

o número dos que não responderam esta questão é de 1,8%.  

 Tal fato evidencia, entre outras coisas, que a não visualização de resultados 

decorrentes da Agenda 21 Local requer muito mais do que mera vontade política por 

parte do gestor municipal. É preciso que os indivíduos se reconheçam na condição de 

cidadãos e passem, literalmente, a exercerem pressão para garantir que o governo 

municipal cumpra suas obrigações e compromissos. Afinal, a participação da 

população na formulação da Agenda 21 Local configurou-se um momento importante 

politicamente, pois foi um momento onde os cidadãos comuns debateram seus 

problemas citadinos e propuseram alternativas de soluções. De modo que não é 

possível esperar que a execução da Agenda 21 parta apenas do governo municipal, 

mas também que a sociedade civil organizada precisa fazer sua parte. 
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Gráfico 18 – Conhecimento de alguma mudança resultante da AG21L 

1,8%

20%

78,2%

Sim Não Não sei
 

               Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
 

 

 Para a maioria absoluta dos membros da Comissão e representantes da 

Sociedade Civil, a Agenda 21 Local de Parnamirim é prioridade ao atual governo 

municipal. Ao contrário desses, de acordo com o gráfico 19, grande parte dos 

participantes 49,4% afirma não ser prioridade, ao passo que 30% não sabem e 20,6% 

declaram que sim. É interessante ressaltarmos alguns depoimentos que trazem uma 

referência negativa a essa questão: 

 

                                          “Não é prioridade a Agenda ao governo municipal, uma vez que 
até hoje a sua implementação está a distancia do que seria um 
instrumento de mudanças, conforme inicialmente foi percebido no 
discurso do prefeito”. 

 
                                              “Lamentavelmente, não vejo a Agenda 21 como prioridade desse 

governo, considerando que os passos após sua formulação ainda 
não foram dados, ou seja, a sua operacionalização. Isso, 
particularmente, retrata um descaso público com a proposta de 
melhorar as condições de vida da população local”. 

 
                                             “Não é prioridade. É importante perceber que o governo não estar 

sendo coerente com o seu discurso de querer mudar alguma coisa. 
Temos uma Agenda, na qual construímos como muito esforço e 
que até agora não saiu da gaveta”. 
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 Em relação aos aspectos positivos sobre essa realidade, podemos constatar a 

seguir alguns depoimentos: 

                                          “Para efeito de construção acredito que tenha sido uma 
prioridade”. 

 
                                             “É prioridade sim. O governo tem já trabalhado algumas questões 

identificadas como problemas na Agenda, por exemplo, grande 
parte das ruas do meu bairro estar pavimentadas”. 

 
                                             “No que se refere a sua construção sim, mas quando se trata da 

sua prática parece que não”.  
 

 

Gráfico 19 – AG21L de Parnamirim é prioridade ao atual governo municipal 

49,4%

20,6%
30,0%

Sim Não Não sei
 

             Fonte: dados do questionário aplicado aos participantes 
 

 

 Os depoimentos da grande maioria dos participantes apontam para um 

pessimismo na implementação da Agenda 21 Local de Parnamirim pelo atual governo 

municipal. Ao expressar claramente um sentimento de desconfiança, ceticismo e falta 

de vontade política. Mesmo para aqueles que declaram ser prioridade, a realidade é 

que não se pode conceber a implementação da Agenda nessa perspectiva, apenas 

reconhecendo e assinalar que esses depoimentos resultam de uma visão errônea do 

que seja realmente uma implementação da Agenda 21 Local. Contudo, podemos 

relembrar que durante o período da pesquisa, a Agenda, apesar de formulada como 
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processo formal, não tinha ainda, sido confeccionada e lançada oficialmente pelo 

governo municipal para a sociedade como todo. 

  Desta forma, para que a Agenda 21 Local seja efetivamente implementada é 

necessário que ela se transforme em ação de políticas públicas, o que na realidade 

ainda não foi possível acontecer no município. Com efeito, como nos lembra Kiviniemi 

(apud VIANA, 1996, p. 19), “implementação de políticas é a fase em que se implantam 

intenções para obter impactos e conseqüências [...]”. Um membro da Comissão e 

representante do governo municipal endossa essa idéia da seguinte forma:  

                                         “Ainda não foi possível trabalhar os pontos identificados na 
Agenda 21 Local, no que diz respeito a nossa área dada a 
dificuldade de trabalharmos com os diferentes setores” 
(Entrevista nº. 05). 

 
  
 
 Isso mostra que pouco ou nada se compreende da importância da ação 

intersetorial ao nível da municipalidade. Afinal de contas, a Agenda 21 Local trata de 

questões amplas e complexas e que devem permear todas as áreas setoriais da 

administração pública municipal, portanto, o envolvimento de todos os setores com a 

Agenda é imprescindível na estratégia de implementar as políticas públicas para o 

alcance do Desenvolvimento Sustentável.  

 Não vamos entrar no mérito desta discussão, apenas assinalar que se 

observou que, excetuando-se as Secretarias de Meio Ambiente e Assistente Social, as 

demais secretarias não estavam suficientemente sensibilizadas para com o 

envolvimento do processo de construção da Agenda 21 Local de Parnamirim. Até 

parece que as soluções para os problemas existentes no município fossem apenas de 

competência e de responsabilidade dessas referidas Secretarias. Tal realidade nos faz 

resgatar um depoimento de um participante que criticamente ressalta:  

                                         “Eu não vejo que a Agenda 21 Local seja um documento da 
Secretaria de Meio Ambiente, apesar de ela ter conduzido o 
processo, mas o que acontece que desde que a 
coordenadora do processo da AG21L saiu da Secretaria de 
Meio Ambiente e foi para a Secretaria de Saúde a Agenda 
21 Local passou a ser tratada ao segundo plano e sem muita 
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importância. Agora pergunto: a Agenda 21 Local é um 
documento da Secretaria de Meio Ambiente ou da 
administração pública municipal? Acredito que não, ela é de 
todos nós e de todos os setores da administração pública 
municipal, aponto de qualquer setor assumisse a 
continuidade do processo”. 

 

 

 Assim, pode-se atribuir que os motivos para esta situação devem estar 

assentados na própria engenharia institucional na máquina administrativa, cujas ações 

acontecem de forma setorizada, parcializada e desconectada, o que, inevitavelmente, 

pode estar criando barreiras que inviabilizem a implementação de qualquer iniciativa a 

favor da Agenda 21 Local. 

 De toda forma, é relevante para o debate que aqui vem sendo feito a avaliação 

que os participantes fazem a respeito do grau de envolvimento do governo municipal 

na construção da AG21L de Parnamirim. O interesse e comprometimento político por 

parte desse governo, em relação aos membros da Comissão evidenciam que a 

minoria declara um bom envolvimento do governo municipal ao passo que os 

representantes da sociedade civil ressaltam um regular envolvimento e os cidadãos 

participantes 76% dizem regular, 12% revelam ruim, 9% afirma bom e um grupo em 

menor proporção 3% diz excelente, conforme se constata no gráfico 20. Com base 

nesses dados principalmente, é possível argumentar que talvez resida aí à falta de um 

verdadeiro compromisso político dos demais setores do poder público municipal. 
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Gráfico 20 – Grau de envolvimento do governo municipal em relação à construção da 
AG21L de Parnamirim 

 

3% 9%
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12%

Excelente Bom Regular Ruim

 

                         Fonte: Dados do questionário aplicado aos participantes 
 

 

  A bem da verdade, não se pode conceber o governo municipal apenas na 

ótica das Secretarias de Meio Ambiente e Assistência Social, mas como todo o 

conjunto formado pelos diversos setores instituídos pelo poder público municipal. Pois 

do contrário a ação governamental pode ficar limitada quanto à necessidade de 

intervenção municipal. E compreender esta realidade é importante, porque aponta que 

fazer política pública é estabelecer o caminho de ação do governo municipal partilhada 

pelos vários setores, de maneira que assim possa efetivamente atender às demandas 

da sociedade formuladas na Agenda 21 Local do Município de Parnamirim. 
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 CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 
 
 

                                         “Somos responsáveis por aquilo que fazemos, o que não fazemos 

e o que impedimos de fazer” (ALBERT CAMUS). 

 
 

 Este estudo teve como objetivo verificar a participação da população na 

formulação da Agenda 21 Local de Parnamirim, visando apreender sua efetividade. 

Para isso, cinco questões de pesquisa foram levantadas: 1) Que representatividades 

envolveram-se na elaboração da AG21L de Parnamirim?; 2) Que motivos nortearam a 

participação da população na elaboração da AG21L de Parnamirim?; 3) Qual o tipo de 

participação da população na elaboração da AG21L e o nível dessa participação?; 4) 

Que estratégias de mobilizações foram utilizadas para promover a participação na 

elaboração da AG21L?; 5) Que concepção de Desenvolvimento Sustentável favoreceu 

a elaboração da AG21L? 

 No que se referem aos motivos que nortearam a participação da população na 

AG21L de Parnamirim, a pesquisa de campo permitiu verificar que diferentes razões 

levaram os participantes a se envolverem no processo. Evidenciando, assim, na sua 

maioria, o item referente ao “poder exercer a cidadania”. Esse motivo é significativo 

porque deixa claro que os participantes parecem voltados à percepção e atenção no 

que tange à ação pública. 

 Outro motivo que merece atenção está voltado aos dos representantes da 

sociedade civil. Em relação a estes, ficou patente que seus interesses na construção 

da Agenda 21Local estavam pautados numa ação reivindicatória. Em outras palavras 

suas ações foram pautadas em reivindicações de caráter imediato na perspectiva de 

resolver suas necessidades básicas, seja na questão da saúde pública, educação, 

saneamento e segurança.     
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 Não deixando de ressaltar, também, houve motivos por parte dos membros da 

Comissão que foram bastante evidenciados na pesquisa. De um lado, os membros 

representantes do governo municipal declararam o interesse apenas no nível do 

institucional, de outro, aqueles fora da esfera governamental municipal deixaram claro 

seu interesse ao processo pela atividade que já vinham desenvolvendo relacionado à 

temática. Deste modo, podemos observar que no processo participativo onde há a 

presença do governo municipal, de organizações não governamentais e da população 

em geral, deve-se considerar a dinâmica, por vezes contraditória, dos motivos e 

interesses dos envolvidos que perpassam ações de interesse público, corporativo e 

também particular. 

 Em relação às representatividades dos envolvidos na construção do processo 

da Agenda 21Local, a pesquisa permitiu identificar que diferentes segmentos da 

sociedade civil, assim como do poder público, participaram dos Encontros de 

Mobilização Comunitária para elaboração da Agenda 21 Local de Parnamirim, com a 

ressalva da baixa representatividade das Associações Civis, do Setor Público 

Municipal, do Setor Produtivo e, sobretudo da Câmara Municipal. Notadamente, as 

maiores representatividades foram dos segmentos religiosos seguido das Associações 

Comunitárias (Bairros e Moradores). Este fato evidencia que a representatividade dos 

envolvidos foi marcada pela predominância do setor ligado a igreja (evangélica) e em 

particular dos líderes comunitários. Neste particular, fica constatada uma das 

complexidades da participação: a representatividade.  

 Em relação ao tipo de participação no processo de construção da Agenda 21 

Local de Parnamirim, ficou evidenciada a preponderância da forma direta e total da 

participação dos envolvidos nos Encontros de Mobilização Comunitária. Todos os 

encontros realizados nas diferentes localidades do município privilegiaram a 

participação direta da comunidade local no processo. Onde todos, através de seus 

questionamentos, buscavam soluções para os problemas identificados e priorizando 

as definições necessárias. Desta forma, apreende-se que o envolvimento da 
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população local com o processo apresentou um significativo nível de participação. 

Este nível de participação foi considerado pelos membros da Comissão e 

representantes da sociedade civil bom. Apreende-se que os participantes tomaram 

parte do processo e supostamente decidiram a ação pública municipal.  

 Diante disso, constatou-se que os encontros foram os momentos de 

participação direta e efetiva da população no processo de construção da Agenda 

21Local de Parnamirim. E neste aspecto podemos identificar que a partir de dados 

quantitativos e qualitativos destes encontros, pode-se assinalar para o fato de que a 

participação da população local no processo constitui-se num passo significativo, dado 

que o principal e fundamental da democracia participativa é que os cidadãos devem 

participar de todas as tomadas de decisões políticas. O que nos faz acreditar, 

conforme a compreensão política, que o aspecto de maior relevância na estrutura do 

processo de construção da Agenda é precisamente o elemento que se repete, ou seja, 

os Encontros de Mobilização Comunitária por bairros realizados nas escolas. Que por 

si foram capazes de mostrar o significado e a importância que tem a participação da 

população no processo decisório a nível local.  

 Assim, pode-se compreender que os encontros realizados por bairros/escolas, 

na verdade, possibilitaram uma nova experiência participativa, democrática e pública 

de negociação entre população e governo municipal. Democrática porque a 

participação da população torna-se o alvo indispensável na construção da Agenda 21 

Local, transferindo assim para ela a capacidade decisória que ela não detinha 

anteriormente. Pública porque as reuniões nas quais as decisões sobre a 

hierarquização de prioridades são tomadas de forma aberta a todos e a palavra é 

franqueada. 

 Há um aspecto de muita relevância nesse processo, conforme constatação 

empírica, a participação foi trabalhada no sentido de empoderar (empowerment) 

politicamente os participantes, o que implicou a presença efetiva da população na 

elaboração da Agenda 21 Local. Em outras palavras, o que devemos deixar claro é 
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somente por meio deste exercício continuado que se concretiza a prática política, onde 

o empoderamento dos cidadãos é via segura para conquista da participação cidadã. 

 No que concerne às estratégias de mobilizações para o envolvimento direto da 

população na construção da Agenda 21 Local de Parnamirim, ficou evidenciada que a 

mobilização de maior alcance junto aos participantes foi à escola e o carro de som. 

Um fato a considerar é que dentre os parceiros envolvidos no processo os de maiores 

atuações e em permanentes interações com as comunidades locais, conforme 

constatação foram os professores. Estrategicamente, todos os debates públicos 

focados para a construção da Agenda 21 Local foram realizados em 16 unidades 

escolares do município ou como alguns membros da Comissão chamam de “pólos”. 

Buscando assim, a valorização da comunidade local dentro de uma ótica democrática 

e, sobretudo pelo exercício da cidadania.  

 Tal aspecto permitiu a participação direta da população nos encontros se 

espraiando significativamente nas diversas localidades, que expressaram suas 

reivindicações e/ou necessidades. Identificavam, dessa forma, o processo de 

construção da Agenda 21 Local como um espaço público em que foi possível dar 

visibilidade aos anseios e perspectivas dos cidadãos participantes na busca de uma 

melhor qualidade de vida local.  

 Desta maneira, apreende-se que indubitavelmente a Agenda 21 Local de 

Parnamirim foi construída com uma base de sustentação da população, cumprindo as 

diretrizes das Agendas 21Global e Brasileira. 

 Com relação à concepção de Desenvolvimento Sustentável a pesquisa 

evidenciou que a idéia de DS dada a Agenda 21 Local foi aquela que trata 

fundamentalmente da integração das dimensões ambientais, econômicas, sociais, 

políticas e institucionais da sustentabilidade do desenvolvimento que por sua vez são 

inerentes aos seres humanos. Vale a pena assinalar, neste ponto, que pelo menos 

houve o interesse da municipalidade em adequar sua Agenda aos postulados da 

sustentabilidade.  
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 Assim, coerentemente essa Agenda sugere uma mudança nos padrões atuais 

de vida da população local e na base do sistema produtivo, garantindo assim um 

ambiente saudável e mais equilibrado socialmente a todos. 

 Tal fato, nos faz concordarmos plenamente com o MMA (2000) ao assinalar 

que “atingir o desenvolvimento sustentável importa incorporar a preocupação de 

sustentabilidade na formulação de políticas públicas (definição, diretrizes e 

estratégias) e implementação (execução, acompanhamento e avaliação) em todos os 

níveis, global, nacional e local” (p. 11). 

 Quanto aos pontos relevantes observados na pesquisa, evidenciam que os 

participantes são na sua maioria jovens e possuem o nível superior completo. Neste 

ponto, não é exagero assinalarmos que esse último aspecto pode está diretamente 

associado à boa atuação desses no processo, o que nos faz acreditar, portanto, que 

quanto maior o conhecimento adquirido pelo o indivíduo maior as possibilidades de 

envolvimento nas questões que lhe dizem respeito, conforme apontam à maioria dos 

membros da Comissão. 

 Outro ponto, evidenciado na pesquisa, é que o processo de construção da 

Agenda 21 Local de Parnamirim representa um avanço no exercício democrático local. 

Esta evidencia se deu a partir de todos os depoimentos dos envolvidos na construção 

da AG21L tanto pelos membros da Comissão e representantes da sociedade civil 

quanto pelos cidadãos participantes. 

 Um aspecto que nos parece ser crucial sobre isso é que o processo de 

construção da Agenda 21 constituiu-se no mecanismo pelo qual todo indivíduo, 

enquanto cidadão pôde participar de forma direta e voluntária, sem aquela 

intermediação de organizações embutidas em sistema de representação, 

principalmente dos partidos políticos. O que por conseqüente, a participação foi 

necessária para efetivação dos interesses dos cidadãos participantes. Nesse sentido, 

podemos assinalar que a experiência parnamirinense de construção da Agenda 21 
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Local apresenta um aspecto inovador na formulação de uma política de participação 

da população na coisa pública.  

 Assim, pode-se deixar claro que é de fundamental relevância a democracia 

participativa, considerando que cada cidadão exerça seu papel ativo, em que cada um 

seja informado e participe politicamente da vida local. Pois, é sabido que um dos 

aspectos centrais do modelo de democracia participativa é a ampliação da 

participação da população no governo para além das eleições e relações com os 

partidos. 

 No que diz respeito à Agenda 21Local possibilitar mudanças na melhoria da 

qualidade de vida dos munícipes, evidencia-se na pesquisa, que foram unânimes a 

opinião dos membros da Comissão e dos representantes da sociedade civil que ela 

pode sim, de fato, possibilitar mudanças, ao passo que em relação aos cidadãos 

participantes a questão foi pensada com mais ponderação, ou seja, com algumas 

ressalvas. 

 Os membros da Comissão e os representantes da sociedade civil declaram, 

ainda, que a implementação da Agenda 21 Local de Parnamirim encontra-se em fase 

de andamento, com algumas ações já sendo executadas. Entretanto, essa 

consideração é questionável segundo evocações já citadas anteriormente pelos 

cidadãos participantes. Neste sentido cabe ressaltar que concordamos com esses 

participantes. Na verdade, a Agenda 21 Local de Parnamirim não foi, ainda, 

implementada, pois não concebemos a implementação de uma Agenda 21 Local 

quando até o momento da pesquisa “encontrava-se no setor gráfico42 da 

administração municipal”. Portanto, não devemos confundir ações de manutenção dos 

serviços públicos como algo maior que é a proposta de mudanças formuladas na 

                                                 
42 Conforme o Relatório dos Encontros de Mobilizações Comunitárias, podemos ressaltar que o 
tempo de formulação da Agenda 21 Local de Parnamirim deu-se no final de 2003. No momento 
da pesquisa constatamos que Agenda 21 ainda se encontrava no setor gráfico, o que implica 
dizer que o tempo de distanciamento entre sua formulação e produto final corresponde a mais 
de dois anos. 
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Agenda pública, mesmo que essa compreensão signifique para aqueles alguma 

conotação de implementação.  

 Merece ressalva neste aspecto que embora a implementação da Agenda 21 

Local seja vista, em primeira instância, como uma tarefa do governo municipal, 

confere-se um papel chave a população neste processo, pois tornar a Agenda uma 

realidade é antes de tudo um compromisso da sociedade. Talvez isso seja o principal 

mote para tirar a Agenda desse dilema. 

 Por fim, conclui-se que nosso objetivo principal foi alcançado na medida em 

que a hipótese se confirmou, ou seja, que a construção da Agenda 21 Local de 

Parnamirim fortaleceu o processo democrático e participativo constituindo em um 

mecanismo pelo qual o individuo comum, enquanto cidadão comum pode participar de 

forma direta, voluntária e efetiva no processo decisório. O que evidencia assim um 

aspecto inovador na formulação de uma política de participação direta da população 

local na tomada de decisão pública. 

 Considerando as constatações da pesquisa julgamos pertinente as seguintes 

recomendações ao momento da implementação da Agenda 21 Local de Parnamirim. 

           • o Documento Final intitulado Agenda 21 Local de Parnamirim seja validado 

pela Comissão Pró-Agenda 21 Local de Parnamirim como forma de garantir 

a fidedignidade do processo democrático; 

           • a Comissão Pró-Agenda 21 Local se torne permanente; 

           • a Comissão em articulação com o Conselho Municipal de Meio Ambiente 

existente em Parnamirim crie mecanismos de acompanhamento e avaliação da 

Agenda 21 Local; 

           • a Agenda 21 Local de Parnamirim seja aprovada na Câmara Municipal 

transformando-a em Lei Municipal, elevando-se assim em uma Política Pública 

de Desenvolvimento Sustentável; 

           • o Documento Final – Agenda 21 Local de Parnamirim seja submetido em 

Fórum à população para sua Aprovação; 
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           • a Prefeitura institucionalize a Educação Ambiental43, pois a Agenda 21 

Global propõe como condição sine qua non à Educação Ambiental um 

instrumento crítico para a implantação do Desenvolvimento Sustentável, pois, 

segundo as observações feitas nas escolas municipais, em especiais àquelas 

onde foram realizadas os encontros de mobilização comunitária, a Educação 

Ambiental ainda não está efetivamente institucionalizada no município seja nas 

escolas, seja como parte de um Programa Ambiental.   

           • a Agenda 21 Local de Parnamirim seja incondicionalmente implementada para 

que as mudanças tão desejadas pela população possam se tornar uma 

realidade no município e assim alcance o Desenvolvimento Sustentável. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 A Educação Ambiental consta na Constituição Brasileira como incumbência do poder público, 
juntamente como a promoção da conscientização social para a defesa do meio ambiente. 
Segundo a Agenda 21Global, o ensino é um instrumento pelo qual os seres humanos e as 
sociedades podem desenvolver plenamente suas potencialidades. Tem fundamental 
importância na promoção do desenvolvimento sustentável, subsidiando a capacidade do 
indivíduo para abordar questões de meio ambiente e desenvolvimento. Indispensável para 
modificar as atitudes individuais, o ensino é também fundamental para disseminar técnicas e 
comportamentos em consonância com o desenvolvimento sustentável, que favoreçam a 
participação pública efetiva nas tomadas de decisão. 
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ANEXO 01 
 

QUESTIONÁRIO APLICADO AOS PARTICIPANTES 
 
 

Prezado (a) participante, solicitamos a sua colaboração para responder este 

questionário que muito irá contribuir com o nosso trabalho de pesquisa acerca da 

Participação Popular na Agenda 21Local. A sua sinceridade nas respostas é muito 

relevante para que as informações dadas tenham validade cientifica. 

Comunicamos, ainda, que a identidade dos informantes não será revelada para 

garantir a privacidade dos mesmos.  

 

Júlio César de Macedo 

Pesquisador 

 

 

I Caracterização: 

 

1.1 Data da aplicação do questionário: 

1.2 Nome do (a) participante: 

1.3 Bairro: 

1.4 Sexo: (    ) Feminino    (    )  Masculino 

1.5 Idade: 

1.6 Grau de Escolaridade 

1.7 Profissão: 

1.8 Renda Familiar:      (   ) de 0,5 a 01 SM 

                                     (   ) de 1,5 a 02 SM 

                                     (   ) de 2,5 a 03 SM 

                                     (   ) acima de 3,5 SM 

 

II Dados relativos à pesquisa: 

 

2.1 Você já ouviu falar sobre a Agenda 21 Local? 

(   )  Sim                      (   )  Não 

 

2.2 Das idéias abaixo, escolha uma em que você relaciona a Agenda 21 Local. 



Dissertação de Mestrado – PPSC/UFRN                                        MACEDO, J. C. 
 

191

(   )  Processo de Planejamento participativo, com vistas a implementação de políticas 

públicas em busca do desenvolvimento sustentável local. 

(   )  Plano de ações direcionado a solucionar os problemas ambientais locais. 

(   )  outro.                          Qual? 

(   )  Não escolheu nenhuma. 

 

2.3 Você tomou conhecimento do processo de construção da Agenda 21 Local do 

município de Parnamirim? 

(   )  Sim                 De que forma? 

(  )   Não                 Por quê? 

 

2.4 Você participou do processo de construção da Agenda 21 Local do município de 

Parnamirim? 

(  ) Sim                   Como se deu esta participação? 

(   ) Não                  Por quê? 

 

2.5 Que motivo levou você a participar do processo de construção da AG21L de 

Parnamirim? 

(   ) Poder exercer a cidadania 

(   ) Saber acerca da Agenda 21 Local 

(   ) Por curiosidade 

(   ) Outro                 Qual? 

 

2.6 No seu bairro existe alguma Entidade ou Associação? 

(   ) Sim               (   ) Não            (   ) Não Sabe 

 

2.7. É de seu conhecimento que o representante do bairro se envolveu na construção 

da AG21L de Parnamirim? 

(   ) Sim                      (   ) Não                          (   ) Não Sabe 

 

2.8 Você considera que o representante representa os interesses da Comunidade 

Local? 

(   ) Sim                      (   ) Não     Por quê?          (   ) Não Sabe 

 

2.9 Que problemas ocorrem no seu bairro, você pode identificá-los? 
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2.10 Você sabe informar se esses problemas foram discutidos no momento do 

processo da construção da AG21L de seu município? 

(   ) Sim                       (   ) Não                           (   ) Não Sabe 

 

2.11 Você acredita que a AG21L de Parnamirim possibilita mudanças na melhoria da 

qualidade de vida dos munícipes? 

(   ) Sim                      (   ) Não    Por quê?           (   ) Não Sabe 

 

2.12 Na sua opinião, a AG21L de Parnamirim é prioridade ao atual governo municipal? 

(   ) Sim                     (   ) Não    Por quê?            (   ) Não Sabe 

 

2.13 Na sua compreensão, o processo de construção da AG21L de Parnamirim 

representa um avanço no fortalecimento do exercício democrático local, por parte 

da população? 

(   ) Sim                     (   ) Não    Por quê?            (   ) Não Sabe 

 

2.14 Você acredita que, de alguma forma, sua participação no processo de construção 

da AG21L de Parnamirim contribui para a construção de uma cultura participativa? 

(   ) Sim                   (   ) Não     Por quê?             (   ) Não Sabe 

 

2.15 Você tem conhecimento de alguma mudança em Parnamirim que foi resultado da 

existência da Agenda 21? 

(   ) Sim                    (   )  Não      Por quê?          (   ) Não Sabe 

 

2.16 Você já participou, em outro momento, da vida pública do seu município?  

(   ) Sim              Qual?               (   ) Não  

 

2.17 Qual o grau de envolvimento do governo municipal no processo de construção da 

AG21L de Parnamirim? 

(   )  Excelente        (   )  Bom       (   ) Regular          (   ) Ruim         (   ) Não Existiu 

 

 

 

Obrigado por sua colaboração. 
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ANEXO 02 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS MEMBROS DA COMISSÃO PRÓ-
AG21 L DE PARNAMIRIM 

 
 
 

I Caracterização 

 

1.1 Data da entrevista: 

1.2 Nome do entrevistado: 

1.3 Grau de Escolaridade: 

1.4 Cargo/Função: 

1.5 Instituição a que pertencia na ocasião do processo de construção da Agenda 21 

Local de Parnamirim: 

 

II Dados relativos à pesquisa 

 

2.1 O que levou o município de Parnamirim a construir sua Agenda 21 Local? 

 

2.2 Você participou desde o inicio do processo de construção da AG21L de 

Parnamirim? 

 

2.3 Se você participou do processo de construção da AG21L, descreva de que forma 

foi sua atuação? 

 

2.4 Que metodologia foi utilizada para construção da AG21L? 

 

2.5 A construção da AG21L de Parnamirim foi elaborada em parceria? 

(   ) Sim            Com quem? Descreva de que forma foi realizada essa parceria 

(   ) Não            Por quê? 

 

2.6 Entre os parceiros envolvidos, quais os que mais contribuíram efetivamente para o 

processo de construção da AG21L de Parnamirim? 

 

2.7 Que estratégias de mobilizações foram adotadas para envolver a população ao 

processo da construção da AG21L? 
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2.8 Das estratégias adotadas, quais as que você considera que foram realmente mais 

eficazes, ou que funcionaram? 

 

     2.9 Houve participação direta do cidadão comum na discussão e preparação da      

Agenda 21 Local de Parnamirim? 

(   ) Sim                              (   ) Não  

 

2.10 Qual o nível de participação desses cidadãos? A sua atuação foi considerada 

satisfatória? Demonstraram conhecimentos das questões tratadas? 

 

2.11 Na sua opinião, houve alguma resistência por parte da população em participar 

do processo de construção da AG21L do município?  

(   ) Sim             A que você atribui essa resistência?  

(   ) Não  

 

2.12 Que concepção de participação foi adotada ao processo de construção da AG21L 

de Parnamirim? 

 

2.13 Na sua opinião, a AG21L de Parnamirim é prioridade ao atual governo municipal? 

(   ) Sim                          (   )  Não      Por quê? 

 

2.14 Qual o grau de envolvimento do governo municipal na construção da AG21L? 

(   ) Excelente 

(   ) Bom 

(   ) Regular 

(   ) Ruim 

(   ) Não existiu 

 

2.15 O que você entende por implementação da AG21L? 

 

2.16 Já teve início a implementação da AG21L? 

 

(   ) Sim                   (   ) Não               Por quê? 

 

2.17 Você considera que a construção da AG21L representa um avanço no 

fortalecimento do exercício democrático por parte da população local? 
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(   ) Sim                   (   ) Não             Por quê? 

 

2.18 Na sua opinião, o documento Agenda 21 Local de Parnamirim, traduz os 

interesses e desejos da população local?  

(   ) Sim                   (   ) Não             Por quê? 

 

2.19 O que você entende por Desenvolvimento Sustentável? 

 

2.20 Que enfoque foi dado ao Desenvolvimento Sustentável , no que diz respeito a 

construção da AG21L? 

 

2.21 Você acredita que AG21L possibilita alguma mudança na melhoria de vida da 

população? Por quê? 

 

2.22 Que importância teve a participação popular na construção da AG21L do 

município de Parnamirim? 

 

 

 

Obrigado por sua colaboração. 
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ANEXO 03 
 

ROTEIRO DE ENTREVISTA APLICADO AOS REPRESENTANTES DA SOCIEDADE  
 
 

I Caracterização 

 

1.1 Data da entrevista: 

1.2 Nome do entrevistado: 

1.3 Nome da Entidade que representa: 

1.4 Grau de escolaridade: 

1.5 Cargo/Função: 

1.6 Profissão: 

1.7 Tempo na entidade: 

 

II Dados relativos à pesquisa 

 

2.1 Na sua compreensão, o que é Agenda 21 Local? 

 

2.2 De que forma você tomou conhecimento do processo de construção da Agenda 21 

Local de Parnamirim? 

 

2.3 Você Participou do processo de construção da AG21L de Parnamirim? 

(    ) Sim                  Como se deu esta participação? 

(    ) Não                  Por quê? 

 

2.4 Que estratégia de mobilização foi utilizada para envolver a comunidade no 

processo de construção da AG21L? 

 

2.5 Como você avalia a metodologia adotada no processo de construção da AG21L? 

(   ) Ótima    (   ) Boa     (   ) Regular       (   ) Ruim 

 

2.6 Depois da construção da AG21L de Parnamirim, você já se reuniu com a 

comunidade, com vistas a socializar os resultados do planejamento? 

(    ) Sim                         (    ) Não                   Por quê? 
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2.7 Você acredita que AG21L de Parnamirim possibilita mudanças na melhoria da 

qualidade de vida dos munícipes? 

(    ) Sim             (    ) Não                        Justifique sua resposta. 

 

2.8 Na sua opinião, a AG21L de Parnamirim é prioridade ao atual governo municipal? 

(    ) Sim              (    ) Não  

 

2.9 Qual o grau de envolvimento do governo municipal no processo de construção da 

AG21L de Parnamirim? 

(    ) Excelente         (    ) Bom       (    ) Regular 

(    ) Ruim                 (    ) Não existiu 

 

2.10 Você se sente satisfeito com sua participação no processo da AG21L? 

(    ) Sim                  (    ) Não               Justifique sua resposta. 

 

2.11 Você considera que a construção da AG21L de Parnamirim representa um 

avanço no fortalecimento do exercício democrático por parte da população local? 

(    ) Sim                   (    ) Não               Justifique sua resposta. 

 

2.12 Como você avalia a participação popular no processo de construção da AG21L 

de Parnamirim? 

(    ) Ótimo         (    ) Bom           (    ) Regular           (    ) Ruim           (    ) Não existiu 

 

 

 

 

 

 

Obrigado por sua colaboração. 
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ANEXO 4 
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ANEXO 544 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 As fotos inseridas no anexo 7 foram concedidas pelas representantes da Secretaria M. de Assistência 
Social, Rita Cavalcante e pela representante da Secretaria M. de Meio Ambiente, Fátima Cabral. 
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Figura 7.1 – Encontro de Mobilização Comunitária realizado na Escola Municipal 
O. Faria 

 
Figura 7.2 – Apresentação teatral Agenda 21 Local – Conceito e Importância 
realizada no Encontro de Mobilização Comunitário na Escola Municipal Costa e 
Silva 
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Figura 7.3 – Encontro de Mobilização Comunitário realizado na Escola Municipal 
Francisca Fernandes 

 
Figura 7.4 – Encontro de Mobilização Comunitária realizado na Escola Municipal 
Neilza Gomes Figueiredo 
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Figura 7.5 – Entrega dos certificados do curso de capacitação para a equipe 
técnica realizado pelo MMA. 

 
Figura 7.6 – Realização do Seminário aberto ao público, realizado no Shopping 
Center de Parnamirim. 
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ANEXO 6 45 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
45 Este anexo corresponde ao questionário aplicado pela Equipe Técnica da Comissão Pró-
Agenda 21 Local. 
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