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APRESENTAÇÃO

Em um ano muito difícil e marcado por uma pandemia mundial que 
afeta a todos indistintamente, seja em caráter físico ou psicológico, continuar 
produzindo academicamente não é uma tarefa trivial. É muito árduo! Tem 
sido mais árduo ainda no Brasil cujos índices de infectados e mortos pela 
COVID-19 são elevados e não temos uma política integrada entre os entes 
federados para o enfrentamento do vírus e de suas consequências. Estamos 
vivendo não somente uma desarticulação na política de saúde, mas também 
um movimento negacionista e de tentativa de descredenciar a pesquisa e a 
ciência. Todavia, nós, cientistas e educadores, continuamos resistindo.

Essa resistência se expressa de várias formas e uma delas está na 
continuidade de nossa produção científica de qualidade, apesar dos escassos 
recursos disponíveis e da desestruturação da política de apoio e fomento à 
pesquisa. E o livro que ora apresentamos é um exemplo de resistência e 
insistência de que é pelo caminho da ciência que construiremos as bases para 
uma sociedade mais forte, organizada democraticamente e capaz de propor 
soluções aos problemas e desafios que a toda hora emergem em função das 
naturais ou deliberadas transformações sociais e ambientais.

Na realidade, os trabalhos que compõem este livro são derivados 
de pesquisas iniciadas antes da crise pandêmica de 2020 por pesquisadores 
brasileiros e espanhóis que tem dialogado por via de grupos e redes de pesquisa 
sobre temáticas relacionadas à gestão social e desenvolvimento territorial.

 Nesta obra busca-se contribuir com o debate sobre movimentos há 
muito tempo existentes e que, embora já estejam na agenda pública e de 
pesquisa, ainda carecem de muito mais reflexões: são os movimentos de 
inovações sociais e inovações públicas para o desenvolvimento. Embora sejam 
dois constructos teóricos diferentes, os pesquisadores perceberam que há 
muitos elementos comuns entre os mesmos.

Então, por iniciativa do Grupo de Pesquisa Gestão Social e do 
Desenvolvimento Local (GESDEL), este livro foi planejado para discutir 
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inovação para o desenvolvimento, tema intimamente relacionado com dois 
projetos de pesquisa financiado pelo CNPq que estão sob nossa liderança: 
“Inovações e Práticas de Gestão para Desenvolvimento Local” e “Inovações e 
Práticas de Gestão do Desenvolvimento”.

Em função do tema inovação para o desenvolvimento ser de amplo 
espectro e de múltiplas interpretações, achamos interessante convidar 
pesquisadores de outras universidades e grupos de pesquisa para o diálogo. De 
forma particular, mas não exclusiva, convidamos colegas do grupo de pesquisa 
“Espaços Deliberativos e Governança Pública (GEGOP)” pela aproximação 
temática e por ser o GESDEL um braço membro do GEGOP que se constitui, 
de fato, como uma rede internacional de pesquisa que incluem, dentre outras 
instituições, a Universidade de Alicante, Universidade de Girona, o Instituto de 
Governo e Políticas Públicas (IGOP), Universidade de Valência e o Conselho 
Latino-Americano de Ciências Sociais (CLACSO). Destacamos, todavia, que 
temos convidados de outros grupos de pesquisa e universidades brasileiras, 
à exemplo da Universidade Federal do Pará, Universidade Federal do Rio 
Grande do Sul, Universidade Federal de Viçosa e Universidade Federal de 
Minas Gerais que tem grande expressão internacional..

Destacamos que este livro é a terceira obra da Série Gestão Social e 
Desenvolvimento Local, série esta que foi criada para ser mais um canal de 
vazão da produção científica do GESDEL e de pesquisadores convidados que 
dialogam e debatem sobre temas de inovação e desenvolvimento.

Por fim, gostaríamos de pontuar que se trata de um livro-coletânea no 
real significado do termo. Em outras palavras, trata-se de uma obra organizada 
em capítulos dentro de um fio condutor em que iniciamos com um capítulo de 
discussão teórica sobre os significados de inovação social e inovação pública e 
o concluímos com outro capítulo onde apontamos as principais aprendizagens 
e reflexões teórico-conclusivas a partir dos debates realizados por cada artigo.

Belém, 22 de dezembro de 2020
Mário Vasconcellos Sobrinho

Ana Maria de Albuquerque Vasconcellos
Líderes do Grupo de Pesquisa Gestão Social

e do Desenvolvimento Local (GESDEL)
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PREFÁCIO

Receber o convite para fazer o prefácio do livro Inovações Sociais e 
Públicas para o Desenvolvimento foi uma honra, por conhecer já de longa data o 
trabalho sério e socialmente comprometido que o grupo de Pesquisa GESDEL 
(Gestão Social e do Desenvolvimento Local) vem fazendo, e um prazer pela 
leitura de um trabalho de qualidade e instigante.

Já tive a oportunidade de interagir com os organizadores do livro, em 
diferentes espaços acadêmicos, como o Grupo de Investigación em Gobierno, 
Administración y Politicas Públicas. (GIGAPP), a Rede de Gestão Social (RGS) 
e a Associação Nacional de Ensino e Pesquisa do campo de Públicas (ANEPCP) 
e em eventos promovidos pela UNAMA em Belém, que contribuem para a 
formação de alunos e novos pesquisadores na pós graduação e graduação.

O compartilhamento de experiências se ampliou no Grupo de Estudos 
Espaços Deliberativos e Governança Pública (GEGOP), que atua em uma rede 
de oito países Iberoamericanos, onde sou atualmente Coordenadora junto 
com a colega Carolina Muñoz-Mendoza, do Instituto de Gobierno y Políticas 
Públicas (IGOP) da Universidade Autônoma de Barcelona. 

Os participantes do GESDEL vêm aportando ao GEGOP contribuições 
significativas, com reflexões a partir de experiências da região norte do Brasil, 
e uma ênfase territorial que privilegia diversos contextos, desde a Amazônia a 
paisagens ribeirinhas e urbanas, além de contribuições teóricas no campo da 
Ação Pública e Gestão Social. 

Agora, fruto de investigações continuadas, o lançamento desta obra 
coletiva com ênfase na Inovação e Desenvolvimento é o terceiro produto 
coletivo do GESDEL, e aqui os professores Mário Vasconcellos Sobrinho, Diana 
Cruz Rodrigues, Ana Maria Vasconcellos e Carmen Pineda Nebot enfatizam 
o caráter multidisciplinar do campo de conhecimento sobre inovação social, 
destacando abordagens a partir das lentes da sociologia, economia, ciência 
política, geografia e administração.
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A inovação social e a inovação pública envolvem um processo de 
criação coletiva na qual os membros de uma coletividade aprendem, criam 
e estabelecem novas práticas sociais, implicando em um processo aberto, que 
precisa incluir setor público, privado e sociedade civil. Processo que inclui uma 
complexidade inerente às relações multiatores e a coerência com o contexto, os 
estudos nesse campo precisam considerar as relações sociais e possibilidades 
de reconfiguração em busca de maior inclusão da população marginalizada 
no desenho das soluções. Além desses desafios, há problemas críticos que 
requerem a ampliação de capacidades para a inovação tanto para responder 
com prontidão, como com perspectiva de longo prazo para o enfrentamento a 
questões urgentes como as respostas a crises sanitárias, epidemias, o combate 
à fome e erradicação da pobreza, o acesso a direitos fundamentais da saúde e 
educação, além do desenvolvimento social sustentável.

Com uma proposta consistente, o livro busca avançar no debate sobre 
inovação social e inovação pública e as interseções entre estas, afinando 
o olhar para a discussão sobre desenvolvimento. Demonstra também que 
inovação social e inovação pública possuem constructos próprios e reconhece 
a amplitude destas concepções e a necessidade de incorporação de novas 
frentes interpretativas no debate sobre desenvolvimento.

De forma bem estruturada os diversos autores ilustram e discutem em 
cada capítulo temas que nos ajudam a compreender como a inovação social 
ocorre e quais as suas perspectivas em contextos diversos. 

Assim, entre as abordagens encontramos um olhar sobre inovações 
sociotécnicas, originárias dos saberes camponeses, a análise da arte e da 
cultura como formas pelas quais os cidadãos transformam o cenário nos quais 
estão inseridos e inovações tecnológicas com o uso de mídias sociais para 
a participação da população em uma rede de cooperação para a segurança 
pública.

Trazendo a perspectiva territorial e institucionalizada, são analisados 
programas como o Territórios pela Paz, criado pelo governo do estado do Pará, 
as práticas inovativas de gestão ambiental em âmbito municipal e experiências 
mais diretas de intervenção do poder público, como as propostas de políticas 
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de 4ª geração para a agricultura familiar por meio do Programa Nacional de 
Alimentação Escolar. 

A perspectiva democrática que é transversal a toda a obra é também 
enfatizada no caso do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte, 
com a análise de mecanismos de participação social e com a discussão de 
pressupostos participativos que se tornaram experiência global adotados em 
distintos países como o caso do Orçamento Participativo. Também nesta linha 
o valioso estudo sobre Governança e Transparência pública traz um extenso 
estudo sobre a produção bibliográfica da inovação nesse campo. 

Os organizadores acertam assim em propor um olhar sobre experiências 
diversas que tem em comum a sociedade como centralidade e o enfrentamento 
de questões complexas inerentes aos processos de seu desenvolvimento. A 
identificação de aspectos que geram inovação e como ela ocorre, pela lente de 
cada tema e experiência tratados no livro revela a multiplicidade com que a 
inovação pode ocorrer e reforça a necessidade do envolvimento de diferentes 
atores em uma perspectiva dialógica, como proposto pelo campo da Gestão 
Social e da Ação Pública. 

Convido todos à leitura desta obra coletiva e às reflexões que ela 
suscita sobre os desafios a serem enfrentados pelos governos, sociedades, 
organizações e por todos nós na construção de inovações que sustentem os 
avanços democráticos atualmente postos para as sociedades.

Vida longa ao grupo e boa leitura!

Zilma Borges de Souza
Professora e Pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, Centro

de Estudos em Administração Pública e Governo (CEAPG/FGV-SP).
Coordenadora do Grupo de Estudos Espaços Deliberativos

e Governança Pública (GEGOP)
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INOVAÇÕES SOCIAIS E PÚBLICAS PARA O 
DESENVOLVIMENTO: INTRODUÇÃO AO DEBATE

INNOVACIONES SOCIALES Y PÚBLICAS PARA EL 
DESARROLLO: INTRODUCCIÓN AL DEBATE

Mário Vasconcellos Sobrinho
Diana Cruz Rodrigues

Ana Maria de Albuquerque Vasconcellos
Carmen Pineda Nebot

Resumo
O capítulo realiza um breve debate sobre inovação social e inovação pública e suas 
interseções entre si e com a discussão sobre desenvolvimento. De forma específica, o 
debate busca dar as bases teóricas para a análise das experiências de inovação social e 
inovação pública abordadas no livro. O capítulo mostra que inovação social e inovação 
pública possuem constructos próprios. Entretanto, os mesmos tem em comum a 
sociedade como centralidade e o enfrentamento de questões complexas inerentes aos 
processos de seu desenvolvimento. Ambas as expressões têm sido entendidas pela 
academia, gestores públicos e agentes sociais de desenvolvimento como potenciais 
instrumentos para desatar os nós dos implexos desafios e necessidades sociais e 
ambientais não atendidas pelo estado de bem-estar e o/ou mercado. O capítulo 
conclui reforçando o entendimento de que para uma inovação ser sustentavelmente 
efetiva é necessário o envolvimento de diferentes atores do desenvolvimento, assim 
coadunando com a perspectiva de inovação social e inovação pública que tem sido 
discutida no campo da gestão social. Neste campo, inovação social e inovação pública 
são resultantes de ação dialógica e democrática que ocorre na esfera pública em busca 
de propostas bottom-up (de baixo para cima) de desenvolvimento.
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Palavras-chave: Inovação social. Inovação Pública. Inovação para o desenvolvimento.

Resumen
El capítulo realiza un breve debate sobre innovación social e innovación pública y sus 
intersecciones entre sí y con la discusión sobre desarrollo. De manera específica, el 
debate busca ofrecer las bases teóricas para el análisis de las experiencias de innovación 
social e innovación pública abordadas en el libro. El capítulo muestra que innovación 
social e innovación pública poseen estructuras propias. Sin embargo, tienen en común 
la sociedad como centralidad y el afrontar cuestiones complejas inherentes a los 
procesos de su desarrollo. Ambas expresiones han sido entendidas por la academia, los 
gestores públicos y los agentes sociales de desarrollo como potenciales instrumentos 
para solucionar los nudos de los complejos desafíos y necesidades sociales y 
ambientales no atendidas por el estado del bienestar o el mercado. El capítulo concluye 
reforzando la comprensión de que para que una innovación sea sustentablemente 
efectiva es necesaria la implicación de diferentes actores del desarrollo, adaptándola 
a la perspectiva de innovación social e innovación pública que ha sido discutida en el 
campo de la gestión social. En este campo, innovación social e innovación pública son 
resultado de una acción dialógica y democrática que se produce en la esfera pública en 
búsqueda de propuestas bottom-up (de bajo a arriba) de desarrollo.

Palabras clave: Innovación social. Innovación Pública. Innovación para el desarrollo.

Introdução

Inovações para o desenvolvimento significa a busca de soluções mais 
efetivas para resolver problemas sociais, econômicos e ambientais e responder 
aos anseios e demandas da sociedade, sobretudo em territórios considerados 
em desenvolvimento. Esses territórios, pela natureza de seus estágios de 
desenvolvimento, são aqueles que possuem os maiores desafios de combate 
à pobreza, geração e distribuição da riqueza e de gestão sustentável dos seus 
recursos naturais. Essas inovações podem emergir tanto do Estado quanto da 
sociedade ou do mercado a depender da natureza do problema ou demanda 
que busca atender. Por exemplo, governos criam inovações em políticas 
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públicas ou em gestão de serviços públicos; a sociedade, por via de grupos 
sociais organizados elaboram estratégias de gestão de seus ativos (ambientais, 
capital social); e o mercado, na busca de sua reprodução e expansão, inovam 
em produtos para atender determinados nichos de mercado ou grupos sociais 
excluídos do processo de consumo.

Seja qual for o ponto de partida da inovação empreendida, todas têm 
em comum a busca do desenvolvimento e não conseguem ser levadas a frente 
por um único setor. Já há uma vasta literatura que discute a impossibilidade 
de se traçar o desenvolvimento de territórios nas sociedades modernas e 
capitalistas por via exclusiva do mercado (via liberal ou neo-liberal), do Estado 
(via keynesianismo ou neo-keynesianismo) ou da sociedade civil (neo-social) 
(VASCONCELLOS SOBRINHO, 2009; TEODÓSIO, 2011). O que há, de toda 
ordem, é uma centralidade na lógica de desenvolvimento, o que não descarta a 
dependência e necessidade de diálogo com os outros setores. 

Este capítulo introdutório é uma pequena contribuição ao debate ainda 
amplo e difuso sobre inovação social e inovação pública para o desenvolvimento. 
Esse debate tem ocorrido tanto na literatura dos países desenvolvidos quanto 
naqueles considerados em desenvolvimento. No primeiro caso, a inovação está 
mais centrada na expansão de direitos sociais, melhoria no atendimento aos 
serviços públicos, transparência e efetividade no uso dos recursos públicos. 
No segundo caso, entendemos que, além dos desafios supracitados, há outros 
problemas mais críticos que requerem capacidade inovativa para responder, 
como as questões de erradicação da pobreza, acesso aos direitos fundamentais 
como saúde, educação e participação social e, ainda, desenvolvimento social e 
gestão sustentável do meio ambiente, apenas para citar alguns exemplos.

Na esteira dessa contribuição, o capítulo está estruturado para 
inicialmente apresentar o princípio de desenvolvimento entendido pelos autores 
e os significados de inovação sob a perspectiva social e pública. Essa opção de 
organização do capítulo ocorre pela necessidade de se estabelecer as bases para 
o debate dos capítulos que virão em sequência no livro ora introduzido. 
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Desenvolvimento

Ao longo dos últimos cinco anos dentro dos livros da série “Gestão 
Social e do Desenvolvimento Local” temos continuamente discutido o conceito 
de desenvolvimento e sua trajetória histórica e de mudança de abordagens e 
centralidade (VASCONCELLOS SOBRINHO et al, 2018; VASCONCELLOS 
SOBRINHO; VASCONCELLOS, 2016). Da perspectiva econômica até o 
approach de desenvolvimento centrado nas pessoas (SEN, 1999), pode-
se afirmar que se trata de um conceito fluído, de múltiplas possibilidades 
interpretativas, heterogêneo e complexo. O que se tem em comum, entretanto, 
é o entendimento que desenvolvimento não é crescimento econômico per 
si, envolve uma série de variáveis e que sua exequibilidade se diferencia de 
sociedade para sociedade. Como diz Rullani (2005), o desenvolvimento é 
sempre localizado e apresenta características específicas. 

Ainda que tenhamos avançado no debate conceitual sobre 
desenvolvimento, nas sociedades denominadas ‘em desenvolvimento’ ainda há 
uma predominância na interpretação centrada na economia. Chambers (1997) 
e Sen (1999), corroborados por uma série de outros autores (VASCONCELLOS 
SOBRINHO; VASCONCELLOS, 2016; ALLEN; THOMAS, 2000) que discutem 
o conceito, nos mostram que a persistência do alto nível pobreza, exclusão e 
desigualdade social e territorial nessas sociedades indicam que os caminhos 
predominantes das propostas de desenvolvimento ainda não encontraram seu 
objetivo principal – as pessoas e o bem-estar coletivo.

O approach do desenvolvimento baseado nas pessoas traz para o 
centro do debate o tema do desenvolvimento humano que pode ser expresso, 
segundo Sen (1999), por condições objetivas (educação, saúde, qualidade da 
habitação, emprego, renda, objetos possuídos, participação, transparência) e 
subjetivas (segurança, privacidade, reconhecimento, respeito, afeto). Trata-
se de uma perspectiva que não exclui o entendimento da importância do 
crescimento econômico, mas o entende como limitado para o desenvolvimento 
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dos territórios e sociedades humanas. O conceito de desenvolvimento 
centrado nas pessoas também traz no seu bojo a preocupação com as 
questões ambientais, uma vez que entende o meio ambiente como condição 
fundamental para sobrevivência humana e bem-estar coletivo, ao tempo 
em que o trata igualmente como recurso e produto da ação humana junto à 
natureza (MARTINEZ, RIBEIRO, 2011).

Em termos formais e normativos, nos anos 2000, as Nações Unidas 
adotaram o paradigma de desenvolvimento centrado nas pessoas e definiram, 
de comum acordo entre agências multilaterais, governamentais e não 
governamentais de 147 países, os objetivos de desenvolvimento do milênio 
(ONU, 2000). Tais objetivos foram definidos para serem avaliados dentro 
do horizonte 2000 – 2015, a fim de entender o progresso econômico, social 
e ambiental dos países. Os objetivos traçados foram: (1) erradicar a extrema 
pobreza e a fome; (2) universalizar a educação primária; (3) promover a 
igualdade de gênero e autonomia das mulheres; (4) reduzir a mortalidade na 
infância; (5) melhorar a saúde materna; (6) combater o HIV/AIDS, malária e 
outras doenças; (7) assegurar a sustentabilidade ambiental; e (8) estabelecer 
uma parceria mundial para o desenvolvimento. Portanto, reconheceu-se 
formalmente a amplitude do conceito e a necessidade de incorporação de 
novas frentes interpretativas.

Essa interpretação foi ratificada a partir de nova Conferência das 
Nações Unidas em 2012 (Rio + 20) quando os países membros da ONU 
adotaram o documento “Transformando Nosso Mundo: A Agenda 2030 para 
o Desenvolvimento Sustentável”, um plano de ação para as pessoas, o planeta 
e a prosperidade (ONU, 2015). Nesta revisita para renovação e ampliação de 
compromissos pela sustentabilidade global, desta feita para o horizonte 2015 – 
2030, os objetivos foram redimensionados e passaram a ser 17, nominalmente: 
(1) erradicação da pobreza; (2) fome zero e agricultura sustentável; (3) saúde 
e bem-estar; (4) educação de qualidade; (5) igualdade de gênero; (6) água 
potável e saneamento; (7) energia limpa e acessível; (8) trabalho descente e 
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crescimento econômico; (9) indústria, inovação e infraestrutura; (10) redução 
das desigualdades; (11) cidades e comunidades sustentáveis; (12) consumo e 
produção sustentáveis; (13) ação contra mudança global do clima; (14) vida na 
água; (15) vida terrestre; (16) paz, justiça e instituições eficazes; e (17) parcerias 
e meio de implementação.

Assim, seja na perspectiva abstrato-conceitual, seja na perspectiva 
ético-normativa, vê-se que o entendimento do conceito de desenvolvimento 
avançou e que há inúmeros desafios a serem enfrentados pelos governos, 
sociedades e organizações de mercado para que se possa buscar tal 
desenvolvimento e se assuma o entendimento que ele só possa se concretizar 
se for sustentável. De acordo com cada sociedade, há desafios que são maiores 
que outros. Por conseguinte, dependendo de cada sociedade e desafio, há 
necessidade de implementação de um conjunto diferente de ações concretas 
que venham contribuir para superação dos problemas econômicos, sociais e 
ambientais existentes e atendimento das latentes demandas e necessidades 
das populações.

Em meio a todos os desafios, destacamos aqui o objetivo 17 (parcerias e 
meio de implementação) que corrobora com o entendimento de que o Estado, 
sociedade ou mercado não são capazes de levar autonomamente a frente 
qualquer processo de desenvolvimento. Há uma necessária relação entre os 
três setores para a consecução do desenvolvimento nas sociedades capitalistas, 
uma vez que há interdependência entre os mesmos.

Se por um lado há necessidade de ações conjuntas, por outro lado há 
um imperativo ponto de partida a existir. Isto significa que as ações, projetos e 
políticas podem emergir tanto da sociedade quanto do governo e do mercado. 
Isso depende do reconhecimento do problema ou demanda a atacar e pelas 
condições objetivas a realizá-lo. Em muitos casos, em função das condições 
objetivas existentes e da estrutura social, cultural, organizacional e institucional 
estabelecida, há a necessidade premente de propostas inovadoras.
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Inovação social e pública

Inovação social e inovação pública são dois conceitos diferentes, mas 
que possuem vários pontos de interseção.

Embora possamos dizer que o conceito de inovação social ainda seja 
bastante difuso e sem caráter consensual (SILVA, 2012; BUTZIN et al., 2014; 
MARTINEZ, 2018), pois ainda se encontra em construção, o entendemos como 
um processo de concepção e adoção de novas ideias, ações, práticas e atividades 
para soluções de questões sociais e ambientais que se apresentam desafiadoras 
e que não têm sido adequadamente respondidas pelos existentes modelos de 
enfrentamento. De toda ordem, a inovação social é hoje uma noção quase 
tão usada quanto criticada. Assim como muitos defendem hoje a necessidade 
de promover dinâmicas de inovação social em resposta à crise econômica e 
ao retrocesso do setor público, há também aqueles que enfatizam os riscos 
e limites de alguns dos pressupostos fundamentais em que tal perspectiva se 
baseia (BLANCO, 2020). Para os defensores do conceito, os problemas que a 
inovação social enfrenta são sistêmicos e impõem dificuldades ao progresso 
social e ambiental de uma determinada sociedade. 

O objetivo maior de uma inovação social é impactar positivamente 
a sociedade com a solução ou até mesmo a minimização do problema 
enfrentado (O’BYRNE et al, 2013). A inovação social pode assumir um caráter 
transformador da realidade (desenvolvimento social) ou uma perspectiva de 
melhor interação com o status quo (ANDREW; KLEIN, 2013).

Ainda que a inovação social possa se operacionalizar por via de um 
novo produto, técnica ou tecnologia, a exemplo de negócios sociais (BHATT; 
ALTINAY, 2013; COMINI, 2016), em geral, ela tem sido predominantemente 
centrada em mudanças de processo, concepção e interpretação de problemas 
geograficamente localizados. 

Na realidade, o conceito de inovação social tem sido debatido por, pelo 
menos, três grandes correntes de pensamento. Primeiro, àquela que entende 
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que ela emerge intencionalmente a partir da identificação do problema e da 
tentativa de solucioná-lo por via de uma perspectiva planejada, visando o 
desenvolvimento social. Segundo, a corrente que se fundamenta nos processos 
de transformações sociais e culturais contínuas sem um prévio planejamento 
e que, em geral, emergem na sociedade civil. Inova-se para adaptar-se a nova 
realidade. E, terceiro, a corrente que se concentra nas inovações em que o novo 
não está necessariamente vinculado a problemas sociais e ambientais críticos, 
mas sim dentro de realidades específicas e que acabam por contribuir para o 
progresso e desenvolvimento social de determinado recorte territorial.

Tardiff e Harrison (2005) apontam cinco dimensões a serem consideradas 
para análise e definição de uma inovação social. São elas: (1) a transformação 
(desenvolvimento) proposta ou realizada, (2) o caráter inovativo da proposição, 
(3) a inovação propriamente dita, (4) os atores envolvidos, e (5) os processos 
adotados. Segundo esses autores, a análise dessas dimensões permite entender 
a novidade ou o caráter inovador da ação/proposição, o objetivo da inovação, 
o processo inovativo, a relação entre os atores da inovação e a estrutura social 
e, ainda, as restrições possíveis ou existentes sobre a inovação. De toda ordem, 
para fazer essa análise, a inovação social tem que ter sido colocada em prática.

Condizente ao debate já realizado sobre desenvolvimento, a inovação 
social não é prerrogativa ou privilégio de qualquer forma organizacional ou 
estrutura legal; em outros termos, a inovação social pode emergir de atores 
sociais, organizações (formais e informais) e instituições (leis, políticas 
públicas). Com efeito, as soluções propostas a partir da inovação social 
geralmente exigem ações colaborativas dos constituintes do governo, empresas, 
organizações sem fins lucrativos, da sociedade organizada e dos indivíduos 
(O’BYRNE et al, 2013).

Inovação pública, por sua vez, está vinculada a consecução de novas 
ideias, ações, práticas e atividades dentro do setor público para solução 
de problemas na sua relação com a sociedade em termos de efetividade na 
prestação de serviços ou nos atendimentos de necessidades e demandas 
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sociais, ambientais, econômicas de caráter local ou global. As discussões sobre 
inovações públicas têm sido precipuamente centradas em processos, produtos, 
organização, interação e comunicação.

Entretanto, o debate sobre inovação pública é relativamente recente 
e está muito mais concentrado na sua construção conceitual e importância 
para melhor atendimento e satisfação dos cidadãos do que em estudos que 
demonstrem empiricamente como o setor público e suas organizações tem 
efetivamente inovado (BEKKERS; TUMMERS, 2018). Destaque-se, todavia, 
que isto ocorre muito em função da necessidade de abranger características 
multifacetadas da inovação ou sua interpenetração como conceito de 
disseminação e aprendizado além de como a mesma pode ser considerada em 
diferentes níveis e escalas de governo. Em outros termos, o que pode ser uma 
inovação pública para uma determinada organização ou nível de governo, 
pode ser algo já recorrente em outro nível de governo ou escala territorial 
(união, estado ou município).

O que se tem em comum na discussão sobre o significado de inovação 
pública é que a mesma tem que ir além da própria ideia inovativa, ou seja, ela 
tem que ser efetivamente implementada e tem que provocar uma completa 
ou significante melhoria no serviço, produto ou organização pública e criar 
e/ou substanciar o valor público. Em outros termos, a inovação pública tem 
que provocar impacto positivo na sociedade (CRIADO; ROJAS-MARTIN; 
SILVAN, 2017).

A perspectiva da inovação pública se vincula precipuamente às 
abordagens da nova administração pública, embora não seja exclusiva desse 
campo teórico. Há uma significativa literatura (PAES DE PAULA, 2005; 
SCHOMMER; CANÇADO, 2010; TENÓRIO, 2011) que trata a inovação 
pública no campo da gestão social que faz, ao mesmo tempo, uma interseção e 
enfrentamento a vários pressupostos da nova administração pública. 

Pela perspectiva da nova administração pública o debate sobre inovação 
pública concentra-se em 4 tipos de inovação (VRIES; BEKKERS; TUMMERS, 
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2016): (1) inovação de processo, (2) inovação de produto ou serviço, (3) 
inovação em governança, e (4) inovação conceitual. Embora possamos 
classificar em 4 diferentes tipos de inovação, há de se destacar que em muitos 
casos há um entrecruzamento entre essas tipologias. Ao mesmo tempo, a 
inovação em governança e a inovação conceitual abrem espaço para novas 
abordagens advindas de outros campos teóricos como o da gestão social.

No primeiro tipo, inovação de processo, foca-se na melhoria da 
qualidade dos processos internos e externos com a criação de novas formas 
organizacionais, introdução de novos métodos e técnicas de gestão e de 
trabalho. Podemos classificá-lo como inovação de processos administrativos. 
Foca-se, também, na criação ou uso de novas tecnologias para melhorar a 
relação com o cidadão ou usuário do serviço público. Neste caso, podemos 
chamá-lo de inovação em processos tecnológicos.

O segundo tipo se caracteriza por criar novas modalidades de produtos 
ou serviços para atendimento do cidadão. Populações não efetivamente 
atendidas pelo setor público são, em geral, os alvos de novos produtos e 
serviços, embora esta não possa ser considerada uma regra.

A inovação em governança, por sua vez, foca-se na construção de 
novos modelos e arranjos na relação entre o Estado e a sociedade para auto-
organização, formação de redes e consecução de políticas públicas. De alguma 
forma, se vincula ao approach da nova governança pública e do campo da 
gestão social. Com efeito, a inovação em governança assume princípios de 
participação social, parceria (público-privado; governo-sociedade-mercado), 
concertação social, governança (pública, territorial, ambiental, social), 
cocriação, coplanejamento e cogestão e muitos outros novos conceitos que 
aproximam a relação entre Estado, sociedade e mercado para fins de melhoria 
na relação Estado-sociedade para efetividade do serviço público. 

Sob o entendimento de inovação em governança há ainda discussões 
na relação governo-governo para concepção e/ou implementação de políticas 
públicas ou, residualmente, discussões de governança em determinados tipos 
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de organizações públicas, sobretudo aquelas estruturadas em colegiados, como 
nos casos das universidades públicas brasileiras. 

O quarto tipo, denominado de inovação conceitual, foca na introdução 
de novos conceitos e approaches para entendimento de problemas sociais 
estabelecidos e não solucionados pelos modelos interpretativos adotados e a 
proposição de novas abordagens teóricas para solucioná-los, superá-los ou 
mesmo minimizá-los. Em muitos casos são inovações que ocorrem demandadas 
também pelas próprias transformações sociais ocorridas na sociedade.

No contexto de inovação de governança e inovação conceitual, está o 
debate da gestão social na administração pública. A gestão social traz como 
essência a relação entre diferentes atores da sociedade civil, Estado e mercado 
para avançar no processo democrático e nas relações sociais por meio da 
participação e engajamento dos atores nas tomadas de decisão em políticas, 
programas, projetos e ações que afetam os diversos coletivos. A gestão social 
privilegia a dimensão dialógica e relacional da gestão (TENÓRIO, 2002; 2004) 
em espaços nos quais os atores compartilham o direito à fala e o direito de 
participar na tomada de decisões (GONDIM; FISCHER; MELO, 2006) que 
afetam a vida nas comunidades e territórios. Estes espaços são considerados 
por Cançado (2011) como esfera pública, lócus onde os atores se encontram 
e dialogam para tratar de assuntos de interesse coletivo presentes e futuros. 
É, assim, no diálogo que se ampliam as possibilidades de inovação social e 
inovação pública e de entendimento entre os atores para o alcance do bem 
comum. Pelo constructo da gestão social, a inovação pública é resultado de 
ação dialógica e democrática, em espaços e tempos definidos, entre diferentes 
atores que possuem vivências e conhecimentos próprios, com objetivo central 
de desenvolvimento social. Assume como fundamental a perspectiva bottom-
up (de baixo para cima). 

A centralidade das inovações sociais e inovações públicas é a sociedade. 
Tem-se como essência a busca de atendimento das necessidades e demandas 
sociais e ambientais em busca de um processo de desenvolvimento dentro de 
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estruturas sociais democráticas. Em ambos os conceitos vê-se uma aproximação 
do Estado com a sociedade e a preocupação na solução de problemas que 
dificultam o progresso social e ambiental.

De certa forma, determinadas inovações públicas de tipologia conceitual 
ou de governança podem ser caracterizadas como inovações sociais que tem 
o governo como indutor do processo. No caso brasileiro, a criação por lei de 
áreas ambientalmente protegidas com determinação de processos de gestão 
compartilhada se apresenta de um bom exemplo de tentativa de solução de 
um problema estrutural que provocou inovações sociais de significativa 
transformação do espaço, gestão pública e gestão social em nível local.

Por outro lado, inovações sociais emergidas no âmbito da sociedade 
podem ser incorporadas pelo setor público e se transformar em políticas 
públicas de caráter inovativos (inovação pública) em função da contribuição 
para solução de problemas sociais (e ambientais) complexos. Novamente 
recorrendo a exemplo da área socioambiental brasileira, destacamos a 
consecução do programa Proambiente nos anos 2000 que trouxe a baila 
o conceito de conservação produtiva (inovação conceitual) que passou a 
ser considerado no incentivo à produção extrativa e de agricultura familiar 
com vistas a melhorar o nível de renda de uma determinada camada da 
população rural. Há ainda muitos outros exemplos cuja concepção inovativa 
que emergiram no contexto social, mas que foram incorporados no âmbito 
do setor público como política pública. O próprio conceito de participação 
que emergiu nos anos 1980 como uma forma de inserir o cidadão comum nos 
projetos de desenvolvimento comunitário (as primeiras iniciativas ocorreram 
em países africanos), anos mais tarde passou a ser um instituto fundamental 
na implementação e acompanhamento de políticas públicas em vários 
países do mundo. No Brasil, além da participação fazer parte de estatutos 
constitucionais, por exemplo, com a criação de conselhos de defesa de direitos 
e acompanhamento de uso de recursos públicos, é um requisito fundamental 
para consecução de políticas públicas. Há de se destacar, porém, que os espaços 
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formais de participação no Brasil têm sido alvos de desmonte e reconfiguração 
por conta de uma postura governamental autoritária e conservadora iniciada 
em 2019 com o governo Bolsonaro que tem abalado a estrutura democrática 
do país. Em permanecendo essa lógica por muito tempo, ter-se-á retrocessos 
na inovação pública emergidas a partir de proposições da sociedade civil. 

Inovação social e pública para o desenvolvimento

Embora não sejam privilégios seus, os territórios em desenvolvimento 
estão há pelo menos 100 anos enfrentando desafios para avançar no atendimento 
do bem-estar coletivo. Esses desafios são de toda ordem e perpassam 
desde desafios globais, como erradicação da pobreza, mudança climática, 
fortalecimento da democracia e paz social, até desafios territorialmente 
localizados que ora são parte das questões maiores, ora são próprios do local, 
como desemprego, geração de trabalho e renda, melhor níveis de saúde e 
educação e gestão de recursos naturais, dentre outros. Adicionalmente, para 
manter o equilíbrio econômico, elemento-chave das sociedades capitalistas, 
governos diminuem gastos e aumentam a austeridade fiscal sem, contudo, 
melhorar o nível de prestação de serviços públicos. 

Em consequência do quadro acima, nos últimos anos discussões sobre 
inovação social e inovação pública têm sido requeridas para o enfrentamento 
das questões inerentes aos processos de desenvolvimento dessas sociedades. 
Ambas as expressões têm sido entendidas pela academia, gestores públicos 
e agentes sociais de desenvolvimento como potenciais instrumentos para 
desatar os nós dos complexos desafios e necessidades sociais e ambientais não 
atendidas, especialmente aquelas que o estado de bem-estar e o mercado não 
tem sido capazes de abordar adequadamente.

Não há apenas um único ou determinado modelo para inovação social ou 
para inovação pública. Como já foi de certa forma expressada, tanto a inovação 
social, quanto a inovação pública pode emergir da sociedade (movimentos 
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sociais, organizações sociais), do governo (políticas, programas e projetos 
públicos) e mercado (ações de responsabilidade social e ambiental, negócios 
sociais e negócios de impacto). O que a literatura tem mostrado VRIES; 
BEKKERS; TUMMERS, 2016; BEKKERS; TUMMERS, 2018; O’BYRNE et al, 
2013 ) é que tanto a inovação social quanto a inovação pública, para serem 
colocadas em prática e apresentarem resultados positivos, necessitam mobilizar 
diferentes atores e agentes para trabalharem juntos com vistas a impulsionar 
mudanças por meio de interações em rede, ação coletiva e aprendizagens. 
As ações e empreendimentos inovativos de maiores impactos positivos tem 
sido àqueles em que atores trabalham juntos para sugerir soluções centradas 
nas pessoas (a pessoa como centralidade do desenvolvimento) e baseadas em 
sentimentos e experiências vividas que aumentam o bem-estar individual e 
coletivo nos territórios.

A depender dos desafios enfrentados e dos fatores contextuais que 
envolvem as oportunidades de ações das comunidades para inovação, a 
inovação social cria objetivos específicos e estabelece diferentes tipos de 
atividades. O similar vem a ocorrer com a inovação pública que também 
apresenta específicos objetivos e atividades de acordo com o desafio enfrentado 
e o contexto presente. Entendemos que promovendo novos relacionamentos 
e arranjos institucionais, inovações sociais e inovações públicas podem criar 
novos modelos de produção, de distribuição e de modos de vida como também 
novas formas de oferecer serviços públicos. 

As experiências apresentadas na literatura nos mostram que em ambas 
as formas inovativas há enfrentamentos a problemas relacionados com os 
objetivos de desenvolvimento sustentável acordados na ONU. De forma geral, 
as iniciativas de inovação social e inovação pública são necessárias para uma 
mudança dos atuais padrões de insustentabilidade para um desenvolvimento 
sustentável.

Características territoriais e fatores contextuais influenciam 
consideravelmente o surgimento e o desenvolvimento de iniciativas inovativas 
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e também sua evolução e resultados. Os fatores contextuais se relacionam 
a recursos materiais e imateriais, tais como recursos naturais, financeiros, 
infraestruturais e características socioculturais. Dentre os fatores contextuais, 
também estão o capital social e a capacidade dos atores e agentes mobilizarem 
e transformarem os recursos existentes.

Impactos na sociedade estão no cerne das inovações sociais e inovações 
públicas. Esses impactos têm pelo menos duas dimensões resultantes de suas 
atividades materiais. Ambas as dimensões se traduzem em impactos positivos 
nos territórios. A primeira dimensão se refere à melhoria no status do bem-
estar social. Os tipos de ações desenvolvidas pelas inovações, sejam sociais, 
sejam públicas, contribuem, por exemplo, para novas ofertas ou melhorias 
dos serviços públicos, acesso e exercício de direitos sociais, desenvolvimento 
de novas estruturas de governança, métodos de trabalho e financiamento ou 
mesmo a reorganização de todo o sistema de bem-estar nos territórios. Esta 
dimensão é mais proeminente nas inovações públicas, embora também se 
apresente nas inovações sociais. 

A segunda dimensão se relaciona aos impactos no capital social e 
nas relações de poder existentes nos territórios. Esta dimensão é bastante 
presente nas inovações sociais embora não seja exclusiva dela. Essas inovações 
implicam em reconfigurações de práticas sociais e culturais estabelecidas que 
não estavam respondendo às demandas e necessidades da sociedade. Por via 
das inovações, emergem novas redes de relações, colaborações e parcerias 
que, em geral, devem ser baseadas em confiança, reciprocidade, colaboração 
e autonomia.

A despeito dos impactos positivos que as inovações sociais e públicas 
trazem, há de se reconhecer que as mesmas também provocam impactos 
negativos. Esses emergem e se intensificam a depender da abordagem adotada. 
Uma inovação top-down (de cima para baixo) e tecnoburocrática tende 
a causar mais impactos negativos entre os grupos sociais vulneráveis. Uma 
inovação debatida e decidida no âmbito de uma esfera pública, por sua vez, 
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tende a proteger mais os vulneráveis e os impactos negativos que ela causa se 
vinculam à mudança no status quo. 

Dentre os impactos negativos temos o surgimento de novas fontes de 
conflitos, perda de poder de determinados atores vinculados às estruturas 
sociais e do sistema estabelecido, sobretudo do sistema público e o aumento 
de disputas por recursos pela entrada de novas ações, atividades e objetivos 
ou mesmo por seus realinhamentos. Dentre os aspectos mais criticados 
das inovações sociais e públicas são os possíveis alinhamentos às estruturas 
formais e à visão tecnicista e neoliberal modernizante em busca de uma 
pseudo eficiência do setor público com reconhecimento e engajamento da 
sociedade em políticas e ações públicas, sem a necessária reflexão de que a 
sociedade capitalista é dividida em classes. Outra crítica é que determinadas 
iniciativas que normalmente chamamos socialmente inovadoras não podem 
ser consideradas, em sua maioria, stricto sensu, uma novidade.

Considerações finais

Inovações sociais e inovações públicas sempre existiram em diferentes 
áreas e escalas territoriais. Entretanto, as mesmas passaram a ser bem mais 
requeridas a partir de mudança interpretativa do conceito de desenvolvimento 
e da adoção da perspectiva da sustentabilidade. Destaque-se, todavia, que 
somente nos últimos anos que tais conceitos passaram a ser reconhecidos, 
debatidos e difundidos no âmbito da academia e entre atores e agentes públicos 
de desenvolvimento e organizações nacionais, internacionais e multilaterais.

Entendemos que ambos, inovação social e inovação pública, são 
componentes essenciais para implementação dos princípios, práticas e 
iniciativas para o desenvolvimento sustentável em seu amplo espectro: social, 
econômico, ambiental, espacial, cultural e político-institucional. A própria 
ONU na Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável reconhece, 
por exemplo, a inovação social, centrada na sociedade, como importante 
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mecanismo para transformações econômicas, sociais, espaciais, ecológicas e 
de comportamento humano frente à natureza. Com efeito, segundo a ONU, 
questões relacionadas ao desemprego, insegurança alimentar e fome, migração 
e mudanças climáticas podem ser enfrentados com inovações sociais. 

Na mesma esteira de raciocínio, inovações públicas para o alcance dos 
objetivos do desenvolvimento sustentável também são fundamentais. Questões 
relacionadas a melhoria dos níveis de educação e saúde, igualdade de gênero, 
participação e inclusão social, gestão da água e floresta, dentre outros, também 
requerem inovações no âmbito do setor público. 

Existem muitas experiências e iniciativas que podemos classificar como 
de inovação social e inovação pública no Brasil e no mundo que se direcionam 
direta e indiretamente aos desafios dispostos nos objetivos do desenvolvimento 
sustentável. Essas precisam ser analisadas em mais detalhes para ver os 
escopos e alcances dos seus resultados e impactos. Entendemos que para as 
inovações sociais e públicas terem impactos positivos que sejam sustentáveis, 
vimos como necessário que as mesmas sejam reconhecidas e reforçadas com 
apropriados suportes de políticas públicas e recursos em diferentes níveis 
territoriais e político-administrativos e, também, utilizadas em perspectivas 
estratégicas para o desenvolvimento.

Por fim, reforçamos o entendimento de que para uma inovação ser 
sustentavelmente efetiva é necessário o envolvimento de diferentes atores 
do desenvolvimento. Isto se coaduna com a perspectiva de inovação social e 
inovação pública que tem sido discutida no campo da gestão social em que 
ambas as expressões são resultantes de ação dialógica e democrática que ocorre 
na esfera pública em busca do desenvolvimento.
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Resumo
O artigo tem por objeto a descrição de novidades sociotécnicas, originárias dos saberes 
camponeses, que contribuem à reinvenção do território onde se situam. Por esse olhar, 
as mesmas têm potencial para o reconhecimento como atributos territoriais. Optou-se 
pela escolha de duas novidades sociotécnicas que foram sistematizadas na forma de 
fichas agroecológicas: o óleo do bicho do caroço do tucumã, na comunidade Saracá; 
e o café do cacau na comunidade Arapapuzinho, situadas nos municípios de Ponta 
de Pedras e Abaetetuba, respectivamente, no estado do Pará. A análise empreendida 
destaca a importância da produção de novidades sociotécnicas na reafirmação do 
ethos local, dá ênfase ao papel dos saberes locais na construção dessas novidades, bem 
como se posiciona criticamente acerca dos desafios à reinvenção territorial.

Palavras chave: Saberes camponeses. Ethos local. Território. Desenvolvimento local 
sustentável.
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Resumen
El artículo tiene por objeto la descripción de novedades socio-técnicas, originarias de 
los conocimientos campesinos, que contribuyen a la reinvención del territorio donde 
se sitúan. Por esa mirada, las mismas tienen potencial para el reconocimiento como 
atributos territoriales. Se optó por la elección de dos novedades socio-técnicas que 
fueron sistematizadas en forma de fichas agroecológicas: el aceite del insecto del núcleo 
del tucumã, en la comunidad Saracá; y el café de cacao en la comunidad Arapapuzinho, 
situadas en los municipios de Ponta de Pedras y Abaetetuba, respectivamente, en el 
estado do Pará. El análisis desarrollado destaca la importancia de la producción de 
novedades socio-técnicas en la reafirmación del ethos local, pone énfasis en el papel de 
los conocimientos locales en la construcción de esas novedades, así como se posiciona 
críticamente acerca de los desafíos a la reinvención territorial.

Palabras claves: conocimientos campesinos, ethos local, territorio, desarrollo local 
sostenible.

Introdução

O objetivo desse artigo é reafirmar os saberes camponeses como 
portadores de novidades sociotécnicas que emergem no seio da família ou da 
coletividade local, sistematizando-as em fichas agroecológicas para em seguida 
demonstrar como eles, os saberes e as novidades se inscrevem num processo 
de reinvenção territorial.

As regiões do Baixo Tocantins e Marajó, estado do Pará, são territórios 
que vêm sofrendo profundas transformações desde meados dos anos 1980. 
Deparamo-nos com a desestruturação de modalidades de controle local dos 
recursos naturais. Frequentemente, os diversos atores, os camponeses em 
particular, estão efetivamente frente a situações cujo controle é muito limitado, 
a exemplo do que ocorre com os problemas socioambientais decorrentes da 
construção da Usina Hidrelétrica de Tucuruí (MAGALHÃES, 1996, 2005, 
MEDEIROS et al., 2013), da expansão da cultura do dendê incentivada pelo 
Programa Nacional de Produção do Biodiesel – PNPB (MAGALHÃES et al., 
2012) e das atividades de incentivo ao turismo no arquipélago do Marajó. 
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Observa-se, portanto, uma complexa situação territorial com a 
coexistência de modelos de desenvolvimento, de sistemas e padrões diversos, 
cujo sentido da transformação apenas se esboça. Assim como no aspecto 
estrutural, essas transformações também podem influenciar mudanças nas 
formas de exploração do espaço, na paisagem regional e no uso e aproveitamento 
dos recursos naturais. 

É nesse contexto que os trabalhos realizados pelo Grupo de Estudos 
Diversidade Socioagroambiental na Amazônia (GEDAF) têm demonstrado 
que tendo em vista as condições disponíveis do meio natural, social e 
econômico, os camponeses dessas regiões têm se permitido, e por vezes até 
sido pressionados, a produzir e experimentar algumas novidades sociotécnicas 
em seus estabelecimentos, tais como: manejo dos açaizais nativo e cultivo do 
açaí em zonas de terra firme, a introdução de novos tipos de pequenas criações 
(como peixes e abelhas), como pode ser constatado na comunidade Caripi no 
município de Cametá, além do cultivo de espécies perenes, principalmente 
espécies frutíferas e de reflorestamento, implantação de sistemas agroflorestais 
e manejo da diversidade nos quintais agroflorestais e o investimento em 
plantas medicinais, como mostram as recentes experiências dos agricultores 
quilombolas de São Benedito do Vizeu e São José de Icatu no município de 
Mocajuba (MAGALHÃES et al., 2012, ARAGÃO et al., 2012).

Iniciativas coletivas, sobretudo com a forte participação das mulheres 
camponesas, também têm sido experimentadas como a extração do óleo do 
bicho do caroço do tucumã na comunidade Saracá no município de Ponta 
de Pedras, agroindústria familiar de produção de palmito, mini-indústria de 
extração e processamento de polpas de frutas, hortas comunitárias em zonas 
de agricultura periurbana, capacitação em práticas alternativas ao uso do fogo, 
criação de unidades demonstrativas de recuperação de solos degradados e 
produção de adubo orgânico como nos mostra a experiência da Associação 
dos Moradores do Ajó, na comunidade Ajó no município de Cametá. 
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Da mesma forma, observam-se mudanças importantes na forma 
de uso de determinadas práticas como, por exemplo, na manutenção da 
produtividade dos açaizais e introdução de outras práticas de manejo voltadas 
à produção no período de entressafra, a coleta de sementes oleaginosas como o 
“murumuru” (Astrocarym mururumuru), a “ucuúba” (Virola surinamensis) e a 
“andiroba” (Carapa guianensis) para a produção de óleos, trabalho conduzido 
essencialmente pelas mulheres, incentivada por empresas como Natura e 
Beraca, representando uma interessante alternativa de geração de renda para a 
família, como pode ser observado na comunidade de Santo Antônio em Igarapé 
Miri, nas Ilhas Santana em Mocajuba e no trabalho da CART (Cooperativa 
Agrícola Resistência Tocantina) em Cametá (GAIA, 2013).

Destaca-se ainda, principalmente no município de Abaetetuba, a 
fabricação de artesanato doméstico a partir da coleta de espécies vegetais, 
tais como a “jacitara” (Desmoncus sp.) e o “urumã” (Ischnosiphon sp.) para a 
fabricação de cestos e paneiros, e sobretudo o “miriti” ou “buriti” (Mauritia 
flexuosa Mart.), sendo que os brinquedos, objetos de decoração com motivo 
amazônico, esteiras e cestos produzidos com a palha, estão bastantes presentes 
nos mercados e praças públicas da capital Belém. Mudanças no consumo 
familiar também podem ser observadas como é o caso do “café do cacau”.

Apesar dessas múltiplas experiências refletirem um processo de 
“produção de novidades sociotécnicas e dos seus resultados apresentarem 
grande potencial para o debate em torno do desenvolvimento local sustentável 
e para a identidade territorial, constatamos que não há um forte investimento 
de pesquisa-formação-extensão no sentido do registro, acompanhamento, 
sistematização e análise dessas experiências visando a construção de um 
referencial territorial acerca do uso e gestão dos recursos naturais que estimule 
e favoreça a construção de interfaces com os saberes especializados, o que 
nos permitiria avançar a reflexão em termos de Sistemas de Informação, 
Conhecimento e Sabedorias Sociotécnicas Locais. 
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Trata-se, com efeito, da valorização dos atributos do território úteis à 
constituição de uma identidade territorial em permanente reinvenção. Tais 
novidades sociotécnicas e aprendizagens territoriais acabam ficando isoladas 
e/ou restrita a pequenos grupos organizados de camponeses com poucas 
possibilidades de reconhecimento pelas instituições de desenvolvimento e de 
intercâmbio entre eles mesmos, podendo assim serem caracterizadas como 
“inovações discretas” (ALBALADEJO, 1999, 2001, 2009), portadoras de 
saberes pouco conhecidos e compreendidos, por vezes em situação de erosão 
e de “desperdício da experiência” (SANTOS, 2000).

Considerando que esta introdução aponta para um número expressivo 
de novidades sociotécnicas que foram identificadas pelo GEDAF, ainda que a 
lista não seja exaustiva dada a diversidade socioagroambiental, optamos pela 
descrição sintética de duas novidades sociotécnicas em duas comunidades 
rurais distintas: o óleo do bicho do caroço do tucumã na comunidade Saracá no 
município de Pontas de Pedras; e o café de cacau na comunidade quilombola 
Arapapuzinho no município de Abaetetuba.

Sistematização de novidades sociotécnicas em fichas agroecológicas

Segundo Ploeg et al (2004) apud Neske et al (2014):

“Novidades podem ser compreendidas como novas 
práticas, artefatos e processos, ou mesmo novos dispositivos 
organizacionais e/ou arranjos institucionais, que, de alguma 
forma, acabam alterando rotinas existentes orientadas pelo 
regime sociotécnico dominante (Ploeg et al., 2004).”

Marques (2009) afirma:

“Uma novidade pode significar uma modificação dentro 
de uma prática existente ou pode consistir em uma nova 
prática. Novidades precisam de tempo para ser geradas e para 
demonstrarem-se potencialmente materializáveis, também 
requerem um contexto favorável e organização.”



Aquiles Simões • Juliane do Socorro Mendonça Pereira 
Carla Lorena Sandim da Rosa • Ana Letícia Nascimento Viana

50

Desta forma apesar dos indivíduos apresentarem uma prática que se 
mostre promissora, é necessário avaliação, estudo, diagnóstico da prática ou 
produto, compreensão da sua relação com a sociedade como um todo, possíveis 
conflitos, uma vez que estamos falando em organização social em torno de algo 
comum. Há a necessidade de uma visão ampla do sistema, compreendendo os 
processos que levam a criação ou transformação da prática como construções 
sociais, conforme afirma (Marques, 2009):

“A mudança fundamental na visão sobre a inovação, bem 
como a forma de analisa-la é que os processos que levam a 
criação, invenção, transformação de tecnologias e processos são 
construções sociais balizadas por múltiplos fatores que vão desde 
motivações e características individuais até condicionamento 
político-institucional”

O camponês é um ser que constrói o seu saber no cotidiano na relação 
com a natureza, expandindo as possibilidades de conhecimentos e aprendizado 
no processo do ser e fazer. Assim, segundo Diegues (1998), é possível dizer 
que o camponês é um sujeito que constrói o seu espaço no cotidiano, seja na 
relação social de trabalho possibilitando a troca de conhecimentos, assim 
como na relação com as florestas, com as águas e com ambientes diversificados 
marcados por transformações socioambientais, situando-a enquanto território 
por constituir esse espaço marcado por identidades e valores, denominando-
se de identidade local associada ao seu modo particular de vida. 

Desse modo, é possível afirmar que os habitantes de comunidades 
tradicionais estão implicados tanto nas relações de saber quanto nas relações 
de aprender, visto que os saberes os quais eles constroem, bem como a forma 
de aprender a sobrevivência e as regras sociais, estão intimamente relacionados 
à história da própria comunidade. Assim, Charlot nos faz refletir na condição 
de singularidade dos seres humanos:
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[...] A relação com o saber é relação de um sujeito com o mundo, 
com ele mesmo e com ou outros [...] o mundo é dado ao homem 
somente através do que ele percebe, imagina, pensa desse 
mundo, através do que ele deseja, do que ele sente: o mundo se 
oferece a ele como um conjunto de significados, partilhados com 
outros homens. [...] a relação com o saber implica uma atividade 
do sujeito [...] o termo relação indica melhor que o sujeito se 
relaciona com algo que lhe é externo. (CHARLOT, 2000, p. 78).

Na verdade, observa-se que no rio e na mata é onde tudo começa, pois 
na produção de trabalho é importante considerar que o ribeirinho estabelece 
o seu espaço como uma espécie de tríade estrutural envolvendo o homem, o 
rio e a floresta, em virtude de juntos reinventarem a vida na Amazônia, na 
relação entre trabalho e produção, em contato com a natureza, construindo 
com ela uma mobilidade pautada no dinamismo da natureza com a cultura. 
Portanto, a relação social tem um papel importante no uso do território, a fim 
de reproduzir, reinventar e perenizar os saberes relacionados, nas novidades 
sociotécnicas escolhidas, a transformação do cacau e seu uso doméstico e ao 
terapêutico do óleo do bicho do caroço de tucumã, conforme será verificado 
mais adiante nas fichas agroecológicas. Nesse sentido, o lugar se constitui num 
território em permanente reinvenção, provido de significados e referências na 
localização do tempo, das práticas e da história local, conforme descrito por 
Castro (2008).

As relações cotidianas de trabalho estabelecidas envolvem a produção 
familiar e reproduzem uma lógica peculiar reafirmando o Ethos local. Assim, 
o território vai sendo explorado na dialética recursos naturais e lógicas de 
reprodução camponesa, nas quais também se observa o papel relevante das 
mulheres na atividade produtiva assim como a divisão social do trabalho no 
seio das unidades domésticas.
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- O óleo do bicho do caroço do tucumã
Na comunidade Saracá há o consumo de produtos naturais para o 

atendimento da saúde em caráter básico (andiroba, copaíba e mel de abelha), 
todavia o principal produto utilizado é o óleo do bicho do caroço do tucumã, 
extraído pelos moradores da comunidade. O óleo é obtido a partir da larva do 
besouro (Speciomerus ruficornis Germar) (ROCHA et al, 2014) e seu processo 
de extração obedece algumas etapas, que vão desde a observação da presença 
da larva no caroço por meio de furos, abertura dos caroços com a utilização 
do facão e da forquilha, limpeza e aquecimento em fogo a lenha para obtenção 
do óleo.

Essa novidade sociotécnica parte do saber local e segue sua trajetória 
por meio dos relatos repassados de pais para filhos:

“Minha avó falava que antes eles usavam o óleo em máquinas, 
mas depois como as galinhas comiam, começaram a comer 
também. A farofa é bem gostosa! Eu aprendi a retirar o óleo com 
minha mãe, e agora todo mundo aqui sabe também. Hoje a gente 
só usa o óleo para problemas de saúde. A gente usa pra tudo! Se 
tem dor de dente, é só colocar o óleo. Se caiu e ficou roxo, coloca 
o óleo do bicho.” (Hermidia, 2017).

Segundo Moraes (2011), o conhecimento local e a forma como 
esse saber é absorvido e utilizado, sendo repassado ao longo das gerações, 
transforma práticas, hábitos de vida, modos de utilização da natureza em prol 
das necessidades de seus detentores.

Hoje na comunidade o óleo do bicho é mais uma forma de subsistência, 
sendo agregado a pesca, pequenas criações de animais e coleta do açaí em 
período de safra, além de ser indispensável no tratamento de inúmeras 
enfermidades, uma vez que a localidade não dispõe de unidade para 
atendimento de saúde. Assim sendo, o produto é utilizado por todas famílias 
habitantes na comunidade.
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Figura 1. Ficha saberes agroecológicos do óleo de bicho.
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ÓLEO DO BICHO
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ÓLEO DO BICHO

Utilizações e modos de uso mais recorrentes do óleo 
pelos moradores da comunidade Saraca:

Utilização do óleo Modo de uso

Garganta inflamada/
Dente inflamado;
Dor de ouvido;

Cicatrização de ferimentos;
Baques/Hematomas;

Varizes/Dores nas pernas;
Pequenos nódulos;

Dor de cabeça.

Passar sobre a superfície da pele que 
se encontra comprometida (baques, 

ferimentos, varizes...). No caso de dores de 
dente “molhar um pedaço de algodão com 

o óleo e colocar sobre o dente”.
Para o caso de dores de garganta “pode 
tomar uma colher de óleo, ou fazer uma 

mistura com o óleo, mel e alho”.

Elaboração: PEREIRA, J. S. M.
Moradora consultada: Hermidia
Fonte: ROSA, C.L.S., 2018.

- O café do cacau
Na comunidade Arapapuzinho geralmente há o consumo do café 

tradicional (Coffea sp.), entretanto, há um camponês que prepara o “café” 
da semente do cacau (Theobroma cacao). O café do cacau é feito por um 
agricultor que hoje em dia mantém seu agroecossistema diversificado com 
roça, espécies florestais e frutíferas, plantas medicinais e horta. Apesar de suas 
novas experiências serem baseadas na experimentação, essa novidade vem de 
um saber intergeracional, foi herdado de sua mãe.

“Eu descobri eu tinha 12 anos de idade. Isso a minha mãe 
aprontava muito na época, mas o tempo era mudado, hoje o 
pessoal não tem o cacau na várzea porque a água é demais, sabe? 
Naquela época não, tinha os tempos da água, a água era “menor”, 
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tinha muito cacau e nós tínhamos na época. A gente tirava 
para fazer o vinho, né? O suco, e essa semente nós deixávamos 
escorrer e colocávamos no sol, aí secava” (Joaquim F. de Sousa, 
2018).

Segundo Teisserenc (2010), o uso dos recursos disponíveis no meio 
ambiente que ocupam as populações tradicionais geram determinadas práticas 
que são totalmente integradas ao modo de vida deles, transmitido mediante 
gerações, parte característica de uma concepção do território.

As trajetórias socioambientais e socioprofissionais do camponês também 
são diversificadas. Ainda que na sua infância tivesse relação estreita com a 
agricultura, devido seu pai ser agricultor, ele também teve outras ocupações.

Figura 2. Trajetórias do camponês

Fonte: ROSA, C.L.S., 2018.

De acordo com o camponês, ele fazia de tudo um pouco em cada uma 
dessas funções.
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“De olaria tudinho eu sei fazer. Comecei a fazer telha manual, 
depois que passou pra máquina. Comecei a fazer na mão mesmo, 
com três pedacinhos de pau em cima de uma mesa. [...] Trabalhei 
no ver-o-peso vendendo arroz, feijão, óleo, comércio em geral. 
[...] Quando trabalhei como embarcador, eu fui pra Macapá, eles 
tinham um barco, eu pegava o produto lá na empresa deles, trazia 
pra Belém, era madeira. [...] Na garimpagem eu mergulhava, 
trabalhava de operador nas dragas e também montagem, parte 
de montagem de máquina do garimpo. [...] Em 2015 voltei pra 
cá (Arapapuzinho) e comecei minhas plantações e faço tudo, eu 
roço, eu planto, eu faço tudo, tiro até açaí” (Joaquim F. de Sousa, 
2018).

Quando questionado sobre onde aprendeu sobre algumas das práticas 
ao longo da vida, o entrevistado fala de saberes herdados do pai. 

“Aprendi sobre agricultura com meu pai. Ele ensinava a gente 
trabalhar num modo que... foi muita experiência, sei lá. 
Então eu tenho orgulho disso, do meu pai que me ensinou o 
trabalho, a gente fazia farinha pra vender, chamava-se farinha 
de lote naquela época, não tinha tanto segredo, fazia a farinha 
e empalhava. Já a nossa farinha era diferente, nossa farinha era 
só da mandioca branca, da macaxeira pra gente comer, fazia a 
farinha seca pra tomar mingau, fazia da mandioca branca pra 
gente comer mesmo, com peixe, o que for. Era lavada aquela 
mandioca e era feito com folha de lima, folha de limão e laranja 
que era pra ficar cheirosa. Hoje em dia não faz isso né? (Joaquim 
F. de Sousa, 2018). ”

Sobre as experiências pessoais que lhe trouxeram novos aprendizados, 
o camponês diz:

“Eu aprendi muita coisa, mais do que do tempo do meu pai, 
porque no tempo dele a terra era mais forte e não precisava ter 
tanto cuidado com as plantas, você colocava qualquer coisa e 
dava, até cana. Hoje não tem terra mais pra cana. O açaí não 
precisava você tá cuidando dele , limpando, fazendo isso e aquilo, 
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naquele tempo só era nativo. Hoje não tem nada, você vê no meu 
terreno não tem mais mata, é exatamente o que dava proteção 
para as plantas e não tem mais. Então aqui você tem que ter o 
cuidado, isso nós que já aprendemos, nós vamos fazendo. Você 
mete um pé de planta ali, você vê a condição que ele fica amanhã, 
tem que tá cuidando, coloca uma água e assim vai né? (Joaquim 
F. de Sousa, 2018). ”

Segundo nosso interlocutor, não há interação de saberes com agentes de 
assistência técnica e extensão rural ou instituições locais de ensino e pesquisa. 
Suas ideias são formuladas a partir da sua própria experiência combinadas com 
os conhecimentos que ele pode adquirir através dos programas de televisão.

“Eu nunca tive isso. [...] Eu não tenho conhecimento com essas 
coisas não, até porque nós trabalhamos manual aqui, a gente não 
trabalha com terra revirada, nós não trabalhamos com máquina, 
aqui é no machado, no facão e na motosserra, tá entendendo? 
Então não tenho conhecimento dessas coisas, a gente só faz 
nossas plantas, porque não só a gente tem nossa ideia, como 
agente escuta também pela televisão, porque tem aqueles 
programas que passam”. (Joaquim F. de Sousa, 2018).

A seguir, a ficha saberes agroecológicos (Figura 3), apresenta como é 
transformada a semente do cacau em café através da prática do camponês. 
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Figura 3. Ficha saberes agroecológicos do “café do cacau”



Aquiles Simões • Juliane do Socorro Mendonça Pereira 
Carla Lorena Sandim da Rosa • Ana Letícia Nascimento Viana

60

Elaboração: ROSA, C.L.S.
Camponês consultado: Joaquim F. de Souza
Fonte: Autores, 2018.
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Reflexões, ensinamentos e desafios

A partir das novidades sociotécnicas que foram descritas podemos 
colocar em evidência três conjuntos de ideias fundamentais para a compreensão 
dos processos de inovação cuja a gênese é local, endógena, a saber:

Reafirmação do ethos local e da identidade camponesa

Partindo do pressuposto de que na Amazônia as sociedades camponesas 
também são entendidas como povos e comunidades tradicionais, traremos 
para a reflexão as características apresentadas por Diegues (2001):

“As culturas e sociedades tradicionais (os camponeses que 
forjam as novidades sociotécnicas que foram apresentadas) 
se caracterizam pela: a) dependência e até simbiose com a 
natureza, os ciclos naturais e os recursos naturais renováveis a 
partir dos quais se constrói um modo de vida; b) conhecimento 
aprofundado da natureza e de seus ciclos que se reflete na 
elaboração de estratégias de uso e de manejo dos recursos 
naturais. Esse conhecimento é transferido de geração em geração 
por via oral; c) noção de território ou espaço onde o grupo social 
se reproduz econômica e socialmente; d) moradia e ocupação 
desse território por várias gerações, ainda que alguns membros 
individuais possam ter-se deslocado para os centros urbanos e 
volta do para a terra de seus antepassados; e) importância das 
atividades de subsistência, ainda que a produção de mercadorias 
possa estar mais ou menos desenvolvida, o que implica uma 
relação com o mercado; f) reduzida acumulação de capital; g) 
importância dada à unidade familiar, doméstica ou comunal 
e às relações de parentesco ou compadrio para o exercício das 
atividades econômicas, sociais e culturais; h) importância 
das simbologias, mitos e rituais associados à caça, à pesca e 
atividades extrativistas; i) a tecnologia utilizada é relativamente 
simples, de impacto limitado sobre meio ambiente. Há reduzida 
divisão técnica e social do trabalho, sobressaindo o artesanal, 



Aquiles Simões • Juliane do Socorro Mendonça Pereira 
Carla Lorena Sandim da Rosa • Ana Letícia Nascimento Viana

62

cujo produtor (e sua família) domina o processo de trabalho até 
o produto final; j) fraco poder político, que em geral reside com 
os grupos de poder dos centros urbanos; l) auto-identificação ou 
identificação pelos outros de se pertencer a uma cultura distinta 
das outras”. (DIEGUES, 2001 p. 87-88).

Ainda que falte um esforço em termos de pesquisa para demonstrar 
cada uma dessas características em torno das novidades sociotécnicas que 
foram apresentadas, podemos constatar a existência de várias delas tanto 
no caso do óleo do bicho do caroço do tucumã como na produção do café 
do cacau. Assim sendo, tais novidades reafirmam o ethos local, reinventam 
permanentemente o território na dialética natureza (recursos naturais) – 
lógicas de reprodução camponesa. Trata-se, com efeito, de uma construção 
identitária pouco resgatada nos estudos sobre inovação, que na maioria das 
vezes tendem a reificar os regimes sociotécnicos dominantes. 

O papel dos saberes locais na produção de novidades sociotécnicas

As duas novidades sistematizadas carregam relações de intimidade 
com a natureza, criam um ambiente que traz consigo mais do que práticas 
cotidianas, mas uma complexidade de sistemas que se unem. De acordo com 
Leff (2001):

“O ambiente constitui-se em uma visão das relações complexas 
e sinérgicas gerada pela articulação dos processos de ordem 
física, biológica, termodinâmica, econômica, política e cultural. 
Este conceito ressignifica o sentido do habitat como suporte 
ecológico e do habitar como forma de inscrição da cultura no 
espaço geográfico (Leff, 2001).”

Os ensinamentos de Enrique Leff são mais visíveis no caso do óleo do 
bicho do caroço de tucumã na comunidade Saracá, mas isso não significa que 
a mesma interpretação não seja válida para a comunidade Arapapuzinho, 



A produção de novidades sociotécnicas como reinvenção territorial

63

basta imaginarmos que o sabor do café está diretamente ligado a qualidade 
da amêndoa, que por sua vez envolve o manejo do cacau em um determinado 
ambiente. 

MORAES (2011) sobre o conhecimento tradicional, afirma:

“O conhecimento do meio ambiente e a habilidade para 
utilizar esse meio, na medida em que vão sendo transmitidos 
e absorvidos pelas gerações, transformam práticas, hábitos de 
vida, modos de apreensão da natureza pelo contato íntimo com 
a água, a floresta e a terra.”

Depreende-se daí que a intimidade com a natureza é construída desde 
o nascimento, por meio das observações de um conjunto de sistemas que se 
interligam, forma-se a compreensão do todo, saberes que são transmitidos e que 
se convertem em disposições incorporadas, em habitus, como nos ensina Pierre 
Bourdieu, traduzindo, no seio do cotidiano das coletividades locais, as práticas 
sociais levadas a cabo pelos agentes produtores das novidades sociotécnicas. 
Nesse caso, a produção de novidades também significa transcender o habitus, 
tornando-o transponível para a reinvenção territorial. 

DIEGUES (2000) ainda compreende a importância da oralidade na 
intergeracionalidade de tais saberes:

“Conhecimento tradicional é definido como o conjunto de 
saberes e saber-fazer a respeito do mundo natural, sobrenatural, 
transmitido oralmente de geração em geração. Para muitas dessas 
sociedades, sobretudo para as indígenas, existe uma interligação 
orgânica entre o mundo natural, o sobrenatural e a organização 
social” (DIEGUES et al., 2000). 

(...) “o conhecimento de que dispõem as comunidades tradicionais 
sobre seu território constitui um elemento importante a ser 
incorporado em novas experiências de gestão dos recursos e 
espaços. Esses conhecimentos e sistemas, no entanto, não podem 
ser transferidos mecanicamente aos sistemas atuais de gestão 
desses recursos. É importante se afirmar que a gestão de recursos 
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naturais é, basicamente, a regulamentação do comportamento 
humano no uso dos recursos e não a regulamentação dos 
recursos naturais enquanto tais. A gestão tradicional inclui um 
número maior de objetivos, além dos econômicos e da eficiência 
técnica, englobando a qualidade de vida, a sociabilidade e os 
aspectos simbólicos” (DIEGUES, 2019 p. 122).

A relação homem-natureza se revela então como chave para abrir as 
portas para o conhecimento dos saberes locais historicamente constituídos 
nessa relação. Nossos exemplos mostram como essa relação, associada ao saber 
intergeracional, é portadora de saberes que geram produtos, práticas, tecnologias, 
processos de inovação que se mostram como alternativas para o desenvolvimento 
local sustentável valorizando a socioagrobioversidade existente.

Desse modo, nossos exemplos mostram que as novidades sociotécnicas 
produzidas pelos saberes camponeses são métodos para superar esses 
obstáculos cotidianos, no campo terapêutico e da saúde como é o caso do óleo 
do bicho do caroço do tucumã e como incremento no consumo doméstico 
como é o caso do café do cacau. A socialização dessas novidades pode 
contribuir para o fortalecimento desses camponeses, evitando as imposições 
exógenas para o uso e legitimação de técnicas convencionais pertencentes ao 
regime sociotécnico dominante.

Desafios à reinvenção territorial

Nos espaços rurais existem manifestações de “dinâmicas socioespaciais 
heterogêneas e multifuncionais”, as quais estão relacionadas com as práticas 
e saberes dos camponeses, indo em direção oposta ao regime sociotécnico 
dominante (MARQUES, 2009). Tal assertiva nos remete imediatamente para a 
seguinte questão: como as novidades sociotécnicas produzidas no bojo dessas 
dinâmicas podem ser convertidas e percebidas como atributos do território? 

Um dos caminhos possíveis é tomar em conta que as novidades 
sociotécnicas, portadoras de uma diversidade de saberes camponeses, são 
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“recursos e ativos territoriais específicos” (CAZELLA et al., 2019). Nesse caso, 
o desafio remete à constituição de redes sociotécnicas mobilizando elementos 
socioculturais, econômicos, institucionais, organizacionais, tecnológicos e 
ecossistêmicos locais (NESKE et al., 2014). Todos esses elementos se relacionam 
ao “descortinar” das novidades, como afirma o autor:

“Ao “descortinar” novidades que estão “escondidas no local”, 
a produção de novidades desencadeia a transformação e a 
valorização de recursos disponíveis em territórios específicos, 
pois permite potencialmente mobilizar recursos e a criatividade 
que estão subutilizados ou totalmente negados no âmbito dos 
sistemas convencionais de investigação e intervenção (Oostindie 
& Broekhuizen, 2008). Desse modo, como a produção de 
novidade está fortemente entrelaçada com a endogeneidade, nela 
mesma se encontram (e não fora dela) as condições necessárias 
para a construção de vias alternativas de desenvolvimento”.

Mobilizando a contribuição de Bernard Pecqueur e outros autores 
franceses, Cazella et al. (2019) apontam que “a ação combinada de diferentes 
atores sociais é fundamental para iniciar e manter no tempo o processo de 
especificação ou valorização de produtos e serviços característicos de um 
território” (p. 51) avançando na aplicação do enfoque teórico-metodológico 
da Cesta de Bens e Serviços Territoriais para o Estado de Santa Catarina. 

Apesar do óleo do bicho do caroço de tucumã e do café do cacau 
apresentarem grande potencial como ativos territoriais, essas novidades 
esbarram em uma das características apontadas acima por Diegues: o 
fraco poder político. Nesse sentido é que se torna pertinente falarmos de 
reafirmação, dar vazão e fluidez às aprendizagens territoriais (ROCHA, 
TEISSERENC, VASCONCELLOS SOBRINHO, 2016) apontando como 
primeiro passo a constituição de Teias de Aprendizagens Sociotécnicas da 
Inovação Agroecológica, estimulando a produção, circulação e utilização dos 
saberes e das novidades sociotécnicas a eles relacionadas como recursos ativos 
no território. 



Aquiles Simões • Juliane do Socorro Mendonça Pereira 
Carla Lorena Sandim da Rosa • Ana Letícia Nascimento Viana

66

As condições necessárias para se caminhar na direção da Cesta de Bens 
e Serviços Territoriais ainda não estão dadas. No entanto, os produtos que 
exprimem as novidades sociotécnicas podem sem dúvida participar naquilo 
que denominamos de construção social dos mercados agroecológicos 
baseados em circuitos curtos e de proximidade, uma vez que já há espaços 
constituídos tais como feiras de orgânicos, feira da agricultura familiar, 
grupo de consumo agroecológico, entre outros dentro do Estado do Pará. É 
um caminho possível para a reinvenção territorial para além do local e para 
o reconhecimento como elementos constitutivos dos Arranjos Produtivos 
Locais, pensados não somente em torno da cadeia de um produto, mas em 
termos de Sistema de Inovação.

E, por fim, o desafio também reside no fato que pensar Sistema de 
Inovação é pensar e investir na formação de quadros, na construção de 
competências para o desenvolvimento local e territorial, articulando pesquisa-
ensino-extensão. Uma iniciativa promissora é a TS-AGIS (Tecnologia Social de 
Formação de Agentes de Inovação Socioambiental), certificada em 2019 pela 
Fundação Banco do Brasil (https://transforma.fbb.org.br/tecnologia-social/
tecnologia-social-de-formacao-de-agentes-de-inovacao-socioambiental-ts-
agis), que tem por base a reafirmação dos saberes camponeses como fonte de 
inovação e a construção da interface social camponeses – agentes de inovação 
na identificação, sistematização e valorização de novidades sociotécnicas como 
atributos do território.
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INOVAÇÃO TERRITORIAL E PRÁTICA DE GESTÃO 
AMBIENTAL NO MUNICÍPIO DE IGARAPÉ-AÇU: 

MOEDA VERDE

PRÁCTICA DE INNOVACIÓN TERRITORIAL Y GESTIÓN 
AMBIENTAL EN LA CIUDAD DE IGARAPÉ-AÇU: 

MONEDA VERDE

Joab Alison Rodrigues da Silva
Mário Vasconcellos Sobrinho

Resumo
O artigo objetiva analisar uma prática de inovativa de gestão ambiental no 
âmbito municipal e contribuir no debate sobre o conceito de inovação 
territorial. O mesmo é derivado de uma pesquisa que busca identificar, 
registrar e analisar as inovações e práticas de gestão local, especialmente de 
cunho ambiental, que se caracterizem como de inovação territorial. No caso 
específico deste artigo, traz-se a experiência do município de Igarapé-Açu 
(estado do Pará). A base teórica do conceito de inovação territorial utilizado 
no artigo está pautada na aproximação conceitual de inovação sob o viés da 
ciência econômica e de território pela perspectiva geográfica do conceito. 
Metodologicamente a pesquisa adotou uma abordagem descritiva e utilizou-se 
de pesquisas na internet sobre as práticas inovativas no município de Igarapé 
Açú e, posteriormente, entrevistas com a coordenação de uma das práticas 
identificadas. O estudo revela a presença de práticas e inovações em gestão 
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ambiental no município de Igarapé-Açu por meio do projeto Moeda Verde, o 
qual detém elementos característicos do conceito de inovação territorial em 
sua composição. Esta prática traz uma aproximação relacional entre sociedade-
Estado-mercado para solução de um problema ambiental identificado como 
de responsabilidade de todos três setores.
Palavras-chave: Inovação territorial. Gestão ambiental. Inovação. Território.

Resumen
Este articulo objetiva el análisis de una práctica original de gestión ambiental 
a nivel Municipal y coadyuvar con la deliberación sobre el concepto de 
innovación territorial. Esta publicación es el resultado de un estudio que 
busca identificar, catalogar e analizar las invenciones e prácticas de gestión 
local, en especial las que poseen carácter ambiental, las cuales se califican 
dentro de innovación territorial. Trayendo específicamente en este artículo, 
la experiencia del Municipio de Igarapê-açu (Estado de Pará). El fundamento 
teórico de innovación territorial utilizado en este estudio, trae una noción 
singular de proximidad conceptual dentro de la oblicuidad de la ciencia 
económica e del territorio como percepción geográfica. En esta indagación, se 
escogió un enfoque metodológico descriptivo a partir de búsquedas en internet 
sobre prácticas novedosas en el Municipio de Igarapé-açú e, posteriormente, 
realizadas entrevistas con la coordinación de una de las prácticas identificadas. 
En este estudio se identificó el proyecto denominado como Moneda Verde, 
el cual, contiene elementos característicos de la innovación territorial dentro 
de su composición. Esta práctica ofrece una relación de proximidad entre la 
Sociedad, el Estado y el Mercado como solución de un problema ambiental 
reconocido como responsabilidad de los tres sectores.

Palabras claves: Innovación territorial. Gestión ambiental. Innovación. 
Territorio.
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Introdução

As inovações não são restritas às empresas e ao mundo empresarial, 
assim como não são necessariamente tecnológicas. O esforço coletivo 
de pessoas, empresas e instituições, como resultado, a resolução de uma 
problemática ou a oportunidade para se destacar (SIMANTOB; LIPPI, 2003). 
Assim as inovações estão presentes em forma de tecnologia, gestão, modelo de 
negócios ou processos.

A dimensão territorial como palco relações de poder entre indivíduos 
e como resultado das condições econômicas, políticas e geográficas 
(RAFFESTIN, 1993; GOTTMANN, 2012) pode ser utilizada como escala de 
análise das manifestações dos atores sociais em prol de uma causa, de maneira 
que o território ganha destaque por uma ideia inovadora de seus indivíduos e 
implique em índices positivos e, por conseguinte, no desenvolvimento local.

O território possui problemas de escala municipal, a gestão ambiental 
impacta direta e indiretamente no desenvolvimento do município e na 
qualidade de vida da população. A gestão adequada oferece renda, emprego, 
qualidade de vida e aborda os problemas como uma oportunidade para a 
mobilização e destaque. A problemática sobre a gestão de resíduos sólidos é 
contemporânea, e assim são debatidos acerca da resolução, e que a cooperação 
entre os atores sociais do território é uma alternativa presente.

A pesquisa parte da base teórico-metodológica centrada na inovação 
territorial e objetiva identificar, analisar e registrar elementos nas práticas de gestão 
ambiental no município de Igarapé-Açú (estado do Pará) que sejam constituintes 
de inovação territorial. E para tal é revisado os diferentes conceitos de inovação a 
partir do campo econômico e empresarial sob autores clássicos e contemporâneos 
(SCHUMPETER, 1988; SIMANTOB E LIPPI, 2003), assim como o debate entre 
autores sobre o conceito de território na perspectiva geográfica (SANTOS, 1985; 
RAFFESTIN, 1993; SOUZA, 2008) para inter-relacionar as práticas de inovações 
com os conhecimentos científicos estabelecidos.
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A prática de gestão ambiental identificada no município de Igarapé-
Açú é oriunda da mobilização da população local em combate a poluição nos 
igarapés devido ao descarte inadequado de resíduos sólidos. A ideia é oriunda 
do município Santa Cruz da Esperança, estado de São Paulo e surgiu como 
novidade em Igarapé-Açu por meio do vento Feira de Inspiração + Cultura 
dedicada ao público infantil.

A ideia inovadora no município sobre a moeda social surge a partir 
do Movimento Moeda Verde, que incentiva a troca de materiais recicláveis 
em moeda com valor econômico local, a moeda verde. A prática se tornou 
alternativa ao descarte inadequado no município e vem impactando 
positivamente o município com a diminuição da poluição, geração de renda e 
empregos locais. 

Método

A pesquisa possui caráter descritivo e a revisão bibliográfica sobre 
os conceitos foi adquirida a partir de trabalhos que discutem a evolução 
do conhecimento científico acerca dos mesmos, bem como a consulta em 
obras originais para o melhor aprofundamento. A identificação das práticas 
de gestão ambiental foi adquirida com base na disponibilidade da WEB em 
blog de notícias e mídias sociais, posteriormente foi obtido o contato com a 
coordenação do Movimento Moeda Verde para a realização da entrevista via 
troca de mensagens de texto e áudio pelo aplicativo WhatsApp. O registro e 
a análise se deram por meio da transcrição das mensagens de áudio para o 
formato de texto que possibilita a melhor compreensão. 

Inovação territorial

Os conceitos de inovação no âmbito da ciência econômica e de território 
sob a perspectiva geográfica foram inter-relacionados para uma aproximação 
conceitual interdisciplinar de inovação territorial. A identificação, registro e 
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análise proposta foi concluída e a prática de gestão ambiental no município 
de Igarapé-Açú, Moeda Verde, constitui elementos de inovação territorial em 
sua composição com base na pesquisa e entrevista feita com a coordenação 
do movimento.

Inovação territorial é um conceito relativamente novo no debate sobre 
desenvolvimento. O mesmo emerge na interseção dos conceitos clássicos de 
inovação e território, sendo o primeiro fortemente debatido no âmbito da 
economia e o segundo da geografia. Para isso, primeiramente vamos discutir 
os conceitos de inovação e território, isoladamente, de forma a entendermos 
seus vieses interpretativos para então, depois, adentrarmos especificamente no 
conceito de inovação territorial assumido neste trabalho.

Inovação: um conceito emergido no campo econômico e empresarial

O debate sobre inovação possui diversas abordagens de vários 
pesquisadores que remetem os seus pensamentos de acordo com suas 
experiências mediante aos contextos históricos (SCHUMPETER, 1988; 
RIEG; ALVES FILHO, 2003; DRUKER, 1989). A discussão começa na ciência 
econômica advinda do cientista político e economista austríaco, Schumpeter 
(1988), a partir de sua obra “Teoria do Desenvolvimento Econômico” 
originalmente publicada em 1912. Segundo o autor, de forma resumida, 
inovação é a introdução de um novo produto advindo de uma invenção ou 
combinação resultante de ciência e tecnologia. Dessa forma, inovação traz a 
perspectiva tecnológica; o qual denomina como “inovação tecnológica”, sendo 
àquela que promove um rompimento no modelo econômico, quebrando 
a homeostase dos padrões de produção e, por conseguinte, criando novas 
formas de diferenciação representando um ponto crucial no desenvolvimento 
econômico de uma região (SCHUMPETER, 1988).

O conceito de Inovação ainda sobre a perspectiva econômica, porém 
sob viés organizacional-produtivo é definido pela caracterização mediante 
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aos produtos comercialmente viáveis e suas respectivas inovações e processos 
oriundos de empenho das organizações. Pode ser classificada como inovações 
em significativas por haver produtos totalmente novos, ou incrementais por 
conta do aprimoramento dos produtos que perduram (RIEG; ALVES FILHO, 
2003). Assim, a inovação ultrapassa a perspectiva do produto e incorpora 
elementos de processo e método (OCDE, 1997).

De maneira mais distinta, o conceito se torna uma ferramenta para os 
empresários, dessa forma, Druker (1989) estatui que inovação é um aparato 
para o empresário conseguir um destaque através da diferenciação. Um 
produto novo no mercado pode gerar revoluções e certamente alavancar e 
elevar a um patamar de destaque, tal produto, sendo reutilizado, ganha novas 
capacidades e interpreta novos papéis, uma inovação (DRUCKER, 2008).

Outros autores (SIMANTOB; LIPPI, 2003; RIEG; ALVES FILHO, 
2003) definem inovação como uma iniciativa que pode ser modesta ou 
revolucionária, as quais surgem a partir de uma novidade para a o mercado 
e organização, e gera resultados na economia para empresa, seja através da 
tecnologia, gestão, modelo de negócio ou processos quando são aplicados na 
prática (SIMANTOB; LIPPI, 2003). Tal qual, a exploração de um determinado 
recurso, ou a utilização de algo anteriormente definido como sem valor, 
e a partir de uma descoberta feita através do empenho de várias pessoas, 
instituições de ensino e laboratórios pode ser categorizada como inovação, 
assim como uma nova maneira de processar um produto ou encontrar um 
objetivo novo para o mesmo (RIEG; ALVES FILHO, 2003). 

O que é inovação para uma empresa ou município, não significa que 
será inovação para outros, porque de acordo com Simantob e Lippi (2003) a 
inovação surge como uma novidade para o mercado e organização. Em alguns 
casos trazer inovações ou desempenhar relações com diferentes atores para 
o compartilhamento de conhecimentos e habilidades já é algo novo, no caso, 
uma nova forma de pensar no processo para buscar as inovações.
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As conceitualizações definem inovação como uma ferramenta para 
os territórios e empresas gerarem riquezas através de uma oportunidade 
para se diferenciar. A inovação perpassa o mundo empresarial, podendo ser 
aplicado através de atores locais, por meio de ativos endêmicos da região. 
Higgins (1995) afirma que inovação é a maneira de produzir uma novidade 
de valor significativo individual ou para um coletivo inserido na sociedade. 
Dessa forma, o processo inovativo para uma região ou até mesmo um país, é 
uma característica essencial para o desenvolvimento e progresso econômico 
(MATESCO, 1993).

Território: perspectiva geográfica do conceito

O conceito de território não é inerente à Geografia, vem sendo 
amplamente debatido por cientistas de áreas distintas, como biólogos e 
cientistas políticas por meio da ecologia política (MIRANDA, 2013), na saúde 
coletiva com médicos e cientistas sociais (MONKEN, 2008) e na ciência 
jurídica (DE CASTRO, 1962).

 Na ciência geográfica, de acordo com Gottmann (2012), o conceito vem 
sofrendo modificações ao longo dos anos. Para o geógrafo clássico, Friedrich 
Ratzel (1844-1904), que tinha como referencial o Estado-nação, o território era 
entendido como um determinado espaço onde o Estado exerce o seu poder, 
entendido como uma determinada parcela da superfície terrestre ocupada por 
um grupo humano que almeja obter recursos naturais.

O geógrafo norte americano, Gottmann (2012), definiu território 
como o palco das relações entre indivíduos, fruto das condições geográficas, 
políticas e econômicas. É uma parte do espaço geográfico, limite da extensão 
espacial jurídica, sendo a base física da organização política e estrutural de um 
governo. O autor ainda afirma que o território seria uma conexão entre espaço 
e política, tendo em vista a variação da distribuição territorial nas distintas 
formas de poder político que perpetuamente mudam com o tempo.
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O conceito de território sofre atenção, sobretudo ao se discutir 
globalização, fragmentação, escala global, nacional e local. O que remete 
ao pensamento de Santos (1985), sob a perspectiva da geografia crítica, o 
território corresponde ao palco onde se realizam as atividades criadas, a partir 
da herança cultural do povo que o ocupa; é também uma fração do espaço 
local articulada ao mundial. A abordagem é focada mais em problemas de 
cunho local do que em escalas maiores, devido ao processo de globalização 
nos anos de 1990 promover a exclusão econômica e social das nações mais 
pobres, implicando nas mudanças de mecanismos dos seus territórios. O 
objetivo tende a ser o fortalecimento das culturas, a partir da resistência contra 
a imposição de outras culturas.

O poder marca as relações para Raffestin (1993), o território para o 
mesmo é o espaço onde é projetado um trabalho, energia e informação, ou 
seja, morada das ações humanas, territorialidades. O espaço seria a prisão 
original, no caso as fronteiras, os limites. O território é a prisão criada pelos 
próprios homens para si, a noção de ordenamento e controle, a distinção dos 
dentro e os que de fora. Para o autor, as relações de poder originam o território, 
o poder constrói um território e limita o seu poder pelo espaço.

O território pode ser construído e desconstruído nas escalas temporais 
distintas: anos, décadas ou séculos, pode ser permanente, ou simplesmente 
ter uma existência num curto período. É visto como um campo de força com 
uma complexa rede de relações sociais internas, que demarcam um limite das 
diferenças entre o meio interno, os grupos, as comunidades e o meio externo, 
os estranhos. (SOUZA, 2008). O espaço tem seu limite a partir das relações 
de poder entre grupos, o território embora esteja no espaço, o mesmo é 
moldado pela sociedade, assumindo uma característica dinâmica por conta da 
ligação entre atores sociais, que são agentes territoriais, que criam e destroem 
territórios, deixando de ter dimensões físicas enormes, e não controlados pelo 
poder estatal ou a partir de uma única fonte de poder.
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Os conceitos de Jean Gottman (2012), Raffestin (1993), Souza (2008) 
e Santos (1985), entende-se o território sendo o resultado histórico, uma 
construção perpetuada ao longo dos anos a partir das relações de poder 
entre grupos de indivíduos em escala local e global, tendo caráter temporal 
e volátil, podendo ser feito e desfeito a partir das relações entre atores, e 
agentes territoriais. Desta forma, aproxima-se com a definição de Vasconcellos 
Sobrinho (2016) e Vasconcellos (2016), o território como resultado de uma 
estrutura de relação e construção histórica e social em várias abordagens, que se 
relacionam e percorrem pela estrutura política, institucional e organizacional, 
as quais são pilares da sociedade e que definem as organizações entre Estado, 
mercado e sociedade civil.

Inovação Territorial: um conceito com perspectiva interdisciplinar e do 
desenvolvimento

O conceito de inovação territorial é recente em comparação ao de 
inovação sob o âmbito da ciência econômica tal qual o território na análise 
geográfica. Dessa maneira, o conceito neste trabalho parte de uma perspectiva 
interdisciplinar.

A iniciativa inovadora para um território ou uma empresa implica 
numa novidade local, gestão, modelo de negócio e processo que são reflexos de 
inovação quando aplicadas na prática (SIMANTOB; LIPPI, 2003), a inovação 
é como uma ferramenta tanto para as empresas quanto para os territórios, 
seja para gerar riquezas ou desenvolvimento do território, por isso perpassa o 
mundo empresarial e engloba os atores locais e, por conseguinte, o território. 
Santos (1985), o conceito de território é resultado de atividades advindas 
de herança cultural de um povo que habita um território, e que o mesmo 
se articula com a escala mundial. As atividades seriam o trabalho, energia e 
informação, ou seja, as ações humanas, territorialidades. (RAFFESTIN, 1993).
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As inovações do território são advindas de determinados atores sociais 
presentes num povo, é uma forma de promover o desenvolvimento através da 
resolução de problemas locais. O processo de inovação no território requer 
relações entre atores sociais e econômicos, quando trabalhados em conjunto, 
tendem a se destacar territorialmente. A análise sobre o conceito é semelhante 
à de Moulaert e Sekia (2003), os quais destacam que dinâmica local das 
instituições promove o papel do desenvolvimento de forma endógena, o qual 
terá lógica própria, entendida pelas relações entre os atores locais. Assim o 
desenvolvimento acontece por meio da inovação, mas não obrigatoriamente 
pela inovação tecnológica, o acontecimento pode ocorrer por meio da 
dinâmica sociocultural no território, (CREVOISIER, 2014). 

 Inovação territorial segundo Cooke (2001), é o reflexo do 
compartilhamento de habilidades e conhecimentos que emergem dentro e 
um território por meio da interação entre atores sociais através do intuito de 
promover desenvolvimento, reprodução social econômica e territorial do local 
e região, devido às relações entre os atores que visam o uso e difusão de novos 
conhecimentos úteis economicamente e para o desenvolvimento territorial.

Dessa forma os territórios e o seu desenvolvimento são fomentados por 
meio da inovação territorial, tendo em vista, capacidade de agregar e produzir 
conhecimentos com o intuito a resolução de problemas do presente por meio 
de respostas criativas, ou seja, inovações, as quais promovem o crescimento 
econômico (MENDEZ, 2002).

As inovações não são restritas somente a parte económico-empresarial 
para Méndez (2002), porém para fazer parte da dimensão territorial, a mesma 
precisa de algumas características. A criação de uma mobilização social em prol 
do desenvolvimento e incorporação de novidades. Produção de cooperações 
por meio de redes locais para a realização de projetos comuns. O protagonismo 
de instituições locais e regionais em favor de inovação e desenvolvimento 
territorial através de acordos com instâncias públicas e privadas. Empenho 
na melhoria da formação dos recursos humanos, por meio de reciclagem de 
empresários/trabalhadores e ensino em vários níveis de qualificação.
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A base do território são as inovações, resultados das variadas relações 
de cooperação dos atores públicos, privados e individuais de um determinado 
território. Para tal, é necessária uma densidade institucional, a presença de 
instituições financeiras, empresas, ongs, centros tecnológicos e universidades. 
Assim como, necessita de modelos de cooperação entre os mesmos para 
a possível consolidação das relações, a inovação territorial é definida então 
como um sistema dinâmico do território (FERNÁNDEZ, 2004).

Reunindo os conceitos citados, pode-se chegar em uma aproximação 
sobre a definição de inovação territorial. A busca de conhecimentos novos 
de maneira coletiva, relações de cooperação entre atores locais do território, 
com o intuito a resolução de problemas e, por conseguinte, a descoberta de 
inovações, sejam de tecnologias, organizações, gestão ambiental e territorial 
que implicará no processo de desenvolvimento do território.

As inovações territoriais são de maneira geral uma resposta para 
determinada situação problemática no local, uma necessidade que ocorre em 
diversos setores da sociedade, implicando no bem-estar das comunidades e 
indivíduos. O resultado se dá a partir da cooperação dos atores de maneira 
coletiva que instiga a aprendizagem e a criação de vários conhecimentos. Pode 
ter a sua manifestação também por intermédio organizacional, institucional, 
uma empresa, um regime com uma economia social, uma tecnologia, produto, 
bens e serviços.

Em busca de Inovação Territorial: gestão de resíduos orgânicos no 
município de Igarapé-Açu

O município localizado no estado do Pará possui dois distritos, a sede 
Igarapé-Açu e Caripi, está situado na mesorregião Nordeste Paraense, e na 
microrregião Bragantina, tendo uma população estimada em 2019 de 38.807 
mil habitantes (IBGE CIDADES, 2019). 
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O município tem sua origem por meio do núcleo colonial de Jambu-
Açu, com sua fundação em 1895. O governo estadual tinha uma política 
de colonização da Região Bragantina. Desta maneira, a Estrada de Ferro de 
Belém-Bragança, por meio do escoamento de produtos da Região Bragantina 
à Belém, acarretou na promoção da colonização da região.

O Projeto de Gestão de Resíduos Sólidos

O município de Igarapé-Açú implementou um projeto de caráter 
inovador para a gestão adequada de resíduos sólidos denominado Moeda 
Verde. O projeto iniciou em 2018 como ferramenta de educação ambiental 
com o intuito de ser uma alternativa ao descarte inadequado que ocasiona a 
poluição dos igarapés no município. Assim, a troca de material reciclável pela 
moeda verde gera benefícios através da sustentabilidade do ciclo. 

A iniciativa Moeda Verde tem como objetivo transformar os resíduos 
sólidos recicláveis no município de Igarapé-Açu em valor econômico local, as 
moedas verdes. O projeto oriundo do Instituto de Desenvolvimento Amazônia 
Sustentável tem apoio social do movimento Moeda Verde Igarapé-Açu e da 
campanha Filhos da Terra, a qual é fruto do movimento que surgiu a partir da 
iniciativa. A campanha objetiva conscientizar os habitantes do município para 
importância da reciclagem e do consumo inteligente dos produtos advindos 
da Feira de Inspiração + Cultura, promovendo a ação das trocas de moedas 
verdes por meio de atividades culturais de cunho educacional-ambiental e na 
valorização, assim como a preservação das tradições locais do município.

O movimento desde 2018 trabalha na mobilização do município para 
a troca de material reciclável pela Moeda Verde, já que a mesma possui valor 
econômico local, assim, contribuindo para a redução do número de resíduos 
sólidos que seriam destinados aos igarapés da região e, por conseguinte, 
gerando poluição. 
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Elementos constitutivos de inovação territorial no projeto de Gestão de 
Resíduos Sólidos

O Movimento Moeda Verde possui elementos que o constituem como 
uma inovação territorial nasce com o intuito de resolver uma problemática 
presente em municípios de pequeno, médio e grande porte, no caso, a gestão 
sustentável de resíduos sólidos, como no exemplo do município de Igarapé-
Açu. Dessa forma, o Movimento Moeda Verde se enquadra no conceito de 
Mendez (2002) em que estatui que o território possui a capacidade de produzir 
e agregar o conhecimento com o intuito de a resolução de problemas atuais 
por ideias inovativas. Uma das coordenadoras do Movimento Moeda Verde 
em Igarapé-Açu, relata o intuito do movimento no município:

“O problema que o movimento moeda verde tenta resolver é a 
questão da gestão sustentável de resíduos sólidos. Então a gente 
pretende ser uma alternativa ao descarte inadequado de material 
reciclável que é feito nesse lado da cidade de Igarapé-Açu, tanto 
inadequado que a gente considera nos Igarapés e nas ruas da 
cidade, as pessoas despejam lixo nesses locais, quanto a própria 
coleta feita pelo pela prefeitura que despeja esse material num 
lixão, que também não é a forma adequada de a gente destinar o 
lixo de uma cidade. Então, quando a gente faz a coleta do material 
reciclável, troca pela moeda verde, e envia para reciclagem, a gente 
se coloca como alternativa, né? Como uma possível solução e no 
caso o do uso da moeda social com uma tecnologia social, né? E 
nesse sentido é inovadora e ao mesmo tempo impacta, né? Nos 
treinos da sustentabilidade, o econômico do social e ambiental”. 
(Coordenadora do Movimento Moeda Verde).

A interação dos atores sociais e econômicos se faz presente no movimento, 
característica de Inovação Territorial, segundo Cooke (2001), como resultado 
da troca de conhecimentos e habilidades entre atores sociais que emergem 
dentro de um determinado território. Assim o movimento se relaciona com 
o comércio local e promove a mobilização da sociedade por meio do diálogo 
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aberto, no sentido de provocar uma mudança no comportamento, uma troca 
de conhecimentos para que haja a reprodução social através da reflexão. A 
relação se deu a partir da transparência, promoção de eventos, e principalmente 
a questão da reflexão sobre problemática do descarte inadequado dos resíduos 
sólidos no município.

“[...] O fundamento o movimento do Moeda Verde é a interação 
sempre através da mobilização, né? Pra sensibilização para que 
as pessoas se engajem no movimento e façam a seleção, né? 
Do seu material reciclável e faça a destinação adequada, né? 
É uma provocação, né? Então a nossa interação com os atores 
sociais é sempre no sentido de provocar, provocar mudança de 
comportamento e provocar reflexão sobre o lixo que é produzido, 
né?” (Coordenadora do Movimento Moeda Verde).

A interação com a população local existe, assim como a relação com 
os atores econômicos, comerciantes locais, e instituições de ensino que 
engajaram na ideia transmitida pelo movimento e também viram como uma 
oportunidade para promoverem as suas empresas através de eventos pela 
exibição da logomarca ou pelo ganho de certificados que provam a maneira 
que a empresa aborda as questões ambientais e que podem ser utilizados para 
preencher requisitos internacionais para as mesmas ganharem pontos. 

“[...] com os empresários e parcerias em geral é basicamente a 
gente tem a interação para além da troca do material reciclável, 
como é da vez, né? Porque são eles que fecham o ciclo da moeda 
verde, Igarapé-Sul, e também eles fazem a destinação adequada 
dos seus resíduos. Então, a interação deles com movimento, se 
dá nesse aspecto, né? Tanto pela troca do material escolar, pela 
moeda verde, como sendo uma possibilidade de destinação 
adequada do resíduo dele. Eventualmente quando a gente 
realizava eventos na cidade antes da pandemia, eles também se 
tornavam apoiadores, muitas vezes investidores desses eventos, 
né? E aí sempre como contrapartida a gente exige a logomarca, 
né? emite certificados, né? Importante falar que, por exemplo, 
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as empresas que fazem a destinação adequada do seu material 
reciclável, a gente emite um relatório, né? Garantindo que aquela 
empresa está fazendo a destinação adequada de seus resíduos e 
que estão sendo enviados para a reciclagem, então isso conta com 
pontos pra que eles possam, por exemplo, preencher relatórios, 
inclusive internacionais como é o caso da Palmasa, né? Que é 
uma indústria que precisa dar essas respostas e é um parceiro 
do movimento nesse sentido e garante, né? Ah o cumprimento 
certos requisitos por causa dessa parceria conosco. E as outras 
parcerias que eu que eu gosto citar também se recebem o próprio 
as instituições, né? O Sebrae, a universidade, as instituições de 
ensino geral, porque essa também é fundamental para pro 
aspecto de mobilização e sensibilização da população local”. 
(Coordenadora do Movimento Moeda Verde).

A ideia do Movimento Moeda Verde é inovadora no município de 
Igarapé-Açu, que nasce a partir de algo lúdico, uma brincadeira utilizada 
para conscientização da população, uma ferramenta de educação ambiental 
que estimula direta e indiretamente a importância da reciclagem. Além disso, 
traz um incentivo econômico por meio das trocas de materiais recicláveis por 
uma moeda social de valor local, podendo ser utilizada no comércio local, e 
ainda mais, coloca em pauta a questão dos resíduos sólidos no poder público 
do município. Crevoisier (2014) caracteriza inovação como algo que não 
precisa ser obrigatoriamente uma inovação tecnológica, pode ocorrer devido 
à dinâmica sociocultural do território. O que aconteceu com o Movimento 
Moeda Verde a partir da provocação de seus atores culminou no processo de 
implantação da coleta seletiva em parceria com o poder público municipal. 

“[...] em Igarapé-Açu a gente tem uma moeda social que é uma 
ferramenta de educação ambiental utilizada pela população 
local, porque essa é a ideia do movimento moeda verde, é uma 
reunião de moradores da cidade que provocam essas empresas, 
que provocam as instituições de ensino, que provocam o poder 
público, o poder judiciário do município para que a gente comece 
a colocar a questão da gestão de resíduos sólidos na pauta de 
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discussão dos problemas da cidade, né? Então, isso movimento 
consegue fazer. E a partir daí, promove um engajamento, né, da 
população e de todos esses fatores aí que eu citei anteriormente, 
numa grande brincadeira, digamos assim, de forma lúdica, que é 
o uso da moeda verde, né? E a moeda verde é usada em mais de 
cinquenta e dois comércios em Igarapé-Açu, faz muito sucesso 
entre as crianças que são as que mais provocam mudanças de 
comportamento dentro de casa [..] Então, é esse movimento que 
culmina [...] com a implantação de um projeto de coleta seletiva 
na cidade com a chegada do poder público [...] Então, quando 
o poder público chega e se associa esse movimento, aí a gente 
conseguiu implantar a coleta seletiva. Então, nós temos hoje um 
programa de coleta seletiva em implantação no município de 
Igarapé-Açu, promovido pela população local, né? Provocado 
pela população local, através do uso de uma moeda social”. 
(Representante do Movimento Moeda Verde).

A inovação territorial impacta algum segmento, o Movimento Moeda 
Verde traz consigo índices positivos em relação a gestão de resíduos sólidos 
por meio da coleta seletiva, a qual o projeto de acordo com a coordenadora 
já reciclou 175 toneladas de material reciclável, que sem o movimento 
provavelmente teria o seu destino uma forma inadequada, como igarapés e 
lixões do município, e também propriamente pela circulação da moeda no 
município de Igarapé-Açu, com cerca de 7.000 moedas circulantes e, por 
conseguinte, houve a diminuição da destinação inadequada dos resíduos 
devido ao esforço de conscientização e o incentivo para a troca da moeda. 

“[...] o movimento impacta na gestão de repito sólidas no 
município, primeiro porque ele traz índices de reciclagem que 
o município não tinha. Então, a gente tem hoje, por exemplo, 
o índice de menos de dois anos de projeto, a gente já enviou 
para reciclagem cento e setenta e cinco toneladas de material 
reciclável. Então, se a gente não tivesse coletado esse material, 
possivelmente ele teria me desperdiçado no lixão da cidade. 
Então, essas cento e setenta e cinco toneladas geram emprego 
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e impulsiona o comércio local, né? Com a moeda verde que a 
gente coloca pra circular em torno de sete mil moedas verdes”. 
(Representante do Movimento Moeda Verde).

O surgimento do movimento provocou a criação de postos de coleta, 
assim como a geração de empregos no município. Foram criados 10 postos de 
trabalho diretamente e indiretamente provocaram a criação de uma empresa 
destinada ao gerenciamento de mídias que começou atendendo o movimento 
e atualmente já possui outros clientes. Houve o impacto também nos cofres 
públicos, de acordo com a coordenadora foram economizados cerca de R$ 10 
mil apenas na coleta de resíduos comuns, também é destacado nos impactos 
indiretos, como o aumento da qualidade de vida da população local devido a 
redução dos vetores oriundos do descarte inadequado.

“[...] a gente consegue, com isso gerar, por exemplo, dez postos 
de trabalho diretamente ligados na central de valorização de 
resíduos e outros tantos que ainda não consigo ter que imaginar, 
mas indiretamente, né? Porque inclusive a gente comenta a 
abertura de novos empreendimentos, ou por exemplo, pessoal 
que faz com que faz a nossa o nosso gerenciamento de mídia, 
agora, recentemente, abrir uma empresa, né no meio pra fazer 
o gerenciamento das nossas redes sociais e agora já estão 
atendendo outras pessoas.[...] têm um impacto também na 
própria coleta do lixo, quando né? Que como a gente consegue 
retirar o material reciclável, então a coleta de lixo ela é impactada 
no economicamente, com envio para reciclagem de cento e 
setenta cinco toneladas a gente já conseguiu reduzir pros cofres 
públicos, quase dez mil reais, né? Apenas na coleta de coleta de 
lixo comum, né? Que impacta financeiramente. Outros impactos 
também interferem a própria qualidade de vida da população, 
né? Porque a gente também impacta na redução de vetores, 
de doenças causadas pelo descarte inadequado de lixo, né? Da 
cidade”. (Coordenadora do Movimento Moeda Verde).
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As inovações territoriais implicam diretamente no bem-estar da 
população por conta da promoção do desenvolvimento do território a partir 
de ideias inovativas, que são produzidas a partir das relações entre os atores 
sociais devido uma insatisfação local e veem uma oportunidade de melhorar 
o quadro. O movimento surgiu como uma inovação no município de Igarapé-
Açu, e tal qual foi utilizado como uma ferramenta para a gestão de resíduos 
sólidos, e trouxe resultados pertinentes, fruto das atividades de mobilização 
do movimento em parceria com o comércio local, instituições de ensino e dos 
moradores.

Considerações finais

O reconhecimento do território enquanto categoria interpretativa e 
espaço de ação pública demandam concepções analíticas que sejam capazes 
de reconhecer e reinterpretar o espaço. O território se constrói histórico-
socialmente entrelaçando política, economia, cultura, ambiente, organizações 
e instituições. O território é, assim, o espaço que conecta e permeia as relações 
entre pessoas, conhecimento produzido e práticas que permanentemente 
conformam o espaço social.

A análise do espaço social construído para mudanças permite que 
enxerguemos a forma como indivíduos, grupos sociais, organizações e 
instituições se organizam, interagem e se integram para inovação em termos 
estratégias de desenvolvimento territorial. A perspectiva de mudança nos 
mostra o quão é importante a inovação para mediar a relação entre o presente 
e o futuro que se quer alcançar.

Inovação territorial é processo e produto da relação dos indivíduos 
dentro do território. É uma busca de conhecimentos novos de maneira coletiva, 
relações de cooperação entre os indivíduos que atuam como atores e agentes 
(da sociedade, Estado e mercado) do território com o intuito a resolução 
de problemas comuns que implicarão no processo de desenvolvimento do 
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território. Instiga a aprendizagem e a criação de valores e entrelaçamento de 
vários conhecimentos de todos os envolvidos. 

A experiência de igarapé-Açu mostra que indivíduos aumentam suas 
possibilidades de verem seus anseios e desejos atendidos na medida em que 
reconhecem que determinadas questões ambientais são causas e produtos 
da ação de todos no território. E quando os indivíduos reconhecem questões 
pertinentes a todos e agem racional e coletivamente, as possibilidades de 
espraiar resultados positivos para todos e avançar no desenvolvimento 
territorial aumentam. O caso estudado nos mostra, por exemplo, resultados 
positivos diretos no volume de resíduos sólidos gerenciados e reciclados, 
empregos (ainda que tímidos) gerados, movimentação financeira no comércio 
e arrecadação para o município. Esses resultados tem vinculação com outros 
resultados de difícil mensuração, considerados indiretos, mas centrais no 
processo de desenvolvimento do território: melhoria da saúde da população 
com diminuição de vetores de doenças com a gestão dos resíduos, diminuição 
do volume de plásticos e papel jogados nos rios, igarapés e outras áreas do 
município, um processo informal de educação ambiental e aumento do bem-
estar coletivo e qualidade de vida. 
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INOVAÇÃO SOCIAL POR VIA DA ARTE E CULTURA 
SOB A PERSPECTIVA DA PALHAÇARIA

INNOVACION SOCIAL POR MEDIO DEL ARTE Y LA 
CULTURA BAJO LA PERSPECTIVA DEL PAYASO

Henrique Martins de Soares 
Tania Nunes da Silva

Resumo
O crescimento do sistema capitalista através do desenvolvimento tecnológico levou 
o mundo a diversos problemas como a pobreza e as mudanças climáticas. Nesse 
contexto, surgiu a inovação social como alternativa de inovação voltada a atender as 
necessidades sociais. Entre as abordagens de inovação social no Brasil está a cultura 
que é uma das formas utilizadas pelos cidadãos para transformar o cenário em que 
estão inseridos. Uma das iniciativas culturais é a arte da palhaçaria que, por meio de 
métodos criativos, transforma a realidade e o pensamento social. Considerando isso, 
o objetivo do trabalho é detectar se as iniciativas culturais artísticas em palhaçaria 
apresentam características condizentes com inovações sociais. Para chegar a esse 
objetivo, realizou-se um estudo exploratório dos trabalhos acadêmicos envolvendo a 
arte da palhaçaria. Posteriormente analisou-se os trabalhos acadêmicos selecionados 
que evidenciam a importância da arte da palhaçaria em diferentes contextos sociais 
versus a revisão de literatura escolhida. A partir da pesquisa realizada, identificaram-
se duas temáticas principais nos trabalhos acadêmicos: a palhaçaria feminina e a 
palhaçaria na saúde. Feita a análise, conclui-se que as iniciativas envolvendo a arte 
da palhaçaria apresentam características relacionadas a inovação social, pois geram 
mudanças nas relações sociais e de gênero suprindo assim as necessidades humanas 
dos atores sociais marginalizados. 

Palavras-chave: Inovação Social. Cultura e arte. Palhaçaria feminina. Palhaçaria na 
saúde.
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Resumen
El crecimiento del sistema capitalista por medio del desarrollo tecnológico ha 
provocado en el mundo diversos problemas como la pobreza y los cambios climáticos. 
En ese contexto, surgió la innovación social como alternativa de innovación dirigida a 
atender las necesidades sociales. Entre los enfoques de innovación social en Brasil está 
la cultura, que es una de las formas utilizadas por los ciudadanos para transformar el 
escenario en el que están insertados. Una de las iniciativas culturales es el arte de los 
payasos que, por medio de métodos creativos, transforma la realidad y el pensamiento 
social. Considerando eso, el objetivo del trabajo es detectar si las iniciativas culturales 
artísticas de los payasos presentan características que coinciden con   innovaciones 
sociales. Para llegar a ese objetivo, se realizó un estudio exploratorio de trabajos 
académicos que abordan el arte de los payasos. Posteriormente, se analizaron los 
trabajos académicos seleccionados que evidencian la importancia del arte de los 
payasos en diferentes contextos sociales versus la revisión de la literatura escogida. A 
partir de la investigación realizada, se identificaron dos temáticas principales en los 
trabajos académicos: el payaso femenino y el payaso en la salud. Hecho el análisis, se 
concluye que las iniciativas que implican el arte de los payasos presentan características 
relacionadas a la innovación social, pues generan cambios en las relaciones sociales y 
de género satisfaciendo/supliendo de ese modo las necesidades humanas de los actores 
sociales marginalizados.

Palabras claves: Innovación Social. Cultura y arte. Payasos femeninos. Payasos en la 
salud.  

Introdução

Nos primórdios das teorias de inovação, o principal autor foi Joseph 
Schumpeter que desenvolveu seu conceito de inovação na ótica do sistema 
capitalista. Na visão schumpeteriana, a inovação partia do “empresário” que 
era o capitalista que inovava buscando obter os lucros extraordinários em 
função do monopólio que a inovação geraria (MORICOCHI; GONÇALVES, 
1994; CAMARGO NETO, 1993; BRASIL; NOGUEIRA; FORTE 2011). Essa 
abordagem de inovação centrada no desenvolvimento tecnológico como 
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forma de obtenção de lucros continua presente nos estudos acadêmicos da 
administração. Contudo, devido aos diversos problemas que surgiram com o 
crescimento do capitalismo, como as mudanças climáticas e a pobreza, novas 
linhas de estudos de inovação foram criadas considerando a perspectiva 
social como fator chave. Tal perspectiva originou a inovação social que é 
a inovação com enfoque nos benefícios sociais, como o desenvolvimento 
territorial e a melhora da qualidade de vida (MAURER; SILVA, 2014; 
FROZINI; SILVA, 2016). 

Para Mulgan (2006, p.2), importante teórico no assunto, a inovação 
social são “atividades e serviços inovadores motivados pelo objetivo de atender 
a uma necessidade social e que são predominantemente difundidos através 
de organizações cujos objetivos primários são sociais”. Considerado um 
dos principais centros de pesquisas interuniversitário na temática inovação 
social, o grupo canadense CRISES (Centre de recherche sur les innovations 
sociales) estuda a inovação social através de três eixos complementares: 
território, condições de vida e trabalho e emprego (CLOUTIER, 2003; 
TARDIF; HARRISSON, 2005). Para o grupo de acadêmicos, a inovação social 
se caracteriza por “novos arranjos sociais, organizacionais e institucionais 
ou novos produtos ou serviços criados com um propósito social explícito, 
surgindo como resultado de ações voluntárias ou involuntárias iniciadas por 
uma pessoa ou por um grupo de pessoas, para responder a uma aspiração, 
satisfazer uma necessidade, resolver um problema ou aproveitar uma ocasião 
para modificar as relações sociais, transformar estruturas de ação ou propor 
novas orientações culturais” (CRISES, 2018 TARDIF; HARRISSON, 2005)

Como um meio de desenvolvimento urbano, a cultura é uma das 
formas de inovação social (MOULAERT; DEMUYNCK; NUSSBAUMER, 
2004). No Brasil, esse modo de inovar explora as capacidades criativas dos 
cidadãos que encontram na cultura uma maneira de escapar das barreiras 
sociais impostas pela sociedade (HOWALDT et al., 2018). No país, entre os 
anos de 2003 e 2015, houve um crescimento de 104,2% de projetos apoiados 
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pelo Ministério da Cultura (COSTA; MEDEIROS; BUCCO, 2017). Apesar das 
políticas de incentivos ter aumentado de forma nacional, quase a metade das 
cidades brasileiras não possui política cultural em seu plano de governança 
(IBGE, 2015). Além disso, segundo a pesquisa do IPEA (2010), mais de 
60 % dos brasileiros acreditam que os preços altos e a localização afetam o 
acesso à cultura. Devido a essa falta de acesso para todos, diversos cidadãos 
desenvolvem, de maneira independente em muitos casos, projetos culturais 
que visam transformar a realidade local (HOWALDT et al., 2018). 

Entre essas iniciativas culturais encontra-se a arte da palhaçaria que 
utiliza métodos técnico-artísticos, aliados a imaginação e a criatividade, como 
ferramenta para transformação do convívio e pensamento social (ESTEVES; 
ANTUNES; CAIRES, 2014). Para Matraca, Wimmer e Araújo-Jorge (2011), o 
palhaço não possui sectarismo social, contesta a ordem superior que existe em 
cada um de nós rindo de suas próprias fraquezas, desmascara o opressor por 
meio do riso e denuncia as diferenças e desigualdades em cada local que visita. 
Tendo em vista as transformações sociais que a  palhaçaria pode proporcionar, 
é necessário que haja um estudo que comprove a relação entre essa forma de 
iniciativa artística e a teoria envolvendo as inovações sociais.

Considerando esse contexto, o objetivo deste artigo é detectar se 
as iniciativas culturais artísticas em palhaçaria apresentam características 
condizentes as inovações sociais. Buscando atingir o objetivo, realizou-se, 
inicialmente, um estudo exploratório dos trabalhos acadêmicos envolvendo 
a arte da palhaçaria. Posteriormente, analisou-se os trabalhos acadêmicos 
selecionados que evidenciam a importância da arte da palhaçaria em diferentes 
contextos sociais versus a revisão de literatura escolhida. Posto isto, visando 
o melhor desenvolvimento analítico, o artigo está estruturado da seguinte 
maneira: a primeira seção trata da literatura de inovação social e as suas 
diversas abordagens; a segunda seção descreve e contextualiza a palhaçaria e 
suas respectivas abordagens; na terceira seção é apresentada a metodologia 
de pesquisa; na quarta seção é feita a análise da presença das dimensões de 
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inovação social em trabalhos acadêmicos relacionados à arte da palhaçaria; na 
quinta seção tem-se as considerações finais e as referências que servem de base 
para o estudo.

As abordagens em inovação social

O termo inovação social teve suas primeiras definições nos anos de 
1970 com os teóricos James B. Taylor e Dennis Gabor (CLOUTIER, 2003). 
Os autores foram influenciados, de certa forma, pelos movimentos sociais 
entre os anos de 1970 e 1980 que geraram inovações nos governos, mercados 
e até mesmo em ONGs (MULGAN et al., 2007). Essas definições foram se 
desenvolvendo ao longo do tempo sob a ótica dos indivíduos, organizações 
e movimentos sociais (BIGNETTI, 2011). Contudo, o campo de estudo foi 
explorado de forma mais ampla recentemente com publicações expressivas a 
partir dos anos 2000, ocorrendo um grande salto em números de artigos mais 
especificamente no ano de 2010 (VAN DER HAVE; RUBALCABA, 2016). 
Observa-se, a partir dessa informação, que a inovação social está emergindo 
como uma importante área nos estudos de inovação. 

Este grande salto nos estudos de inovação social nos anos 2000 se deve 
principalmente, a criação do grupo canadense CRISES que conta com mais de 
48 pesquisadores regulares em 10 universidades (CRISES, 2018). Os membros 
do CRISES analisam a inovação e a transformação social em: políticas e 
práticas sociais; território e comunidades locais; empresas coletivas; trabalho 
e emprego (CRISES, 2019). Nota-se que no conceito do CRISES, a inovação 
social parte tanto dos indivíduos quanto das organizações. Entre as principais 
contribuições do grupo para a temática, está a criação das dimensões analíticas 
que visam identificar a inovação social. Essas cinco dimensões (Quadro 1), 
elaboradas por Tardiff e Harisson (2005), são: Transformações; Caráter 
Inovador; Inovação; Atores; Processos. 
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Quadro 1. Dimensões analíticas do CRISES para identificar a inovação social

Dimensões Ângulos de análise: Elementos
Transfor-
mações

Contexto: crises, rupturas, descontinuidades, modificações 
estruturais;
Econômica: emergência, reconversão, adaptação, relações de 
trabalho/produção/consumo;
Social: recomposição, reconstrução, exclusão/marginalização, 
prática, mudança, relações sociais / gênero;

Caráter 
Inovador

Modelos: de trabalho, de desenvolvimento, governança, 
Quebec;
Economia: do saber/ do conhecimento, mista, social;
Ação social: tentativas, experimentos, políticas, programas, 
arranjos institucionais, regulação social.

Inovação Escala: local;
Tipos: técnica, sociotécnica, social, organizacional, 
institucional;
Finalidade: bem comum, interesse geral, interesse coletivo, 
cooperação.

Atores Sociais: movimentos cooperativos/comunitários/voluntários, 
sociedade civil, sindicatos;
Organizações: empresas, empresas de economia social, 
empreendimentos coletivos, beneficiários;
Instituições: Estado, identidade, valores/normas;
Intermediários: comitês, redes sociais/de alianças/de 
inovação.

Processo Modo de coordenação: avaliação, participação, mobilização, 
aprendizagem;
Meios: parceria, consulta, integração, negociação, 
empoderamento, difusão;
Restrições: complexidade, incerteza, resistência, tensões, 
compromisso, rigidez institucional.

Fonte: Tardiff e Harrison (2005, p.23).
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Michael Mumford trabalha o conceito de inovação social através 
da arte e da criatividade. Para ele a inovação social “refere-se à geração e 
implementação de novas ideias sobre como as pessoas devem organizar 
atividades interpessoais, ou interações sociais, para atender a um ou mais 
objetivos” (MUMFORD, 2002, p.253). Em seu estudo, o autor descreve criações 
de Benjamin Franklin que resolveram problemas sociais e se tornaram assim 
exemplos de inovações sociais. Além disso, o autor cita Karl Marx, Henry 
Ford e Martin Luther como figuras que desenvolveram em suas vidas grandes 
inovações sociais através do desenvolvimento de novas ideias sobre novos 
modos de organização social ou relações sociais. Por outro lado, as inovações 
sociais também poderão ser menores partindo da criação de novos processos 
e procedimentos que estruturam o trabalho colaborativo, introduzam 
novas práticas sociais em grupo ou desenvolvem novas práticas de negócio 
(MUMFORD, 2002; MARCY; MUMFORD; 2007). 

A abordagem de Frank Moulaert trabalha com o conceito de inovação 
social através do desenvolvimento territorial e da satisfação das necessidades 
humanas. Em sua concepção, a inovação social deve combinar dois sentidos: 
a satisfação das necessidades humanas insatisfeitas e alienadas e as mudanças 
das relações sociais entre os indivíduos e grupos com os locais em que estão 
incorporados (MOULAERT et al., 2005). O autor juntamente com o seu 
grupo de pesquisa SINGOCOM (Inovação Social, Governança e Construção 
Comunitária) enfatizam três dimensões de inovação social que, de preferência, 
deverão estar em interação umas com as outras: 

-Satisfação das necessidades humanas que atualmente não são 
satisfeitas, seja porque “ainda não” ou porque “não mais” é 
percebida como importante tanto pelo mercado quanto pelo 
estado (dimensão conteúdo / produto); 

-Mudanças nas relações sociais, especialmente no que diz respeito 
à governança, que permitem a satisfação acima, mas também 
aumentam o nível de participação de todos, mas especialmente 
os grupos excluídos da sociedade; 
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-Aumentar a capacidade sociopolítica e o acesso aos recursos 
necessários para reforçar os direitos à satisfação das necessidades 
e participação humana (dimensão empoderamento) 
(MOULAERT et al., 2005, p.1976). 

A arte e a cultura estão entre as iniciativas de inovação social que 
desepenham um importante papel no desenvolvimento urbano em 
múltiplas dimensões. A cultura, para Moulaert, Demuynck, Nussbaumer 
(2004), é um meio de comunicação de expressão crítica e de insastifação, 
é criadora da identidade social e importante para o desenvolvimento 
socioeconômico. Através da arte, os bairros e as comunidades empregam 
seus moradores, criam meios de educação adulta e infantil, além de dar voz 
para aqueles indivíduos que são excluídos socialmente.

Contextualizando a palhaçaria 

Na antiguidade, o palhaço já estava presente ridicularizando a figura 
do herói nas comédias teatrais gregas, posteriormente, na Idade Média, a sua 
presença nas ruas era considerado um símbolo de resistência artística contra 
a Inquisição (PANTANO, 2008). Na era moderna, o palhaço, na forma que 
se conhece atualmente, teve seu início no chamado “circo moderno”, modo 
de organização circense idealizado por Philip Astley no século XVIII, que é a 
forma mais popular de circo em lona (BOLOGNESI, 2003). 

No Brasil, a palhaçaria surgiu com a criação dos primeiros circos 
brasileiros que uniam as famílias circenses europeias com os artistas 
locais. A aproximação do circo com o teatro, através das representações 
teatrais nos espetáculos circences, marcou a presença dos palhaços no 
Brasil (PANTANO, 2008; SOUZA, 2011). Para Pantano (2008), essa 
modalidade circo-teatro, ao destacar o palhaço, tornou a arte circense 
brasileira genuína e singular. 
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Na área da sáude, a palhaçaria em hospitais teve seu primeiro 
registro em setembro de 1908 na edição do Le Petit Journal (DE ARAÚJO; 
GUIMARÃES, 2009). No entando, a primeira iniciativa mais representativa 
da palhaçaria na saúde ocorreu somente no ano de 1971 através da criação 
do Instituto Gesundheit!, pelo Dr. Patch Adams. Nos seus primeiros anos, 
o instituto foi lar comunitário usado como hospital para testar as ideias 
iniciais de palhaçaria na saúde. Posteriormente, focou sua atenção na 
arrecadação de fundos para construção do seu “hospital fantasia”. Adams, 
através da arte da palhaçaria, questinou o modelo das escolas de medicina 
estadunidenses e promoveu a “humorização” na saúde integrando a risada, 
a brincadeira e a criatividade reformulando assim o conceito de hospital 
(ADAMS, 2019; MATRACA; WIMMER; ARAÚJO-JORGE, 2011). 
Outro marco histórico da palhaçaria na saúde é a primeira inserção do 
palhaço no ambiente hospitalar que ocorreu em 1986 pelo então diretor, 
Michael Christensen, da organização Big Apple Circus, localizada em Nova 
Iorque, Estada Unidos. Por causa dos resultados positivos percebidos 
nos pacientes, surge então a The Big Apple Circus Clown Care Unit que 
atualmente trabalha em 17 hospitais estadunidenses (BIG APPLE CIRCUS 
ClOWN CARE UNIT, 2019; TAKAHAGUI, et al., 2014;). Entre os artistas 
desse grupo está Wellington Nogueira que em 1991, no Brasil, criou os 
Doutores da Alegria, organização pioneira de palhaçaria na saúde no país. 
Atualmente, a organização realiza intervenções em hospitais de São Paulo, 
Recife e Rio de Janeiro, conta com 72 profissionais e já realizou mais de 
1.700.000 intervenções hospitalares. Entre seus valores e propósitos está a 
humanização na saúde, a arte como um caminho para estimular um novo 
olhar e impactar realidades e a cultura como direito de todos (DOUTORES 
DA ALEGRIA, 2019; DE ARAÚJO; GUIMARÃES, 2009).

Outro conceito abordado nos estudos da palhaçaria é a palhaçaria 
feminina que se iniciou somente nos anos de 1980 no Brasil. Esse movimento 
de produção de mulheres palhaças começa a partir das primeiras iniciativas 
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de ensino circenses e teatrais “fora da lona”, isto é, fora do ambiente de circo 
tradicional itinerante onde a representação do palhaço era papel exclusivo 
dos homens (SANTOS, 2014). No exterior, a profissionalização da mulher 
como palhaça começou também apenas na década de 80, no entanto, 
somente em 2011 com o Festival de Palhaças de Andorra é que iniciou uma 
consciência coletiva da mulher no âmbito da palhaçaria, reivindicando o 
espaço cômico dominado pelos homens (CAMINHA; PAGÈS, 2017). No 
Brasil, fundando em 1991, o grupo pioneiro de palhaçaria feminina “As 
Marias da Graça”, composto atualmente pelas artistas e pesquisadoras 
Geni Viegas, Karla Concá, Vera Ribeiro e Samantha Anciães, diz que ser 
“palhaça” vai além de desenvolver arte a partir do cotidiano feminino, pois, 
tornou-se, ao longo do tempo, um instrumento de resistência e promoção 
de mudanças nas relações sociais de gênero (BRUM, 2018; MARIAS DA 
GRAÇA, 2019).

Procedimentos metodológicos da pesquisa

No presente artigo realizou-se, inicialmente, um estudo exploratório, 
através da pesquisa bibliográfica, de trabalhos acadêmicos que envolvem a 
temática da arte da palhaçaria em diferentes contextos. O respectivo estudo 
utilizou como ferramenta de pesquisa o Google Acadêmico. Nesta fase de 
pesquisa exploratória, consideraram-se artigos, dissertações e teses publicadas 
em revistas, repositórios e congressos até a data 12/07/2019. 

No estudo exploratório inicial observou-se a existência de duas 
abordagens principais nos trabalhos envolvendo a palhaçaria: a palhaçaria 
na saúde e a palhaçaria feminina. Considerando isso, a presente pesquisa 
selecionou os trabalhos mais citados envolvendo essas temáticas, tendo como 
base o número de citações descritas pela ferramenta de pesquisa Google 
Acadêmico. Após um filtro que excluiu trabalhos repetidos e com temas 
semelhantes, selecionou-se 10 trabalhos sobre palhaçaria na saúde e outros 
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10 que abordam a palhaçaria feminina. As referências dos trabalhos utilizados 
nesse estudo encontra-se no Quadro 2 e as mesmas foram enumeradas visando 
facilitar as citações no momento da análise. 

Quadro 2. Trabalhos acadêmicos em arte na palhaçaria utilizados no estudo 
comparativo

Título Autor (as, es)
(1) A mulher na palhaçaria Jesus, 2017
(2) Alegria Para a Saúde: A arte da palhaçaria como 
proposta de tecnologia social para o Sistema Único de 
Saúde.

Campos, 2009

(3) Clowns for the prevention of preoperative anxiety 
in children: a randomized controlled trial

Golan et al., 2009

(4) Da Graça ao Riso: contribuições de uma palhaça 
sobre a palhaçaria feminina. 

Junqueira, 2012

(5) Doutores da ética da alegria Masetti, 2005
(6) Humanização em contexto pediátrico: o papel dos 
palhaços na melhoria do ambiente vivido pela criança 
hospitalizada

Esteves, Antunes e 
Caires, 2014

(7) Humour in cognitive and social development: 
Creative artists and class clowns

Jewell, 2005

(8) Interações entre voluntários e usuários em 
oncohematologia pediátrica: um estudo sobre os 
“palhaços-doutores”

Araújo e Guimarães, 
2009

(9) MadAlegria - Estudantes de Medicina Atuando 
como Doutores-Palhaços: Estratégia Útil para 
Humanização do Ensino Médico?

Takahagui et al., 
2014

(10) More than just clowns – Clown Doctor rounds 
and their impact for children, families and staff

Ford et al., 2013

(11) Mulheres Palhaças: percursos históricos da 
palhaçaria feminina no Brasil.

Santos, 2014
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(12) O Clown como possibilidade de trabalho 
pedagógico no âmbito da educação infantil

Rocha, 2016

(13) O palhaço, a psicanálise e o sujeito na 
contemporaneidade

Assis et al., 2017

(14) Palhaçaria Feminina na Amazônia Brasileira Flores, 2014
(15) Payasas Caminha, 2014
(16) Payasas Mujeres y Mujeres Payaso: el travestismo 
en la payasaria

Caminha e Pagès, 
2017

(17) Pra Frente Marias: convergências históricas, 
sociais e políticas identificadas entre o futebol e a 
palhaçaria protagonizados por mulheres

Borges e Cordeiro, 
2018

(18) Tem palhaça na rua-rio? Tem sinsinhô!: 
Vivências de palhaçaria e educação popular no Porto 
do Sal

Lima, 2019

(19) The effects of clown intervention on worries and 
emotional responses in children undergoing surgery

Fernandes e 
Arriaga, 2010

(20) Troca-Troca com as mulheres palhaças: uma 
reflexão acerca das questões de gênero como motivo 
de riso. 

Nascimento, 2018

Fonte: Elaborado pelos autores 

Análise comparativa entre a inovação social e a arte da palhaçaria

Inicialmente, observa-se, nos estudos de palhaçaria, a presença 
de um ambiente problemático que motiva a existência de uma inovação 
social conforme é descrito por Tardiff e Harrison (2005) na dimensão 
“Transformação”. Na palhaçaria feminina, identificou-se, através da 
história de sua criação (4,11,17) , um contexto em que a mulher era 
marginalizada socialmente e desempenhava papéis secundários artísticos 
voltados para sensualidade sendo excluídas na representação do 
palhaço. Já a palhaçaria na saúde surge como forma de humanizar (6) o 
ambiente hostil hospitalar desenvolvido a partir de uma lógica racional e 
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econômica (5) que ocasiona aos pacientes e aos profissionais transtornos 
físicos e mentais (6,8,9,19). Tendo em vista a existência do contexto 
problemático, a inserção da palhaçaria nesses ambientes proporciona, de 
acordo com o terceiro ângulo de análise da dimensão “Transformação”, 
uma reestruturação das relações sociais entre estudante de medicina e o 
paciente (9) , por exemplo, e uma reconstrução nas relações de gênero 
já que a introdução da comicidade no processo de construção do “ser 
palhaça” (15,16,18,20) tem como objetivo desbancar as barreiras de 
gênero impostas pela estrutura social masculina (12,14). 

Na palhaçaria, o “Caráter Inovador”, que é quando se desenvolve 
uma solução inovadora para o problema identificado na dimensão 
“Transformações” (TARDIF; HARRISSON, 2005), está presente na criação 
de diversas organizações, movimentos, eventos e grupos que buscam 
solucionar os problemas sociais. Destaca-se, na palhaçaria feminina, 
o primeiro grupo de palhaças no Brasil, “As Marias da Graça”, que criou 
espetáculos para aproximar a palhaçaria do universo feminino (17) . Além 
disso, percebe-se o surgimento de diversos eventos voltados ao tema, como o 
Festival de Palhaças em Andorra (16) , Encontro Internacional de Palhaçaria 
Feminina, Encontro de Palhaças de Brasília, Esse Monte de Mulher Palhaça, 
Mostra Tua Graça Palhaça e PalhaçAria: Festival Internacional de Palhaças 
do Recife (1) . Entre as iniciativas da palhaçaria na saúde, destaca-se a ONG 
Doutores da Alegria, que visa humanizar o ambiente hospitalar através 
da criação de espaços propícios para reflexões e questionamentos (5) , e 
o projeto PALHASUS (Palhaços do Sistema Único em Sáude) que usa a 
palhaçaria direcionada à educação popular em sáude (2). 

No pilar “Inovação”, terceira dimensão proposta por Tardiff e 
Harrison (2005), analisa-se o tipo, a escala e a finalidade da inovação 
social. Com relação a essa dimensão, observou-se que o tipo de inovação 
social envolvendo a palhaçaria é realmente mais “social” já que envolve 
mudanças nas relações socias entre os atores da sociedade civil (13). Esse 
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envolvimento entre os diversos atores sociais pode ser visto na palhaçaria 
hospitalar que afeta, positivamente, tanto as crianças hospitalizadas e seus 
respectivos familiares (10) quanto os funcionários e os próprios artistas que 
exercem a figura do palhaço dentro do hospital (7,9). Apesar da palhaçaria 
feminina e na sáude pregar um conceito de mudança em escala global 
(4,5,17), compreende-se, através da análise dos trabalhos, que as iniciativas 
artísticas envolvendo a palhaçaria são representadas por projetos locais que 
buscam transformar a realidade de determinados atores que encontram-
se em vulnerabilidade social (3,8,9,12,18,19). Considerando isso, pode-
se afirmar que a finalidade da palhaçaria é o bem comum, visto que seus 
projetos trazem benefícios para todos os atores envolvidos (TARDIF; 
HARRISSON, 2005). 

Tendo em vista o pilar “Inovação”, nota-se que os “Atores” (quarta 
dimensão de Tardiff e Harisson (2005)) participantes das iniciativas envolvendo 
a palhaçaria são sociais, organizacionais e até mesmo institucionais. Entre os 
atores sociais citam-se os movimentos sociais de mulheres palhaças que se 
organizam e cooperam visando construir novas concepções em “ser palhaça” 
baseadas na realidade feminina (1,4,11,14,15,16,20). Os atores organizacionais 
envolvidos são representados pelas empresas financiadoras das ações 
culturais envolvendo a palhaçaria (5). Entre os atores institucionais estão as 
universidades que apoiam seus acadêmicos no desenvolvimento de projetos 
ligados a palhaçaria na saúde (9). 

A última dimensão de análise, o “Processo”, envolve o modo de 
coordenação, os meios utilizados para alcançar tal objetivo e as possíveis 
restrições enfrentadas pela inovação social. Para que haja uma coordenação, 
é necessário que os atores participantes se mobilizem e cooperem entre si, 
pois é através da troca de conhecimentos e de informações que o aprendizado 
coletivo se consolida gerando assim novas regras e padrões sociais (TARDIFF; 
HARRISSON, 2005; MAURER; SILVA, 2014; KUMAZAKA; DOS SANTOS, 
2018). Pressupondo essa definição, a análise identificou a presença de 



Inovação social por via da arte e cultura sob a perspectiva da palhaçaria

107

aprendizagem coletiva nas iniciativas relacionadas à palhaçaria feminina e 
na saúde. Na palhaçaria na saúde, identificou-se que existe uma cooperação 
e um apoio mútuo entre os atores (pacientes, familiares, médicos, empresas e 
Estado) na busca de um hospital mais humanizado (2,6,8,9,10). Por meio do 
riso, a palhaçaria na saúde empodera os pacientes em condições vulneráveis 
(10), integra profissionais, artistas, pacientes, familiares e a sociedade como um 
todo (2,8,9,10) e difunde a humanização no ambiente hospitalar (6) através da 
“humorização” (2). Tais elementos, empoderamento, integração e difusão, são 
citados por Tardiff e Harisson (2005) como meios de participação no processo 
de aprendizagem coletiva. Na palhaçaria feminina, a coordenação entre 
mulheres palhaças gera o aprendizado coletivo já que a troca de conhecimento 
nos grupos cria concepções e padrões sociais que antes não eram considerados 
pelo senso comum (1,12,15,16,17,20). Nota-se também que essa participação 
sociopolítica presente na palhaça feminina corrobora com a dimensão 
“empoderamento” de inovação social proposta por Moulaert et al., (2005). Por 
último, entre as restrições citam-se a falta de incentivo para essas iniciativas 
culturais (5) e a dificuldade de determinados atores em perceber os benefícios 
na arte da palhaçaria (9). 

Considerações finais

O presente artigo buscou analisar a presença de características de inovação 
social, postuladas na literatura, em trabalhos acadêmicos selecionados que 
envolvam a arte da palhaçaria. Através de um estudo exploratório utilizando 
a ferramenta de pesquisa Google Acadêmico, identificaram-se duas temáticas 
principais nos respectivos trabalhos: a palhaçaria feminina e a palhaçaria na 
saúde. 

Através da análise realizada, observou-se a presença das dimensões 
de inovação social em iniciativas culturais envolvendo a arte da palhaçaria. 
Nos trabalhos relacionados à palhaçaria feminina, identificou-se o ambiente 
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problemático onde a mulher é marginalizada no meio artístico e na sociedade 
como um todo. Já nos trabalhos de palhaçaria na saúde, o contexto problema 
estava no ambiente hospitalar considerado hostil devido ao seu viés econômico 
utilitarista. Devido a esse contexto, os atores sociais criaram movimentos e 
organizações utilizando a palhaçaria como ferramenta de transformação social 
através da humanização hospitalar e da desconstrução das relações de gênero 
imposta pela sociedade. 

Dito isso, nota-se que as iniciativas culturais envolvendo a arte da 
palhaçaria apresentam características relacionadas a inovação social, pois 
essa forma de arte gera mudanças nas relações sociais e de gênero suprindo 
assim as necessidades humanas dos atores sociais marginalizados. No entanto, 
é importante destacar que as literaturas de inovação social foram construídas 
a partir de uma perspectiva de países desenvolvidos que possuem demandas 
sociais diferentes se comparadas a países subdesenvolvidos, que é o caso do 
Brasil. 

Como sugestão para trabalhos futuros,  aconselha-se a realização de 
um estudo empírico em cada iniciativa envolvendo a arte da palhaçaria para 
se chegar a uma conclusão mais precisa quanto às características inovadoras 
sociais. 
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Resumo
Este artigo objetiva analisar o programa TerPAZ – Territórios pela Paz, criado pelo 
governo do estado do Pará. Por se tratar de uma política de governo que está iniciando, 
portanto, sem resultados que a possibilite avaliar, centra-se na análise da concepção 
e objetivos do programa, bem como na forma como o mesmo foi elaborado e de sua 
estrutura de governança. Busca-se compreender em que medida o TerPAZ constitui-
se em ação pública. O que Programa traz de novo que o possibilite caracterizar como 
uma inovação social? Para tanto, faz-se um exame em documentos de domínio 
público e de demais fontes de informação que tratam do programa e realiza-se 
entrevistas com representantes das comunidades alvo do programa. Na perspectiva 
da ação pública pode-se compreender como espaços de ação púbica, com a prática 
de interação dos atores locais com um viés bottom-up. Na perspectiva da inovação 
social, a intersetorialidade é evidenciada como a característica que torna o programa 
inovador. No campo empírico o artigo desvela que o programa pode ser fortalecido 
com a participação da rede local de cidadania na efetividade dos processos de 
elaboração e acompanhamento da política. Pode-se inferir que o TerPAZ pode ser 
potencializado com ações duradouras a partir da visão múltipla, ou tripé, indivíduo, 
ambiente e organizações.

Palavra-chaves: Ação pública. Inovação social. Política pública.
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Resumen
El objetivo de este artículo es analizar el programa TerPAZ – Territorios por la Paz, 
creado por el gobierno del estado de Para. Al tratarse de una política que se está 
iniciando y por tanto sin resultados que se puedan evaluar, se centra en el análisis de 
la concepción y objetivos del programa, así como la forma en que fue elaborado y la 
estructura de gobernanza. Se busca comprender en qué medida el  TerPAZ se convierte 
en acción pública. ¿Qué tiene el Programa de novedoso para que se le pueda caracterizar 
como innovación social? Para ello, se hizo un examen de documentos públicos y de 
otras fuentes de información que tratan del programa y se realizaron entrevistas con 
representantes de las comunidades objetivo del programa. Desde la perspectiva de la 
acción pública se puede entender como espacio de acción pública, con la práctica de 
interacción de los actores locales con una tendencia botton-up. Desde la perspectiva 
de la innovación social, la intersectorialidad es evidentemente una característica que 
hace al programa innovador. En el campo empírico el artículo revela que el programa 
se puede fortalecer en la efectividad de los procesos de elaboración y acompañamiento 
de la política con la participación de la red local de ciudadanía. Se puede deducir que el 
TerPAZ puede potencializarse como acciones duraderas a partir de la visión múltiple, 
o triple, individuo, ambiente y organizaciones.

Palabras claves: Acción pública. Innovación social. Política pública.

Introdução

O artigo objetiva analisar o Programa Território pela Paz – TERPAZ, 
instituído pelo governo do estado do Pará, por meio do qual o Estado 
investirá em infraestrutura urbana e nas políticas públicas como: habitação, 
educação, saúde, esporte, cultura, lazer, entre outras, possibilitando o 
desenvolvimento humano dos territórios, com vistas à redução da violência 
armada, especialmente da violência letal, assim como na regulação pacífica 
dos conflitos no interior das áreas atendidas.

Dados do Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas (IPEA, 2019) 
revelam os índices de violências no Brasil e nos estados.  Esses dados mostram 
que o estado do Pará apresenta altas taxas de atos violentos que resultam nos 
expressivos números de homicídios da população de jovens e de mulheres.
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Tais evidências desvelam a necessidade de investimentos na juventude 
por meio de políticas públicas focalizadas nos territórios mais vulneráveis 
socioeconomicamente, de modo a garantir condições de desenvolvimento 
infanto-juvenil, acesso à educação, cultura e esportes, além de mecanismos 
para facilitar o empreendedorismo local e o ingresso do jovem no mercado 
de trabalho.

Por se tratar de um programa de Estado criado recentemente, optou-
se em examinar o processo de elaboração da política, buscando compreender 
como o mesmo foi concebido, seus objetivos e estrutura de governança e as 
ações públicas no processo de elaboração da política. Busca-se compreender 
o que o programa trás de novo que o possibilite caracterizá-lo como inovador.

Para tanto, faz-se um exame em documentos de domínio público e de 
demais fontes de informação que tratam do programa e realizar-se-á entrevistas 
com representantes das comunidades alvo do programa.

Os resultados demonstram que no campo teórico pode-se compreender 
o programa como espaço de ação púbica com a prática de interação dos atores 
locais com um viés bottom-up, enquanto que na perspectiva da inovação social, 
a intersetorialidade é evidenciada como a característica que torna o programa 
inovador.

O estudo no campo empírico o artigo desvela que o programa pode 
ser fortalecido com a participação da rede local de cidadania na efetividade 
dos processos de elaboração e acompanhamento da política. Pode-se, inferir 
que o TerPAZ pode ser potencializado com ações duradouras a partir da visão 
múltipla, ou tripé, indivíduo, ambiente e organizações.

Conectar o estado e sociedade civil pela inovação social no enfrentamento 
dos problemas públicos

O enfrentamento dos problemas públicos é tratado sobre diversas 
perspectivas, dentre as quais as que consideram a necessidade de conexão 
entre os diversos atores, sejam do Estado, da sociedade civil ou de organizações 
privadas.
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O reconhecimento de tal conexão entre os atores se dá pela compreensão 
das estratégias e espaços de ações que são criados os quais se argumentam com 
ênfase em ser estruturados pela lógica da inovação social.

A literatura que trata de ação pública e inovação social ainda carece ser 
ampliada e aqui se faz um breve levantamento dos conceitos, para que se possa 
ter como base nas discussões que o estudo propõe sobre a compreensão das 
ações que o programa TerPAZ trás de novo que o possibilite caracterizá-lo 
como inovador.

Ação pública: aspectos conceituais

O conceito de “ação” corresponde aquela cujo sentido pensado pelo 
sujeito ou sujeitos é referido ao comportamento dos outros, orientando-se 
por ele o seu comportamento, que resulta, na prática, no agir entre diversos 
indivíduos no espaço público (WEBER,1971).

Público, segundo Habermas (2014), surge da dicotomia com o que não 
é privado. Primeiro tem-se uma concepção de público relacionada ao Estado e, 
posteriormente, outra concepção de público relacionada ao público formado 
por todas as pessoas (cidadãos privados e agentes do Estado) interessadas em 
discutir os assuntos relacionados aos interesses gerais da sociedade. Na ótica 
de Spink (2012), “público” são atores sociais que questionam o assumido papel 
central da política pública na articulação da discussão e fornecimento de bens 
e serviços públicos.

O termo público compreende dois fenômenos. Primeiro, que tudo que 
vem a público pode ser visto e ouvido por todos e tem a maior divulgação 
possível. Segundo, significa o próprio mundo, na medida em que é comum a 
todos nós, porém, à medida que é comum, também é diferente, pois cada um 
ocupa um lugar, a partir do qual o mundo se apresenta de forma real e com 
significados distintos, nos espaços de ação pública (ARENDT, 2008).
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A ação pública começou a ser tratada a partir dos anos 1990 na América 
Latina e designa o movimento duplo do Estado para a sociedade civil e da 
sociedade civil para o Estado, sempre com ênfase nas instituições públicas, 
no âmbito local. A ação pública é a fusão de política pública e ação social e 
se vincula diretamente ao exercício do poder e àquelas que resultam das 
atividades de cidadãos quando estão demonstrando sua preocupação ativa 
com a vida coletiva em referência ao bem comum (SPINK, 2012).

A ação pública é um espaço sociopolítico construído tanto por técnicas 
e instrumentos quanto por finalidades, conteúdos e projetos de ator. Um 
instrumento de ação pública constitui um dispositivo, ao mesmo tempo 
técnico e social, que organiza relações sociais específicas entre o poder publico 
e seus destinatários em função das representações e das significações das quais 
é portador (LASCOUMES; GALÈS, 2012).

Borges de Souza et al (2016) argumentam que a ação pública é a relação 
entre múltiplos atores em uma variedade de formas de integração presentes 
na arena pública. Estas formas ampliam espaços e possibilidades para a ação 
pública, tanto de interesses públicos quanto privados, a exemplo de redes, 
associações e moradores (SPINK, 2012) nas questões relativas às políticas 
públicas.

Na visão de Hassenteufel (2008), a ação pública é compreendida a 
partir de uma perspectiva estratégica e cognitiva, de um “Estado regulador” 
que, de fato, resulta de configurações múltiplas, das estratégias dos atores, da 
rede de ação pública e dos sistemas de ação que seguem um modelo decisório 
resultante de uma acumulação de regulamentações negociadas, nas interações 
de forma transversal, horizontal e de circularidade do tipo de baixo para cima 
(bottom-up) do que numa concepção linear e hierárquica do tipo de cima para 
baixo (top-down) (HASSENTEUFEL, 2008).

A análise dos diferentes conceitos de ação pública remete a perspectiva 
da governança pública, cujo protagonismo no processo de elaboração de 
políticas públicas não se dá apenas por parte do Estado, mas a partir do 
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envolvimento de diversos atores não estatais na elaboração e implementação 
das políticas públicas.

Argumenta-se que o protagonismo o envolvimento dos diversos atores 
no processo de elaboração e implementação da política pública ocorre em 
espaços de ação pública, entendido como espaço comum de relação entre 
múltiplos atores (sociedade, estado e mercado), em diferentes formas e 
possibilidades de integração. Contudo, na medida em que é comum, também é 
diferente, pois cada um ocupa um lugar, a partir do qual o mundo se apresenta 
de forma real, plural e com significados distintos, a partir dos quais a política 
pública deveria ser construída.

O protagonismo e o envolvimento de atores no processo de discussão 
e implementação da política pública está relacionado com estratégias de 
inovação social, a qual é debatida sob diversas perspectivas, como possibilidade 
de soluções aos problemas sociais.

Entendendo o debate sobre inovação social

A inovação social é definida como o processo de inventar, garantir 
apoio e implementar novas soluções para necessidades e problemas sociais e 
consiste ainda em produzir mudanças sociais duradouras para a solução de 
um problema social, que seja mais eficaz, eficiente, sustentável e crie valor à 
sociedade como um todo ao invés de particulares (PHILLS; DEIGLMEIER; 
MILLER, 2008; HAXELTINE et al, 2016).

A inovação também é entendida como um processo e um produto. 
Como processo relaciona-se aos fluxos organizacionais e sociais que 
produzem inovação, como criatividade individual, estrutura organizacional, 
contexto ambiental e fatores econômicos e sociais. Como produto aborda a 
inovação como um resultado que se manifesta em novos produtos, recursos e 
produção, cujo exame são as fontes e as conseqüências econômicas da inovação 
(HAXELTINE et al, 2016).
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Nessa perspectiva Ossani (2013) considera que a inovação social refere-
se as novas ideias, novas ações, aos novos produtos ou aos novos processos que 
visam à satisfação das necessidades sociais.

A satisfação das necessidades sociais apresenta-se como uma das 
causas e busca de alternativas para os problemas sociais e vem conquistando 
crescente importância diante das estruturas e políticas públicas estabelecidas 
na sociedade que deixam a desejar aos anseios básicos da humanidade 
como: saúde, educação e saneamento básico (MURRAY, CAULIER-GRICE; 
MULGAN, 2010). 

Cloutier (2003) considera que as inovações sociais são alternativas que 
provocam mudanças duradouras no contexto social à medida que o indivíduo 
passa a ser protagonista da transformação da realidade. Esse autor aborda 
as inovações sociais, baseada na concepção de uma visão múltipla, ou tripé, 
podendo ser centrada no indivíduo, no ambiente e nas organizações. Tal 
concepção corrobora com ideia de Haxeltine et al (2016) de que a inovação 
é entendida como um processo e um produto que se integra ao tripé anterior.

Essa perspectiva de análise permeia dentre profissionais, formuladores 
de políticas e financiadores, fazendo distinção entre inovação como processo e 
como resultado. Do ponto de vista do processo, os profissionais precisam saber 
como produzir mais e melhores inovações, enquanto que do ponto de vista do 
resultado a atenção é em como prever quais inovações terão sucesso. A partir 
dessa perspectiva observa-se a importância da conexão entre os diversos atores 
no processo de discussão e implementação da política pública para possíveis 
soluções dos problemas.

Para ser considerado como uma inovação, um processo ou resultado 
deve atender a dois critérios. O primeiro trata da novidade: embora as 
inovações não precisem necessariamente ser originais, elas devem ser novas 
para o usuário e para o contexto. O segundo critério é a melhoria. Para ser 
considerada uma inovação, um processo ou resultado deve ser mais eficaz ou 
mais eficiente do que as alternativas pré-existentes. Melhorias mais sustentáveis 
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ou mais justas que garantem soluções ambientalmente e organizacionalmente 
sustentáveis e que possam continuar a funcionar por um longo período de 
tempo (HAXELTINE et al, 2016).

Na continuidade do debate em torno da inovação social compreende-se 
que seja como processo ou produto implica reconhecer o papel fundamental 
da dinâmica intersetorial na inovação social. Tal dinâmica enseja trocar 
idéias e valores, mudar papéis e relacionamentos e investir recursos públicos, 
filantrópicos e privados. No entanto, dissolver os limites de cada setor na prática 
de tal dinâmica não seja tarefa fácil, contudo argumenta-se que os problemas 
sociais mais difíceis e importantes não podem ser entendidos, muito menos 
resolvidos, sem envolver os setores sem fins lucrativos, público e privado.

Para o desenvolvimento de ações intersetoriais, faz-se importante o 
examine de políticas e práticas que impedem o fluxo de ideias, valores, capital 
e talento através das fronteiras que restringem os papéis e as relações entre 
os setores, questão que implica abandonar velhos padrões de isolamento, 
paternalismo e antagonismo e se esforçar para entender, abraçar e alavancar 
a dinâmica intersetorial para encontrar novas maneiras de criar valor social.

O exame de tais práticas requer liderança institucional que proporcione 
mudança organizacional, à medida que, as inovações não apenas se adaptam 
aos arranjos organizacionais e industriais existentes, mas também transformam 
a estrutura e as práticas desses ambientes. O problema estratégico é o de criar 
uma infraestrutura propícia à inovação, como uma nova combinação e ou 
nova configuração de práticas sociais em certas áreas de ação ou contextos 
sociais (FRANZ et al, 2012).

A configuração de novas práticas sociais podem resultar em ações 
que levem a melhorias nas relações sociais, nas estruturas de governança e 
maior empoderamento dos atores (MOULAERT et al, 2013) e, sobretudo, 
sejam mitigadoras dos problemas sociais e impactem transformando as 
vidas das pessoas.
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Haxeltine et al (2016) trata como inovação social transformadora aquela 
que desafia, altera ou substitui instituições dominantes no contexto social e 
compreendem que a transformação é um resultado emergente de interações 
co-evolutivas entre mudanças paradigmas e modelos mentais, instituições 
políticas, estruturas físicas e desenvolvimentos inovadores. A mudança 
transformadora resulta de interação entre os diversos atores, cada um com 
potencial específico, coproduzindo novas relações e práticas sociais que os 
levem ao empoderamento social.

Os autores, contudo, consideram que a inovação social transformadora 
pode levar ao desempoderamento dos sujeitos e enfatizam que tentativas de 
empoderar os outros podem ter o efeito paradoxal de desempoderá-los. Isso 
pode ocorrer através da criação de uma nova dependência em relação ao sistema.

Consideram, ainda, que empoderamento não é um conceito individual 
puro, mas resulta de ação coletiva e mudanças nas estruturas desiguais de 
oportunidades. Além disso, poder é uma capacidade de auto-desenvolvimento 
e é, portanto, impossível capacitar os outros em termos de ‘dar’ aos outros 
poder.

A partir das diversas perspectivas apresentadas sobre inovação social, 
compreende-se ser um processo ou produto que garanta mudanças com soluções 
duradouras, sustentáveis e mais justas, ambientalmente e organizacionalmente 
intersetorial e possibilite a coprodução pelo envolvimento dos setores sem fins 
lucrativos, público e privado, Assim, entende-se as inovações sociais como 
aquelas baseadas na concepção de uma visão múltipla, ou tripé, podendo ser 
centrada no indivíduo, no ambiente e nas organizações.

Ações públicas entre atores para o desenvolvimento do TerPAZ

O Programa TerPAZ foi instituído pelo   Decreto nº 141, de 10 de 
Junho de 2019 e consiste em uma política de inclusão social e redução da 
violência, pelo agrupamento das políticas públicas e programas voltados para 
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as estratégias de prevenção social da violência, com enfoque na recuperação 
dos territórios de descoesão social.

No percurso de pesquisa, além do exame e análise de documentos, 
também foram realizadas entrevistas com três representantes de escolas e dois 
representantes da rede local de cidadania, do Território Terra Firme, cujos 
trechos de suas falas são apresentados a seguir e nos possibilitam, também, 
compreender o processo de formulação do programa e o que mesmo trás de 
novo que o possibilite caracterizá-lo como inovador.

Durante a etapa de formulação do programa, vários atores foram 
mobilizados e envolvidos no processo de escuta por meio de grupos focais 
cujo objetivo foi ouvi-los, como relatam os entrevistados,

[...] sim, fui convidada para reunião, um grupo focal, para expor 
opinião (Entrevistado 1)

[...] recebi um convite para participar de uma reunião, para saber 
a opinião dos presentes sobre as questões do bairro, acredito que 
era para um diagnóstico (Entrevistado 4)

[...] ouvir as pessoas foi importante para que a coordenação do            
programa obtivessem informações, especialmente dos diretores 
das escolas (Entrevistado 5)

Observa-se que foram realizados encontros com atores dos territórios 
para a busca de sugestões que possibilitassem maior clareza à formulação do 
programa. Aduz-se que tais encontros concebem ações públicas que designam 
o movimento duplo do Estado para a sociedade civil e desta para o Estado, na 
elaboração da política pública.

Evidencia-se pelas práticas dos encontros entre os atores dos territórios 
e representantes do Estado a referência de um dispositivo, ao mesmo tempo 
técnico e social, como advogam Lascoumes e Galès (2012), que organiza 
relações sociais específicas entre o poder publico e seus destinatários, em 
função das representações e das significações das quais é portador e que se 
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constitui uma forma de integração nos espaços de ação pública como trata 
Borges et al (2016) na relação entre múltiplos atores de circularidade do tipo 
de baixo para cima (bottom-up) do que numa concepção linear e hierárquica 
do tipo de cima para baixo (top-down) como ressalta Hassenteufel (2008).

A concepção do Programa

A concepção do programa TerPAZ baseia-se na articulação intersetorial 
de diversas políticas publicas dentre elas as de segurança e defesa social e as 
políticas sociais para o desenvolvimento de ações sociais que objetivam atingir 
as causas que levam à violência, por meio de estratégias e ações transversais 
dirigidas à conquista da cidadania e a criação de territórios socialmente mais 
justos e dotados de qualidade de vida mais adequada.

O Decreto 141 menciona que a articulação das políticas públicas 
que integram o programa dentre várias questões estão voltadas para: o 
fortalecimento de redes sociais e comunitárias; garantia da participação da 
sociedade civil; respeito ao saber e à cultura popular das diversas comunidades, 
e geração de oportunidades inclusivas de capacitação, trabalho e renda, em 
sete bairros de municípios da Região Metropolitana de Belém.

Os bairros, aqui denominados de territórios, que serão atingidos pelas 
ações do programa TerPAZ compreendem cinco no município de Belém 
(Guamá, Jurunas, Terra Firme, Benguí, Cabanagem), um no município de 
Ananindeua (Icuí) e um município de Marituba (Nova União), conforme 
mostra a Figura 1.
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Figura 1. Territórios TerPaz

Jurunas
Guamá

Terra Firme
Cabanagem 

Benguí
Icuí

Nova União

Fonte: TerPAZ (2019)

O número de habitantes nesses territórios é de 372 mil. As características 
tomadas como referência para indicadores dos territórios foram constar nas 
estatísticas como elevados indicadores criminais, considerados como polos 
geradores de criminalidade, predisposição local para execução do projeto e 
possuir organização social comunitária já estabelecida.

Os objetivos do TerPaz

Os objetivos do programa estão fundamentados na concepção de   
intersetorialidade entre as políticas públicas de segurança e defesa social e 
políticas sociais, por meio das quais serão implementadas atividades nos 
territórios que alcancem os objetivos conforme apresenta o Quadro 1, com 
base nos eixos de atuação e ações propostas pelo programa na inserção nos 
territórios, conforme mostra o Quadro 2.
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Quadro 1. Objetivos do Programa TerPaz

PROGRAMA TERPAZ
Políticas públicas de 

segurança e defesa social Políticas sociais

- Presencialidade dissuasória
- Proximidade preventiva
- Inteligência estratégica
- Repressão qualificada
- Investigação e desconstrução 
das dinâmicas criminais

- Oportunizar trabalho  e renda
- Participação e protagonismo na cultura, esporte 
e lazer
- Ampliar oferta de educação e formação de 
valores
- Estimular o protagonismo de mulheres e jovens
- Criar espaços de inclusão e pertencimento
- Promover urbanização e políticas habitacionais
- Fomentar a inclusão digital

Fonte: TerPAZ (2019)

Quadro 2. Eixos de atuação e ações do Programa

PROGRAMA TERPAZ

Eixos de atuação Ações
- Qualidade de vida
- Desenvolvimento humano
- Cidadania e inclusão
- Empreendedorismo
- Meio ambiente sustentabilidade
- Gestão do programa

Habitação; Saneamento; Obras públicas; 
Energia; Mobilidade
Educação; Saúde e bem estar; Segurança pública
Cultura; Esporte e lazer; Grupos vulneráveis; 
Documentações
Economia; Tecnologia; Emprego e renda, 
Ciência e inovação
Educação ambiental; Hortas; Compostagem
Monitoramento; Indicadores; Capacitação para 
os servidores

Fonte: TerPAZ (2019)

A concepção de intersetorialidade nos eixos de atuação e as ações 
propostas pelo TerPAZ convergem com as ideias de ação pública, pois implica 
em diversidades de atores e instrumentos articulados entre as diversas 
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secretarias e órgãos do Estado do Pará com interesses comuns, a melhoria da 
qualidade de vida nos territórios. 

A dinâmica intersetorial do programa consiste em desenvolver novas 
respostas a novas ou antigas necessidades sociais e insatisfações com as políticas 
sociais, envolvendo para além do protagonismo do Estado a participação dos 
atores locais.

Tal dinâmica afeta o modo de organização dos órgãos públicos e 
a prestação de serviços nos mais diversos eixos de atuação e pelas ações 
definidas como prioritárias no Quadro 2, o que enseja trocar ideias, valores, 
relacionamentos e investir recursos públicos, filantrópicos e privados. No 
entanto, dissolver os limites de cada órgão na prática de tal dinâmica não é 
tarefa fácil, contudo argumenta-se que os problemas sociais mais difíceis e 
importantes não podem ser entendidos, muito menos resolvidos, sem envolver 
os setores sem fins lucrativos, público, privados e com participação dos atores 
locais, o que implica nova configuração nas práticas de relações sociais e de 
governança. Esse é um desafio das ações públicas com inovação social.

De acordo com o relato de uma representante da Rede o diferencial do 
programa é:

[...] o que torna o programa inovador é justamente o  
sentido de  trabalhar a intersetorialidade entre as secretarias 
(Entrevistado 2)  

[...] Sim, sem dúvidas, pois tem uma interação clara com os 
órgãos públicos com a realidade da comunidade para a questão 
da educação e segurança (Entrevistado 3)

A partir das falas dos entrevistados é possível verificar o desenvolvimento 
de ações intersetoriais no TerPAZ, característica   que o diferencia de outros 
programas, no atendimento das ações.

A dinâmica intersetorial possibilita o fluxo de ideias entre os diversos 
órgãos públicos com a superação das fronteiras que restringem os papéis e 
as relações entre os setores e requer liderança institucional que proporcione 
mudança organizacional nas políticas públicas por meio de novas práticas entre 
estado-sociedade. Nesse processo a ação da rede local de cidadania é fundamental.
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A estrutura de governança do programa TezPAZ

A governança do programa TerPAZ está estruturada por meio de uma 
arquitetura de gestão composta pelo colegiado gestor, câmara técnica setorial e 
a rede local de cidadania, as quais competem atribuições específicas, conforme 
apresentada no Quadro 3.

Quadro 3. Arquitetura de gestão do TerPAZ

Arquitetura de Gestão

Colegiado 
Gestor Câmara Técnica Setorial Rede Local de 

Cidadania
Composição -Presidente do 

colegiado
-Coordenador 
executivo
-Secretários 
do Estado

-Coordenador da câmara 
técnica
-Coordenadores de 
programas e projetos das 
secretarias de Estado

-Coordenação do núcleo 
de gestão local
-Gestores técnicos dos 
programas e projetos 
das secretarias e 
municípios
-Líderes das ações 
desenvolvidas no 
território de pacificação

Atribuições -Definição da 
agenda
-Formulação 
de programas
-Tomadas de 
decisões
-Implantação 
e avaliação

-Coordenação e 
articulação dos 
programas intersetoriais
-Formatação dos projetos
-Compatibilidade dos 
projetos,
-Painel de gestão
-Avaliação de processos e 
realinhamentos

-Promover gestão 
integrada das políticas 
públicas
-Organizar a 
implementação dos 
projetos e programas
-Avaliar processos de  
execução dos projetos
-Compatibilizar uso dos 
espaços e equipamentos
-Estimativa de 
resistências e fatores 
locais de riscos

Fonte: TerPAZ (2019)
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A Rede Local de Cidadania é a instância de gestão que atua 
diretamente no território coordenando e apoiando a execução e realizando o 
acompanhamento das ações. Sua estrutura é flexível e aberta podendo adaptar-
se de modo a responder às necessidades de cada localidade de acordo com as 
estruturas sociopolíticas existentes.

Dentre a arquitetura de gestão, o estudo focou em compreender como 
é constituída a Rede Local de Cidadania. Pode-se compreender que a Rede 
é formada por membros do Estado e da comunidade. Os representantes 
da sociedade civil nos territórios que participam da Rede no TerPAZ são 
selecionados por processo simplificado por meio de edital público sob a 
coordenação da  Secretaria de Estado de Cidadania. Ressalta-se que dentre os 
critérios de seleção está a comprovação de representação social local.

Os membros da Rede atuam na proposição de ações, no acompanhamento 
e monitoramento das ações realizadas pelo Estado no território, bem como na 
coordenação da implementação do TerPaz no âmbito do território ao qual está 
se candidatando. A participação dos representantes da sociedade civil na Rede 
Local da Cidadania é considerada prestação de serviço público relevante, não 
remunerada e designa nova prática de relação do estado com os atores locais.

A configuração de novas práticas pode resultar em ações, que levem 
a melhoria nas relações sociais, nas estruturas de governança e maior 
empoderamento dos atores (MOULAERT et al, 2013), e, sobretudo possam 
contribuir para mitigar os problemas sociais e impactem transformando as 
vidas das pessoas. Empoderamento para a liberdade, sem criar dependência 
do sistema, ou desempoderamento (HAXELTINE et al, 2016).

Os documentos examinados e as fala dos entrevistados, possibilitam, 
baseado na literatura   responder as perguntas norteadora do estudo: (i) em 
que medida o TerPAZ constitui-se em ação pública? (ii) o que programa trás 
de novo que o possibilite caracterizar como uma inovação social?

O programa na medida em que mobiliza atores sociais para ouvi-los no 
processo de formulação e cria uma arquitetura de gestão com a presença de 
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uma rede local de cidadania, pode-se compreender como instrumentos que 
caracterizam espaços de ação púbica, com a prática de interação dos atores locais 
na elaboração e implementação da política pública com um viés bottom-up.

A intersetorialidade expressa nos documentos examinados e revelada 
pelas falas dos sujeitos entrevistados evidenciam a característica que torna o 
programa inovador e resulta da mudança observada e comparada com outros 
programas implementados anteriormente no território da Terra Firme.

Compreende-se, contudo, que a inovação social resulta de interação 
entre os diversos atores, no caso do TerPAZ, o Estado e a comunidade do 
Território, cada um com potencial específico, coproduzindo novas relações 
de governança e práticas sociais que os levem ao empoderamento social, em 
especial pela rede local de cidadania, protagonista da execução do programa 
nos territórios. 

Pode-se, assim, inferir que a inovação social do TerPAZ pode ser 
potencializada com ações duradouras que promovam a inserção do individuo, 
a sustentabilidade econômica, social e ambiental e o aprimoramento das 
organizações públicas para melhor resolução das necessidades locais.

Considerações finais

O artigo buscou compreender em que medida o TERPAZ constitui-se 
em ação pública e o que programa trás de novo que o possibilite caracterizar 
como uma inovação social.

Em termos teóricos, o artigo aponta para a possibilidade de ampliação 
nos estudos sobre ação pública e inovação social em programas criados pelo 
Estado. Na perspectiva da ação pública pode-se compreender o TerPAZ como 
um programa que utiliza instrumentos que caracterizam espaços de ação 
púbica, com a prática de interação dos atores locais na elaboração e a rede local 
de cidadania na implementação da política pública com um viés botton-up.
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Na perspectiva da inovação social, a intersetorialidade nas ações do 
programa é evidenciada como a característica que torna o programa inovador. 
Pode-se, inferir que a inovação social do TerPAZ pode ser potencializada com 
ações duradouras a partir da visão múltipla, ou tripé, indivíduo, ambiente e 
organizações.

No campo empírico, o artigo desvela que os problemas sociais resultam 
da falta de infraestrutura urbana e das políticas públicas intersetoriais como: 
habitação, educação, saúde, esporte, cultura e lazer, que se apresentam como 
maior desafio aos gestores públicos e pelo fortalecimento dos espaços de ações 
públicas para maior participação da rede local de cidadania na efetividade dos 
processos de elaboração e acompanhamento da política.
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LOCAL NA AMAZÔNIA
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Resumen
La Amazonía brasileña está en su tercera generación de políticas públicas enfocadas 
a la agricultura familiar. Esas generaciones coexisten actualmente y abarcan desde la 
estimulación del incremento de la producción hasta la innovación social que es la 
creación del mercado institucional de alimentos. El objetivo es analizar el mercado 
institucional de alimentos via Programa Nacional de Alimentação Escolar cuanto a 
su compliance e efectos para la agricultura familiar. El concepto adoptado como base 
de esta investigación es el de la Innovación Social. Como métodos se adoptaron el 
Estudio de Casos Múltiplos y el Análisis de Contenido. La cohorte es el conjunto de 
los 144 municípios del Estado de Pará. Los resultados señalan la necesidad de emerger 
una cuarta generación de politicas públicas direccionadas a la agricultura familiar la 
cual, a su vez, tiene un carácter inmanentemente estratégico para el país y sirve de 
ejemplo para otros países conforme ha sido evidenciado por la Organización de las 
Naciones Unidas. Esta generación debe de ser capaz de crear una innovación social 
con una interfaz en las diversas áreas que afectan la vida en el campo para que así logre 
con efectividad el desarrollo local.

Palabras-claves: Innovación social. Agricultura familiar. Mercado institucional. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.
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Resumo
A Amazônia brasileira está em sua terceira geração de políticas públicas voltadas para 
a agricultura familiar. Atualmente essas gerações coexistem e vão desde o estímulo ao 
aumento da produção até a implementação de uma inovação social que foi a criação 
do mercado institucional de alimentos. O objetivo deste rtigo é analisar o mercado 
institucional de alimentos por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar 
quanto ao seu cumprimento e efeitos para a agricultura familiar. O conceito adotado 
como base desta pesquisa é o de Inovação Social. Como métodos, foram adotados 
o estudo de caso múltiplo e a análise de conteúdo. A amostra é o conjunto de 144 
municípios do Estado do Pará. Os resultados indicam a necessidade do surgimento 
de uma quarta geração de políticas públicas voltadas para a agricultura familiar que, 
por sua vez, tem caráter imanentemente estratégico para o país e serve de exemplo 
para outros países, conforme evidenciado pela Organização das Nações Unidas. Esta 
geração deve ser capaz de criar uma inovação social com interface nas várias áreas que 
afetam a vida no campo para que possa efetivamente alcançar o desenvolvimento local.

Palavras-chave: Inovação social. Agricultura familiar. Mercado institucional. 
Programa Nacional de Alimentação Escolar.

Introducción

Existe un amplio consenso sobre que la innovación social es un 
fenómeno necesario para contribuir a resolver los retos sociales de carácter 
complejo y multidimensional que han proliferado en las últimas décadas, no 
siendo infrecuente que dicho término se asocie directamente a la generación 
de nuevas tecnologías.

La innovación tecnológica ha sido utilizada recurrentemente como un 
medio de diferenciación para lograr una mayor competitividad empresarial, 
lo que ha conllevado a la consecución de grandes avances científico-técnicos. 
Sin embargo, esto no ha evitado que en las últimas décadas emerjan grandes 
retos sociales en los territorios: pobreza, exclusión, desigualdad, deterioro de 
las condiciones medioambientales y desempleo, entre otros. Todos estos son 
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problemas que tienen una alta repercusión en el ámbito local, siendo éste el 
contexto en donde la innovación social gana más peso como fenómeno con 
potencial transformador (GARCÍA-FLORES y PALMAS MARTOS, 2019).

Se entiende que centrar los sistemas de innovación únicamente en 
conseguir mejoras tecnológicas, aunque conviertan a aquellos en productivos y 
eficaces económicamente, no es del todo eficiente debido a la falta de respuesta 
ante los retos y problemas sociales de carácter complejo y multidimensional 
(BLANCO; CRUZ y MARTINEZ, 2016). Esto justifica por qué la innovación 
social, que se presenta como una solución participativa y cooperativa, es un 
fenómeno que debe ser fomentado para coadyuvar a resolver los retos actuales 
que amenazan el bienestar y la misma estabilidad de la sociedad.

En la Amazonía, específicamente en el Brasil, existe la creación de 
mercados institucionales que tienen entre sus objetivos combatir algunos 
retos sociales como el hambre y la pobreza en el ámbito local (mediante la 
suministración de la alimentación escolar y fortaleciendo la agricultura 
familiar). Esos mercados institucionales tienen una lógica que diverge 
frontalmente de la lógica de mercados tradicionales y son dirigidos al segmento 
de la agricultura familiar que, según Cazela, Bonnal y Maluf (2009), tiene una 
multifuncionalidad – económica, ambiental, social y de seguridad alimentaria 
– considerada de carácter estratégico para el país.

Existe un amplio consenso acerca de las potencialidades y los efectos 
positivos que genera la innovación social en los territorios. Las diferentes 
perspectivas para definir innovación social muestran que la expresión ha 
resultado problemática desde sus orígenes toda vez que, tanto ‘innovación’ 
como ‘social’, son términos que al ser utilizados en la misma frase crean un 
nuevo concepto de gran vastedad según Djellal y Gallouj (2012). Por esta razón, 
un ejercicio de síntesis es interesante para analizar los diferentes aspectos de 
dicho concepto, el cual también permite identificar tres enfoques principales, 
conforme Ruede y Lurtz (2012); García-Flores el tal (2019), y son:
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Innovación Social Empresarial: ésta se entiende desde una perspectiva 
en la que la empresa privada es un elemento central del concepto. Hay una 
alta referencia a la introducción de novedades en los procesos de gestión, 
a las mejoras en la organización y a la solución de problemas sociales 
individuales o colectivos desde la empresa (SANCHÍS; CAMPOS, 2008 y 
WORD ECONOMIC FORUM, 2016). También es la encargada de realizar 
las innovaciones sociales. Están dentro de este enfoque prácticas tan variadas 
como el emprendimiento social, la mejora de las condiciones sociales dentro 
de las empresas, la responsabilidad social y la creación de una producción más 
sostenible y con menor impacto ambiental (GARCÍA-FLORES et al, 2019).

Innovación Social Transformadora: esta perspectiva hace referencia a la 
innovación social como elemento de transformación social. Se encuadrarían 
dentro de ella aquellas actuaciones innovadoras que, ante la ineficiente 
respuesta del sector público y el mercado, son llevadas a cabo desde la acción 
colectiva atendiendo a necesidades y problemas de marcado carácter local 
(MOULAERT et al, 2013). También se resalta la lucha de las comunidades y de 
los movimientos sociales para crear alternativas sociales y mejorar el bienestar 
social. Esta corriente de pensamiento entiende que los sujetos que llevan a cabo 
las prácticas socialmente innovadoras son: las empresas sociales, las entidades 
y organizaciones sin ánimo de lucro, las asociaciones de la sociedad civil y las 
cooperativas (MULGAN, 2006).

Innovación Social Integradora: este enfoque permite agrupar los 
casos de iniciativas socialmente innovadoras expuestos anteriormente. Es 
una solución amplia que surge fruto de la convivencia paralela de las dos 
perspectivas previamente mencionadas. La innovación social es entendida 
como un concepto vasto, caracterizado por solventar todo tipo de problemas 
y necesidades sociales, ofreciendo mejores resultados para toda la sociedad 
que los existentes hasta ese momento. Desde esta perspectiva: se reconoce 
la existencia de diferentes tipos y grados de innovación social y se entiende 
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que las iniciativas pueden estar desarrolladas por el sector público, el sector 
privado o la sociedad civil (NESTA, 2008; HUBERT, 2010 y COMISIÓN 
EUROPEA, 2013).

Por lo tanto, la innovación social es un fenómeno que puede ser 
abordado desde diferentes perspectivas. Es especialmente interesante ser 
analizada en las ciudades – consideradas como ámbito local - dado que en 
ellas los retos sociales se reflejan de forma más evidente según Subirats (2015) 
y Blanco (2018). Con referencia a esto último, afirman Moulaert et al (2004) 
que establecer estrategias de desarrollo basándose en la innovación social es 
de gran utilidad para lograr un cambio de gobernanza en las comunidades 
locales. A pesar de ello, recuerda Subirats (2015) que - aun cuando se consigan 
esas ansiadas transformaciones en la gobernanza, - hay que tener en cuenta 
que los gobiernos locales ocupan “una posición periférica en el entramado 
de un gobierno multinivel” y tienen unos recursos que en ocasiones resultan 
insuficientes para afrontar problemas de gran envergadura.

Generaciones de políticas públicas para la agricultura familiar

Hay tres generaciones sucesivas de políticas públicas en Brasil. Las 
definiciones recientes ilustran el carácter político, al considerar las políticas 
públicas más allá de una decisión gubernamental, mientras que las decisiones 
y acciones de otros actores, como la sociedad civil y el mercado (RAMOS; 
SCHABBACH, 2012), están influidas por las ideologías, intereses y necesidades 
de diversos actores, ya sean formales o informales (SECCHI, 2014).

Las políticas dirigidas a la agricultura familiar siguen adaptándose 
a nuevos contextos sociales y políticos. La primera generación surge como 
respuesta a las presiones de los movimientos sociales y se refiere a las políticas 
de asentamientos e incrementos; la segunda generación tiene su objetivo 
centrado en las acciones sociales y de cuidado. Ambas se destinan a apoyar y 
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espolear la producción para el mercado capitalista, careciendo así de iniciativas 
dirigidas al autoconsumo, a la venta directa y a la implementación de mercados 
locales de proximidad (circuitos cortos entre productores y consumidores). 
Dicha carencia es tratada por la tercera generación que se hace efectiva a través 
de programas de compras institucionales directamente del agricultor familiar 
(o por sus entidades representativas) por medio del Programa de Aquisição de 
Alimentos (PAA) y el Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). 

Entre otros objetivos se instituyeron los programas para insertar los 
productos de la agricultura familiar en las compras del gobierno a través 
del enfoque del mercado institucional bajo la forma del circuito corto 
de producción y consumo. De este modo, al mismo tiempo que apoya el 
incremento de la producción agrícola familiar, promueve el desarrollo local 
donde se encuentran los productores familiares. 

Las políticas públicas fueron formuladas en momentos distintos 
de la historia brasileña por diferentes grupos de actores sociales. Según los 
estudios de Grisa y Schneider (2014), al principio, los principales grupos que 
trabajaban en la construcción del referente para la política pública centrado en 
la agricultura familiar fueron conformados por los representantes sindicales, 
por los movimientos sociales de la agricultura familiar, por políticos y gestores 
públicos y por estudiosos del medio rural. Posteriormente, se añadió la 
participación de representantes de la agroindustria. Además, hogaño, existe la 
participación de organizaciones del campo agroecológico y organizaciones de 
la sociedad civil vinculadas al tema de la seguridad alimentaria y nutricional. 
La Figura 1 ilustra estos grupos.
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Figura 1. Principales grupos de actores que actúan en la construcción de un 
referente de política pública para la agricultura familiar a lo largo de los años.

Fuente: Grisa y Schneider (2014).

Las tres generaciones son importantes tanto en términos de estrategias 
de desarrollo local como en términos de reproducción social de la agricultura 
familiar. La innovación social, que se configura como el mercado institucional 
para dicha categoría, considera su carácter estratégico en términos de su 
multifuncionalidad y lo estructura en condiciones diferenciadas de producción, 
comercialización e inversión vía el PNAE.

Mercado institucional de alimentos

A pesar de todo el potencial económico y productivo de la agricultura 
familiar, la categoría enfrenta dificultades en el flujo de su producción y este 
factor es limitante para su desarrollo. Una hipótesis planteada por Mattei 
(2007) es que la superación de esta dificultad sería inviable debido a la falta 
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de crédito disponible. Sin embargo, incluso con los recursos inyectados por 
PRONAF la categoría no logró esta superación. 

Por lo tanto, la propia existencia de crédito lleva a la hipótesis de que 
no sólo sería la falta de recursos responsables del marco social y económico 
de la categoría, sino también la concentración mercantil que, con sus costes de 
explotación, impide el acceso a los productos corredores agrícolas a corredores 
comerciales. Además de la concentración del mercado, otros elementos 
de exclusión del mercado, como las normas mínimas de calidad y salud 
relacionadas con los productos agrícolas. 

Así, las dos primeras categorías de políticas públicas centradas en 
la agricultura familiar, bajo este sesgo, son insuficientes, lo que requiere el 
surgimiento de una categoría que contribuye a una innovación social con una 
mejor respuesta, de manera alternativa y creativo para el problema. Lo que 
se dio entonces a través de la tercera generación, centrada en la categoría que 
innova contemplando en su diseño la inclusión comercial de la agricultura 
familiar a través de la compra de alimentos por el Estado en sus diferentes 
niveles – federal, estatal y municipal - creación del Mercado Institucional de 
Alimentos (MIA). 

El Mercado Institucional de Alimentos, insertado en la gobernanza de 
las autoridades públicas, estimula la comercialización y generación de ingresos 
para los agricultores, caracterizado como una estrategia para promover la 
agricultura familiar. En su sentido más amplio, implica, a través de las tres 
esferas de gobierno, todas las operaciones de compra de alimentos, tales 
como compras continuas – escuelas, sistema penitenciario, fuerzas armadas 
y hospitales – así como adquisiciones esporádicas – como las que servir a la 
población en casos de calamidad pública.

El MIA evidenciado en este estudio es el formado por compras locales 
y continuas de alimentos para las escuelas. El movimiento de los diversos 
segmentos sociales y gubernamentales dentro de este mercado permite la 
articulación de políticas integradas, que se pone en práctica a través del 
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Programa Nacional de Alimentación Escolar. En este sentido, la compra 
de alimentos para comidas escolares es una importante estrategia que las 
cooperativas pueden hacer posible.

Contexto del PNAE 

El PNAE establece que los municipios que reciben los recursos del Fondo 
Nacional para o Desenvolvimento da Educação (FNDE) están obligados a asignar 
como mínimo el 30% del monto para la adquisición de alimentos procedentes 
de la agricultura familiar. Esta compra puede realizarse de modo directo o por 
medio de organizaciones priorizando, dentro de ellas, los asentamientos de la 
reforma agraria, las comunidades indígenas tradicionales y comunidades de 
quilombolas para alimentar a los estudiantes (BRASIL, 2009). El PNAE es una 
de las políticas públicas que – centrándose en el desarrollo local – se basa, a su 
vez, en el derecho de los estudiantes a una alimentación saludable y adecuada.

El programa tiene como objetivo actuar de tres maneras importantes 
que lo diferencian como política pública: asume como público el debate de 
alimentos de calidad y las implicaciones de esto para superar la desnutrición 
y la obesidad, cuestionando - al mismo tiempo - la hegemonía de la industria 
alimentaria en la definición del estándar alimentario de las poblaciones; 
promueve el desarrollo local y crea estrategias para la comercialización de 
productos no orientados por el mercado convencional, creando posibilidades 
para el desarrollo de sistemas agroalimentarios alternativos e incluyendo 
a nuevos actores sociales - agricultores familiares - en los mercados en 
construcción; garantiza – al considerar al Estado como consumidor - el 
mercado a los productores considerados como periféricos por el mercado 
convencional, funcionando como un instrumento importante para fortalecer 
los sistemas agroalimentarios alternativos, permitiendo el anclaje inicial que los 
agricultores necesitan para consolidar sistemas de producción diferenciados, 
según Balem (2015).
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Nota metodologica

Se toma como la cohorte los municipios del estado de Pará puesto 
que tienen una base económica fundamentada en la agricultura familiar. La 
investigación adopta una metodología que utiliza los principios del compliance, 
determina los indicadores de cumplimiento de las normas establecidas por 
el Programa y la capacidad de los municipios y productores locales para 
atenderlo. Son utilizados como métodos el Estudio de Casos Múltiplos y el 
Análisis de Contenido conforme a lo propuesto por Yin (2001, 2009) y Bardin 
(1977, 2011), respectivamente.

Se trata de una investigación descriptiva y documental con recopilación 
de datos correspondientes al periodo comprendido del 2011 al 2018 (con 
algunas variantes dada la heterogeneidad de la disponibilidad de éstos) en los 
municipios del estado de Pará.

Para el análisis del Programa Nacional de Alimentacão Escolar, se 
escrutaron diferentes documentos como edictos, actas de las convocatorias 
públicas y extractos de los contratos; además, se llevaron a cabo entrevistas 
con algunos actores. De dicho análisis fueron extraídas las siguientes variables 
referentes tanto a las acciones de los ayuntamientos municipales, como del 
programa de forma general mediante entrevistas: a) Características de las 
convocatorias públicas; b) Número de convocatorias públicas; c) Información 
sobre precios; d) Periodicidad; e) Lugar de entrega; g) Compliance del Art. 14 
de la Ley 11.947/2009; h) Spread de atractividad para el agricultor familiar – 
número de agricultores familiares menos el número de agricultores familiares 
con Declaração de Aptidão ao Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar – DAP/PRONAF.

Se recopilaron datos oficiales del Ministerio de Educação/Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação/PNAE; Sistema de Oportunidades 
(contratación pública para la agricultura familiar); Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística - IBGE y Portal Brasileiro de Datos Abertos.
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Presentación y discusión de los resultados

Se analizaron todas las convocatorias públicas de los municipios del 
estado de Pará de los años 2017 y 2018. Se buscó verificar su eficiencia para 
llegar al público target y, de esta manera, contribuir a un mayor volumen de 
compra a los agricultores familiares estimulando el desarrollo local. La calidad 
de las convocatorias públicas depende de la explicitud de los precios a pagar, 
de la información sobre la periodicidad y de los puntos de entrega.

Durante este período, 55 municipios publicaron 60 convocatorias 
públicas – CP`s. De este total, 24 CP’s no ofrecieron información sobre el 
precio de los productos a comprar. Ésta es una de las principales variables que 
hace imposible la participación del agricultor familiar y que, al mismo tiempo, 
es contraproducente al incitar - de esta manera - la disputa de precios entre 
los agricultores familiares, amén de contravenir la legislación en este ámbito.

Los precios se van incrementando a medida que se deba escalar los 
diferentes niveles de producción (local, territorial, estatal y nacional) para 
poder adquirir los productos. Adicionalmente, aquéllos no pueden ser motivo 
de disputa entre los agricultores familiares, dado que es un requisito que sean 
fijados en las CP’s. Sin embargo, esto no es lo que se observa en el 40% de éstas.

El precio fijado supone un reto de equilibrio entre dos elementos: 
primero, el gasto público y segundo, el ingreso para los agricultores familiares. 
Si por un lado el ayuntamiento debe tratar de adquirir tantos productos 
como sea posible por el precio más bajo; por otro lado, el incentivo para que 
el agricultor familiar participe en el Programa es un precio por encima del 
mercado convencional. Este equilibrio se ve beneficiado por el hecho de que la 
compra se produce en canales más cortos que los convencionales disminuyendo 
así el margen de comercialización. 

En el caso de los productos ecológicos, si no se pudiera calcular el precio 
a nivel local, se deberá tomar como patrón de precio el producto tradicional 
equivalente e incrementarlo en su 30% para, de este modo, estimar el precio del 
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primero, según la resolución del FNDE n. 4 de 2015 (BRASIL, 2015). El costo 
final - que el agricultor solventará - debe incluir todos los gastos de embalaje, 
transporte e impuestos que él pueda tener.

En lo que respecta a los datos de la “periodicidad de la entrega” de los 
productos alimenticios comprados a los agricultores familiares, solamente 
estaban consignados en 29 de las 60 CP`s. Por lo tanto, el 52% presentó 
esta debilidad. Éste es un defecto importante teniendo en cuenta que esta 
información es vital para la planificación y decisión del agricultor familiar.

De las periodicidades registradas en las CP’s, se evidenció la preferencia 
por las entregas semanales las cuales son compatibles con las condiciones 
de los agricultores familiares y con la compra de hortalizas frescas (que son 
los artículos más solicitados por los municipios paraenses). Las entregas de 
más de una vez a la semana son muy costosas para los agricultores familiares 
y solamente una (01) CP hizo esta solicitud con este tenor. Las entregas de 
una mayor lapso que la semanal suelen estar relacionadas con productos no 
perecederos. La Tabla 2 muestra el número de unidades de recepción definidas 
en las CP’s.

Tabla 2. Acciones de los ayuntamientos municipales - Convocatorias Públicas 
- Periodicidad 2017 a 2018

Periodicidad Número de Convocatorias Públicas
2-5/semana 1
Semanal 19
1 a 2/mes 4
Otro 5
No hay información 31

Fuente: Sistema Oportunidades, sistematizados por los autores (2020).

En lo que concierne a los datos del “número de unidades de entrega” 
de los productos alimenticios adquiridos a los agricultores familiares se halló 
que, de las 60 CP`s, solamente en 27 se registraron esta información. Por lo 
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tanto, el 55% no hizo que esta información estuviera disponible. Y, en última 
instancia, cuando hicieron referencia a esta información fue para mencionar 
que divulgarían dichos datos, posteriormente, de acuerdo con sus necesidades.

Las CP`s que centralizan la entrega de los productos favorece al 
agricultor familiar, habida cuenta que - desde 2015 - el costo de la logística está 
incluido dentro del límite que el agricultor familiar puede vender por entidad 
ejecutora.

En las CP’s que fueron analizadas la mayoría centralizó las entregas, 
pero una parte significativa solicitó la entrega en diferentes lugares (de 11 a 
50 unidades) y, solamente, 2 CP`s solicitaron entrega en todas las escuelas del 
área urbana y rural, con un total de más de 50 unidades. La sistematización de 
este análisis se expone en el Tabla 3.

Tabla 3. Acciones de los ayuntamientos municipales - Convocatorias Públicas 
- Unidades de Entrega - 2017 a 2018

Número de Unidades de Entrega Número de Convocatorias Públicas
1 14
2 a 10 1
11 a 50 11
Más de 50 2
No hay información 32

Fuente: Sistema Oportunidades, sistematizados por los autores (2020). 

Las CP`s presentan debilidades con respecto a brindar información 
de vital importancia para que el agricultor familiar decida participar en el 
Programa. Información que comprende: precios a pagar, la periodicidad de las 
entregas y el número de unidades de entrega. Dicha información es escasa en 
estos documentos y esto perjudica la eficiencia y eficacia del Programa.

Además, se observó que - a pesar de que la Ley nº 12.527/2011 (Lei 
de Aceso à Informacão) indica como mandatorio, para los municipios que 
sobrepasen los 10 mil habitantes, la divulgación mediante internet de datos de 
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interés colectivo – muchos municipios no revelan ni sus CP’s ni sus extractos 
de contratos. El sitio físico de la difusión de los avisos también es importante 
para que el agricultor familiar tenga conocimiento independientemente de su 
acceso a internet.

Se llevó a cabo una evaluación cuantitativa del cumplimiento del Art. 
14 de la Ley nº 11.497/2009 que ordena que al menos el 30% de los recursos 
transferidos para el PNAE (a través del FNDE) deben ser utilizados - por los 
municipios - en la adquisición de productos provenientes de la agricultura 
familiar. Los municipios se agruparon en función de la relación entre el 
porcentaje de compra y de las transferencias hechas al PNAE. Los datos 
sistematizados se muestran en la Tabla 4.

Tabla 4. Compliance del Art. 14 de la Ley 11.947/2009 - 2011 a 2016

AÑO Sin Aquisición
0,1% a 

10%
10,1% a 

25%
25,1% a

35%
Arriba de 

35%
2011 83 22 18 18 2
2012 76 21 19 16 11
2013 29 23 46 25 21
2014 25 17 41 35 26
2015 16 19 41 38 30
2016 30 17 37 30 30

Fuente: MEC/FNDE/PNAE, sistematizado por los autores (2020).

Todavía hay un número significativo de ayuntamientos refractarios 
al cumplimiento del Art. 14. Son municipios que no adquieren nada de 
la agricultura familiar, alcanzando – preocupantemente - el 21% en 2016. 
Sin embargo, hay un número alentador de ayuntamientos muy adherentes 
llegando, también, al 21% en 2016. Desde el inicio del período de análisis, el 
número de municipios que adquirieron productos de la agricultura familiar 
- disponiendo para ello de más del 35% de recursos provenientes del PNAE - 
aumentaron de 2 (dos) en 2011 a 30 (treinta) en 2016.
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A los ayuntamientos que fueron refractarios al Art. 14 no se les aplicó 
ningún castigo porque se entiende que - por ejemplo - un posible bloqueo de 
transferencias del Programa como medida punitiva golpearía directamente a 
los estudiantes. 

Al observar el aumento en el número de ayuntamientos clasificados 
como muy adherentes al Art. 14, este incremento parece relacionarse a un 
proceso endógeno de cambio que tiene en cuenta no solamente la calidad 
de la vida económica, sino también la calidad de vida de la comunidad. Este 
aspecto es el que conduce al desarrollo local y, sin duda, es un proceso que se 
favorece a través de la manutención y el fortalecimiento del capital social en la 
comunidad.

Después de la observación sobre el número de municipios que cumplen 
con el Art. 14, los esfuerzos se centraron en crear y analizar el “Spread de 
Atractividad” del PNAE para los agricultores familiares. Según el Censo 
Agrícola realizado por el IBGE en 2017 había 213.264 agricultores familiares 
en el estado de Pará; mientras el número de agricultores familiares con la 
DAP era de 96.763 de acuerdo con los datos disponibles en el Portal Brasileiro 
de Dados Abertos en el mismo año. Los análisis muestran que el Spread de 
Atractividad es del 55%, lo que significa que el PNAE no se configura como 
una innovación social atractiva para 116.501 agricultores familiares. Unas 
de las principales causas generadoras de este Spread es la carga burocrática a 
cumplir por los agricultores familiares (tanto en la forma como en el fondo) así 
como la interfaz tenue con otras políticas públicas.

Según estudios realizados por Bevilaqua y Triches (2014); Triches y 
Grisa (2015), entre las principales razones de escasa atractividad se encuentran 
la documentación de los agricultores, la dificultad de la logística, los precios 
pagados por los productos, la falta de formación e información y, de manera 
destacada, la desconfianza en la interrelación con las autoridades (factor que 
muestra la necesidad de fortalecimiento del capital social).
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Los resultados indican que las principales dificultades para que los 
agricultores familiares participen en este mercado institucional se concentran, 
principalmente, en las acciones de los municipios - con respecto a la 
estructura de las convocatorias públicas - que en no pocos casos contravienen 
la legislación: no fijar precios, no explicitar la periodicidad y no explicitar el 
número de lugares de entrega.

La legislación que rige el uso de los recursos del PNAE en la agricultura 
familiar es relativamente nueva y pasa por un período de adaptación de los 
gestores municipales; esto se evidencia cuando el número de municipios sin 
compliance de la legislación disminuye, a la vez que el número de municipios 
que supera el porcentaje establecido aumenta a lo largo de los años.

Las entrevistas realizadas a los actores que representan la secretaría de 
educación, la secretaría de agricultura y las cooperativas - correspondientes 
a algunos municipios adherentes al Programa - que suministran productos 
alimenticios (vía PNAE) corroboran lo que los datos citados anteriormente 
evidencian. Finalmente, y no menos importante, resaltan que las pésimas 
condiciones de las carreteras (así como de las conexiones fluviales) y la baja 
confianza entre los actores al interrelacionarse representan una significativa 
dificultad para la comercialización de los productos en este mercado. 

Por añadidura, y como factor positivo, señalan como uno de los 
beneficios más visibles de esa innovación social (i.e. la creación de este mercado 
institucional) el estímulo de la diversificación de la producción lo cual, 
concomitantemente, los retira de la dependencia exclusiva de las grandes redes 
de abastecimiento y los conduce por el sendero de la soberanía alimentaria.

Consideraciones finales

Es innegable, conforme a todos los autores presentados en esta obra, que 
la creación de los mercados institucionales se configura como una innovación 
social. Al insertar a las personas en el ámbito sociolaboral y al respetar el 
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medioambiente vía crecimiento sostenible, según Sanchis; Campos (2008); y 
al beneficiar tanto el lado social como el interés público e inspirarse en el deseo 
de satisfacer las necesidades sociales que quizás estén descuidadas por las 
formas tradicionales de provisión del mercado, según Harris; Albury (2009), 
esta innovación social se configura con gran efecto en el ámbito local.

A pesar de que el Programa tiene todavía grandes problemas (muchos 
de ellos de índole burocrática) es una política pública que - indudablemente 
- es una innovación social que cambió de forma positiva la dinámica de la 
agricultura familiar proporcionando diferentes beneficios (económicos, 
sociales, culturales, etcétera). Todo el diseño de esa politica pública adopta 
como presupuesto básico el capital social.

Se destaca que hay una fuerte dependencia de las organizaciones 
que avituallan – aquí representadas por las cooperativas agropecuarias – en 
relación con el poder público. La mayoría se han constituido - inclusive - con 
este fin específico. Ésta es una crítica de este trabajo a la innovación social del 
mercado institucional. 

Considerando que Brasil está en su tercera generación de politicas 
públicas para la agricultura familiar y que todas ellas coexisten - iniciando con 
formas de apoyo para estimular la producción, asistencia social y actualmente 
como medios para comercializar la producción - se comprende que son 
hechos exitosos. No obstante, los autores de este trabajo defienden que esa 
innovación social sea una vía para resolución de los problemas colectivos de 
los agricultores familiares y sin que sean capturados por la misma.

Se ratifica que el PNAE asume un carácter transversal y su eficacia 
depende, fundamentalmente, de otras políticas públicas que apoyen el 
desarrollo local. Una cuarta generación de politicas públicas para la agricultura 
familiar que logre una interfaz con áreas como la seguridad alimentaria, salud 
en el campo e infraestructura es imperativa.
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Resumo
Este artigo é dedicado ao estudo da ferramenta de inovação social denominada Portal 
Participe! e busca analisar o potencial de contribuição desta plataforma para processos 
participativos de planejamento e gestão urbanos. O objetivo geral consiste em analisar 
em que medida o Portal Participe! dialoga com os fundamentos da Gestão Social, marco 
teórico da pesquisa. Visa-se responder a seguinte pergunta: De que forma o Portal Participe! 
enquanto ferramenta de inovação social pode contribuir para a participação cidadã no 
planejamento e na gestão urbanos do município de Belém (PA)? Quanto à metodologia, a 
pesquisa é bibliográfica e documental em relação à coleta de materiais teórico-conceituais 
e normativos, apresentando abordagem qualitativa, de caráter analítico-descritivo 
como estratégia. Segue-se o método dedutivo como procedimento de análise e adota-
se a perspectiva epistemológica de Cançado, Pereira e Tenório (2015) sobre Gestão 
Social. Visando compreender o potencial do Portal Participe! como ferramenta para a 
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promoção da participação cidadã, foram utilizadas seis categorias teóricas e aplicados 
oito critérios de análise extraídos da Gestão Social (CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 
2015, p. 191-193). Como principal resultado, verificou-se que o Portal Participe!, embora 
não tenha sido criado sob os fundamentos da Gestão Social, apresenta com ela grande 
alinhamento, uma vez que sete dos oito critérios testados revelaram diálogo com a teoria, 
com exceção do que diz respeito à sua relação com outros processos participativos da 
cidade. Conclui-se que a ferramenta tem potencial para promover uma ampliação dos 
processos participativos de planejamento e gestão urbanos pautados nos pressupostos de 
democracia deliberativa, no município de Belém (PA).

Palavras-chave: Gestão Social. Participação cidadã. Inovação social. Portal Participe!. 
Belém (PA).

Resumen
Este artículo está dedicado al estudio de la herramienta de innovación social 
denominada Portal Participe! y busca analizar el potencial de aportación de esta 
plataforma a los procesos participativos de planificación y gestión urbanos. El 
objetivo general consiste en analizar en qué medida el Portal Participe! dialoga con 
los fundamentos de la Gestión Social, marco teórico de la investigación. Buscando 
responder a la siguiente pregunta: ¿De qué forma el Portal Participe! en tanto que 
herramienta de innovación social puede contribuir a la participación ciudadana 
en la planificación y la gestión urbanas del municipio de Belén (PA)? En cuanto a 
la metodología, la investigación es bibliográfica y documental respecto a la recogida 
de materiales teórico-conceptuales y normativos, presentando como estrategia un 
abordaje cualitativo, de carácter analítico-descriptivo. Se sigue el método deductivo 
como procedimiento de análisis y se adopta la perspectiva epistemológica de Cançado, 
Pereira y Tenório (2015) sobre Gestión Social. Buscando comprender el potencial del 
Portal Participe! como herramienta para la promoción de la participación ciudadana, 
fueron utilizadas seis categorías teóricas y aplicados ocho criterios de análisis extraídos 
de la Gestión Social (CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 2015, p. 191-193). Como 
principal resultado, se verificó que el Portal Participe!, aunque no haya sido creado bajo 
los fundamentos de la Gestión Social, presenta con ella un gran alineamiento, ya que 
siete de los ocho criterios testados revelaron diálogo con la teoría, con excepción en lo 
que respecta a su relación con otros procesos participativos de la ciudad. Concluyendo 
que la herramienta tiene potencial para promover una ampliación de los procesos 
participativos de planificación y gestión urbanos, establecidos en los supuestos de la 
democracia deliberativa, en el municipio de Belén (PA).

Palabras claves: Gestión Social. Participación ciudadana. Innovación social. Portal 
Participe!.Belén (PA)
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Introdução

Planejamento e gestão são terminologias que não se confundem e nem 
se invalidam, mas se complementam, pois dizem respeito a diferentes formas 
de atividades. A rigor, o planejamento prepara para a gestão. 

Em termos temporais, o planejamento está relacionado ao futuro, no 
sentido de permitir estimativas consistentes e realistas úteis à construção de 
cenários simulados dos possíveis desdobramentos de um processo, visando 
prevenir ou reduzir os seus efeitos negativos e maximizar efeitos positivos. Por 
sua vez, a gestão está relacionada ao presente, servindo para a administração de 
situações atuais, com base em recursos disponíveis e para atender necessidades 
imediatas (SOUZA, 2016, p. 46).

O planejamento e a gestão de cidades são atividades complexas ligadas 
à produção do espaço social, que é, a um só tempo, fruto do passado, mas 
também resultado das ações e dos interesses de seus múltiplos agentes. Nesse 
sentido, a produção do espaço é um processo histórico construído pelos 
habitantes de uma cidade, não somente uma consequência da racionalidade 
tecnocrática ou de uma dada perspectiva prescritiva. 

O estudo da produção do espaço pressupõe, no entendimento de Souza 
(2016, p. 53), “[...] um olhar crítico sobre a tutela dos indivíduos por algo como 
um aparelho de Estado e sobre as suas usuais intransparências e dimensão 
autoritária das relações de poder (e do planejamento e da gestão de cidades) 
nas sociedades capitalistas”. Na visão político-filosófica do autor, a produção 
do espaço urbano deve refletir um processo em que indivíduos dotados de 
liberdade e lucidez assumem um olhar crítico sobre modelos centralizados e 
rígidos de planejamento e gestão urbanos, nos quais não haja abertura para a 
incorporação de elementos de democracia participativa.

Os modelos democráticos de planejamento e gestão, em uma 
perspectiva mais ampliada do que propõe a concepção liberal de democracia, 
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demandam espaços de participação cidadã em constante aperfeiçoamento, 
para que as arenas de debate público e de tomada de decisões de interesse 
coletivo não sirvam ao uso meramente instrumental ou à simples legitimação 
de discursos ou de interesses dominantes, mas que, de fato, proporcionem o 
compartilhamento de deveres e de responsabilidades políticas entre múltiplos 
agentes sociais.

Embora a participação cidadã possa contribuir para o fortalecimento da 
sociedade civil e a democratização do Estado e de suas instituições (TEIXEIRA, 
1997, p. 1), os espaços voltados ao exercício da cidadania política na esfera 
pública não precisam estar limitados aos locais físicos de encontro ou aos 
canais institucionalizados, podendo ser também espaços virtuais produzidos 
informalmente por agentes não estatais.

Quando se fala em planejamento e gestão urbanos focados na sociedade, 
a participação cidadã sobressai como um direito à coprodução dos espaços da 
cidade, o que requer a criação de espaços adequados para informação, diálogo, 
discussão e deliberação coletivas, entre os quais pode-se incluir tanto os 
espaços físicos quanto os virtuais, sejam eles institucionalizados ou não, dado 
o seu potencial para o desenvolvimento e a ampliação da prática democrática.

A participação eletrônica ou e-participação é um exemplo de 
modalidade exercitada por meio do ambiente virtual, que é viabilizada pela 
Tecnologia da Informação e da Comunicação – TIC. Não necessariamente ela 
é promovida pelo Estado, podendo ser proporcionada por inciativa espontânea 
de um ou vários agentes sociais, que buscam novas e mais efetivas soluções 
para problemas da sociedade. Por essa razão, as ferramentas de participação 
eletrônica configuram formas de inovação social, visto que geram um benefício 
coletivo, de modo complementar a outras formas de participação política.

Apesar das suas vantagens no que diz respeito à criação de novos 
canais para a manifestação de opiniões, o debate coletivo, a mobilização e o 
engajamento sociais, a participação eletrônica não é isenta de críticas. Como 
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operacionalizá-la para propiciar o planejamento e a gestão urbanos em bases 
mais democráticas e sustentáveis é um desafio.

Nesse sentido, a racionalidade dialógica proposta pela Gestão Social, 
enquanto teoria e práxis baseadas na teoria do Agir Comunicativo, de 
Habermas (2016), lança luzes sobre o debate da participação cidadã eletrônica 
na esfera pública, sobretudo no planejamento e na gestão urbanos. Trata-se 
de um campo do conhecimento científico que permanece em construção 
no Brasil e na América Latina, tendo a sociedade como foco, portanto uma 
essência oposta à gestão tecnocrática e centralizada no Estado (CANÇADO; 
PEREIRA; TENÓRIO, 2015, p. 104). 

Tendo em vista o contexto trazido à lume, este artigo dedica-se ao estudo 
da ferramenta de inovação social denominada Portal Participe!, plataforma 
que foi desenvolvida por Eduardo de Morais Corrêa no âmbito de sua pesquisa 
acadêmica, realizada durante o curso de Pós-graduação em Gestão de Recursos 
Naturais e Desenvolvimento Local na Amazônia (PPGEDAM) do Núcleo de 
Meio Ambiente (NUMA) da Universidade Federal do Pará (UFPA), iniciado 
em março de 2018. 

No presente artigo, visa-se analisar o potencial de contribuição da 
plataforma em processos participativos de planejamento e gestão urbanos. O 
objetivo geral consiste em analisar em que medida o Portal Participe! dialoga 
com os fundamentos da Gestão Social, marco teórico da pesquisa, de modo 
a responder a seguinte pergunta: De que forma o Portal Participe! enquanto 
ferramenta de inovação social pode contribuir para a participação cidadã no 
planejamento e na gestão urbanos do município de Belém (PA)? 

Em termos metodológicos, a pesquisa é classificada como bibliográfica e 
documental em relação à coleta de materiais teórico-conceituais, apresentando 
abordagem qualitativa, de caráter analítico-descritivo como estratégia. Segue-
se o método dedutivo como procedimento de análise e adota-se a perspectiva 
epistemológica de Cançado, Pereira e Tenório (2015) sobre Gestão Social. 
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Visando compreender o potencial do Portal Participe! como ferramenta 
para a realização da participação cidadã, foram utilizadas seis categorias 
teóricas (processo de discussão, inclusão, pluralismo, igualdade participativa, 
autonomia e bem comum) e aplicados oito critérios de análise extraídos da 
Gestão Social (CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 2015, p. 191-193), os quais 
são demonstrados no Quadro 1. O recorte temporal do estudo é o período 
compreendido entre maio de 2018 e janeiro de 2020, considerando-se o mês 
de lançamento da plataforma examinada e o corrente ano.

Quadro 1. Categorias teóricas e critérios de análise extraídos da Gestão Social 
para análise do potencial do Portal Participe!

Categorias 
teóricas

Critérios de análise

(I) Processo 
de discussão

(1) Canal de difusão: aplicado para examinar a existência 
e o uso de canais adequados para acesso à informação e 
mobilização dos potenciais participantes.
(2) Relação com outros processos participativos: aplicado 
para examinar a interação com outros sistemas participativos 
já existentes no município.

(II) Inclusão
(3) Valorização cidadã: aplicado para examinar a valorização 
por parte da cidadania sobre a relevância da sua participação.

(III) 
Pluralismo

(4) Participação de diferentes atores: aplicado para examinar 
a atuação de associações, movimentos e organizações, bem 
como cidadãos não organizados envolvidos no processo 
deliberativo.

(IV) 
Igualdade 
participativa

(5) Avaliação participativa: aplicado para examinar a 
intervenção dos participantes no acompanhamento e na 
avaliação das políticas públicas.
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(V) 
Autonomia

(6) Origem das proposições: aplicado para examinar a 
identificação da iniciativa das proposições e sua congruência 
com o interesse dos beneficiários das políticas públicas 
adotadas

(VI) Bem 
comum

(7) Objetivos alcançados: aplicado para examinar a relação 
entre os objetivos planejados e os realizados.
(8) Aprovação cidadã dos resultados: aplicado para verificar a 
aprovação positiva dos atores sobre os resultados alcançados.

Fonte: Adaptado de Cançado, Pereira e Tenório (2015, p. 191-193).

A partir das análises desenvolvidas, foram aplicados os conceitos fraco, 
moderado ou forte, conforme a situação revelada por cada critério examinado. 
O conceito forte foi utilizado quando detectado o cumprimento total dos 
elementos investigados, sendo indicado pelo número três nos gráficos criados 
para apresentação dos resultados. 

O conceito moderado, por sua vez, foi utilizado quando se tratou de 
cumprimento parcial dos critérios de análise, sendo representado pelo número 
dois nos gráficos de resultado. Por fim, o conceito fraco foi aplicado diante do 
cumprimento insuficiente ou descumprimento do critério investigado, sendo 
identificado pelo número um. Quando não foi possível localizar informações 
sobre um determinado critério, utilizou-se o conceito “informação não 
disponível”, indicado pelo número zero nos resultados da avaliação. 

A organização dos materiais e dos dados selecionados foi efetuada pela 
técnica da cartografia cognitiva. A mesma ferramenta, baseada no pensamento 
visual e na facilitação do processo de aprendizagem pela representação gráfica, 
também foi aplicada para revisão bibliográfica e análise conceitual. Foram 
utilizados softwares gratuitos para a elaboração dos mapas mentais relativos 
às conclusões da pesquisa e para a criação dos gráficos que representam o 
resultado da análise executada.
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A pesquisa bibliográfica para revisão de literatura foi realizada no 
período de julho a outubro de 2019, quando foram consultadas obras físicas 
disponíveis em bibliotecas particulares e examinados artigos científicos 
selecionados por meio de buscas feitas em sítios da internet. A filtragem das 
obras foi realizada por critérios de pertinência temática, relevância do trabalho 
e origem da publicação, entre novembro e dezembro de 2019. 

Na primeira seção, discorre-se acerca dos fundamentos da Gestão 
Social, que constitui o marco teórico da pesquisa, de modo a evidenciar sua 
perspectiva sobre o exercício da democracia deliberativa e, ainda, de que 
forma essa concepção pode contribuir para a realização de cidadania política 
em processos participativos de planejamento e gestão de cidades.

Na segunda seção, são abordadas as definições de participação cidadã 
- com ênfase no debate sobre aquela exercitada eletronicamente - e de 
inovação social, para o fim de discutir como tais conceitos se relacionam com 
a perspectiva da Gestão Social acerca da participação na esfera pública. Por 
fim, na terceira seção, são apresentados os principais achados e a análise da 
pesquisa realizada no Portal Participe!, à luz do quadro teórico escolhido, 
seguindo-se de discussão sobre os seus significados.

Gestão social e a participação política na esfera pública

Na década de 1990, estudos iniciais sobre o campo da Gestão Social 
começaram a ser realizados no Brasil, impulsionados por Fernando Tenório 
(CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 2015, p. 103-104), pesquisador que 
traçou as primeiras bases sobre este que viria a se desenvolver como um 
modelo de ação gerencial dialógica fundado nos constructos teóricos do agir 
comunicativo, de Habermas (2016). Trata-se de uma proposta de teoria e 
prática ainda em construção, que se tornou mais conhecida na América Latina. 

Neste artigo, utiliza-se a Gestão Social como fio condutor para discutir 
em que medida a experiência do Portal Participe!, enquanto ferramenta de 
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inovação social voltada à realização de participação cidadã, é compatível 
com os seus fundamentos epistemológicos, portanto se seria aplicável ao 
planejamento e à gestão urbanos sob uma nova racionalidade.

A Gestão Social pode ser conceituada como um espaço de intermediação 
entre o Estado, a sociedade e o mercado, no qual o procedimento da prática da 
cidadania deliberativa é a participação (CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 
2015, p. 110). A autoridade decisória é compartilhada entre múltiplos agentes 
sociais, por meio de arranjos institucionais deliberativos (TENÓRIO, 2012, p. 
28), e o processo decisório é caracterizado por ser comunicativo, intersubjetivo 
e despido de coerção (TENÓRIO, 2016, p. 13). 

O modelo da Gestão Social acolhe, em vez de tentar impedir ou anular, 
os conflitos de interesses e as competições entres diferentes agentes sociais 
envolvidos em um processo decisório, compreendendo-os como inerentes 
à aprendizagem democrática. Todavia, para que a sociedade protagonize o 
desenvolvimento territorial por meio da participação política democrática, é 
necessária a criação de um sistema de informações que sejam de acesso público 
e gratuito (SACHS; LOPES; DOWBOR, 2012, p. 259). Em contextos que têm 
a sustentabilidade e a solidariedade como princípios, isso pode tornar a ação 
decisória menos célere e mais complexa do que aquela ocorrida na proposta 
da gestão estratégica.

Em outras palavras, a Gestão Social tem como distintivos a tomada de 
decisão coletiva sem coerção, que se alicerça na inteligibilidade da linguagem 
e da informação, bem como na dialogicidade, no entendimento esclarecido 
como processo, na transparência como premissa e na emancipação como fim 
(CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 2015, p. 131). 

A noção de esfera pública, na perspectiva da Gestão Social, não 
é sinônimo de um espaço físico necessariamente criado e mantido pelo 
Estado que, apesar de não protagonizar a ação decisória, por compartilhá-
la horizontalmente com a sociedade, continua tendo o dever de assegurar 
direitos e liberdades fundamentais (CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 2015, 
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p. 94), como é o caso do direito à participação política no planejamento e na 
gestão urbanos. 

Com efeito, esfera pública pode ser um espaço não físico de iniciativa 
da sociedade, desde que se mostre propício ao debate, à comunicação e 
à deliberação coletiva. Nela, diferentes agentes sociais externam as suas 
preocupações e suas demandas, buscando o entendimento mútuo por 
intermédio da cidadania deliberativa, a qual confere legitimidade às tomadas 
de decisões (TENÓRIO, 2016, p. 16). 

Na ação racional substantiva proposta pela Gestão Social, o Interesse Bem 
Compreendido dos múltiplos agentes sociais engajados no processo decisório 
é, a um só tempo, ponto de partida e resultado, sendo maximizado na medida 
em que cresce a emancipação da sociedade em relação ao Estado e ao mercado. 
Assim, o Interesse Bem Compreendido apresenta-se como um instrumento 
que se coloca a serviço da promoção da sustentabilidade, da solidariedade e do 
bem comum (CANÇADO; PEREIRA; TENÓRIO, 2015, p. 140).

Assim sendo, à luz da Gestão Social, compreende-se que a participação 
política é uma experiência democrática que propicia uma inovação nos 
modelos de planejamento e gestão de políticas públicas, servindo tanto ao 
controle social quanto à construção do interesse coletivo, por meio de espaços 
formais ou informais de debate, diálogo e deliberação, como, por exemplo, 
conselhos gestores, movimentos sociais, colegiados, audiências públicas, 
assembleias, comissões, conferências etc. Ademais, pode ser praticada por 
meio de espaços virtuais que evidenciam potencial para fortalecer e ampliar 
o alcance da experiência democrática, mediante aplicação de ferramentas 
eficientes de Tecnologia da Informação e da Comunicação, como se discute 
neste artigo.

A participação social eletrônica como uma nova prática cidadã 

As TICs passaram a ser consideradas possíveis canais de interlocução 
entre a sociedade e seus governos. Os meios eletrônicos, em especial a 
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internet, podem contribuir para a melhoria da qualidade democrática das 
sociedades por possibilitarem, quase sem exceção, que todas as formas de agir 
politicamente podem ser realizadas pela rede, como a formação da opinião 
pública, engajamento e participação em discussões sobre negócios públicos, 
formas de manifestações e mobilizações da sociedade civil organizada, bem 
como interação com os próprios políticos (GOMES, 2005a).

Gomes (2005a) também identifica que o uso dos meios eletrônicos 
remove obstáculos de tempo e espaço ao tornar o debate online, pois afasta-
se a necessidade do encontro – offline – para a discussão e troca de ideias. 
Defronta-se com a comodidade, o conforto, a conveniência e o custo, podendo 
ser considerado, nesse aspecto, como um “[...] modo mais do que adequado 
para uma esfera civil que não mais se pensa prioritariamente como sociedade 
civil organizada, mas como uma nebulosa de interesses difusos e de laços 
esporádicos e mutáveis” (GOMES, 2005b, p. 15). 

Gomes (2017) identifica que as experiências com iniciativas digitais 
democraticamente relevantes devem atender ao menos um dos seguintes 
propósitos: (1) fortalecimento da capacidade concorrencial da cidadania, 
ao promover empoderamento democrático aos cidadãos; (2) consolidação e 
reforço de uma sociedade de direitos, isto é, uma comunidade política plural 
e organizada como Estado do Direito, assegurando que grupos vulneráveis 
tenham preservados seus direitos; e (3) promoção do aumento da diversidade 
de agentes, de forma a incluir as minorias políticas na produção da  
decisão política. 

Com efeito, não basta apenas a implantação de alternativas digitais para 
o desenvolvimento de uma democracia digital. Essas alternativas, não podem 
reduzir-se a um fim em si mesmas, mas se deve sempre considerar os meios de 
sua produção. Guidi (2000) formulou uma série de condições favoráveis para 
que as ações de participação eletrônica se consolidem, dentre as principais:
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1. Disponibilidade de informação online sobre decisões políticas, 
atos oficiais, futuros projetos e planos, a fim de dar ao cidadão a 
condição de formar opiniões bem fundamentadas.

2. Participação do cidadão em projetos-piloto envolvendo 
os processos de tomada de decisão que já existem em vias de 
comunicação bidirecionais.

3. Boa parte dos cidadãos conectada à Internet, e grandes e 
contínuas campanhas de educação.

4. Rede de pontos públicos de acesso à Internet para as pessoas 
que não possuem uma conexão com esta.

5. Disponibilidade de assinaturas digitais e aplicativos de 
certificação eletrônica, para garantir a identidade eletrônica, 
quando necessário.

6. A necessidade de transparência real e de uma interface 
amigável para o acesso à informação e aos serviços 
disponibilizados progressivamente na Internet é ainda mais 
urgente quando são tomadas medidas para a participação no 
processo de tomada de decisões e na construção de consenso 
(GUIDI, 2000, adaptado, p. 52).

A participação eletrônica deve ser considerada em todo o processo de 
tomada de decisão, desde o planejamento até a execução e acompanhamento 
das decisões tomadas. O uso das TICs pode permitir que um número muito 
maior de pessoas possa acessar informações e discutir questões de interesse 
público. Porém, faz-se necessário ressaltar que, para uma participação 
democrática com qualidade, no sentido da democracia deliberativa, deve-se 
possibilitar o amplo acesso à informação e haver um alto nível de transparência 
nos governos.

A participação eletrônica pode ser considerada um tipo de inovação 
social com uso de tecnologia, na medida em que incrementam uma nova via 
ou promovem uma mudança nas formas conhecidas de se praticar a cidadania, 
gerando por isso riscos e dúvidas sobre a sua dinâmica. Cumpre ponderar, 
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no entanto, que nem toda inovação, seja um produto ou um processo, é 
tecnológica. Ademais, a inovação social para busca de respostas e construção 
de soluções a problemas e condições sociais pode existir tanto no paradigma 
tecnocrático quanto no paradigma democrático, nos quais muda de sentido, 
alcance e propósito.

Segundo Monteiro (2019), na acepção democrática, inovação social 
é disruptiva e contra hegemônica, funcionando como um instrumento 
de politização dos espaços de participação cidadã, com incorporação de 
elementos inclusivos e territoriais no processo participativo, que se opõem 
à lógica despolitizante verificada na tipologia tecnocrática. Trata-se de uma 
modalidade que emerge na conjuntura da governança democrática e do desejo 
de mudança social (ANDREW; KLEIN, 2010), contrapondo-se à concepção 
utilitarista presente na lógica tecnocrática.

A seguir, apresenta-se uma experiência de participação cidadã eletrônica 
de iniciativa não estatal, considerada neste artigo como um exemplo de 
inovação social na perspectiva democrática, analisando-se o seu potencial de 
contribuição para o planejamento e a gestão urbanos do município de Belém 
(PA), à luz dos constructos teóricos da Gestão Social.

A experiência da participação cidadã realizada por meio do Portal Participe! 
À luz da gestão social 

O desenvolvimento de uma ferramenta online de inovação social capaz 
de possibilitar a ampliação da participação cidadã surgiu como produto de 
pesquisa de Corrêa (2020). A pesquisa buscou compreender de que maneira o 
processo de revisão do Plano Diretor de Belém/PA, conduzido pelo Conselho 
Municipal de Desenvolvimento Urbano, propicia a realização da participação 
social para o exercício do Direito à Cidade. Buscou-se entender como a 
população do município se expressa para o exercício do direito à cidade, 
segundo a concepção de Lefèbvre (1968).
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Durante o desenvolvimento do Portal Participe!, foi idealizada a 
construção de uma cartilha digital com o objetivo de educar e informar 
a população acerca da importância do Plano Diretor, bem como da sua 
participação no processo de revisão do mesmo. Além disso, foi disponibilizada 
uma ferramenta de edição colaborativa da Lei Municipal n. 8.655/2008 que 
permite que os usuários participem enviando sugestões ao texto legal.

Como segundo produto da pesquisa foi confeccionada uma Nota Técnica 
com todas as contribuições cadastradas na ferramenta a ser encaminhada ao 
Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e à Câmara Municipal de 
Belém com a recomendação de adoção e incorporação das sugestões dadas 
pelos usuários do portal ao texto final do Plano Diretor.

O Portal Participe! foi desenvolvido utilizando o sistema gerenciador 
de conteúdo Wordpress, que é um software livre, de código aberto. Para tanto, 
foi necessária a contratação de empresa especializada em hospedagem de 
sites, bem como a compra do domínio para o acesso à ferramenta. Com os 
dados informados durante o cadastro no portal, tais como gênero, nível de 
escolaridade, bairro onde mora, dentre outros, buscou-se traçar o perfil dos 
participantes e em quais matérias urbanas tendem a participar.

Utilizado tanto como produto da pesquisa, como procedimento 
metodológico para coleta das contribuições ao Plano Diretor, o portal teve seu 
lançamento ocorrido durante o II Seminário sobre a Revisão do Plano Diretor 
de Belém, organizado por diversos pesquisadores da temática. O evento 
ocorreu no auditório da Faculdade Integrada Brasil Amazônia – FIBRA, no 
dia 9 de maio de 2018, estando presente um público de aproximadamente 200 
pessoas, dentre estudantes e profissionais das áreas do Direito, Arquitetura, 
Engenharias, movimentos sociais, além da população interessada.

Para analisar potencial do Portal Participe! como ferramenta para a 
promoção da participação cidadã, foram adaptados de Cançado, Pereira e 
Tenório (2015, p. 191-193) oito critérios de seis categorias distintas que traçam 
a relação entre cidadania deliberativa e características da Gestão Social.
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Na aproximação proposta por Cançado, Pereira e Tenório (2015), elenca-
se inúmeros critérios que, em análise prévia dos autores, não apresentam 
viabilidade de realização da avaliação proposta neste capítulo, mas que não 
devem ser desconsiderados para outros tipos de avaliações.

A aplicação dos critérios resultou em um gráfico apresentado ao final 
desta seção, que proporciona melhor visualização dos pontos fracos, médios e 
fortes alcançados. A seguir, será feita a apresentação de cada categoria e critério, 
bem como os resultados encontrados ao aplicá-las no Portal Participe!.

Categoria “Processo de discussão”

A categoria processo de discussão visa discutir os problemas através 
da autoridade negociada na esfera pública. Espera-se verificar igualdade 
de direitos em um espaço que possibilite o entendimento dos atores sociais 
envolvidos.

a) Critério “Canal de difusão” 
Pressupõe a existência e a utilização de canais apropriados ao acesso 

à informação como forma de incentivar a participação de potenciais 
participantes. Por conseguinte, deverá apresentar as características de 
transparência e inteligibilidade.

Em que pese os números da inclusão digital demonstrem que a utilização 
da internet nos domicílios brasileiros vem crescendo rapidamente, a Região 
Norte ainda se apresenta abaixo da média nacional, com aproximadamente 
68% dos domicílios com utilização de internet, à frente apenas da Região 
Nordeste (IBGE, 2018). 

A utilização da internet como forma de ampliação da participação 
cidadã pode encontrar entraves para sua operação, em especial em localidades 
com baixo acesso à internet. Entretanto, não se pode deixar de considerar 
as tecnologias da informação como instrumentos de agregação de parte 
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dos cidadãos que, pelos mais variados motivos, não participam dos debates 
democráticos presenciais.

O Portal Participe! dispõe de uma cartilha que visa informar a população 
da importância de sua participação no processo de revisão do Plano Diretor 
de Belém(PA). Além disso, disponibiliza informações sobre as reuniões já 
ocorridas, como suas atas, bem como uma agenda das próximas reuniões.

A linguagem utilizada poderia ser mais acessível à população com 
menor nível de escolaridade bem como poderiam ser adotados mais elementos 
gráficos para auxiliar na compreensão dos termos técnicos presentes na 
legislação.

Deste modo, para este critério foi atribuído o conceito moderado, pois 
verificou-se o cumprimento parcial dos critérios de análise transparência e 
inteligibilidade.

b) Critério “Relação com outros processos participativos” 
Implica na interação com outros sistemas participativos existentes 

e deve apresentar as características de entendimento e dialogicidade. Por se 
tratar de um produto de pesquisa de mestrado, o Portal Participe! não interage 
com outros sistemas participativos desta temática.

Durante a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano 
do dia 19 de novembro de 2018, por convite da Prefeitura Municipal, foi 
apresentada a pesquisa de mestrado profissional do coautor, bem como as 
funcionalidades do Portal Participe!. Na ocasião foi decidido por unanimidade 
que deveriam ser iniciadas as tratativas para que o portal fosse incluído de 
forma oficial no processo de revisão do Plano Diretor.

Cabe ressaltar que o site da Prefeitura de Belém sobre a Revisão do Plano 
Diretor possui um formulário de envio de mensagens visando a participação 
eletrônica, mas se difere do objeto de análise da presente pesquisa, que 
possibilita a edição, concordância, discordância e o oferecimento de sugestões 
diretamente no texto legal.
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Assim, para este critério foi atribuído o conceito fraco, diante do 
descumprimento dos critérios entendimento e dialogicidade ora investigados.

Categoria “Inclusão”

Nesta categoria busca-se analisar se acontece a incorporação de atores 
individuais e coletivos anteriormente excluídos dos espaços decisórios das 
políticas públicas. 

A crise do sistema democrático-representativo, que foi idealizado para 
garantir a continuidade de um modelo democrático ao mesmo tempo que a 
população cresce em quantidade exponencial, externaliza o problema do poder 
ficar concentrado nas mãos de poucos cidadãos, sendo que representantes não 
conseguem, em grande parte, compreender os anseios da sociedade, tampouco 
atendê-los de forma satisfatória.

A participação cidadã contribui para a superação deste paradigma, com 
o favorecimento do pensamento no bem coletivo, como forma de aperfeiçoar 
os resultados democráticos, além de estimular o interesse dos cidadãos nos 
processos decisórios, reforçando e ampliando os mecanismos de democracia.

a) Critério “Valorização cidadã” 
O Portal Participe! possui um sistema de gerenciamento de usuários 

que permite o cadastro tanto de pessoas físicas, quanto de pessoas jurídicas. 
Ao utilizar o protocolo de criptografia SSL de 128 bits na transmissão de dados 
entre cliente e o site, visa garantir a segurança do site tanto contra-ataques de 
invasores, quanto a segurança para o usuário final, inclusive com relação aos 
dados informados durante o cadastro.

No período do recorte temporal estabelecido para esta pesquisa 
foram identificados 222 usuários cadastrados, sendo 135 do sexo feminino, 
que corresponde a aproximadamente 60,8% do total e 87 usuários do sexo 
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masculino, que correspondem a aproximadamente 39,2% do total de usuários 
cadastrados.

Estes usuários contribuíram 385 vezes ao longo do texto da Lei Municipal 
de Belém n. 8.655/2008, sendo que, inclusive, diversos usuários contribuíram 
mais de 5 vezes. Esse dado demonstra a conscientização da relevância de 
participar democraticamente em tão importante momento pelo qual passa 
o município. Além disso, os usuários do portal encaminharam mensagens 
através de um formulário de contribuição espontânea de aprovação do uso do 
portal no processo de revisão do plano diretor. 

Desta forma, foi aplicado o conceito forte pois foi detectado o 
cumprimento do elemento entendimento, que na ocasião foi investigado.

Categoria “Pluralismo”

Nesta categoria é realizada a análise quanto a multiplicidade de atores 
que, a partir de seus diferentes pontos de vista, estão envolvidos no processo 
de tomada de decisão nas políticas públicas.

O sistema de gerenciamento de usuários do Portal Participe! possibilita 
o cadastro de qualquer usuário, seja pessoa física ou pessoa jurídica, de 
forma ampla e irrestrita, de forma que possa tomar a participação de todos os 
interessados. Existe também a possibilidade de disponibilizar a participação 
na ferramenta de edição colaborativa sem a necessidade de cadastro prévio.

a) Critério “Participação de diferentes atores” 
A multiplicidade de usuários cadastrados no portal é grande, entretanto, 

todos os cadastros realizados são de cidadãos não organizados. Verifica-se que 
nenhuma associação, movimento ou organização social se cadastrou para 
contribuir na ferramenta de edição colaborativa, em que pese oito usuários 
terem declarado que fazem parte de alguma organização do terceiro setor e 
doze usuários declarado que fazem parte de alguma sociedade civil organizada.
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Desta forma, foi aplicado o conceito moderado pois, apesar de ter sido 
detectado o cumprimento dos elementos da Gestão Social ora investigados 
tomada de decisão coletiva sem coerção, transparência, inteligibilidade e 
entendimento, não se verificou a participação de associações, movimentos ou 
organizações no processo participativo proposto, atendendo de forma parcial 
o critério.

Categoria “Igualdade participativa”

Na categoria igualdade participativa, analisa-se a isonomia efetiva de 
atuação nos processos de tomada de decisão nas políticas públicas. Todos os 
usuários possuem o mesmo tipo de perfil e acesso à todas as partes e funções do 
portal. As contribuições passam por um filtro de moderação simples, apenas 
para evitar palavras de baixo calão e para verificar se há pertinência temática 
com o texto legal comentado.

a) Critério “Avaliação participativa” 
Durante a décima reunião extraordinária do Conselho de 

Desenvolvimento Urbano, ocorrida no dia 19 de novembro de 2019, após a 
apresentação do Portal Participe! para todos conselheiros, ficou aprovada por 
unanimidade a adoção do site como mais um instrumento de participação 
eletrônica no processo de revisão do Plano Diretor de Belém (BELÉM, 2019).

Desta forma, as contribuições e participações dos usuários do portal, 
que antes já seriam enviadas ao CDU e à Câmara Municipal de Belém com a 
sugestão de incorporação no debate sobre o texto final do novo Plano Diretor, 
farão parte e serão analisadas internamente no CDU, de maneira que pode 
influenciar a tomada de decisão internamente no Conselho.

Assim, foi atribuído o conceito forte ao critério, pois foi identificado seu 
cumprimento quanto a intervenção dos participantes no acompanhamento 
e na avaliação das políticas públicas como características da Gestão Social 
identificadas.
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Categoria “Autonomia”

Nesta categoria, analisa-se tanto a apropriação indistinta do poder 
decisório pelos diferentes agentes sociais nas políticas públicas quanto a 
identificação da capacidade de avaliação e resolução de problemas. Com relação 
ao objeto em análise da presente pesquisa, a autonomia é evidenciada por meio 
da liberdade dos usuários cadastrados em participar e opinar em assuntos de 
seu interesse, sem coerção, e tendo a compreensão da sua participação, ainda 
que informal (não institucionalizada), no processo de produção da cidade de 
Belém (PA), cujo Plano Diretor passa por revisão das diretrizes normativas.

a) Critério “Origem das proposições”
Ao realizar uma correlação entre o perfil dos usuários do portal, cruzando 

informações entre o bairro em que residem e em quais temas do Plano Diretor 
ofereceram contribuições, percebe-se uma tendência na participação em temas 
que afetam as proximidades de sua residência.

Usuários que informaram morar em bairros periféricos participaram 
mais de temas afetos a saneamento, por exemplo. Isso demonstra a congruência 
com o interesse dos beneficiários das políticas públicas em comento. 

Com a escala reduzida para os limites de um bairro, a participação se 
torna mais específica e objetiva, o que demonstra que a participação eletrônica 
pode ser fator determinante na identificação de problemas localizados, de modo 
que consegue coletar a participação daquele indivíduo que está sendo afetado. 
Portanto, foi atribuído o conceito forte ao critério analisado, por poder ser 
possível verificar a aderência entre a proposta de ação pública e seus beneficiários.

Categoria “Bem comum”

Na categoria bem comum, espera-se verificar o bem-estar social 
alcançado através da prática republicana. Para isso, é importante a compreensão 
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do sentido de esfera pública enquanto espaço social não coercitivo, onde os 
cidadãos apresentam as suas inquietações por meio do entendimento mútuo 
(TENÓRIO, 2016, p. 16). Na perspectiva da Gestão Social, o processo dialógico 
tem como ponto de partida e fim o Interesse Bem Compreendido, que funciona 
como fio condutor do debate público, da deliberação coletiva e da construção 
da solução ao problema social identificado.

a) Critério “Objetivos alcançados” 
O objetivo inicial do Portal Participe! é servir como meio de comunicação 

viabilizado pela tecnologia da informação para contribuir com a promoção dos 
direitos fundamentais à informação e à participação democrática em políticas, 
planos, programas, projetos e ações públicas.

Após a adoção do Portal por parte da Prefeitura Municipal de Belém 
como mais um instrumento oficial de participação popular na discussão sobre 
a revisão do Plano Diretor, verifica-se que o projeto cumpriu com seu objetivo 
e foi além. Enquanto antes havia a previsão do encaminhamento de todas as 
contribuições ao Conselho de Desenvolvimento Urbano e à Câmara Municipal 
de Belém, para que fossem adotadas durante o processo, hoje se tem o Portal 
inserido dentro do processo de revisão, de modo que as contribuições já dada, 
bem como as futuras, farão parte e serão consideradas durante os debates no 
âmbito do Conselho.

Desta forma, atribui-se o conceito forte por ter sido verificado o 
cumprimento de todos os elementos investigados, bem como por identificar 
os elementos da Gestão Social transparência, inteligibilidade e entendimento 
na avaliação do critério.

b) Critério “Aprovação cidadã dos resultados” 
Através do formulário denominado “contribuição espontânea”, qualquer 

pessoa, mesmo sem ter realizado o cadastro no portal, pode enviar sua 
contribuição ao plano diretor. Neste espaço, quatro mensagens de aprovação e 
apoio à pesquisa realizada foram cadastradas. 
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Após a publicação da ata da décima reunião extraordinária do Conselho 
de Desenvolvimento Urbano, ocorrida no dia 19 de novembro de 2019, foi 
encaminhada uma correspondência eletrônica a todos os usuários cadastrados 
no portal para informar a decisão do CDU em absorver o portal como mais 
uma ferramenta de participação eletrônica no processo de revisão.

  Assim, verifica-se que, em que pese em pequeno número de 
comentários de apoio, comparados a quantidade de cadastrados no portal, houve 
a compreensão e a existência do elemento da Gestão Social “entendimento”. 
Desta forma, foi atribuído o conceito forte ao critério analisado.

Síntese da análise

Como resultado desta análise, elaborou-se o Gráfico 1, apontando 
os pontos fortes, moderados e fracos do Portal Participe! em cada um dos 
critérios analisados, que ilustram as possibilidades que se abrem ao se conjugar 
a Gestão Social com a participação eletrônica.

Gráfico 1. Resultado da avaliação do Portal Participe! à luz da Gestão Social.

Fonte: Elaboração própria, 2019.
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Enquanto os critérios “avaliação participativa”, “objetivos alcançados” 
“aprovação cidadã dos resultados”, “origem das proposições” e “valorização 
cidadã” se destacam ao apresentarem as características esperadas da Gestão 
Social, assim recebendo o conceito forte, os critérios “canal de difusão” e 
“participação de diferentes atores”, no objeto empírico analisado, por sua 
vez, apresentaram conceito moderado, tendo em vista terem apresentado 
parcialmente os elementos da Gestão Social.

Na análise feita, o critério “relação com outros processos participativos” 
foi o que ficou evidenciado com menor grau de aderência aos preceitos da 
Gestão Social. Isso pode ser justificado, no caso em tela, pela origem do Portal 
Participe! advir da sociedade e não ter sido, em grande parte de sua existência, 
absorvido pelo Estado.

Com a aprovação do Conselho de Desenvolvimento Urbano para a 
adoção do Portal Participe! como mais um instrumento de participação 
cidadã no processo de revisão do Plano Diretor de Belém(PA), vislumbra-
se a possibilidade de superar os limites encontrados no critério, de modo 
que ambas as soluções de inovação social, tanto a primeira apresentada pelo 
Poder Público Municipal, quanto o produto da pesquisa de mestrado, agora 
oficialmente parte do processo de revisão, possam atuar de forma integrada.

Considerações finais

A pesquisa relevou que a Gestão Social, enquanto teoria e práxis, 
é aplicável ao planejamento e à gestão de cidades, na medida em que pode 
propiciar o exercício da participação cidadã em políticas públicas urbanas 
sob uma nova racionalidade, baseada em uma postura cooperativa, na 
dialogicidade, na intelegibilidade, no entendimento mútuo, na ausência de 
coerção e no interesse bem compreendido, em direção à emancipação das 
amarras do Estado e do mercado, via controle social.



Eduardo de Morais Corrêa • Maria Claudia Bentes Albuquerque

182

Desse modo, conclui-se que, em oposição à racionalidade da gestão 
estratégica, a Gestão Social apresenta grande potencial para ser aplicada 
em qualquer espaço social na esfera pública, seja ele um espaço físico ou 
virtual (eletrônico), criado pelo Estado ou, ainda, de iniciativa espontânea 
da sociedade, que nele escolhe protagonizar os seus anseios e discutir as suas 
preocupações, com liberdade e em igualdade de direitos individuais, sem 
constrangimento ou emprego de violência, tendo a realização do bem comum 
como fim.

A análise da experiência do Portal Participe!, enquanto exemplo 
de inovação social, demonstrou que, embora não tenha sido criado sob 
os fundamentos da Gestão Social, apresenta com ela grande alinhamento, 
uma vez que sete dos oito critérios testados revelaram diálogo com a teoria, 
permitindo-se afirmar que a ferramenta tem potencial para promover uma 
ampliação dos processos participativos de planejamento e gestão urbanos 
pautados nos esteios de cidadania deliberativa, no município de Belém (PA).

Esta conclusão não tem a pretensão de generalizar a análise efetuada a 
todas as ferramentas de inovação social que utilizam Tecnologias da Informação 
e Comunicação, tendo em vista que a participação concebida sob a lógica 
tecnocrática – centralizadora, autoritária, vertical, excludente e tecnicista 
ou subjetiva quanto aos critérios de tomada de decisão – também pode se 
valer de ferramentas de inovação social para alcançar os seus propósitos, não 
necessariamente adequados para oferecer respostas efetivas aos problemas e às 
demandas sociais. 

De todo modo, verifica-se a possibilidade de testar as categorias e os 
critérios da Gestão Social ora selecionados em outras ferramentas de inovação 
social, para o fim de verificar se apresentam compatibilidade com o marco 
teórico deste estudo.

Considerando as limitações da metodologia adotada no presente 
artigo, recomenda-se como agenda de pesquisa a realização de estudos 
interdisciplinares que avaliem, empiricamente, aspectos positivos e limitações 
da experiência de inovação social estudada (Portal Participe!), considerando o 
desafio de concretização dos fundamentos epistemológicos da Gestão Social.
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Resumo
Desde sua popularização, por volta da década de 2000, as tecnologias de mídias sociais 
têm sido foco de debates nas mais diversas áreas de conhecimento sobre seus impactos 
nas relações em sociedade. Nesse sentido, este estudo tem como objetivo compreender 
como o grupo de WhatsApp, dos moradores do Bairro Cidade Velha na cidade de Belém 
do Pará, organiza-se de forma a inovar na articulação eletrônico-presencial. Com mais de 
quatro anos de atuação, o projeto Rede de Cooperação pela Segurança e Sustentabilidade 
(RCS2) tem alcançado resultados efetivos a partir do monitoramento de ações, seja 
através de reuniões presenciais, como também mediante as interações de grupos de 
Whatsapp que somam em torno de 150 pessoas. A pesquisa baseou seus resultados na 
metodologia de observação não-participante seguida de análise de conteúdo, baseada 
em Bardin (2011), em que os principais aspectos do processo de inovação social foram 
codificados e categorizados, ao mesmo tempo em que se acompanhou o histórico de 
desenvolvimento do grupo. Conclui-se que integração, participação e pertencimento 
são conceitos inerentes ao grupo RCS2 e que a manutenção desses aspectos acontece 
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por diversos fatores ocorrendo em paralelo que incluem uma liderança mediadora, a 
manutenção de uma agenda cultural, o relacionamento embasado em bom humor e o 
respeito mútuo no desenrolar dos conflitos.

Palavras-chave: Mídias Sociais. Participação Cidadã. Políticas Públicas. Articulação 
eletrônico-presencial.

Resumen
Desde su popularización, en la década del 2000, la tecnología de las redes sociales ha 
sido foco de debates, en las más diversas áreas de conocimiento, sobre sus impactos 
en las relaciones en la sociedad. En ese sentido, este estudio tiene como objetivo 
comprender como el grupo de WhatsApp, de los vecinos del Barrio Ciudad Vieja de 
la ciudad de Belén de Pará, se organiza a fin de innovar en la articulación electrónica-
presencial. Con más de cuatro años funcionando, el proyecto Red de Cooperación 
por la Seguridad y Sostenibilidad (RCS2) ha alcanzado resultados efectivos a partir 
del seguimiento de acciones, ya sea por medio de reuniones presenciales como 
mediante las interacciones de grupos de Whatsapp en las que se han implicado 
aproximadamente 150 personas. La investigación ha basado sus resultados en la 
metodología de observación no-participante seguida del análisis de contenido, basado 
en Bardin (2011), en el que los principales aspectos del proceso de innovación social 
fueron codificados y categorizados, al mismo tiempo se siguió el historial de desarrollo 
del grupo. Concluyendo que integración, participación y pertenencia son conceptos 
inherentes al grupo RCS2 y que el mantenimiento de esos aspectos sucede por 
diversos factores produciéndose al mismo tiempo que existe un liderazgo mediador, 
el mantenimiento de una agenda cultural, la relación basada en el buen humor y el 
respeto mutuo en la solución de los conflictos.

Palabras claves: Redes Sociales; Participación Ciudadana; Políticas Públicas; 
Articulación electrónica-presencial.

Introdução

Assimiladas no cotidiano de milhões de pessoas, em diferentes partes 
do planeta, as mídias sociais estão presentes na realidade dos brasileiros, 
sendo meio utilizado em diversas manifestações que influenciaram a opinião 
pública e o desenrolar de governos. Na história recente brasileira, é livre a 
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manifestação de pensamento e a liberdade de associação, aspectos garantidos 
em Constituição. Entretanto, como advento do mundo superconectado, 
vê-se florescer outros modos de articulação para a participação na decisão 
pública, um deles é a organização virtual de grupos de discussão e articulação 
para resolução de problemas públicos locais. No Brasil, apesar de crescente 
em números no mundo real (CGI, 2018), estes movimentos ainda possuem 
poucos estudos a respeito (CUNHA et al., 2017).

No movimento estudado é importante notar um aspecto fundamental 
para o desenvolvimento do grupo: a segurança pública. Quando se fala em 
convivência social, nossa cidade e nossa moradia tornam-se espaços coletivos 
de bem comum, onde a segurança de todos (pública) é um desafio à qualidade 
de vida. Segundo estudo do Atlas da Violência 2019, do Instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (IPEA), o número de homicídios no país teve um 
crescimento de aproximadamente 48 mil, em 2007, para 65 mil, em 2017, com 
uma taxa de 31,6 mortes por 100 mil habitantes, atingindo vítimas letais na sua 
maioria jovens e do sexo masculino. 

Diante das altas taxas de homicídios, na cidade de Belém, e a 
preocupação com a segurança no bairro mais antigo da capital, que é inclusive 
berço dos principais pontos turísticos, a Cidade Velha, originou-se o Projeto 
intitulado “Paz em meu Bairro, Paz em Belém”, iniciativa implementada em 
parceria com a Catedral de Belém, que teve como resultado a criação da Rede 
de Cooperação pela Segurança e Sustentabilidade (RCS2), uma articulação 
de pessoas físicas e jurídicas, que promovem, por meio de eventos de 
cooperação, em parceria com a Polícia Militar e com o apoio do Observatório 
Social de Belém, ações que promovam a Segurança e o Desenvolvimento 
Sustentável. 

Com mais de quatro anos de atuação, o projeto tem alcançado resultados 
efetivos a partir do monitoramento de ações, seja através de reuniões 
presenciais, como também mediante as interações de grupos de Whatsapp 
que somam em torno de 160 pessoas. O acompanhamento das ações da RCS2 
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é realizado, são identificadas oportunidades de melhorias e estratégias para 
superação dos problemas, além de acompanhar a produtividade da Polícia 
Militar. 

Dessa forma, questiona-se, primeiramente, como esse grupo de cidadãos 
se organiza de forma a inovar na articulação eletrônico-presencial? Ao se tomar 
como objeto de estudo esta articulação de um conjunto de cidadãos, parte-se 
também das premissas debatidas no campo da Gestão Social, onde cidadania, 
esfera pública e democracia encontram-se em diálogo permanente a partir do 
convívio de indivíduos que se baseiam também em racionalidades subjetivas.

Por meio das lentes da Gestão Social, objetiva-se compreender como 
este grupo se organiza de forma a inovar na articulação eletrônico-presencial 
e especificamente: (1) Descrever os modos de organização do grupo virtual e, 
(2) Levantar o impacto percebido pelos participantes do grupo na melhoria da 
realidade local. 

Este trabalho está estruturado da seguinte forma: (1) esta introdução; 
Referencial teórico, dividido em duas seções: (2) O que move a participação 
cidadã? e (3) Tecnologia de mídias sociais como ferramenta de inovação para 
articulação e organização cidadã, em que objetivamos debater teoricamente 
os principais elementos emergentes a partir do fenômeno social estudado; 
(4) Metodologia, em que apresentaremos os modos de coleta, tratamento e 
análise de dados para organização do caso; (5) Conceitos emergentes do modo 
de organização e fluxo geral de funcionamento da inovação social, seção em 
que são apresentados e discutidos os resultados; (6) Por fim, as considerações 
finais, com as contribuições, limitações e conclusões da pesquisa. 

O que move a participação cidadã?

No que diz respeito a gestão social é a mais coerência literatura solidária 
de participação. Seu processo de desenvolvimento converge em ações 
dialógicas e de interesses coletivos, em espaços organizados, e em função disso, 
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os fenômenos sociais a consideram como protagonista a cidadania deliberativa 
sobre as formas de atuação caracterizando seu senso coletivo e social. 

Dialogando com os trabalhos de Tenório (2008) suas premissas são 
convincentes de que a cidadania é uma modelo social de espaços deliberativos 
de proteção e respeito numa direção além dos moldes tradicionais. 

[...]ao tomar como premissa que o estudo deve partir da ótica da 
sociedade e da ótica do trabalho, acreditamos mudar o enfoque 
de quem deve ser o protagonista no processo dessas relações: 
a cidadania. Portanto, o cidadão é o sujeito privilegiado de 
vocalização daquilo que interessa à sociedade nas demandas ao 
Estado e daquilo que interessa ao trabalhador na interação com 
o capital. Isto é, a cidadania é vista não apenas como a base da 
soberania de um Estado-nação, mas também como expressão do 
pleno exercício de direitos exigíveis em benefício da pessoa e da 
coletividade.(TENÓRIO,1998, p. 8)

No mesmo raciocínio, Dagnino (2004) acrescenta a esse contexto 
perservo uma ação em rede existente com disputa de espaços ativos e extensões 
sociais. Em análise, podemos expressar como constituições desses espaços: 
confronto, reorganização, projeto democratizante, democracia formal e a 
criação de espaços públicos. Em todo esse avanço à compreensão a cidadania e 
a ordem social tem-se como modus operandi movimentos de resistências frente 
as barbáries econômicas e sociais dentre outros mostrando como estratégia 
formal o crescimento de espaços com atitudes coletivas.

Ao mesmo tempo, as mudanças atuais na sociedade têm possibilitado a 
configuração de novos espaços para a participação, que alteraram o significado 
de “participar”. O fortalecimento dos processos de participação trouxe 
consequências tanto para o cidadão, cuja inserção nesse espaço participativo 
envolve mobilização e desenvolvimento de capacidades, quanto para as 
instituições, que precisam estar aptas a dar respostas, o que inclui, em alguns 
contextos, mudanças no seu desenho institucional (GAVENTA, 2002). 



Josevana de Lucena Rodrigues • Káty Maria Nogueira Morais 
Ana Maria de Albuquerque Vasconcellos • Rita de Cássia Ferreira de Vasconcelos

190

O conceito de participação tem evoluído com a sociedade, de diferente 
forma, tem-se o termo relacionado à perspectiva de influenciar e contribuir 
no processo de tomada de decisão coletiva. Originalmente, a participação 
tinha atuação restrita ao processo eleitoral e, em uma visão mais abrangente, 
pode resultar em influência na escolha dos funcionários governamentais, com 
consequências, sobre as escolhas que estes fazem, chegando ao objetivo de 
influenciar os resultados políticos (BORBA, 2012).

Em relação aos métodos de participação, no contexto de desenvolvimento, 
é possível perceber a intersecção de quatro vertentes, conforme demonstra a 
Figura 1. 

Figura 1 - Abordagens vinculadas à participação.

Fonte: Gaventa (1999).

Percebe-se, a partir da Figura 1, a valorização do aspecto social ou 
comunitário, abrangendo não somente os excluídos ou beneficiários de 
programas governamentais, mas atendendo aos requisitos de cidadania, que 
também são contemplados por outra vertente, descrita como a participação 
política, consistindo nas formas tradicionais de envolvimento político, 
por exemplo, votação, partidos políticos e lobby, resultando nas distintas 
participações, quais sejam, a social, cidadã e política (GAVENTA, 1999). 
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A participação social vincula-se ao esforço empreendido no exercício 
do controle pela sociedade sobre os recursos e instituições do Estado, em 
se tratando da participação cidadã tem-se a influência direta através da 
intervenção de atores sociais em atividades públicas, para obtenção de 
determinado fim que é comum aos atores e, ainda, a participação política, cuja 
atenção volta-se à democracia representativa, com o intuito de influenciar as 
decisões dos representantes do governo (GAVENTA, 1999). Para fins deste 
estudo, adota-se o conceito de participação cidadã como norteador.  

O contexto de participação descrito está relacionado ao que se percebe 
na Gestão Social, termo ainda em construção, que prevê a sociedade atuando 
ativamente para transformar a realidade em que vive, buscando soluções e 
discutindo alternativas que amenizarão os problemas que afetam o seu dia-
a-dia, tendo o pensamento além da gestão das políticas públicas, mediante o 
estabelecimento de articulações entre ações de intervenção e de transformação 
do campo social (CANÇADO, 2015).

Nos dias atuais, um destes espaços é aquele fornecido pela internet, 
mais precisamente pelas mídias sociais, seu significado e modos de atuação 
dos cidadãos que se organizam nesse ambiente virtual serão discutidas em 
aproximação à ideia de inovação social na seção que segue.

Mídias sociais como ferramenta de inovação para articulação e organização 
cidadã

A partir da perspectiva sociomaterialista, as tecnologias são visualizadas 
como domínios humanos de conhecimento (LEONARDI, 2013). Nesse 
contexto, as mídias sociais são tomadas como tecnologias cujo domínio de 
conhecimento é o da interação humana (RODRIGUES, 2020, no prelo), assim, 
as empresas especializadas na criação e difusão desse tipo de tecnologia, tais 
como Facebook e Google, aperfeiçoam seus algoritmos em reconhecimento 
facial, de texto, voz, dentre outras preferências dos usuários, como aquisições 
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e temáticas favoritas. Há muita discussão e literatura sobre as potencialidades 
e perigos desse tipo de conhecimento, as quais não cabem no escopo deste 
trabalho, contudo, algumas questões que já foram registradas pelas pesquisas 
anteriores podem auxiliar em nossa compreensão dos modos de uso destas 
tecnologias para os fins de participação cidadã, com instrumento de inovação.

Dessa forma, desenvolve-se ao longo dos anos toda uma prática de 
adoção de mídias sociais para a inovação social, como no Quênia, em 2008, no 
Haiti, em 2010 (TULLY, 2015), e na organização política da “Primavera Árabe”, 
em países como Egito, Turquia e Síria (CASTELLS, 2013; TUFEKCI, 2017) e 
no Brasil, durante as movimentações de junho de 2013 (conhecido mundo 
afora como Junho Brasileiro), iniciaram a partir de interações no site Facebook 
(RODRIGUES; CAMPOS, 2013). 

Na atualidade, dentre os softwares com esta característica de utilização 
mais reservada está o Whatsapp, que segundo a empresa de análise de mercado 
App Annie, foi considerado no ano de 2019, o aplicativo mais popular do 
mundo, tendo 98% dos brasileiros que se utilizam de mídias sociais o adotado 
(ALVES, 2019). Assim, tem sido percebido como uma das ferramentas que 
coletivos de cidadãos tem se utilizado para se organizar e gerar inovações de 
âmbito social em suas localidades e territorialidades.

Por outro lado, inovação social é um conceito que ainda está sendo 
amplamente debatido, Andion et al (2017), ao realizar ampla revisão 
teórica, apontam que existem duas vertentes divergentes na abordagem do 
assunto: (1) a vertente inglesa, que parte da perspectiva neo-schumpeteriana, 
compreendendo a inovação social como uma ideia nova que atende a 
necessidades sociais, a partir da concepção de “destruição criativa” e 
desenvolvimento empreendedor, que foca mais na ação dos comportamentos 
individuais, trabalhos dessa visão são desenvolvidos pelos autores Mumford 
(2002), Murray, Caulier-Grice e Mulgan (2010) e Nicholls (2010); (2) a 
vertente francesa, denominada pelos autores como institucional, pois foca na 
busca pelas inovações sociais de um modo mais coletivo, que a longo prazo 
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modifica as mentalidades pré-existentes, nessa abordagem podemos citar os 
trabalhos de Heiscala (2007) e Lévesque (2014).

Estas visões de mundo são apontadas como altamente polarizadas, 
influenciando os modos de funcionamento e organização da inovação social. 
Assim, Andion et al (2017) apontam a necessidade de acompanhar o fenômeno 
da inovação social enquanto acontece, apresentando os seguintes pressupostos 
de análise pragmática da inovação social nas iniciativas fomentadas por coletivos 
sociais: (1) “A inovação social se inscreve em trajetórias longas de configuração 
dos problemas públicos” (ANDION et al, 2017, p. 380); (2) “A inovação social 
emerge em “campos de experiência” sobre situações problemáticas” (idem, 
p. 381); (3) “Religar os processos de inovação social e de mudança social é 
importante para compreender suas consequências” (ibidem, p. 382).

Por conseguinte, a partir dos pressupostos da gestão social e da análise 
pragmática da inovação social devemos desenvolver o estudo do fenômeno das 
mídias sociais para inovação social, tendo como campo de estudo a iniciativa 
Rede de Cooperação pela Segurança e Sustentabilidade (RCS2), que utiliza 
predominantemente a ferramenta Whatsapp para configuração e organização 
das atividades do grupo. A seguir, os procedimentos metodológicos serão 
melhor detalhados.

Metodologia 

A partir da análise do fenômeno estudado e na tentativa de orientação 
e afunilamento o objeto de estudo “a participação cidadã via mídias sociais”, 
busca-se métodos de pesquisa que pudessem responder à pergunta de pesquisa: 
Como esse grupo de cidadão se organiza de forma a inovar na articulação 
eletrônico-presencial? Assim, teve-se como objetivo central compreender 
como estes grupos se organizam de forma a inovar na articulação eletrônico-
presencial e especificamente: (1) Descrever os modos de organização do grupo 
virtual e, (2) Levantar o impacto percebido pelos participantes do grupo na 
melhoria da realidade local 
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Desta forma, foram obtidos dados mediante a observação não 
participante dos dois grupos de Whatsapp vinculados ao RCS2. Tais dados 
foram coletados pela observação não-participante no período de 16 de agosto 
a 16 de setembro, por meio de prints da tela do telefone celular de uma das 
pesquisadores que solicitou o acesso para a liderança do grupo, Ivan Costa, 
a observação cumpriu padrões éticos, tendo em vista que a pesquisadora foi 
aceita no grupo e informou os objetivos do trabalho desde o momento inicial 
(KOZINETS, 2010).

Na sequência, os prints da tela que demonstravam toda a conversação 
foram salvos em formato word e convertidos para formato pdf e logo em 
seguida inseridos como parte do projeto do software de análise qualitativa 
Atlas.ti, versão 7. Em continuidade, os dados foram analisados por duas 
pesquisadoras de forma independente, através de codificação aberta e de 
modo continuado a codificação prosseguiu para responder às perguntas e 
objetivos da pesquisa, tornando-se axial, quando do encontro das perspectivas 
das duas pesquisadoras (BAUER, 2002). Nesse interim, a conversação de 
cerca de um mês no grupo PAZ RCS2 gerou 373 páginas de Word e o grupo 
ALERTA RCS2 gerou mais 74 páginas de interação salvas em Word. Assim, os 
principais conceitos que emergiram neste modo de organização e o processo 
geral de participação de seus membros serão melhores descritos e analisados 
na próxima seção.

Conceitos emergentes do modo de organização e fluxo geral de 
funcionamento da inovação social

A partir das questões de insegurança pública e dos altos índices de 
violência ocorrido em Belém-PA1 e, acentuado com a execução de um policial 

1 Segundo o Anuário Brasileiro de Segurança Pública - 2018 o estado do Pará está 
em 2° lugar no ranking de crimes violentos letais intencionais (homicídio doloso, 
latrocínio, lesão corporal seguido de mortes) e sua capital -Belém em 7° no ranking 
de capitais 2017-2018.
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conhecido como “Caso Cabo Pet” em 2014 na Capital, ocorreu um movimento 
de liderança e uma mudança do papel ativo de cidadania e controle social 
por parte dos moradores do bairro da Cidade Velha. Esse bairro tem sua 
importância e elegância devido ser o marco territorial de ocupação histórica, 
patrimonial e cultural do estado do Pará. Em relato o fotografo Francisco 
Aragão expressa:

A Cidade Velha, em Belém, é um dos maiores referenciais do 
patrimônio histórico e cultural do Pará. O bairro nasceu com a 
construção do Forte do Presépio, hoje chamado Forte do Castelo, 
construído a mando da Coroa portuguesa, no início do século 
XVI. No pátio do Forte, onde em 1835 foram travadas lutas 
dos cabanos, hoje funcionam restaurante e lanchonete. É nesse 
antigo bairro que está guardada a memória dos índios, negros 
e portugueses, pioneiros no povoamento da cidade. É também 
onde estão os principais pontos turísticos de Belém: casarões 
antigos, museus, palacetes e igrejas em estilo neoclássico e 
imperial brasileiro. Na Cidade Velha surgiu a primeira rua de 
Belém, a Rua da Ladeira, que liga a Feira do Açaí ao Largo da Sé e 
onde se encontram bares e restaurantes antigos e simples. Outro 
lugar famoso do bairro é a Praça do Relógio, onde se localiza um 
relógio inglês levantado na década de trinta, com seus 12 metros 
de altura. (ARAGÃO, Blog  Flickr, 2012).

No contexto de insegurança, medo e ansiedade foi articulado e criado 
a Rede de Cooperação pela Segurança e Sustentabilidade (RCS2) com o 
objetivo de pensar e construir ações de segurança pública, de valorização do 
patrimônio público e por meio de ações ágeis e tecnologias sociais, a fim de 
garantir uma política de enfrentamento a violência e de valorização a vida dos 
seus moradores. A Figura 2 ilustra o funcionamento da RCS2.
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Figura 2. Representação em Rede do Projeto RCS2

Fonte: RCS2 (2019).

O processo difusor existente não deve suplantar o aspecto social 
prevalecente do bem comum ao desenvolvimento social pretendido, que foi 
subsidiado pelo uso da informação por aplicativos, como Castells (1999) 
apresenta:

Redes são estruturas abertas capazes de expandir de forma 
ilimitada, integrando novos nós desde que consigam comunicar-
se dentro da rede, ou seja, desde que compartilhem os mesmos 
códigos de comunicação (por exemplo, valores ou objetivos de 
desempenho). Uma estrutura social com base em redes é um 
sistema aberto altamente dinâmico suscetível de inovação sem 
ameaças ao seu equilíbrio. Redes são instrumentos apropriados 
para a economia capitalista baseada na inovação, globalização 
e concentração descentralizada; para o trabalho, trabalhadores 
e empresas voltadas para a flexibilidade e adaptabilidade; para 
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uma política destinada ao processamento instantâneo de novos 
valores e humores públicos; e pra a organização social que visem 
a suplantação do espaço e invalidação do tempo.(CASTELLS, 
1999, p.566)

Dessa forma, o campo de atuação dialoga pela identidade social mútua 
e organizada e com autogestão dos moradores e parceiros: Observatório 
Social de Belém, a Arquidiocese de Belém por pertencer a Catedral de Belém, 
a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do Ministério 
Público e do Poder Judiciário do Estado do Pará -Coimppa, e a Cooperativa 
Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora - COOSTAFE, onde todos 
atuam com representação de frente de ação e cooperação junto ao bairro.

A proposta do projeto RCS2 representa um movimento emergente 
existente, uma difusão tecnológica no aspecto econômico, cultural e social 
no bairro. Esse movimento é percebido pelo diagnóstico estrutural realizado 
pelos atores sociais do RCS2 às necessidades de melhorias sobre insegurança 
e paz no bairro, conforme citação sobre o cenário existente do Sr. Ivan Costa:

	Abandono de imóveis;
	Baixo grau de comunicação local;
	Ação policial mais efetiva (ronda e policiamento ciclístico);
	População em situação de rua, crianças em situação de risco, usuário 

de drogas;
	Problema de mobilidade urbana (fiscalização, estacionamento 

irregular, transporte alternativo).
Esses atores apresentam-se em rede de aliança e sociabilidade para 

enfrentar desafios comuns sobre justiça e paz através da comunicação e da 
informação inovadora, articulando ativamente dentro do cenário das mídias 
sociais por compartilhamento entre os participantes dos grupos de watshap 
PAZ e ALERTA com ações de liderança, cooperativismo e solidariedade. 

As necessidades de ações do projeto RCS2 foram convergindo em um 
processo de formulação descritiva de estratégias ágeis no campo da política e da 
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gestão social para um cenário desejável. Tem-se então, em termos de práticas 
tecnológicas as mídias digitais que se estabeleceram numa sistematização em 
duas frentes:

a) ALERTA – no sentido de comunicação de alerta frente as dificuldades 
e vulnerabilidades existentes.

b) PAZ – no sentido de ação social e relação mútua à valorização 
humana.

Foram acompanhadas as postagens e suas ações coletivas no período 
de 16/08/2019 a 16/09/2019 que totalizaram 32 dias de postagens juntos 
aos grupos PAZ e ALERTA. Os resultados apresentaram um total de 1400 
postagens, uma média de 43,7 postagem/dia o que representa tanto uma 
estratégia de comunicação, quanto um ambiente coletivo aos interesses comum 
ao desenvolvimento social proposta.

Se forem divididas as postagens dos grupos ALERTA e PAZ, sendo 
que para o período de observação as quantidades foram de 118 turno/dia e 
160 turno/dia, respectivamente. São significativas as temáticas relacionadas à 
comunicação social, através das postagens, tais como aqueles apresentados no 
Quadro 1.

Quadro 1. Movimentação de Informações dos grupos PAZ e ALERTA

GRUPO CONCEITOS AÇÕES COLETIVAS 

PAZ

Integração 
(CASTELLS,1999)

Movimentos sociais, cultura e arte, passeios, ação 
pública, reuniões, atividades solidárias.

Participação
(TENÓRIO,1998)

Convites, eventos sociais, palestras sobre saúde, 
utilidade pública, eventos, informes. movimentos 
sociais.

ALERTA

Pertencimento
(BUCKNER, 1988)

Divulgação de ocorrência e captura de assalto, 
chamadas a polícia militar, solicitação de viaturas 
e rondas, aviso de fiscalização, alerta de chamada 
para 190, atendimento em Boletim de Ocorrência.

Fonte: Resultados da pesquisa (2019).
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Esses elementos dividem-se e se entrelaçam no cotidiano das ações do 
grupo, tornando o grupo dinâmico e autônomo, sem esquecer o forte papel das 
lideranças do grupo e dos elementos que proporcionam a integração do grupo, 
tais como humor, solidariedade e respeito durante as discussões. Também é 
importante ressaltar que o grupo não possui ausência de conflitos, eles existem 
e é nesse momento que a liderança surge como mediadora, apresentando 
argumentos convincentes e informações confiáveis e atualizadas. A partir da 
codificação aberta e axial foi possível compreender o grupo como um processo 
continuado de inovação e manutenção de relacionamentos que incentivam a 
participação cidadã. Esses elementos podem ser vistos na Figura 3.

Figura 3. Processo de Participação no Grupo

Fonte: Resultados da pesquisa (2019).

Através da análise de conteúdo das postagens, especialmente no grupo 
PAZ, foi possível perceber características que se repetiam no cotidiano das 
atividades. A maioria das pessoas defendia a fé católica, talvez pela forte 
inserção da igreja, ou pelo grupo ter surgido por católicos participantes, 
estudos anteriores indicam que a manutenção de vínculos religiosos tem sido 
um grande incentivador da participação cidadã (SHERKAT; ELLISON, 2007; 
SANTOS; ROCHA, 2011).
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Olhando a microsociologia do grupo, pôde-se notar que havia 
participantes sempre engajados em anunciar agendas culturais no bairro, 
quase sempre associado a isso, mas não necessariamente em todos os casos, 
a utilização de humor, na forma de gracejos relacionados aos próprios 
participantes do grupo era um elemento frequente. Contudo, diferente do 
que acontece em outros grupos de Whatsapp, não há o compartilhamento de 
memes ou gifs engraçados, o humor aqui nasce a partir da própria interação 
do grupo.

Acredita-se que nesse aspecto, isso faça parte da vigilância dos líderes 
do grupo que não permitem que haja uma fuga muito longa das temáticas 
principais. Entretanto, o humor permanece até como o fim de diminuir o 
peso e a dificuldade em manter certa alegria em um ambiente virtual que de 
certa forma, copia o exterior presencial dos participantes de violência urbana 
constante. 

Apesar da manutenção dessa relativa leveza nas interações, as temáticas 
são sérias e preocupantes, existindo também um constante conflito de cobranças 
e do lembrete da necessidade continuada das ações do grupo, inclusive na 
participação de reuniões presenciais ou mesmo na crítica a instiuições e 
autoridades públicas. Esse conflito constante, ainda que sempre respeitoso, 
é bastante mediado pelas informações atualizadas de uma das principais 
lideranças do grupo que também, devido ao reconhecimento da legitimidade de 
sua fala, também intervém em conflitos entre os participantes. Os participantes 
são constantemente chamados a colaborar, trazendo informações de sua rua 
ou área do bairro, o principal líder mantém diálogo direto com as autoridades 
responsáveis pelo bairro, que inclusive estão inseridas no grupo.

Assim, assevera-se que o conjunto desses elementos internos que levam 
à dinamicidade das relações sociais do grupo são fundamentais para o sucesso 
da iniciativa. Dito isto, tem-se como importante insigth desta pesquisa que 
pode vir a existir a necessidade de capacidades sociais nas organizações, redes 
ou insticuições que se vinculam a objetivos de inovação social. 
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Considerações finais

O objetivo do trabalho foi de compreender como o grupo de WhatsApp, 
dos moradores do Bairro Cidade Velha, organiza-se de forma a inovar na 
articulação eletrônico-presencial, percebendo as variáveis que influenciam 
na participação. Os resultados coletados desta pesquisa indicam que os 
participantes do projeto RCS2 apresentam um significante atributo elaborado 
de determinantes sobre a cidadania social e associação coletiva. Observa-se a 
dialogicidade sobre as reivindicações, por mídia social, com parâmetros em 
movimentos existentes construídos no espaço de convívio dos moradores do 
bairro da Cidade Velha. 

Percebeu-se neste estudo, ainda exploratório, que o espaço de convivência, 
território dos participantes virtualiza-se no grupo de Whatsapp ora estudado. 
Vale lembrar que ao se virtualizar, o território recebe novas problemáticas, 
as quais o estudo não se encarrega de desvendar. O objetivo de compreender 
a inovação social a partir de uma perspectiva processual foi alcançado; no 
decorrer do processo de inovação, várias relações são mantidas e consolidadas; 
no processo de replicação do território, replicam-se espacialidades, por meio 
de fotos, endereços e mapas, mas também instituições, prefeitura, igreja e 
polícia são algumas delas.

Nesse sentido, fatores culturais também emergem, o grupo sintoniza-
se a partir de muitos códigos próprios, piadas internas e outros modos de 
legitimidade, poucas são as vezes em que um participante se excede, devendo 
então o líder atuar como mediador da vontade coletiva do grupo. Esse líder 
mediador deve ser mais bem pensado e investigado no futuro, até mesmo 
pela intersecção entre a cultura de organizações sociais com a cultura digital 
que mitiga a existência de um líder autocrático, o que em nossa opinião, 
inviabilizaria a manutenção de engajamento entre os participantes.

Como o método de coleta foi o de participação não-observante, muito 
dos conflitos e coalizações existentes devem ter passado despercebido por nosso 
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estudo, demonstrando haver a necessidade de estudos adicionais a este tipo de 
organização, bastante recente em nossa sociedade, talvez uma netnografia em 
um prazo longitudinal possibilite uma visão mais abrangente do fenômeno.

Por fim, o fenômeno estudado caracteriza-se por sua natureza ubíqua, 
está na vizinhança do território presencial e na janela de informações abertas 
a qualquer momento, tempo e espaço na tela do celular. Contudo, serão as 
práticas sociais dos indivíduos que possibilitarão o sucesso da inovação social.
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Resumen
Este texto tiene como principal objetivo analizar los presupuestos participativos a 
través de un enfoque neo-institucionalista y los canales por los que la innovación se 
difunde. Como resultados más destacados encontramos que las dos fases principales 
de su difusión se han visto afectadas por procesos de isomorfismo. Además, las 
adaptaciones del modelo no solo se producen mediante la traslación de técnicas y 
tecnologías sino que se ha convertido en una suerte de moda administrativa, siendo 
denominado dicho proceso de vaciado de contenido por Meyer y Rowan (1977) con 
el término decoupling. 

Palabras clave: Legitimidad. Participación. Lógica institucional. Modernización. 
Políticas públicas. 

Resumo
Este artigo tem como objetivo principal analisar os orçamentos participativos por 
meio de um enfoque neoinstitucional e os canais pelos quais a inovação se difunde. 
Como resultados mais destacados, descobrimos que as duas principais fases de sua 
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difusão têm sido afetadas por processos de isomorfismo. Ademais, as adaptações do 
modelo não são produzidas apenas por meio da transferência de técnicas e tecnologias, 
mas se tornaram uma espécie de modismo administrativo, sendo esse processo de 
esvaziamento do conteúdo denominado por Meyer e Rowan (1977) como decoupling.

Palavras-chave: Legitimidade. Participação. Lógica institucional. Modernização. 
Políticas públicas.

Introducción

El presente trabajo tiene como objeto presentar la evolución y la 
adopción de los presupuestos participativos a través de un enfoque neo-
institucionalista sociológico. Para ello, nos fijaremos en el modelo de difusión 
de la innovación y el papel de elementos teóricos tan fundamentales como el 
isomorfismo, el decoupling y la traslación. Así, partiremos, entre otras fuentes, 
de los contenidos del Participatory Budgenting World Atlas (2019), publicación 
en la que se exponen datos por regiones mundiales del uso de herramientas 
participativas, entre otra información reseñable.

Ciertamente, los presupuestos participativos se han convertido en una 
experiencia global, heterogénea y que ha sido adoptada en distintos países de 
tradiciones bien diversas. El interés de este breve capítulo estriba precisamente 
en este punto: tanto las etapas de difusión como las formas en las que se ha 
desarrollado aportan al quehacer práctico una visión novedosa de la aplicación 
de este instrumento y su evolución.

Desde un punto de vista teórico, esta investigación conecta con los 
trabajos realizados por Ganuza y Francés (2012), Goldfrank (2011; 2017; 2019) 
Pires y Pineda (2011), Pineda y Pires (2012) y Pires (1999; 2017), entre otros.

El texto se estructura de la siguiente forma, después de esta introducción, 
vamos a pasar a definir el neo-institucionalismo sociológico y se plantearán 
algunos conceptos que permitirán caracterizar la innovación. Seguidamente, 
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precisaremos este último concepto en relación con las Administraciones 
Públicas y la forma en la que se acomete la difusión de las nuevas técnicas y 
tecnologías. A continuación, se analizará el proceso de difusión que ha afectado 
a los presupuestos participativos estableciendo dos etapas diferenciadas. 
Finalmente, se realizarán una serie de consideraciones finales.

El neo-institucionalismo sociológico como enfoque de estudio de la 
innovación

Si tuviésemos que definir de forma sintética el término neo-
institucionalismo lo haríamos con la siguiente frase: “las instituciones 
importan”. Este enfoque surgió con el objetivo de hacer frente a dos tendencias 
de investigación contrapuestas: 1) por un lado, los estudiosos del enfoque se 
centraron en combatir una serie de trabajos basados en el individualismo 
metodológico1 que reducían la investigación de los fenómenos políticos a la 
simple conjunción de opiniones y comportamientos individuales; 2) por otro, 
debió combatir algunos de los vicios en los que caía el institucionalismo clásico 
como: superar la tradición normativa centrada en el deber ser y no en el ser 
de la institución; trascender el estudio de textos de índole jurídica; analizar 
la institución en su conjunto y no los aspectos de interés; utilizar de forma 
acientífica y recurrente el recurso de fundamentarse en la historia y focalizar 
la explicación de los fenómenos político-administrativos con el análisis de la 
institución, sin tener en cuenta otras variables (DIMAGGIO; POWELL, 1991; 
EASTON, 1997; LOWNDES, 2010; PETERS, 2003).

El enfoque neoinstitucionalista conforma una gran familia de corrientes 
entre las que se encuentra el neoinstitucionalismo sociológico, también 
conocido como organizativo, que hunde sus raíces en los clásicos de dicha 

1 En efecto, estamos haciendo referencia a enfoques como el conductismo y la teoría de la 
elección racional que basaban su metodología en la agregación de preferencias individuales 
o el comportamiento individual del individuo con todos los problemas que esto suponen en 
el estadio de nuestra disciplina en la actualidad.
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disciplina; además, utiliza como herramientas metodológicas y explicativas 
aspectos organizativos, el entorno y la creación de significados sociales por 
parte de los actores. Desde un punto de vista procedimental, se puede afirmar 
que es una herramienta teórica madura y que tiene en la institucionalización 
de las innovaciones un elemento clave de su análisis (DIMAGGIO; POWELL, 
1991; PETERS, 2003; SCOTT, 2008; SELZNICK, 1996).

Para este enfoque, las instituciones pueden analizarse a través de tres 
perspectivas o pilares fundamentales (SCOTT, 1995): estructura, cognición y 
normas. Es decir, toda institución está compuesta por las estructuras que la 
configuran pero también por el acervo cognitivo (inteligencia colectiva) de sus 
miembros y sustentado por una red de normas que la regulan. El entorno en el 
que se desenvuelve la institución tiene un papel determinante en el sentido que 
genera inputs que aportan conformidad con la percepción que se tiene de sí 
misma y también con el cumplimiento de los fines para los que fue instituida. De 
esta manera, las instituciones adquieren estabilidad y forjan un comportamiento 
social en sintonía con las normas, valores, creencias y percepciones de una 
sociedad dada (MEYER; ROWAN, 1977; SUCHMAN, 1995). 

De la misma manera que realizar un análisis de un individuo al margen de 
su contexto social es una abstracción, un mero ejercicio especulativo, abordar 
las instituciones sin tener en cuenta el entorno en el que se desempeñan es caer 
en el mismo error.

Cada institución se adapta a su entorno y en este proceso adaptativo 
procuran generar legitimidad de cara a la sociedad. Como el entorno es 
cambiante las instituciones han de producir innovaciones cuya finalidad 
es acomodarse a las nuevas condiciones y garantizar su supervivencia. De 
esta manera, en esa búsqueda de legitimidad y supervivencia las propias 
instituciones producen nuevas metodologías y tecnologías que proyectan como 
innovaciones en los diferentes procesos de estandarización y modernización 
que experimentan.



Los presupuestos participativos como innovación: una visión neo-institucionalista

209

Este hecho se produce a través de tres grandes fuerzas: 1) el isomorfismo 
coercitivo, que se relaciona con el papel de la legislación y el consecuente uso 
de la fuerza por el incumplimiento del actor; 2) el isomorfismo normativo en el 
que la estandarización de los puestos o las técnicas a través de la educación son 
protagonistas, así como los procesos de difusión a través de ámbitos de tipo 
profesional y, 3) el isomorfismo mimético que está relacionado con la copia de 
técnicas ya presentes en el entorno para escapar de un entorno incierto. 

No obstante, estos grandes macroprocesos de cambio no son automáticos 
y es que las instituciones y sus líderes tienen la capacidad de adoptar o no una 
innovación y si es necesario llevar a cabo una adaptación de la misma a sus 
necesidades (DIMAGGIO, 1988; OLIVER, 1988). Este componente estratégico 
lleva a las instituciones públicas a asumir una serie de modas administrativas 
(ABRAHAMSOM, 1991) que por diferentes procesos de imitación son 
difundidas (ROGERS, 1995) al resto de las instituciones que forman el sector.

Ahora bien, con esto no se quiere indicar que tales innovaciones se 
asuman de manera neutra o automática; además, su adaptación puede ser 
formal y no cambiar los aspectos básicos de funcionamiento de la organización, 
produciéndose lo que Meyer y Rowan (1977) han definido como decoupling. 
Es normal que se produzca la traslación de innovaciones en la que la idea 
“viaja” para ser adaptada a la realidad de la institución (CZARNIAWSKA y 
JOËRGES; 1996). E incluso, siendo adaptada a la realidad de cada institución, 
las innovaciones que han tenido éxito pueden fracasar o incluso ser rechazadas.

El proceso de innovación y su especificidad en las instituciones político-
administrativas

La innovación en las Administraciones Públicas y su proceso de difusión

Para seguir con el análisis de las tendencias de difusión de los presupuestos 
participativos, es necesario que aclaremos el proceso de modernización de las 
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instituciones públicas y la forma en la que esta se difunde. Así, el diagrama 1 
ordena y simplifica los principales conceptos relacionados con la innovación 
en las instituciones públicas en base al trabajo de Osborne y Plastrik (1998).

Diagrama 1. La relación entre la innovación y los distintos conceptos

Fuente: PARDO BENEYTO (2018).

Si enlazamos con el anterior epígrafe, podemos comprobar como son 
dos los motores de cambio: 1) la generación de nuevas técnicas y tecnologías 
en el seno de la institución a través de la investigación y el desarrollo o; 2) la 
asunción de estas a través de su difusión. Dicha implementación se lleva a cabo 
a través de la innovación que es el proceso por el cual las instituciones aplican 
las invenciones/técnicas. En este punto es cuando los encargados de llevar a 
cabo dicho cometido adaptan, dejan sin contenido o aplican directamente los 
inputs anteriores. Los cambios producidos en la propia institución producirán 
una reinvención del área mejorada ya sea para precipitar su modernización o 
para no obtener resultado alguno.

Según esta forma de entender las innovaciones, las instituciones 
se posicionan en función del momento en el que se asume dicha técnica o 
tecnología novedosa. Como se puede comprobar, el gráfico 1 representa dicha 
distribución.
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Gráfico 1. Curva S o Curva de innovación

Fuente: Nevalainen (2015).

Desde esta perspectiva, los distintos actores ejercen distintos roles en 
función de su relación con la innovación y su implementación (línea negro 
oscuro): 

1) En primer lugar, debemos hacer referencia a los innovadores que 
son aquellos que desarrollan la técnica a través del I+D+i y, evidentemente, 
aquellos que la implementan en un primer lugar. 

2) En segundo lugar, ya encontramos la difusión de la innovación a 
través del isomorfismo y a aquellos que por su carácter y las necesidades de 
la institución son los siguientes en llevar a cabo una adopción temprana de 
dichas técnicas. 

3) Seguidamente y en base al razonamiento anterior, debemos hacer 
referencia a la mayoría tardía que asume las innovaciones cuando más de la 
mitad de sus potenciales receptores lo han hecho.

4) Por último, debemos hacer referencia a los rezagados que son aquellos 
que, ante la posibilidad de quedar descolgados del entorno en el que están 
inmersos están obligados a adoptar la innovación. Estos lo hacen cuando la 
mayoría de la población ya lleva un tiempo operando con la nueva técnica. 



Carmen Pineda Nebot • Gonzalo Pardo Beneyto • María Ángeles Abellán López

212

La línea gris señala el grado de madurez de las innovaciones en el que los 
innovadores y los adoptantes tempranos se encuentran con una innovación que 
todavía no está lo suficientemente pulida y necesita de cambios y correcciones 
para que esta sea útil. La mayoría tardía adopta la innovación en una fase 
de compromiso en la que el funcionamiento de la técnica y/o tecnología es 
eficiente y no tiene ningún fallo significativo. Por último, los rezagados hacen 
lo propio en un momento en que la innovación ya está madura e, incluso, su 
popularidad puede decaer.

La innovación social como elemento de cambio en las instituciones públicas

Al albur del surgimiento de una sociedad organizada en redes y nodos 
(CASTELLS, 2000) y en la que los conceptos son líquidos (BAUMAN, 2003) y 
cambiantes, han surgido formas de innovación que han tratado de asumir este 
tipo de organización societaria y aprovechar tendencias como la colaboración 
basadas en la Gobernanza Inteligente (CRIADO, 2016), concepto que hace 
referencia al papel de la participación y la colaboración para la generación y 
gestión de una inteligencia colectiva. Esta está incardinada en un entorno en 
el que las lógicas del mercado contra el Estado y viceversa han sido superadas 
y en el que se busca que el mayor número de actores tengan una lógica de 
pensamiento inter y multidisciplinar (PONT, 2017). Dichas dinámicas han 
provocado la difusión de innovaciones en lo que los autores han denominado 
innovación social que la Comisión Europea (2013:4) define:

“[…] como el desarrollo e implementación de nuevas ideas 
(productos, servicios y modelos) para satisfacer las necesidades 
sociales, crear nuevas relaciones sociales y ofrecer mejores 
resultados. Sirve de respuesta a las demandas sociales que 
afectan al proceso de interacción social, dirigiéndose a mejorar 
el bienestar humano”. 
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Al final de lo que se trata es de instituir un método de innovación en el 
que se cree una red plural de actores en el que se produzca un intercambio y 
en la que la ciudadanía tenga un papel fundamental. En última instancia, se 
busca que la oferta y la demanda de bienes y servicios públicos se adapte a las 
necesidades y expectativas del usuario. Por lo tanto, este tipo de innovación se 
relaciona directamente con las visiones que entienden que la ciudadanía debe 
tener un papel empoderado -ya sea organizado o no- y que las instituciones 
y su administración deben ser facilitadores para cumplir con este cometido. 
La gobernanza se está convirtiendo en un fenómeno que permite a la 
ciudadanía, las empresas y la sociedad civil ser parte fundamental del diseño 
y prestación de servicios y políticas públicas (DENHART; DENHART, 2007; 
TORFING, 2016). 

Al final, en estas redes en las que se genera la innovación social, se 
produce un cambio de rol de las Instituciones Públicas, pero no por esto 
pierden su liderazgo, sino que se transforma. Los actores públicos pasan a 
ser coordinadores de políticas y gestores jefe de la innovación que afecta a la 
propia Administración Pública, pero también a las políticas y servicios. Por 
tanto, las innovaciones gestadas se convierten en algo relacional, que emana 
desde la red y que transforma algún aspecto de la acción pública en pro de 
la modernización (ECHEVERRÍA, 2013; HARTLEY, 2005). Por lo que la 
innovación de estas características se basa en el capital social o, lo que es lo 
mismo, en la creación de lazos de la sociedad civil a través de la confianza, 
las normas y las redes que permite a la ciudadanía participar de los asuntos 
societarios de su interés (PUTNAM, 2000). 

Una vez hemos explicado los conceptos fundamentales de los procesos de 
cambio e innovación a través de un enfoque neo-institucionalista sociológico, 
es el momento de analizar las dinámicas de innovación de los presupuestos 
participativos. 



Carmen Pineda Nebot • Gonzalo Pardo Beneyto • María Ángeles Abellán López

214

Los presupuestos participativos: ¿invención o adopción? 

Surgimiento y difusión de presupuestos participativos (Brasil)

Hace treinta años se puso en marcha en la ciudad de Porto Alegre 
(Brasil) una experiencia innovadora de participación ciudadana, el Orçamento 
Participativo (OP), que se ha difundido por todo el mundo. Siendo además la 
experiencia de participación ciudadana que ha merecido más atención por 
parte de investigadores, tanto brasileños como internacionales, del campo 
de la innovación democrática (DOUGLASS; FRIEDMANN, 1998, ABERS, 
2000; AVRITZER; NAVARRO, 2003, BAIOCCHI, 2003, WAMPLER, 2007, 
SANTOS; AVRITZER, 2009). Por primera vez con el OP todos los ciudadanos 
podían participar en el proceso presupuestario, proceso que hasta entonces 
estaba restringido a pocas personas al considerarlo un proceso técnico y no 
político. Con ello se dio voz y  reconocimiento a grupos previamente excluidos 
de la toma de decisiones públicas y se les proporcionó acceso al ayuntamiento, 
aumentó la información disponible de las cuentas públicas, empoderó a las 
organizaciones cívicas, y expandió y mejoró la igualdad en la provisión de 
servicios e infraestructuras (GOLDFRANCK, 2017, 2019).

Con un diseño que era abierto, abarcaba a más actores y ofrecía un 
vínculo claro entre la participación y los resultados el OP de Porto Alegre logró 
ir aumentando el número de participantes (GOLDFRANK, 2011: 210-211), sin 
olvidar las reformas administrativas y fiscales que hizo el gobierno municipal del 
PT presionado por los movimientos sociales (GOLDFRANK, 2011: 177-182). 
Esas reformas consistieron en una revisión amplia del sistema de impuestos, 
con 15 leyes nuevas y otras políticas que buscaban reducir la mora y hacer 
los impuestos más progresivos y, en la creación o recreación de dos oficinas 
directamente bajo la supervisión del alcalde (GOLDFRANK, 2019).

Junto a Porto Alegre (RS), Pires (1999) menciona como pioneras de esta 
práctica (a finales de los años 80) a las ciudades de Piracicaba (SP), Santo André 
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(SP), Diadema (SP), Jaboticabal (SP), São Bernardo do Campo (SP), Santos 
(SP), São Paulo (SP), Ipatinga (MG), Betim (MG), todas ellas gobernadas por 
el Partido de los Trabajadores (PT); y como precursoras, aunque sin el nombre 
de OP (a finales de los años 70 y principios de los 80), las siguientes ciudades: 
Piracicaba (SP), Lajes (SC), Campinas (SP), Vila Velha (ES), Boa Esperança 
(ES), Rio Branco (AC), Toledo (PR), Prudente de Morais (MG), Juiz de Fora 
(MG), Pelotas (RS).

La puesta en marcha del OP, en la fase de democratización que vivía Brasil, 
era una forma de profundizar la democracia, en la medida en que, reconquistada 
la institucionalidad formal había que materializarla en prácticas cotidianas. Se 
defendía la democracia como un valor en sí. El OP, como resalta Pires, fue el 
producto de un tipo de militancia ciudadana (en el interior de los movimientos 
populares) y partidaria (petista) muy específico y ganó espacio en el interior 
de un proceso de cambio histórico también muy particular. Concentrando 
expectativas progresistas que respondían a demandas de mayor democracia y 
otra forma de gobernar los ayuntamientos brasileños (PIRES, 2017). 

El OP como señalaban Utzig y Guimaraens (1996: 51), “ es un elemento 
que está en la raíz de un proyecto político de gobierno que ambiciona 
democratizar radicalmente el Estado y la Sociedad” y, además de eso, puede 
ser interpretado como una innovación institucional idónea para “romper 
con el abismo que separa al Estado y a la Sociedad y para reconstruir 
permanentemente la legitimidad de las decisiones del gobierno”.

Pasado un tiempo la experiencia comienza a difundirse por Brasil, 
la mayoría en municipios gobernados por el PT aunque también utilizaron 
este mecanismo otros partidos (FEDOZZI et al. 2018: 119). En el periodo 
1997-2000 Ribeiro y Grazia (2003) identificaron 140 experiencias, Avritzer y 
Wampler (2008) 190 en 2004 y 201 en 2008 y según datos de 2012 de la Rede OP 
Brasil (www.redeopbrasil.com.br/home/) 353 municipios tenían OP. En 2004 
el PT gobernaba en 410 ciudades, implementando el OP en 51 de ellas, en 2012 
a pesar de haber conseguido crecer en el número de ciudades que gobernaba 
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en un 35% (635 ciudades), la cantidad de casos de presupuesto participativo 
seguía en 51, pareciendo confirmar una disminución de la importancia que el 
PT le daba al OP (BEZERRA, 2017).

Los últimos datos sobre OP en los municipios brasileños conseguidos 
por la investigación Censo OP Brasil, realizada entre los años de 2015 y 2016 y 
coordinada por el Prof. Romão de la Universidad de Campinas, señala que en 
2012 había 71 experiencias en ciudades de más de 100.000 habitantes y en 2016 
solo había 60, lo que supone una caída del 15,5%. Además de las 60 ciudades 
solo 18 (30%) estaban gobernadas por el PT. También apreciaron que de las 71 
ciudades que implementaron el presupuesto participativo en 2012, apenas 35 
(49,2%) continuaron la experiencia hasta 2016, y 36 (50,8%) la abandonaron en 
el mismo período. La situación empeora en 2016 al perder el PT, en las elecciones 
municipales, el gobierno de muchos municipios, llegando a una caída del 60%. 

Parece, por tanto, que en Brasil el OP ha ido perdiendo importancia 
como innovación institucional tanto por el número de experiencias como 
por la calidad de estas, siendo un ejemplo de ello la difícil situación de las 
experiencias de Porto Alegre o Belo Horizonte, consideradas modelos de 
referencia. Esto también se aprecia en el cambio de enfoque de la literatura 
más reciente sobre el tema, más analítica en contraposición a la postura de 
acogida casi acrítica que existía antes (AVRITZER, 2010; SZWAKO, 2012; 
ROMÃO; MARTELLI, 2013).

Difusión de los presupuestos participativos (de Brasil al Mundo)

En 1996 el OP de Porto Alegre fue considerado por la ONU-Habitat 
como una de las 40 mejores y más innovadoras experiencias de gestión urbana 
en el mundo y poco tiempo más tarde pasó a ser recomendada por el Banco 
Mundial. Pero es en 2000 cuando el OP llega a Europa, a municipios gobernados 
por fuerzas progresistas a las que les preocupaba la necesidad de renovar las 
prácticas de gobernanza local. Las relaciones entre ayuntamientos progresistas 
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articulados en torno al tema de la democracia y la participación ciudadana 
construyeron un locus de diálogo y sociabilidad, en el cual el OP se insertó 
como un elemento privilegiado de discusión (PORTO DE OLIVEIRA, 2017). 
Siendo un referente en ese momento el Partido Comunista Francés (la ciudad 
de Saint-Denis) e Izquierda Unida en España (la ciudad de Córdoba), partidos 
que mantenían una relación muy cercana con el PT y con los responsables 
municipales del OP de Porto Alegre.

Lo cierto es que a partir de ese momento la incorporación del OP en las 
instituciones internacionales y su difusión masiva tuvo un significado inédito, 
ya que nunca una innovación social había conseguido ese reconocimiento. 
Pero eso también significó que a medida que el proyecto circula – de una 
institución a otra, de un municipio a otro y de un país a otro –se producen 
apropiaciones que transforman su contenido ideológico o el proyecto político 
que hay en él. Grosso modo, el OP pasa de ser un método idóneo para alcanzar la 
radicalización de la democracia a un instrumento de combate a la corrupción, 
el control social y la lucha contra la pobreza (PORTO DE OLIVEIRA, 2013). 
El OP se convierte en opinión de Sintomer, Herzberg y Allegretti (2013:13) 
en una especie de ideoscape: “un modelo que viaja alrededor del mundo y que 
existe solamente por medio de sus diferentes implementaciones locales, que 
contribuyen continuamente a modificar el modelo en sí”. 

La misma ambigüedad (GANUZA; BAIOCCHI, 2012) y maleabilidad 
que permitió la gran difusión del OP lo terminó convirtiendo en una política 
pública tecnocrática y vacía de contenido. En el proceso necesario de adaptación 
a diversos contextos, el OP se utilizó por muchos actores y de formas muy 
diversas a aquella en la fue concebido originalmente en Porto Alegre, a finales 
de los 80. Y terminó perdiendo su sentido de profundización de la democracia 
y convirtiéndose en un dispositivo polimorfo llevado a cabo por diversas 
instituciones con objetivos distintos, sirviendo en algunos casos para reforzar 
el clientelismo en lugar de para mejorar la ciudadanía efectiva (GOLDFRANK, 
2017:120-121). 
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Parece, por tanto, que lo que originalmente fue un proyecto para 
profundizar la democracia ha perdido su potencial transformador (PECK; 
THEDORE, 2015; BAIOCCHI; GANUZA, 2017). La razón principal, según 
Peck y Theodore (2015: 231), es que los canales neoliberales de la difusión 
global del OP ganaron a los canales de la izquierda gracias a la capacidad 
mayor de las “agencias del consenso de Washington.” Estos canales promuevan 
“una versión del OP desnudado de la política… viajando como una técnica 
de buen gobierno, frecuentemente por partes o como un modelo demasiado 
simplificado por una consulta ciudadana, desprovisto de cualquier agenda 
más radical de transformar las relaciones estado-sociedad desde abajo o 
hasta de alterar fundamentalmente la distribución de los recursos” (PECK; 
THEODORE, 2015: 214). En cambio Baiocchi y Ganuza (2017: 142-152) no lo 
enfocan en la ideología neoliberal sino que argumentan que mientras el OP se 
difundía por el mundo, se mantuvo su “dimensión comunicativa” – el formato 
abierto que permite la expresión regular de demandas populares – pero su 
“dimensión de soberanía” – las reformas administrativas que permiten poder 
decisivo sobre importantes recursos y políticas públicos – fue ignorado con 
mucha frecuencia.  

También Nelson Dias coordinador principal de la publicación Atlas 
Mundial del Orçamento Participativo, presentada en octubre de este año en 
Cascais (Portugal), señala que “aquel que era un proceso que pretendía por 
encima de todo mejorar la calidad de la democracia, la administración, la 
justicia social y la propia sociedad, se transformó, perdiendo esa ambición. 
Aunque aún continua transformando el mundo”.

El libro presenta, sin pretensiones de análisis cualitativo, experiencias 
de todo el mundo con el nombre de OP. Para una mejor lectura de los datos 
recogidos, el Atlas presenta cuatro índices: Régimen político, Desarrollo 
Humano, Corrupción y Felicidad, esperando incorporar en la edición de 2020 
un nuevo índice: Paz.
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En la investigación realizada para elaborar el Atlas se han encontrado 
casi 12.000 experiencias del OP en el mundo, siendo Europa la región del 
mundo donde existen más experiencias (4.600) como se puede ver en la tabla 
1, distribuidas de la siguiente manera: 46% en el Este, 46% en el sur, 5% en 
Europa occidental y solo del 2 al 3% en el norte. Curiosamente las zonas que 
se han considerados siempre que tenían democracias con mayor participación 
ciudadana son las que tienen menos experiencias. Polonia es el país que tiene 
más experiencias (1840-1860), seguido de Portugal (1686) y España (350-400).

Tabla 1. Número de experiencias de OP por regiones del mundo

Región Número de experiencias Porcentaje del total
Europa 4.557-4676 39,07-39,53%

América del Sur 3061-3081 26,30-26,05%
América de Norte 178 1,50%
América Central 134-142 1,14-1,20%

Asia 2.773-2.775 23,67- 23,46%
África 955-958 8,19-8,13%

Oceanía 12-15 0,10-0,13%

Fuente: Participatory Budgenting World Atlas (2019).  

Según los datos del Atlas Mundial de OP, la gran mayoría de los casos, 
alrededor del 85% se encuentran en 31 países con democracias imperfectas, 12 
de los cuales están en Europa, 7 en América del Sur, 5 en Asia, 3 en África, 2 
en América del Norte y 2 en América Central. Los OP restantes se distribuyen 
de la siguiente manera: 5% en países con regímenes autoritarios; 4 a 5% en 
países con democracias plenas y; 4 a 5% en países con regímenes híbridos. La 
gran sorpresa de los datos es que hay más casos de OP en territorios donde las 
libertades políticas, civiles y de otro tipo son inexistentes o limitadas, que en 
aquellos donde se aplican los mejores principios democráticos.
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El análisis cruzado entre la distribución territorial de OP y la percepción 
de corrupción nos indica que el 57% se encuentran en 26 países posicionados 
en los dos mejores niveles del índice de percepción de la corrupción de 2018, el 
37% en el tercero y solo del 5 al 6% en el más bajo nivel, es decir, en el peor en 
términos de corrupción. Parece, por tanto, que la lucha contra este problema 
no ha sido la principal motivación de estas iniciativas.

El proyecto transformador asociado al OP de Porto Alegre incluía una 
intención deliberada de luchar contra las disparidades sociales, para garantizar 
una redistribución más justa de los recursos y para promover un acceso más 
igualitario a los servicios públicos esenciales, de ahí la importancia de conocer 
el nivel del Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas (IDH) de 
los países que tienen OP. Observándose que la mayoría de los OP, el 59%, se 
encuentran en 29 países con el nivel más alto y alrededor del 28% en 15 países 
con el siguiente nivel, clasificadas por los organizadores como “alto”. Solo el 8% 
y el 5% pertenecen a contextos con niveles medios y bajos de IDH, integrados 
respectivamente en 10 y 15 países. Estos datos refuerzan la hipótesis de que esta 
dimensión transformadora del OP también se ha perdido en muchos lugares 
donde parece que el proceso ha tenido lugar con propósitos probablemente 
menos ambiciosos.

El uso del ranking de felicidad pretende conocer un tema todavía poco 
estudiado, la relación entre la felicidad y el compromiso participativo. Los 
datos obtenidos permiten concluir que la mayoría de los procesos, alrededor 
del 64%, se ubican en países posicionados en el segundo nivel del índice, el 
34% en países con el nivel más alto de felicidad, mientras que solo el 2% de los 
casos se ubican en países integrados en el tercer y penúltimo nivel.

Del análisis de todos estos datos hay que destacar que la mayor 
concentración de OP se produce en países con democracias imperfectas, lo 
que parece permitir señalar que la corrección de algunos imperfecciones de 
este sistema de gobierno, como la ruptura de la confianza en las instituciones, 
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es la principal fuerza impulsora para la difusión de los procesos de OP en todo 
el mundo, mucho más que la lucha contra la corrupción y la desigualdad.

Estos datos vienen a confirmar que el contenido ideológico y el proyecto 
político que dieron origen al OP de Porto Alegre se ha perdido en la difusión 
mundial de la experiencia.

Consideraciones finales

A lo largo de estas líneas hemos explicado el vínculo existente entre 
el enfoque neoinstitucionalista sociológico y la difusión de los procesos de 
innovación en la extensión de los presupuestos participativos a escala mundial. 
Una dinámica que ha universalizado las experiencias participativas en dos 
etapas claramente diferenciadas.

La primera etapa estuvo radicada en Brasil y, más concretamente 
en Porto Alegre y otras ciudades del entorno próximo. Gradualmente, 
esta experiencia se fue expandiendo por la geografía brasileña y adoptó la 
configuración de una herramienta que servía para apuntalar los principios 
democráticos en el país. Sin embargo, el paso del tiempo ha conducido a una 
segunda fase en Brasil de declive de los presupuestos participativos. En esta 
segunda etapa, se ha detectado cómo el isomorfismo mimético ha operado 
como catalizador en los modelos de referencia. Ello se explica por la necesidad 
de generar legitimidad en las instituciones locales brasileñas en un período de 
consolidación democrática en que se buscaba la reducción de la incertidumbre 
política y la ampliación de la democracia.

Asimismo, podemos afirmar que tanto Porto Alegre como el resto de 
los municipios brasileños fueron pioneros y consiguieron que se adoptara una 
metodología genuina en el resto del país, siendo, por tanto, la Administración 
Local brasileña primera-adoptante. 

Con la calificación por parte de la ONU como proyecto destacado, la 
técnica fue seguida por aquellos municipios de otros países que tenían un 
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contacto directo con decisores y empleados públicos brasileños. La extensión 
de las prácticas innovadoras a través de los implicados directamente en 
su implementación generó que los primeros demandantes recibiesen un 
conocimiento tácito necesario a través de un proceso de isomorfismo 
normativo.

La adopción masiva ha llevado a una relajación de los principios básicos 
de los presupuestos participativos, lo que ha provocado el fenómeno del 
ideoscape. Este no ha producido la difusión y la adaptación mecánicamente 
del instrumento a través de la traslación, sino que en muchos casos lo que se 
ha pretendido es el uso de la práctica como mera herramienta instrumental 
desustanciando el contenido original de las experiencias primigenias. 

De esta forma, podemos afirmar que su implementación en países con 
una baja calidad democrática o, incluso, autoritarios reproduce el fenómeno 
del decoupling no asumiendo, por consiguiente, los postulados básicos de la 
herramienta. Así, los presupuestos participativos se convierten, más bien en 
una moda administrativa que solo tiene en cuenta un papel legitimador de 
mínimos, dejando de lado la cohesión de la sociedad civil y la profundización 
democrática. 

No obstante, esta situación debería ser tenida en cuenta en futuros estudios 
que comprueben, además, si dicho vaciado de contenido del presupuesto 
participativo se ha producido también en países que son considerados como 
una democracia plena. Además, sería interesante profundizar en las diferentes 
visiones e interpretaciones de los presupuestos participativos para conocer 
el desempeño de sus objetivos fundacionales o si estos se han subyugado a 
intereses ocultos de los actores participantes.

Ciertamente, este es un campo que necesita combinar visiones macro, 
meso y micro para su comprobación empírica multinivel, por lo que queda 
recorrido por investigar.
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TRÊS MITOS SOBRE PARTICIPAÇÃO SOCIAL QUE 
DIFICULTAM A GOVERNABILIDADE DEMOCRÁTICA: 

UMA ANÁLISE BASEADA NA EXPERIÊNCIA DO 
CONSELHO DE SAÚDE DE BELO HORIZONTE

TRES MITOS SOBRE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL QUE 
DIFICULTAN LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA: UN 
ANÁLISIS BASADO EN LA EXPERIENCIA DEL CONSEJO 

DE SALUD DE BELO HORIZONTE

Simone Martins 
Ramon Canal Oliveras 

Quim Brugué 
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Resumo
Em governos ditos democráticos a participação social tem se apresentado como 
estratégia para garantir a eficiência, na medida em que contribui para melhorar as 
respostas da administração pública e para aproximar os cidadãos dos tomadores de 
decisões. Entretanto, possíveis mitos que permeiam espaços de participação popular, 
especialmente os conselhos de políticas públicas, podem comprometer o potencial 
destes espaços de poder e inviabilizar a inserção social nos assuntos públicos. Em sua 
tese sobre o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte (CMSBH) - MG, Martins 
(2015) detectou, com base em entrevistas com atores envolvidos nos conselhos, 
a existência de um “suspeito” conjunto de mitos, produzidos e naturalizados como 
discursos dominantes. Os possíveis mitos podem representar ameaças à qualidade 
deliberativa no conselho, sendo: 1) A capacitação técnica é necessária para se alcançar 
a qualidade deliberativa; 2) A paridade na composição do conselho garante condições 
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justas, e 3) O processo de decisão por si empodera o conselho. Nas discussões 
apresentadas foram revelados importantes desafios para a consolidação dos conselhos, 
enquanto espaço deliberativo, e constatado que os discursos mantidos contribuem 
para desconstruir a proposta original de mecanismo de participação, impondo limites 
à inovação no processo de gestão das políticas públicas. Há compreensão que somente 
por meio do processo deliberativo se pode encontrar soluções para as questões 
apresentadas como dilemas ou desafios. Este parece ser um caminho legítimo a ser 
percorrido para que o conselho possa de fato se revestir de poder para influenciar o 
sistema político administrativo.

Palavras Chaves: Participação Social. Mitos sobre participação social. Conselhos de 
Políticas Públicas.

Resumen
En los llamados gobiernos democráticos, la participación ciudadana se ha presentado 
como una estrategia para garantizar la eficiencia, en la medida en que contribuye 
a mejorar las respuestas de la administración pública y a acercar a los ciudadanos 
a los que toman las decisiones. Sin embargo, los posibles mitos que impregnan los 
espacios de participación popular, especialmente los consejos de políticas públicas, 
pueden comprometer el potencial de estos espacios de poder y hacer que la inserción 
social en los asuntos públicos sea inviable. En su tesis sobre el Consejo Municipal 
de Salud de Belo Horizonte (CMSBH) - MG, Martins (2015) detectó, basándose en 
entrevistas con actores involucrados en los consejos, la existencia de un conjunto de 
mitos “sospechosos”, producidos y naturalizados como discursos dominantes. Los 
posibles mitos pueden representar amenazas para la calidad deliberativa del consejo, 
siendo: 1) La capacitación técnica es necesaria para lograr la calidad deliberativa; 
2) La paridad en la composición del consejo garantiza condiciones justas, y 3) El 
proceso de toma de decisiones en sí mismo dar poder al consejo. En las discusiones 
mostradas, se pusieron de manifiesto desafíos importantes para la consolidación de los 
consejos, como un espacio deliberativo, y se comprobó que los discursos mantenidos 
contribuyen a deconstruir la propuesta original de un mecanismo de participación, 
imponiendo límites a la innovación en el proceso de gestión de políticas públicas. Se 
entiende que solo a través del proceso deliberativo se pueden encontrar soluciones 
para los problemas presentados como dilemas o desafíos. Este parece ser un camino 
legítimo a seguir para que el consejo pueda, de hecho, estar facultado para influir en el 
sistema político administrativo.

Palabras Claves: Participación Ciudadana; Mitos sobre la participación ciudadana, 
Consejos de Políticas Públicas.
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Introdução

Nas últimas décadas do século XX, alguns países do ocidente, em face 
da deterioração da democracia liberal representativa, começaram a incorporar 
mecanismos de democracia participativa. O que se pretendia era que a 
sociedade se acercasse da administração pública e passasse a acompanhar 
as ações desta para influenciar e controlar os processos de formulação, 
implementação e avaliação das políticas públicas. Para tanto, cada país 
democrático instituiu mecanismos visando viabilizar essa maior aproximação 
da sociedade e governo. 

Dentre os vários mecanismos criados destacam-se os chamados conselhos 
de políticas públicas (PIRES, 2010). De fato, os conselhos são conceituados na 
literatura brasileira como uma das mais importantes instituições participativas, 
como “formas diferenciadas de incorporação de cidadãos e associações da 
sociedade civil na deliberação sobre políticas” (AVRITZER, 2008, p. 43). Eles 
se encontram inseridos (direta ou indiretamente) nas estruturas de governo 
de todos os níveis, embora eles variem muito em seu arranjo, funcionalidade 
e vinculação com à administração pública. Em cada política setorial é dado 
um desenho diferente, assim como são distintas as expectativas em termos de 
resultados e funcionamento. Percebe-se que nas áreas prioritárias, como saúde, 
assistência social e educação, foram registradas as maiores contribuições dos 
conselhos para tornar a gestão mais democrática (LIMA NETO; DURÁN, 2016). 

Assim como é inegável a importância dos Conselhos de Políticas 
Setoriais para o fortalecimento da democracia no Brasil, eles convivem com 
uma história de avanços e retrocessos. Ainda que na sua constituição foram 
buscadas as condições para que funcionassem de forma autônoma, existe algo 
em seu interior que parece impedir que alcancem parte de seus objetivos, que se 
empoderem diante da máquina pública, que mantenham um comportamento 
constante de influência nos processos políticos e que colaborem para a 
incorporação da sociedade civil, ainda excluída politicamente. 
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Em sua tese sobre o Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte 
(CMSBH) - MG, Martins (2015) detectou, com base em entrevistas com 
atores envolvidos nos conselhos, a existência de um “suspeito” conjunto de 
mitos, produzidos e naturalizados como discursos dominantes. Eles parecem 
influenciar a dinâmica de funcionamento dos conselhos, contribuindo, às 
vezes paradoxalmente, para a perpetuação de um modelo caracterizado 
por estrutura de poder vertical. O objetivo deste capítulo não é outro que 
analisar três mitos, relacionados com a capacitação, a paridade e a decisão, 
que constroem uma maneira específica de conceber e de agir no conselho 
de saúde de Belo Horizonte (MG). Com base nos dados da tese de Martins 
(2015), coletados no ano de 2014 (23 sujeitos entrevistados), cada um dos três 
mitos identificados se converte em um tópico deste capítulo. Ao final serão 
apresentas as considerações e sinalizações futuras. Mas primeiro é necessário 
enquadrar adequadamente o conceito de mito político.

O poder dos mitos para moldar instituições políticas

Para um número crescente de acadêmicos, o institucionalismo 
discursivo (SCHMIDT 2010) e a escola interpretativista relacionada com ele 
(YANOW 2007, BÉLAND 2009), são caminhos promissores para entender 
uma vida política cada vez mais complexa. Porque, como sustentam Bevir e 
Rhodes (2006), a política é uma prática essencialmente cultural: contingente, 
histórica e baseada na linguagem. A vida institucional não se refere tanto a 
regras e orçamentos, mas a indivíduos que tomam decisões e agem com base 
no que eles acreditam ser real, importante e bom, dentro de um contexto social 
específico. Essa estrutura de crenças permite, molda e restringe a agenda dentro 
das instituições, juntamente com fatores materiais em um relacionamento 
dialético (MARSH et al. 2014). Por esse motivo, é essencial conhecê-la.

Deve-se notar que os indivíduos não constroem suas crenças do zero. 
Eles se baseiam em um repertório de conceitos, teorias e narrativas disponíveis 
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e socialmente construídos. Na origem das crenças, sempre encontramos fatos, 
mas fatos que são interpretados de certa maneira – mais ou menos parcial ou 
exagerada – e com o tempo são assumidos como verdades inquestionáveis. 
Quando as crenças têm essa força, elas se tornam mitos políticos. Os mitos têm 
a capacidade de desencadear uma dinâmica própria, até mesmo atuando como 
profecias autorrealizáveis (BOTTICI; CHALLAND 2006; DELLA SALA 2010), 
mas como afirmam Persson e Petersson (2014) eles não são indestrutíveis. 

Vejamos agora quais são – e como “agem”! – os mitos que influenciam a 
concepção e o funcionamento do conselho de saúde de Belo Horizonte.

Primeiro Mito: A capacitação técnica é necessária para se alcançar a 
qualidade deliberativa

É comum encontrar em produções acadêmicas brasileiras justificativas 
para desempenhos dos conselhos aquém do desejado e, dentre elas, a falta de 
capacitação. Parece existir um entendimento de que as pessoas que compõem 
o conselho devem deter conhecimento para tornassem aptas a desempenhar 
o seu papel. Exemplos de conhecimentos que devem ser compartilhados entre 
os conselheiros dizem respeito a compreensão do próprio papel do conselho, 
das políticas setoriais, do funcionamento da máquina pública, sobre a função 
de controle social, dentre outros. Para tanto, buscam-se ofertar capacitações 
voltadas para os conselheiros, principalmente os representantes da sociedade 
civil, mas pouco se lê sobre capacitações voltadas para o poder público, como 
por exemplo, para escutar a cidadania. 

No regimento do conselho em análise, CMSBH, se busca incluir a 
pluralidade de vozes, o maior número de pessoas interessadas para que todos 
os afetados pela política de saúde possam ter o direito a expor o seu ponto 
de vista. Ocorre que para estarem inseridas, as pessoas devem lidar com 
a diversidade que caracteriza o ambiente plural e com a complexidade dos 
conteúdos relativos aos temas que são colocados em debates, que incluem a 
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política e todos os aspectos da gestão pública. Ou seja, é permitida a inserção 
no conselho de qualquer cidadão, sem nenhuma exigência quanto à sua 
qualificação, no entanto, para ser inserido nos processos políticos lhe é exigido 
conhecimentos específicos e por vezes técnicos. Uma desafiadora busca pelo 
equilíbrio entre o conhecimento, as virtudes cívicas e os interesses.

Na tese de Martins (2015), todos os conselheiros entrevistados 
(trabalhadores, usuários e gestores) revelaram dificuldades para lidar com 
as temáticas submetidas ao julgamento do conselho, dificuldades que se 
apresentam em graus diferenciados a depender da sua formação ou experiência 
em militância política. 

Ao buscar a pluralidade, tem-se o desafio de se conviver com as diferenças 
culturais, sociais, econômicas e políticas. Segundo os entrevistados, embora o 
conselho seja um local de acomodação das diferenças, minimamente deve-
se buscar a compreensão sobre a política de saúde, sobre os papéis a serem 
exercidos pelos conselheiros e sobre o sistema político, compreensão que se 
busca viabilizar por meio de cursos de capacitação.

Foi consenso entre os entrevistados que os cidadãos estão inseridos 
durante o processo de seleção dos participantes, mas não permanecem 
inseridos quando participam dos processos deliberativos. Isto porque, segundo 
eles, logo após a posse inicia-se o processo de exclusão dos conselheiros que 
demonstram mais dificuldades em lidar com as informações disponibilizadas, 
retomando a situação de concentração de poder nas mãos daqueles que 
dispõem de informações e argumentações mais qualificadas. 

O discurso derivado desse mito é que somente o cidadão detentor 
de conhecimento político e técnico estaria em condições de participar em 
condições de igualdade dos processos deliberativos. Este discurso pode ser 
desqualificante da qualificação, uma vez que neste espaço, dito democrático, o 
que se busca é escutar a cidadania e, por isso, garantir a diversidade; é reunir as 
pessoas para atuar como agente político e deliberar sobre a política de saúde, e 
não detentores de conhecimentos técnicos. 
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Tal situação sinaliza antagonismo em permitir que qualquer cidadão 
possa ser conselheiro – o que está de acordo com as proposições da política 
de saúde e gera no sujeito sentimento de pertencimento e o empodera – e 
no segundo momento, o excluir dos processos deliberativos, ainda que não 
intencionalmente – pelas dificuldades em proporcionar as condições de 
igualdade política, devido à dificuldade de nivelar os conhecimentos.

É importante que fique claro que não se trata de desqualificar a 
capacitação; afinal acredita-se nas suas potencialidades como forma de 
integração. Esta, por sua vez pode resultar num importante instrumento para 
permitir maior clareza quanto ao papel do conselheiro. Ocorre que pensar nos 
cursos de capacitação como maneira de amenizar as assimetrias parece ser 
uma tarefa difícil. O conselho é, e pelo que se infere dos resultados, continuará 
sendo um local de acomodação das diferenças em termos econômicos, sociais 
e políticos, sendo de fundamental importância garantir a pluralidade. O 
cuidado é não permitir que o discurso em prol da capacitação contribua para 
realçar as diferenças entre os participantes e para desmerecer o conselheiro 
enquanto portador de capacidades deliberativas. 

Seria demagogia pensar que a cada mandato de dois anos sejam 
gerados conhecimentos, a partir da prática cotidiana ou por meio de ações do 
conselho, que coloquem os conselheiros dos três segmentos em condições de 
igualdade. Ainda assim, o que se nota é a preocupação de envolver o segmento 
gestor na luta por mais ofertas de cursos de capacitação, enquanto, por outro 
lado, não se observa o mesmo esforço junto ao governo para proporcionar 
informações que sejam claras, honestas e compreensíveis, o que contribui para 
a perpetuação do gestor na condição de mandatário. 

Por que o mito da capacitação pode ser danoso? Ele parece se tornar 
danoso quando o conselheiro, ao incorporá-lo, ao buscar a sua qualificação, 
coloca em questionamento as suas capacidades deliberativas. Ou quando ao 
buscar a qualificação, se descuida de buscar qualificar a deliberação, escutar 
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e incorporar as vozes das pessoas que são afetadas pela política de saúde nas 
decisões. 

Foi comum encontrar nos depoimentos dos participantes a constatação 
da “não qualificação” como justificativa para a participação pouco propositiva, 
para as dificuldades em se chegar aos resultados propostos para o conselho 
e para justificar a não inserção de conselheiros nas deliberações. Com isso, 
as fragilidades dos participantes eram realçadas e emergia o discurso que 
condicionava as decisões políticas à competência das elites políticas (gestores e 
detentores de informações e do discurso qualificado), marcando um processo 
exclusivo que difere dos ideários dos conselhos setoriais de políticas públicas. 

Torna-se importante lembrar que o conselho de saúde existe – assim 
como as conferências na área da saúde – para a construção do processo de 
democratização do SUS, e de, principalmente, dar voz às minorias (grupos 
marginalizados) excluídas do processo político e garantir a saúde universal 
e de qualidade para todos. Os princípios de institucionalização do SUS, que 
além de propor a saúde universal e de qualidade, insere o controle social na 
sua gestão, visa contribuir para o controle sobre a política e sobre os serviços 
prestados e visa também inserir a sociedade na gestão da política pública. 

Ao analisar as atas das reuniões do CMSBH verificou-se que a 
participação do segmento usuários, ao longo dos anos analisados (1992-2014), 
se destinava a exposição de problemas do cotidiano (atendendo as expectativas 
do SUS) e repetiam os mesmos problemas/demandas, ou seja: falta de 
medicamentos, falta de médicos, falhas na prestação do serviço, problemas 
de estrutura física nas unidades de saúde, entre outras. Embora apontem para 
problemas graves, que sinalizam pontos de gargalo na gestão da política, foram 
poucos os registros de expectadores e raramente as suas exposições resultaram 
em deliberação ou decisões políticas. 

Ainda que se constate avanços, que há discussão política no conselho, 
que se refere ao processo de formulação e implementação da política, este 
deve estar conjugado com as discussões sobre o serviço ofertado, mantendo-se 
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atentos à expectativa (satisfação) da população. Na contramão foram notadas 
dificuldades para escutar à cidadania e incorporar as suas demandas nas pautas 
dos processos deliberativos. 

Segundo os entrevistados, os cursos de capacitação oferecidos parecem 
dispor de potencial para contribuir na melhoria do entendimento do local 
e do processo de gestão pública. Mas concordam que dificilmente serão 
suficientes para preparar o cidadão no exercício das funções a ele atribuídas 
no conselho. Embora possam ser percebidos ganhos proporcionados pelos 
cursos, que minimamente parece encorajar as pessoas a participarem mais 
dos processos deliberativos – contribuindo para proporcionar mais segurança 
na apresentação dos seus argumentos –, eles também sinalizam para a 
possibilidade de se utilizar de tais cursos para formar pessoas aptas a seguir 
uma cartilha, mas não para se posicionar criticamente. 

Isto significa que os conteúdos estão direcionados para o exercício 
de uma função específica da área de saúde e não para a formação de agente 
político. O que pode representar, em alguma medida, o risco em provocar 
efeito contrário à aprendizagem política que busca fomentar com a inserção 
dos cidadãos nos processos deliberativos.

Como os próprios entrevistados relataram, não se pode pensar em uma 
forma de capacitação que atenda a todos e lhes proporcionem iguais condições 
de deliberar. É comum a constatação que os segmentos menos preparados para 
o debate normalmente se transformam em “massa de manobra” no conselho. 
Ou seja, com a capacitação o problema de marginalização não foi resolvido e, 
ainda, pode contribuir para reforçar as diferenças, uma vez que ao desqualificar 
a qualificação dos grupos que dispõem de argumentos menos fundamentados 
no processo político, a marginalização contribui para verticalizar o poder na 
gestão pública.

Enquanto se busca trabalhar para equalizar os saberes no âmbito do 
conselho, pouco se observa de esforços para melhorar a “escuta” e para resgatar 
o potencial do conselho enquanto instituição política. 
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Faz-se importante lembrar que somente pertencer ao processo dialógico 
não basta para estar inserido politicamente. O mais fundamental parece ser 
a necessidade de desconstruir este discurso de que os conselheiros apenas 
serão portadores de capacidades deliberativas a partir do momento que se 
capacitarem. 

Torna-se necessário enfatizar que não se trata de adotar posicionamento 
contrário aos cursos de capacitação, mas sim contrário ao discurso em torno 
do curso de capacitação, que relega ao segundo plano a responsabilidade 
do governo de disponibilizar informações claras, honestas e compreensíveis 
para o exercício do controle social. Este, por sua vez, parece contribuir para 
incorporar a tecnocracia no espaço deliberativo no lugar de reafirmá-lo como 
ente político.

O que parece crucial a ser trabalhado no âmbito do conselho, em termos 
de capacitação, é o jeito de escutar. A capacitação deveria ser voltada a treinar 
os ouvidos para ouvir os apelos, os problemas que escapam aos olhos dos 
tomadores de decisões, por não configurar o cotidiano dos que governam. 
O que não significa dizer que as pessoas deveriam se posicionar de forma 
inocente nos processos deliberativos, mas que devem estar lá para apontar os 
seus problemas e buscar soluções para a construção de um projeto coletivo e 
não para atuar como burocratas.

Em entrevista, Fleury (2013) fala sobre a necessidade de escutar a base. 
“... acho que nós temos que baixar a bola do controle social para o nível do usuário, 
para o nível da unidade, onde as pessoas sofrem, onde são desrespeitadas. E não 
ficar só no nível da política do sistema.” O que ela infere está associado ao que 
se observa nesta análise, para a necessidade de treinar os ouvidos dos gestores 
públicos para escutar a sociedade. Este parece ser o discurso adequado para 
sair da política do sistema e contribuir para o fortalecimento do conselho 
enquanto espaço deliberativo.

O que os entrevistados parecem sinalizar é a necessidade de substituir 
o discurso da capacitação pelo discurso do resgate da atuação política, resgate 
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do conselho enquanto ente político, criando condições para escutar melhor a 
população. 

A assessoria é algo que pode ser pensado não somente para auxiliar 
no exercício das funções dos conselheiros, mas também como maneira 
de permitir a troca de experiências entre os conselhos, caso disponham de 
estrutura comum, considerando que muitas demandas são sazonais.

A restrição orçamentária foi apontada pelos conselheiros entrevistados 
como um problema, mas notou-se que o conselho se encontra imerso em 
uma rede que pode lhe servir de apoio. Como exemplo, o Ministério Público, 
com amplo potencial para contribuir na identificação das demandas locais; os 
Conselhos de Classes ou as Universidades que podem contribuir para lidar 
com temas que exigem qualificação técnica; a Câmara Municipal que pode 
auxiliar na aproximação com a sociedade e na proposição de agendas para 
discussões mais amplas; a Controladoria Geral da União, que pode contribuir 
com materiais informativos e com a capacitação para o exercício do controle 
social, dentre outros. O importante é fortalecer o conselho para que ele não 
fique a reboque da agenda política do governo.

Segundo mito: A paridade na composição do conselho garante condições 
justas

Seguindo as orientações do Sistema Único de Saúde - SUS, toda 
composição e funcionamento do CMSBH ocorre tal qual estabelecido nas 
normas legais. É mantida a paridade em sua composição, com 50% de usuários 
e os outros 50% divididos entre trabalhadores e gestores.

O conselho em análise - CMSBH, ao adotar o desenho institucional 
piramidal, demonstra a intenção de permitir maior amplitude de participação 
de cidadãos ou grupos de cidadãos, das mais diversas formas, desde a própria 
unidade de saúde até nas plenárias do conselho municipal. Todos os espaços 
que formam esta estrutura piramidal são abertos ao público e, embora as 
decisões sejam cabíveis somente às plenárias no conselho municipal, cuja 
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participação na decisão é restrita aos representantes dos segmentos gestor, 
trabalhador e usuários de saúde, todos os cidadãos são convidados a manifestar 
as suas razões, possibilitando o acolhimento das manifestações da sociedade, 
de maneira ampla e plural.

Ocorre que a sociedade se mostra pouco inclusiva. Foi possível 
identificar na análise voltada para compreender o funcionamento do conselho, 
que os segmentos que o compõe não demonstram ter os mesmos interesses 
e não atuam em condições de igualdade política. No segmento gestor se 
encontram grupos de pessoas que representam o poder público e a rede de 
prestação de serviços privada, sendo que o pensamento dominante privilegia 
formas de governo menos participativas. São grupos privilegiados por deter 
as informações, que trabalham mais estrategicamente e possuem capacidades 
deliberativas para justificar as suas propostas (muitas vezes plausíveis) e 
direcionar a agenda. 

Por parte dos trabalhadores, o sindicato se mostra presente e este 
segmento também apresenta a força do argumento. São normalmente 
profissionais da rede pública, com histórico de militância política. Trata-
se de grupo organizado, sinalizando capacidades para intervir na agenda, 
principalmente quando se trata de pautas relacionadas a questões trabalhistas. 

Já os usuários, embora seja percebida a presença dos sindicatos neste 
segmento, diferentemente dos demais, são normalmente pessoas aposentadas, 
com baixa escolaridade. Mostram-se menos articulados e por vezes apresentam 
uma agenda que parece desconectada, devido à dificuldade de apresentar 
justificativas fundamentadas. Normalmente buscam introduzir nas discussões 
as impressões baseadas na sua própria vivência enquanto usuários de saúde, 
ou de pequenos grupos de pessoas que os cercam. 

Ao analisar as pautas das reuniões, por meio das atas, nota-se a 
prevalência de demandas do gestor público, o que não significa que não 
contenha assuntos de interesse dos demais segmentos e da coletividade. 
A preocupação que parece existir entre os entrevistados é da utilização do 
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espaço pelo gestor para realizar a cogestão das responsabilidades e não a 
política de saúde. 

Ou seja, o gestor público, ao transferir para o conselho as decisões sobre 
aprovação de seus planos de governo, de suas prestações de contas, projetos 
e programas de governo, torna o conselho corresponsável pelos sucessos 
ou fracassos de sua gestão, atribuindo ao conselho a responsabilidade de 
responder perante a sociedade, juntamente com o gestor, inclusive pelo uso 
dos recursos públicos. 

Já em se tratando da política de saúde, devido à falta de autonomia do 
conselho e limitações citadas anteriormente, as deliberações ocorrem sem 
a qualidade desejada, marcadas por diferenças em relação às capacidades 
deliberativas. O que se nota é que as decisões no conselho não ocorrem livres 
de constrangimentos (impostos principalmente pela presença do segmento 
gestor) e, assim, não se cria um ambiente para continuar caminhando em 
busca do ideário de soberania popular. A participação do governo entorpece 
o conselho? 

No regimento do conselho, se busca instituir propostas de processos 
deliberativos que viabilize o empoderamento da sociedade, incluindo-a no 
pensar e controlar a implementação das políticas públicas para que se tenha 
resultados mais justos. O alcance está a depender da inclusão dos afetados 
pelas políticas nos processos de deliberação, cujas decisões devem ser 
vinculantes e cujos participantes devem gozar de autonomia para apresentar 
o seu ponto de vista e dispor de virtudes cívicas para acatar a decisão tomada 
democraticamente, por meio de trocas de razões em público. 

De acordo com as suas regras de funcionamento, o conselho busca 
expandir a participação incluindo representantes de segmentos da sociedade 
interessados na temática e os próprios usuários de saúde, afetados diretamente 
pela política em curso. Mas qual é a possibilidade de todos os afetados pela 
política de saúde escolher os seus representantes?
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O que foi possível verificar é que o segmento usuário, por exemplo, 
não possui fórum próprio para a eleição de seus representantes, embora 
seja orientado a fazê-lo. Para o segmento trabalhador, os representantes são 
indicados por meio dos sindicatos e dos prestadores de serviços são indicados 
pelo gestor. 

Nesta composição, o segmento gestor é composto pelo poder executivo 
e por prestadores de serviços privados. Este último grupo (prestadores de 
serviços privados), segundo os entrevistados nunca comparece as reuniões 
porque normalmente decidem suas pautas em outros ambientes restritos, 
onde a sociedade se vê excluída, e decisões são tomadas de maneira pouco 
democrática. 

Ainda segundo os entrevistados, o prestador de serviço público, 
representado pelo secretário de saúde e outros membros indicados pelo 
chefe do poder executivo, comparece em momentos em que há necessidade 
de utilizar do seu argumento para garantir a aprovação de suas pautas. 
Geralmente são assuntos relevantes para garantir que a sua concepção 
ideológica/interesse se mantenha e para afastar qualquer ameaça de perda de 
poder. Seguem afirmando que não sendo assunto de interesse do gestor, este 
não comparece e não contribui para fomentar a participação da sociedade. Ou 
seja, o poder executivo de uma maneira ou de outra exerce o controle sobre o 
espaço deliberativo. 

Dos resultados identifica-se também que o gestor, independente de 
estar ou não presente nos processos deliberativos, adota estratégias para 
exercer influência sobre o conselho (como cooptação), mantendo-o sob o 
seu controle, invertendo o exercício do controle social. Parece que o risco de 
ter o conselho manipulado pelo gestor não está relacionado à presença ou 
ausência do gestor no espaço dito democrático. A ameaça é descaracterizar o 
espaço democrático, visto que quanto mais controle ele exercer, menos sentirá 
necessidade de justificar as suas decisões em processos deliberativos, de dar 
retorno aos cidadãos, que por sua vez, terão menos condições de acessar as 
informações que lhe permitirão julgar as decisões do poder público.
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A presença do gestor em si não parece ser o mais grave, mas sim o seu 
modo de agir. De maneira geral, os entrevistados afirmaram que na história 
do conselho, o momento mais rico coincide com o governo do PT na cidade, 
quando o secretário de saúde exercia a função de presidente do conselho, 
mas não interferia na sua dinâmica. Segundo os entrevistados, o conselho 
era um legítimo espaço para tomada de decisões. Embora os entrevistados 
considerem importante ganho o instrumento legal que resguarda a 
presidência do conselho aos usuários ou trabalhadores de saúde, o período 
em que o conselho era presidido pelo secretário de saúde é lembrado como 
um período de avanços. 

Eles praticamente dividem a história do conselho em dois momentos. 
O primeiro, pós ditadura, momento de conquistas, embates e consolidação do 
espaço, marcado por governo mais progressista. E o segundo, de desarticulação, 
de conflitos, de perda de capacidade deliberativa, marcado por governos mais 
liberais. Momento em que os gestores demonstraram dificuldades em lidar 
com formas democráticas de gestão e introduziram práticas de barganhas e 
operações secretas não justificadas no processo deliberativo. Situação esta, que 
se perpetuou e, para eles, no momento de coleta de dados (2014) o conselho 
era contaminado pelo corporativismo e clientelismo (destacando as decisões 
que não passam pelo conselho).

Desse modo, parece que o risco não está em manter o gestor na 
composição do conselho, mas sim no papel exercido por ele ao participar. 
Considerando os recursos que o segmento gestor dispõe, tais como financeiros, 
informações, relações polícias etc., provavelmente continuará a exercer o 
controle sobre o conselho, estando ou não fazendo parte da sua composição. 

O que se nota é que embora o conselho seja paritário as forças 
precisam ser equilibradas, porque atores contam com recursos diferentes 
(conhecimento e informação), dando mais poder a uns que outros, o que 
certamente influenciará os processos deliberativos. Além disso, o conselho se 
vê obrigado a informar ao poder executivo sobre as suas ações e a submeter ao 
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governo as suas resoluções para homologação, embora conte com a presença 
do poder executivo em sua composição. Se o conselho tem que informar ao 
Poder Executivo, por que este último deve compor o conselho?

Há que se repensar como se dá esta presença do segmento gestor 
no espaço dito democrático. Se a gestão compartilhada fosse de fato algo 
reconhecido pelo poder executivo, provavelmente não seriam observados 
inúmeros relatos, registrados em atas, de esvaziamento do conselho por parte 
deste segmento, de encaminhamentos de informações (do poder executivo ao 
conselho) sem a devida clareza ou insuficientes para análise. Ainda, não seriam 
observados depoimentos que sinalizam para diferentes arenas de deliberação 
(que afetam as decisões/os processos decisórios do próprio conselho), algumas 
ocultas ao conselho, por envolver interesses econômicos.

Os relatos dos conselheiros demonstram que falta o reconhecimento, 
por parte do poder executivo, do conselho enquanto local de deliberação 
sobre assuntos políticos. Embora ancorado em leis que instituem a política 
de saúde e por normas próprias pelas quais lhe é atribuído o poder de decidir 
conjuntamente com o poder executivo, parece ainda não ser empoderado 
como espaço público de controle social. Como resultado, o descrédito por 
parte da sociedade, de parte dos próprios conselheiros e do poder executivo. 
Ao final o esvaziamento do espaço dito democrático. 

Nota-se que as estruturas de poder que estão envoltas ao conselho o 
tensionam e a reflexão sobre estas questões pode contribuir para encontrar 
caminhos possíveis para cumprir com o seu objetivo de inovar e democratizar 
a gestão pública.

A força de ser um espaço deliberativo está no seu caráter dinâmico 
e, assim, há que pensar nas configurações possíveis para manter em pauta 
os princípios da democracia de liberdade e igualdade para a construção de 
projetos coletivos que incluam a sociedade como agente político. Ou seja, 
a paridade normativa não se converte em igualdade de oportunidades de 
vocalização e inserção política. 
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Terceiro mito: O processo de decisão por si empodera o conselho

Ao conselho é atribuído o poder de tomar decisões sobre todos os 
assuntos relativos à política de saúde. De maneira que os planos governamentais 
devem ser submetidos ao conselho e esta decisão deve ser incorporada nos 
processos políticos. Inclusive, há resoluções que impõem a obrigatoriedade ao 
chefe do poder executivo de homologar as decisões do conselho e atuar de 
acordo com suas orientações. 

O debate sobre a efetividade dos conselhos de políticas públicas leva 
em conta a relevância dos conselhos e os seus processos deliberativos para 
influenciar as decisões políticas e aperfeiçoar os regimes democráticos.

Inicialmente se observa que empoderamento tem relação com a tomada 
de decisão no âmbito dos conselhos. Poder é aspecto fundamental para 
relações sociais e econômicas e é vital para qualquer mudança de situações de 
desigualdade. Segundo Oakley e Clayton (2003) e Freire (1972) só por meio 
do acesso ao poder é possível superar a barreira do silêncio que caracterizaria a 
marginalização e a dependência de grupos carentes de poder. Mas é a tomada 
de decisão (conselhos deliberativos) que empodera os conselhos? 

De acordo com os resultados apresentados na tese de Martins (2015), 
há um entendimento de que o processo de tomada de decisão é o fio condutor 
para o empoderamento do conselho. As decisões normalmente dizem respeito 
a pauta proposta pelo segmento gestor e faltam informações claras, honestas 
e compreensíveis para os processos decisórios. Foram observados também 
déficit de comunicação, falta de clareza quanto ao projeto coletivo que se 
busca construir, falta de liberdade para deliberar com a presença dos gestores, 
participação nas deliberações condicionadas às pautas, condições desiguais 
entre os três segmentos (usuários, gestores e trabalhadores) para apresentação 
dos argumentos e, falta de clareza sobre o papel de conselheiro. 

O que se observa é que embora seja possível comprovar que nos processos 
de decisão os conselheiros encontrem oportunidades para influenciar os 
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rumos da política, para introduzir as suas demandas, este processo parece 
não ocorrer livre de constrangimentos. Uma decisão pode ocorrer livre de 
constrangimentos? 

Por tudo que se observou nas declarações dos entrevistados que 
colaboraram na tese de Martins (2015), acredita-se que a presença do gestor 
e dos prestadores de serviços privados tendem a contribuir pouco para que o 
conselho alcance a qualidade deliberativa e se constitua em instituição política. 
Falta o diálogo com poder público para permitir relação de cooperação. O 
corporativismo do funcionalismo parece ser naturalizado e com isso o espaço 
conselho se encontra segmentado de tal modo que o entrelaçamento das 
relações parece ser dificultado e por vezes a cooperação cede lugar à disputa 
de interesses.

Observou-se que embora os entrevistados associem a capacidade 
decisória à possibilidade de empoderamento do conselho, este processo não 
ocorre livre de constrangimentos e, portanto, a pretensa ação comunicativa 
que se objetiva construir neste ambiente pode não representar uma construção 
coletiva, mas sim o resultado da ação do próprio poder executivo. 

Com base nos resultados, infere-se que a capacidade decisória é 
questionável. Por outro lado, há registros de momentos em que o conselho 
se fortaleceu e representou contrapeso em relação ao poder executivo e foi 
responsável pela proposição de projetos, como construção de unidades de 
saúde a partir da participação no orçamento participativo. Isto indica que a 
atuação do conselho é um processo marcado por recuos e avanços. Afinal, o 
que empodera o conselho?

Embora em alguns momentos o conselho seja propositivo, os relatos 
dos conselheiros enfatizaram a capacidade de reação do conselho diante 
de situações adversas. Pode-se apresentar como exemplos as deliberações 
no âmbito do conselho sobre parceria público-privado em que o conselho 
impediu a privatização dos serviços de saúde ou quando o conselho se 
articulou internamente para impedir que o poder executivo juntamente com 
o legislativo o transformasse em instância consultiva. Mesmo esvaziado, em 
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termos de participação da sociedade civil, o conselho consegue se articular 
e mostrar reação que demonstra a possibilidade de servir como contrapeso 
diante dos poderes públicos. 

Ocorre que, segundo os entrevistados, não é possível reagir a tudo 
que representa ameaça ao bom funcionamento do conselho, à boa conduta 
na gestão da política de saúde e à oferta de serviços de saúde. Com o 
esvaziamento do espaço pela sociedade, o conselho se torna limitado a agir 
para cumprir as exigências legais – principalmente em termos de fiscalização 
– e encontra dificuldades para realizar o acompanhamento pós-deliberação. 
Ainda, convive com as dificuldades de se conectar à rede externa a ele, 
que se forma na esfera pública em torno da temática saúde. Assim, ele se 
encontra acuado, resistindo em ambiente político avesso a gestão pública 
participativa. Com isso, infere-se que o conselho reage, mas normalmente 
retoma a condição de aceitação servil.

As declarações dos entrevistados sinalizaram a necessidade de 
mudanças, visto que por mais esforços despendidos pelos conselheiros (e são 
muitos), nota-se que há sentimento de desmotivação por parte de alguns que 
deixaram o controle social ou que sinalizam para a possibilidade de fazê-lo. 
Dessa forma, corre-se o risco de contribuir para a reprodução do processo 
de marginalização, marcando desigualdades que se intensificam no processo 
deliberativo, levando a resultados injustos. 

Os entrevistados embora busquem estabelecer uma relação entre o 
processo de decisão e o empoderamento do conselho, de maneira implícita 
demonstram que tal empoderamento está na capacidade da sociedade se 
articular e contribuir para resultados concretos. Eles enfatizaram, por vezes, 
a necessidade de resgatar as discussões e atuações políticas e dar respostas à 
sociedade, pois cabe ao conselho atuar como agente político e não se deixar 
à deriva no ambiente político. Para tanto, há que escutar mais a sociedade 
e contribuir para a formação de opinião pública para se revestir do poder 
comunicativo para que se possa influenciar o sistema governamental, com ou 
em decisões vinculantes.
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Os sujeitos parecem reconhecer que contribuem e influenciam alguns 
resultados, mas deixam claro que isto depende da vontade do gestor, que 
atribui mais ou menos poder ao conselho a depender de suas concepções 
ideológicas. Ou seja, se observa o mito sobre a importância crucial das decisões 
no conselho, pois os entrevistados parecem reconhecer que tomar decisão no 
conselho nem sempre o empodera. Para eles, o conselho será empoderado 
quando se fortalecer com o ativismo social.

Considerações finais: em que direção caminhar?

A partir das reflexões apresentadas em torno de três mitos sobre 
capacitação, paridade e decisão, foi possível identificar outra face da 
democracia que se encontra em processo de implementação no Brasil, desde a 
promulgação da Constituição Federal de 1988. As crenças que sustentam esses 
mitos têm efeitos negativos para os espaços deliberativos e, em suma, para o 
conjunto do sistema democrático.

Por outro lado, os mitos não são indestrutíveis. Um debate democrático 
vigoroso pode desgastá-los e conseguir que sejam eliminados. Assim, ao tempo 
que os entrevistados que colaboraram na tese de Martins (2015) mantêm 
discursos míticos – aqui compreendidos como paralisantes em termos de 
avanços democráticos por encobrir a realidade –, eles intuem soluções. Em 
geral, eles demonstram conhecer caminhos para evitar que o conselho se 
veja em estado de paralisia decisória e apresentam soluções para resgatar o 
conselho enquanto instituição política e fortalecê-lo. Deixaram bem patentes 
as relações entre a situação observada e a situação desejada, sinalizando 
alternativas tais como: resgate das discussões e ações políticas; inserção do 
conselho nas estruturas de poder; capacitação de pessoas e preparação de 
lideranças políticas capazes de se articularem na rede de saberes e da política; 
fortalecimento da cidadania. Ao destacarem os mitos, apresentaram os limites 
e os efeitos negativos impostos por eles, além das perspectivas realistas. O 
quadro abaixo sintetiza as falas dos entrevistados.
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O caminho sinalizado é tornar os processos de deliberação dinâmicos, 
o que significa, entre muitas coisas, recuperar a capacidade de refletir sobre 
as decisões tomadas que não estão gerando resultados satisfatórios para o 
alcance dos objetivos pretendidos. Isso visa, ainda, colocar em pauta, inclusive, 
a dinâmica do processo decisório para discutir em que condições se delibera, 
a serviço de quem os conselheiros trabalham, e outros aspectos que lhes 
permitam proceder análise crítica de si mesmo. 

Há compreensão que somente por meio do processo deliberativo se 
pode encontrar soluções para as questões apresentadas como dilemas ou 
desafios. Este parece ser um caminho legítimo a ser percorrido para que o 
conselho possa de fato se revestir de poder para influenciar o sistema político 
administrativo.
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OS FUNDAMENTOS DA TRANSPARÊNCIA NO 
CONTEXTO DA GOVERNANÇA PÚBLICA

LOS FUNDAMENTOS DE TRANSPARENCIA EN EL 
CONTEXTO DE LA GOBERNANZA PÚBLICA

Eden do Carmo Soares Junior
Luciana Rodrigues Ferreira

Resumo:
O artigo analisa a evolução das pesquisas sobre transparência pública com o intuito 
de identificar os elementos de qualidade desta que melhor se relacionam ao conceito 
de Governança Pública. Trata-se de pesquisa com abordagem qualitativa de natureza 
descritiva, sustentando-se no modelo sistemático de pesquisa bibliográfica, nos 
descritores: transparência pública, Governança Pública e direito à informação. Os 
resultados observaram uma gama de estudos sobre transparência pública, com 
destaque para 38 elementos qualitativos mapeados, sob os seguintes aspectos: clareza 
de funções e responsabilidade; disponibilidade pública de informações; preparação, 
execução e elaboração de relatórios de orçamento; garantias de integridade ou o 
papel da transparência para maior Governança. Tais elementos descritivos podem ser 
associados ao tema da Governança Pública, por tratar de forma horizontal o acesso a 
dados públicos e identificar no cidadão o agente de controle social.

Palavras-Chaves: Administração Pública. Governança Pública. Transparência. 
Transparência Pública.

Resumen:
El artículo analiza la dinámica del concepto de Transparencia Publica con el fin de 
identificar el modelo desde la perspectiva de la calidad de la gobernanza pública. 
Se trata de una investigación con un enfoque Cualitativo de naturaleza descriptiva, 
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apoyado en el modelo sistemático de investigación bibliográfica, a partir de los 
siguientes descriptores: transparencia pública, gobernanza pública y derecho a la 
información. En los resultados de la fase de recopilación de los datos se observó un 
abanico de estudios sobre transparencia pública, destacándose 38 elementos cualitativos 
mapeados: claridad de los documentos y responsabilidad; disponibilidad pública de 
informaciones; preparación, ejecución y elaboración de informes presupuestarios; 
garantías de integridad o el papel de la transparencia para una mejor gobernanza. 
Elementos descriptivos que pueden estar asociados al tema de la gobernanza pública, 
por tratar de forma horizontal el acceso e identificar en el ciudadano al agente de 
control social. 

Palabras Claves: Administración Publica, Gobernanza Publica, Transparencia. 
Transparencia Publica

Introdução

Pode-se citar uma gama de estudos sobre transparência na administração 
pública, dentre os quais se destacam: o trabalho de Coelho et al. (2018) que 
investigaram a transparência nos portais governamentais do Poder Executivo 
dos estados e dos grandes municípios brasileiros (aqueles com mais de 400 
mil habitantes); o estudo de Silva e Vicentin (2018), que examinaram as 
práticas de comunicação utilizadas pelas prefeituras municipais (restrita às 
100 unidades com maior Produto Interno Bruto – PIB) em seus portais na 
internet, com a finalidade de propagar os princípios da Governança Pública 
para a sociedade; e a pesquisa de Matias-Pereira (2014), que examinou os 
portais de transparência das prefeituras dos 200 municípios mais populosos do 
Brasil. Este último trabalho teve como objetivo avaliar se as ações promovidas 
pelos governantes, no intuito de aperfeiçoar a Governança Pública do Brasil, 
têm ajudado a melhorar o nível de controle social e de transparência na gestão 
pública nacional.

Os estudos mencionados nos remetem a uma coleção de trabalhos 
científicos que analisaram a qualidade da transparência pública e as mudanças 
estruturais nesse processo que podem alterar o alicerce político e social de 
cada nação e a efetividade na inovação do modelo democrático.
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Estudando a transparência na União Europeia (UE), Curtin e Meijer 
(2006) distinguem dois momentos na evolução da transparência: um primeiro, 
em que houve forte influência da legislação, de advogados e burocratas; e 
um segundo, em que imperaram a política, os burocratas e os políticos. No 
primeiro período, houve prevalência do conceito legal de transparência e 
especialmente o foco estava sobre o acesso à informação baseado nas leis, que 
enfatizavam o direito do cidadão de ser ouvido, obter decisões fundamentadas 
em regras e ter acesso a documentos.

A transparência tem uma extensa história como fundamento essencial 
para a gestão pública e a responsabilidade democrática e corporativa de modo 
geral. A experiência europeia demonstra os estágios qualitativos do processo 
de transparência, que somente no final do século XX alçou o status de palavra 
de ordem geral, passando a ser difundida como uma receita para uma melhor 
Governança e para uma efetiva prestação de contas (HOOD, 2007).

A mobilização mundial em relação à Governança Pública também foi 
sentida no Brasil. De acordo com Matias-Pereira (2014), tanto a Constituição 
Federal de 1988 quanto a legislação infraconstitucional – a exemplo da Lei nº 
9.755/1998 (Portal de Contas Públicas), da Lei Complementar n° 101/2000 
(Lei de Responsabilidade Fiscal), da Lei Complementar n° 131/2009 (Lei da 
Transparência Pública) e da Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação/
LAI) – trouxeram para o âmbito nacional as bases da nascente Governança 
Pública, como transparência e participação da sociedade na gestão pública 
(controle social).

De modo complementar, “o conceito contemporâneo de Governança 
não está mais limitado à condução estatal – o governo do Governo –, mas se 
aplica também ao governo, regulação e condução da sociedade por meio de 
instituições e atores sociais” (SCHNEIDER, 2005, p. 34). Assim, o contexto 
social passa a ‘exigir’ princípios mais assertivos na condução do Estado, como: 
Participação; Transparência (disclosure); Accountability; Conformidade legal/
integridade/ética (compliance); Equidade (fairness); e Efetividade (efectivity), 
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nos quais vários atores sociais se relacionam para realizar as tarefas do Estado, 
criando relações verticais e horizontais entre si.

Gama e Rodrigues (2016) destacam, entre outros instrumentos 
importantes de transparência e prestação de contas estabelecidos no Brasil nas 
duas últimas décadas: a Lei n° 9.755/1998 (homepage das “contas públicas”); 
a Lei n° 101/2000 (Lei da Responsabilidade Fiscal); o Decreto n° 5.482/2005 
(Portal Federal de Transparência Pública); a Lei Complementar n° 131/2009 
(Lei da Transparência); a Lei n° 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação 
Pública); o Decreto de 15/09/2011 (Plano de Ação Nacional sobre Governo 
Aberto); o Decreto n° 7.724/2012 (regulamenta o acesso a informações do 
Poder Executivo Federal); e a Portaria CGU nº 277/2013 (cria o Programa 
Brasil Transparente, que busca apoiar estados e municípios na implementação 
da Lei de Acesso à Informação, no incremento da transparência pública e na 
adoção de medidas de governo aberto).

Pode-se ainda acrescentar outras legislações atinentes à transparência, 
no âmbito do Governo Federal, como, por exemplo, o Decreto nº 7.185/2010 
(regulamenta a Lei da Transparência, dispondo sobre o padrão mínimo de 
qualidade do sistema integrado de administração financeira e controle, no 
âmbito de cada ente da Federação) e a Portaria Interministerial CGU-MPOG 
n° 140/2006 (disciplina a divulgação de dados e informações pelos órgãos e 
entidades da Administração Pública Federal por meio da internet).

A partir do discurso corrente no bojo da implementação de processos 
governamentais com agenda de Governança, em que se capacitam agentes 
públicos de todas as instâncias, na perspectiva de uma administração 
participativa e democrática, este estudo vem questionar: Qual o panorama 
de estudos que qualificam a transparência pública no engajamento com a 
Governança? Desse modo, a investigação objetiva verificar a evolução nos 
estudos sobre transparência pública, com o intuito de identificar os elementos 
de qualidade da transparência que melhor se relacionam ao conceito de 
Governança Pública.



Os fundamentos da transparência no contexto da governança pública

257

A metodologia para composição do estudo foi de natureza exploratória, 
e a construção metodológica combinou a abordagem qualitativa e quantitativa 
de forma complementar. Tal arranjo metodológico é conhecido na literatura 
como método misto (CRESWELL, 2010), por possibilitar a captura das 
percepções dos sujeitos da pesquisa de maneira a melhor qualificar a 
informação produzida. Isso a partir da aplicação de métodos quantitativos 
que resultam da sistematização dos tipos de transparência, com tabulação de 
estudos e identificação dos padrões de ocorrência das principais variáveis. 

O procedimento metodológico adotado foi o estudo sistemático da 
literatura, através de uma pesquisa bibliográfica com mapeamento de autores 
orientados por três descritores de busca: transparência pública, Governança 
Pública e direito à informação. Essa busca se deu na base de dados dos diretórios 
Capes, Scielo e Scopus, no período de fevereiro de 2010 a fevereiro de 2020.

A análise da amostra (documentos) foi submetida a tratamento 
estatístico usando-se o programa Microsoft Excel, do Office XP. Para o 
tratamento dos dados, optou-se pela análise descritiva dos dados, além de 
montagem de histograma confrontando bloco e frequência em relação ao 
conceito de Governança Pública replicado pelos autores. 

Este artigo está estruturado em seis seções, a contar desta introdução. 
A segunda seção trata sobre o contexto mundial da transparência. A terceira 
demonstra o conceito de transparência e sua relação com a Governança. 
A sistematização dos resultados da pesquisa foi inserida na quarta seção, 
enquanto a quinta aborda a transparência como princípio de Governança 
Pública. Na última, considerações finais, são apresentados de forma reflexiva 
os resultados das pesquisas.

Histórico mundial da transparência

Para Hood (2006) e Roberts (2006), a história da transparência é 
muito extensa, sendo um conceito moderno ligado ao Iluminismo e à Lei 
de Liberdade de Imprensa da Suécia, de 1766. Tais eventos são citados como 
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momentos iniciais da implantação de regras de transparência e de direito de 
acesso às informações do governo (MEIJER, 2015).

As raízes da ideia de transparência podem ser identificadas no século 
XVIII, nas obras de Jean-Jacques Rousseau e de Jeremy Bentham. Em 
1795, Immanuel Kant – baseado em princípios como: governo operando 
sob regras estáveis e conhecidas, com abertura social máxima, exposto ao 
escrutínio público, anuindo com a liberdade de informação e o acesso público 
a documentos do Estado – opôs-se aos tratados secretos como um modelo 
aceitável de condução das relações internacionais (HOOD, 2007).

Meijer (2015) identificou, ainda em escala global, duas fases na história 
da transparência. A primeira – que, no final do século XVIII, estava claramente 
associada ao estabelecimento de democracia representativa – foi sustentada 
pelas revoluções americana e francesa. O povo queria controlar os destinos 
da nação, e seus representantes deveriam conduzir a administração pública 
de forma clara, para que a sociedade pudesse monitorá-los. A imprensa, os 
grupos de interesse e as legendas políticas fizeram do princípio formal da 
abertura dos processos de tomada de decisão uma prática real.

O segundo estágio distinguido por Meijer (2015) foi o da transparência 
numa democracia participativa. A Revolução de 1960 redundou num novo 
conceito da transparência na democracia: agora não bastava mais ao cidadão 
escolher seus representantes, mas esse deveria participar ativamente da gestão 
pública (BARBER, 1984 apud MEIJER, 2015).

Nessas duas etapas, a transparência significou abrir os corredores do 
poder à possibilidade de escrutínio pelo cidadão, a fim de fortalecer o domínio 
popular. Os corredores do poder estavam no Legislativo no início de 1800, 
espraiaram-se para as entidades governamentais no século XX, que foram 
também disponibilizados para o exame da sociedade (MEIJER, 2015).

De acordo com Douglas e Meijer (2016), a transparência evoluiu 
de um direito fundamental ao conhecimento para um meio de garantir 
uma comunicação adequada do governo com os cidadãos (PIOTROWSKI; 
GRIMMELIKHUIJSEN; DEAT, 2019). 
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Hood (2007) assegura que os revolucionários franceses defendiam que, 
numa sociedade transparente, não haveria espaço para a escuridão social, sob 
a qual germinariam a injustiça e a infelicidade. De acordo com Meijer (2014), 
Rousseau, um ardoroso defensor da transparência, entendia que esta conduziria 
a sociedade de volta ao estado perdido da natureza, tal qual um retorno ao 
paraíso, ambiente em que Adão e Eva eram absolutamente transparentes.

Roberts (2006), conforme entendimento de Meijer (2014), conclui 
que, no final do século XIX, as democracias ocidentais atingem um “nível de 
transparência básica”, no qual o Estado de direito foi implantado, o processo 
legislativo estava à disposição para avaliação pela sociedade e a prerrogativa de 
se abordarem livremente os assuntos do governo estava garantida.

As inovações tecnológicas surgidas na virada do século XX para o 
XXI levaram a um fortalecimento da democracia participativa, que estava 
em florescência desde a década de 1960. Esses dois movimentos resultaram 
num significativo aumento da transparência na Holanda nas últimas décadas 
(MEIJER, 2015).

A partir de um exame histórico, compreende-se que a evolução da 
transparência se deu pela abertura formal, de direito amplamente reconhecida, 
passou por uma prática incorporada na sociedade, num sistema representativo, 
com uma estrutura legislativa detalhada e, por último, a transparência foi 
vinculada às relações diretas entre governo e sociedade (MEIJER, 2015). 

Outro cenário de estudo é a Finlândia, que, em 1951, promulgou sua 
primeira legislação relativa à transparência (MABILLARD; PASQUIER, 2016). 
Somente após profundas transformações políticas e econômicas ocorridas nas 
últimas décadas do século XX é que a transparência ganhou relevância. Fatos 
importantes, como a glasnost (abertura ou publicidade máxima), elevaram 
importância da transparência (MICHENER; BERSCH, 2013).

Michener e Bersch (2013) chamam atenção para o advento da internet, 
afirmando que esta impulsionou de um modo sem precedentes a transparência. 
Contudo, a internet também gerou efeitos imprevistos, como a possibilidade 
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da transferência, por investidores, de altas somas de valores para vários 
mercados, gerando crises de moedas nos anos 1990, como as crises da Tequila, 
de 1995, e a asiática, de 1997.

Zuccolotto (2014) reconhece que, com a chegada do século XXI, o termo 
transparência alcançou mais importância em razão de seu desenvolvimento. 
O aperfeiçoamento das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e o 
avanço da democracia em escala global resultaram numa exigência por melhores 
níveis de transparência, o que levou à implementação das leis de abertura e 
transparência, tanto em escala nacional, quanto nos governos regionais.

Conceitos de transparência: qualidade e governança 

O termo transparência deriva da palavra latina medieval transparenteem, 
que pode ser encontrada originalmente até 1413 ou 1592, quando adquiriu 
seu significado figurado. Sua acepção original significava o ato ou o efeito de 
“mostrar a luz”, que, por extensão, passou a designar aquilo que é “facilmente 
visível”. A palavra continuou a ser empregada nos séculos seguintes e foi 
adotada em várias línguas derivadas do latim, como italiano, espanhol, 
português e francês (VACCARO; MADSEN, 2009).

Com o transcurso do tempo, o vocábulo transparência foi dilatando seu 
significado para além do sentido original de possibilitar a visibilidade de algo: 
passou a designar, por exemplo, a permissão para o acompanhamento das 
atividades de uma organização e a verificação de como e do que levou a certa 
tomada de decisão numa entidade.

A noção geral de transparência é de que algo está acontecendo atrás 
de cortinas: uma vez que estas sejam removidas, tudo fica exposto e pode 
ser observado (MEIJER, 2009). O mesmo autor (idem, 2015), relaciona a 
transparência a uma metáfora sobre o aquário, na qual os indivíduos que estão 
fora têm a possibilidade de observar o que estão fazendo aqueles que estão 
dentro do aquário.
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Piotrowski e Ryzin (2007) estabelecem que transparência é a 
possibilidade de se descobrir o que está ocorrendo no interior de uma entidade 
do governo, mediante reuniões abertas, acesso a registros, publicação proativa 
de informações em sites e mesmo por informações vazadas ilegalmente 
(OZTOPRAK; RUIJER, 2016).

Para Heald (2003) são sinônimos de transparência: clareza, sinceridade, 
inteligibilidade, lucidez, explicitação, exatidão e precisão, ao passo que são seus 
antônimos: opacidade, obscuridade, ambiguidade, falsificação e imprecisão.

Desse modo, Grimmelikhuijsen (2011) resume transparência como a 
liberação de informações por uma organização ou indivíduo, possibilitando 
que atores externos acompanhem as atividades internas e o desempenho 
desses. E acrescenta que é a disponibilidade de informações sobre uma 
organização ou indivíduo que permite que atores externos monitorem o 
funcionamento interno ou o desempenho da organização ou do indivíduo 
(GRIMMELIKHUIJSEN et al., 2013).

Fiori (2007) conceitua transparência como o aperfeiçoamento da 
capacidade das partes interessadas em participar de um processo de tomada 
de decisões (OZTOPRAK; RUIJER, 2016). Demostrando que grande parte dos 
conceitos de transparência destaca como as organizações expõem informações 
importantes a respeito de seus processos de decisão, seus procedimentos 
e seu desempenho. Dessa forma, a transparência engloba elementos como 
a disponibilização de informações sobre o funcionamento interno e o 
desempenho das organizações.

A transparência governamental é a disponibilização de informações 
compreensíveis para o público de várias formas de informações brutas ou 
processadas sobre as atividades e políticas do governo – inclusive a lógica 
subjacente, os resultados pretendidos e os efeitos imprevistos – com o intuito 
de possibilitar que a sociedade avalie e influencie nos rumos da gestão 
(OZTOPRAK; RUIJER, 2016).
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Na administração pública brasileira, a transparência transita com 
destaque por dois momentos da agenda governamental. O primeiro, no 
chamado Gerencialismo abarca dois modelos: a Administração Pública 
Gerencial (APG) – ou “nova gestão pública” (new public management) – e o 
Governo Empreendedor (GE). Tais modelos têm como pontos coincidentes 
a produtividade, a orientação ao serviço, a descentralização, a eficiência na 
prestação de serviços, a marketization e a accountability. A APG se caracteriza 
por seu padrão pós-burocrático, que busca a reestruturação da gestão pública 
e enaltece fundamentos como a eficiência, a eficácia e a competitividade, 
gerando formas de transparência voltada a resultados (SECCHI, 2009).

A segunda agenda da Governança Pública deriva de vários eixos de 
concepção, em muitos campos de estudo, como relações internacionais, 
teorias do desenvolvimento, administração privada e ciências políticas. O 
Fundo Monetário Internacional (FMI) e o Banco Mundial incluem, como 
princípios a serem buscados pela Governança, a transparência e o processo 
de accountability para maior democracia e o combate à corrupção. Para a 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), a 
transparência de informações também é um dos fundamentos da Governança. 
O termo Governança remete ao pluralismo, na direção de que diferentes 
agentes têm o direito de influenciar na formulação das políticas públicas. 
Assim, o Estado torna-se menos hierárquico e monopolista na solução dos 
problemas públicos (SECCHI, 2009).

Dessa forma, a transparência ligada a processos de Governança resulta de 
políticas democráticas fortalecidas. Para isso, utilizam-se de meios digitais e de 
livre acesso, com maior qualidade e engajamento dos resultados. Heald (2006), 
Bannister e Connolly (2011) decompõem a transparência eletrônica em três 
categorias: transparência de dados, transparência do processo e transparência 
nas decisões/políticas. A transparência de dados envolve os dados e números do 
governo. Pela transparência do processo são disponibilizadas informações sobre 
as etapas de processos do governo, desde a formulação de uma política até a 
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sua efetivação, como, por exemplo, a emissão de uma licença. A transparência 
nas decisões/políticas envolve a tarefa de explicar e justificar as decisões e/ou 
ações políticas do governo.

As informações podem ser tornadas transparentes por suposição ou 
prognóstico (ex ante), em tempo real ou retrospectivamente. A transparência 
por suposição pode ocorrer divulgando-se como as agências reguladoras 
chegarão a uma imposição de penalidade, fornecendo as etapas, regulamentos 
e procedimentos que serão usados em determinada circunstância. Para efetivar 
a divulgação em tempo real, as agências reguladoras publicam vídeos que 
transmitem em tempo real as suas reuniões. Na transparência retrospectiva 
são publicadas atas de reuniões em que são detalhadas as negociações e os 
procedimentos empregados na tomada de decisão (GRIMMELIKHUIJSEN 
et al., 2019).

Resultados analíticos – tipos de transparência

O presente estudo preocupou-se em quantificar e qualificar o conceito 
de transparência, para além dos interesses quanto aos procedimentos legais 
que dizem respeito à implantação das leis de acesso às informações e dos 
regimes de transparência que compõem todo um arcabouço legal sobre o 
tema. E ainda em relação a um prisma de processos que levam a determinada 
tomada de decisão.

Conforme a maior parte dos estudos, quanto mais descentralizado 
é um governo, mais transparência ele obtém (BASTIDA; BENITO, 2007; 
MABILLARD; VUIGNIER, 2017).

Primeiramente, selecionaram-se e categorizaram-se os estudos sobre 
transparência em dois movimentos: a transparência vertical e a transparência 
horizontal. A vertical é ascendente (para cima) e pode ser concebida em forma 
de relacionamentos hierárquicos ou de uma análise principal/agente, a qual 
indica que o superior (principal hierárquico) pode examinar a conduta e os 
resultados do subordinado (agente hierárquico). A transparência vertical 
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descendente (para baixo) ocorre quando os governados podem saber sobre 
o comportamento  e o desempenho de seus governantes. Assim, existindo 
simultaneamente transparência para cima e para baixo, têm-se uma 
transparência vertical simétrica. Do contrário, verifica-se que a transparência 
vertical é ausente ou assimétrica (HEALD, 2006).

A transparência horizontal externa é verificada quando o subordinado 
ou agente hierárquico pode ver o que ocorre do lado de fora da organização. 
Essa é uma capacidade essencial para as organizações, pois, olhando para fora, 
elas podem entender seu habitat e observar seus concorrentes (HEALD, 2006).

Já a transparência horizontal interna se dá quando pessoas externas 
a uma organização podem observar o que está acontecendo dentro dela. 
Esse tipo de transparência é importante para as legislações de acesso à 
informação e para instrumentos de controle social. Ocorrendo ao mesmo 
tempo a transparência externa e a interna, têm-se a transparência horizontal 
simétrica. Se essa situação não ocorrer, a transparência horizontal é ausente ou 
assimétrica (HEALD, 2006).

Em relação às variedades da transparência, Heald (2006) aborda três 
categorias: transparência no evento versus no processo; transparência em 
retrospecto versus em tempo real; e transparência nominal versus efetiva.

A transparência no evento diz respeito a um fato identificável dentro 
de uma organização em que produtos e/ou serviços gerados são mensuráveis, 
como relatórios sobre a quantidade de bens produzidos e de recursos obtidos 
com aluguéis de imóveis, por exemplo. A transparência no processo está 
direcionada aos procedimentos de produção de bens ou serviços que não 
são mensuráveis da mesma maneira que os eventos, apesar de poderem ser 
descritos, se houver informações disponíveis para tanto (HEALD, 2006).

A transparência em retrospecto refere-se à liberação de informações 
alusivas a períodos já ocorridos. A organização opera normalmente e, em 
intervalos de tempo determinados, publica dados para atores que fazem a sua 
avaliação, como, por exemplo, a divulgação pelas empresas de seus relatórios 
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e contas auditadas. Nesse caso, há um período de responsabilização, no qual 
a organização presta conta às partes devidas. Depois dessa etapa, a entidade 
pode aplicar seus esforços produtivos no restante do período operacional. Na 
transparência em tempo real, os procedimentos internos da organização são 
continuamente divulgados (HEALD, 2006).

Diante da literatura mapeada, com relatos de transparência horizontal 
e vertical, com foco relacionado a processos democráticos de gestão pública, 
identificaram-se os seguintes elementos que se aproximam da Governança 
Pública como modelo de gestão, expostos no Quadro 1, a seguir:

Quadro 1. Elementos qualitativos no estudo da transparência pública, 
agregando-se a Governança, por autor e descrição, 2010-2020 

Elementos Autores Descrição

Transparência 
nominal e 
Transparência 
efetiva

Heald (2018)

Apenas quando as informações são 
suficientemente claras, imparciais e 
existem receptores capazes de entender 
e usar os dados, é que ocorre a 
transparência efetiva

Atendimento de 
itens formais Heald (2015)

Apenas o atendimento de itens formais de 
transparência, com a disseminação de um 
amplo volume de dados, pode redundar 
tão-somente numa transparência fiscal 
nominal, mas não efetiva

Simplicidade e 
Compreensibilidade

Grimmelikhuijsen 
(2012)

A transparência engloba a simplicidade e 
a compreensibilidade

Informações 
complexas

Grimmelikhuijsen 
(2012)

Dados complexos devem ser expostos de 
modo mais simples e compreensíveis

Pluralidade de 
análises

Grimmelikhuijsen 
(2011)

Informações devem possibilitar 
avaliações diferenciadas pela sociedade

Compreensão das 
informações

Heald (2006)

IFAC

A transparência depende de receptores 
capacitados para processar os dados
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Elementos Autores Descrição

Registro e análise de 
informações

Curtin e Meijer 
(2006)

Um “governo transparente” somente 
ocorre com o uso de TIC, que permite 
o registro de dados (transparência 
informacional) e oportunidade de 
analisá-los (transparência analítica).

Falsa transparência Michener e Bersch 
(2013)

Informações estão disfarçadas de 
transparência, numa falsa transparência

Condições da 
transparência

Michener e Bersch 
(2013) Visibilidade e “inferibilidade”

Visibilidade Michener e Bersch 
(2013)

Mostra o patamar em que as informações 
são completas e localizáveis com 
facilidade

Grau de visibilidade Michener e Bersch 
(2013)

Depende da forma como as informações 
são divulgadas

“Inferibilidade” Michener e Bersch 
(2013)

Revela o quanto as informações podem 
ser utilizadas para se chegar a conclusões 
precisas

Grau de 
“Inferibilidade”

Michener e Bersch 
(2013)

Depende da capacidade de entendimento 
do receptor e da qualidade das 
informações

Patamar de 
“inferibilidade”

Michener e Bersch 
(2013)

Três propriedades impactam no 
patamar de “inferibilidade” dos dados: 
a desagregação, a verificabilidade e a 
simplificação

Desagregação Michener e Bersch 
(2013)

Dados desagregados ou brutos são 
aqueles não adulterados, detalhados, 
obtidos próximo à fonte e transmitidos 
diretamente de uma ferramenta de 
mediação para o destinatário.

Informações desagregadas 
proporcionarão um maior nível de 
inferibilidade do que as agregadas
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Elementos Autores Descrição

Mediação de 
informações

Michener e Bersch 
(2013)

Dados brutos podem ser mediados por 
técnicos ou por políticos

Mediação pode levar à distorção de 
informações

Dados brutos Michener e Bersch 
(2013)

Sofrem menos mediação e têm menos 
oportunidades de manipulação

Verificação Michener e Bersch 
(2013)

Informações verificadas são aquelas 
examinadas por terceiros

Um dado verificado nem sempre é 
confiável

Simplificação Michener e Bersch 
(2013)

Torna as informações mais 
compreensíveis

Adulteração de 
informações

Michener e Bersch 
(2013)

As informações podem ser adulteradas 
antes e durante o processo de 
desagregação, de verificação ou de 
simplificação

Avaliação da 
“inferibilidade”

Michener e Bersch 
(2013)

Deve-se considerar que a informação foi 
mediada e os incentivos que motivaram o 
fornecedor dos dados

Dois paradoxos da 
transparência

Michener e Bersch 
(2013)

No primeiro, as informações são mediadas 
pelos responsáveis por sua divulgação, 
circunstância que gera oportunidade 
de manipulação; e o segundo é que as 
mesmas instituições que são responsáveis 
por fornecer as informações podem ter 
receio de que estas possam causar algum 
dano ou incriminação

Informações em 
formatos “fechados”

Michener e Bersch 
(2013)

Reduzem a probabilidade de reutilização, 
de análise e de combinação com as de 
outras fontes

Três elementos da 
transparência Meijer (2009) Um observador, algo a ser observado e 

um mecanismo de observação
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Elementos Autores Descrição

Várias maneiras 
de captar a 
transparência

Etzioni (2010)

A transparência não é atingida por 
uma opção binária entre expor ou não 
informações. Há várias maneiras de 
captar uma informação

Características 
das informações 
transparentes

Grimmelikhuijsen 
(2011)

Três características que deixam as 
informações mais transparentes: 
integridade, usabilidade e conteúdo

Integridade

Grimmelikhuijsen 
(2011)

Grimmelikhuijsen 
et al. (2013)

Divulgação completa e abrangente das 
informações

Usabilidade Grimmelikhuijsen 
(2011)

As informações devem ser exibidas 
tempestivamente e de forma que sejam 
compreendidas pelo usuário 

Conteúdo Grimmelikhuijsen 
(2011)

As informações devem ser divulgadas 
com seu teor real, sem manipulações

Verificabilidade Albu e Flyverbom 
(2016)

Transparência é divulgação de 
informações, com qualidade e quantidade 
que possibilitem se visualizar a atuação 
organizacional, para sanar problemas 
organizacionais e sociais

“Performatividade” Albu e Flyverbom 
(2016)

Transparência é um processo que leva 
à ação social, tem foco nos conflitos e 
negociações que podem surgir a partir de 
sua introdução

Histórico Mabillard e 
Vuignier (2017)

Transparência é analisada como um 
objeto filosófico, associada à ideia de 
Bentham do Tribunal de Opinião Pública

Percepção Mabillard e 
Vuignier (2017)

Trata dos impactos da transparência 
sobre a confiança e participação dos 
cidadãos 

Legalidade Mabillard e 
Vuignier (2017)

Aborda a implantação dos regimes de 
transparência em países que passam a 
contar com um arcabouço legal sobre o 
tema
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Elementos Autores Descrição

Processos Mabillard e 
Vuignier (2017)

Como a transparência leva a determinada 
tomada de decisão

Descentralização 
Administrativa

Bastida e Benito 
(2007)

Quanto mais descentralizado é um 
governo, mais transparente ele é

Transparência 
eletrônica

Bannister e 
Connolly (2011)

Transparência eletrônica é mais barata, 
mais rápida e fácil de usar do que a 
transparência não eletrônica

Valores culturais Grimmelikhuijsen 
et al. (2013)

Os valores culturais dos países 
influenciam na maneira como as pessoas 
percebem e avaliam a transparência

Fonte: Scielo; Scorpus; Capes (2020). 

O Quadro 1 demonstra 38 elementos-chave expostos pelos autores 
mapeados, que têm se debruçado sobre a transparência em suas investigações, 
cujos princípios e dimensões podem ser associados ao tema da Governança 
Pública, por tratarem de forma horizontal o acesso e identificarem no cidadão 
o agente de controle social.

O quadro demonstra que as qualidades apresentadas pelos autores, com 
pontos-chave em destaque (coluna 1), corroboram os quatro princípios de 
transparência definidos pelo Fundo Monetário Internacional (FMI) em 2001 
e estudados por Rios et al. (2018): 1 – clareza de papéis e responsabilidade: 
estrutura e funções do governo, atribuições dentro do governo e relações 
do governo com o restante da economia; 2 – disponibilidade pública de 
informações: divulgação de informações fiscais abrangentes; 3 – preparação, 
execução e elaboração de relatórios de orçamento: informações sobre o 
processo orçamentário; e 4 – garantias de integridade: qualidade dos dados 
fiscais e necessidade de avaliação independente sobre as informações fiscais.

Na transparência efetiva, as informações disponibilizadas pelas 
organizações são, de fato, compreendidas pelo público. Nesse sentido, Heald 
(2018) acentua sua preocupação quanto à necessidade de compreensão das 
informações pelo usuário para que a transparência seja efetiva. Esse pesquisador 
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afirma, com relação às transparências nominal (divulgação de dados sem a 
preocupação de saber se o cidadão pode compreender essas informações) e 
efetiva (disseminação de dados que serão compreendidos e utilizados pelo 
cidadão), que a transparência nominal alcança boa classificação somente 
no que diz respeito aos critérios formais de avaliação, embasada em lista de 
verificação de cumprimento de itens.

A implementação apenas da transparência nominal resulta em eficácia 
reduzida dos propósitos da transparência e ao aumento da insatisfação dos 
usuários. A transparência efetiva leva informações a usuários que são capazes 
de compreendê-las. Somente quando as informações são suficientemente 
claras, imparciais e existem receptores capazes de entender e usar os dados, é 
que ocorre a transparência efetiva (HEALD, 2018).

A transparência como princípio de governança pública

O esforço em pensar a relação da transparência como princípio 
de Governança Pública, remete-nos a qualificar a disponibilização da 
transparência. Douglas e Meijer (2016) propuseram três critérios que servem 
como princípios para avaliar a quantidade de informações ofertadas pelas 
organizações públicas, sob a ótica do receptor da informação, e que são de 
acordo com os resultados qualificados (Quadro 1): 1 - completude da informação: 
a transparência está associada a informações básicas e breves, sem detalhes, ou 
a informações elaboradas sob forma de dados quantitativos e qualitativos; 2 
- coloração da informação: as informações sobre a organização sofrem algum 
tipo de modificação e não são apresentadas de forma absolutamente neutra, 
mas dentro de um certo contexto, em que varia o nível de alteração que elas 
sofrem; 3 - usabilidade da informação: as informações podem ser expostas de 
modo acessível, compreensível por um leigo, ou exibidas de uma forma que 
apenas especialistas nelas possam compreender.

A esse respeito, também Heald (2015), como já destacado, ao elencar 
“volume e opacidade” como um dos óbices à transparência, enfatizou que 
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apenas o atendimento de itens formais de transparência, com a disseminação de 
um amplo volume de dados, pode redundar tão-somente numa transparência 
fiscal nominal, mas não efetiva. Neste sentido, não é o volume de informação 
que permite essa informação seja acessível, deve-se considerar a forma como 
os cidadãos acessam, compreendem e usam as informações disponíveis.

No que que diz respeito à assimilação dos elementos disseminados, 
Grimmelikhuijsen (2012) reafirma que, em vez de divulgar um conjunto 
amplo de informações, a transparência diz respeito à exibição de informações 
de modo compreensível e oportuno. Assim, dados complexos devem ser 
expostos de modo mais simples e compreensíveis nos sites do governo.

Da década de 1990 em diante, a literatura sobre Governança 
impulsionou a popularização da transparência. Shah (2006) afirma que a 
Governança implica ações paralelas do Estado com outros setores da sociedade 
e, dessa forma, há decisões conjuntas, que redundam em terceirização, para a 
sociedade, de custos das atividades de controle, que somente podem ser feitas 
com a utilização de instrumentos de transparência (RODRIGUES, 2019).

Douglas e Meijer (2016 apud MEIJER, HART, WORTHY, 2015) 
entendem que, apesar de a transparência ser compreendida como uma forma 
de monitoramento das organizações e de obstar a corrupção, ela pode ser vista 
também como uma forma de as organizações públicas estabelecerem uma 
rede de colaboração com seus stakeholders. Nessa percepção de transparência, 
há aproximações com modelos alternativos de gestão pública, como a Nova 
Governança Pública, com as inovações colaborativas e com a gestão de valor 
público, e a chamada “boa Governança”.

Por fim, entende-se que tanto a Nova Gestão Pública quanto a 
Governança dão ênfase à transparência dos resultados das políticas, pois essa 
demonstra o alcance de objetivos e a performance geral dos governos. Mas é 
esperado, que no modelo democrático, de maior participação e controle social, 
que a Governança possa qualificar formatos acessíveis e efetivos aos cidadãos 
de modo geral.
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Considerações finais

A demanda da atualidade por acesso à informação é sinal de manifestação 
da democracia participativa. A visão do tipo “faça você mesmo”, dos anos 1960, 
se reflete na democracia do modelo “faça você mesmo” do início do século 
XXI (RUSHKOFF, 2003, apud MEIJER, 2015).

Observou-se que a transparência é uma ferramenta essencial da boa 
Governança e um pré-requisito para qualquer regime democrático. Como 
instrumento sofisticado no desenvolvimento tecnológico, é possível maior 
democratização das informações, em nível mundial, cujo debate pode 
relacionar a qualidade da transparência com processos desencadeadores de 
Governança no setor público. Duas esferas interconectadas compreendem o 
debate sobre transparência do governo: a política e a forma da administração 
pública. No contexto dos diversos tipos de transparência apresentados, o 
estudo demonstra que é primordial, para um ciclo de transparência, observar 
modelos que orientam uma política assentada na democracia participativa 
e no Estado constitucional. A segunda – a administração pública – deve se 
vincular às questões gerenciais que dizem respeito à “boa Governança”.
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Resumo
Neste capítulo apresentamos as principais reflexões conclusivas que os trabalhos 
que compõem este livro nos trazem no que se refere às perspectivas teóricas, 
ações e práticas de inovação social e inovação pública para o desenvolvimento. De 
forma específica, traz alguns aprendizados sobre ação pública, inovação territorial, 
participação, transparência e governança. O capítulo ratifica o entendimento 
de que inovações sociais e inovações públicas possuem constructos próprios e 
entrecruzamento entre si. Todavia, destaca que as inovações sociais são as maiores 
condutoras à emergência de inovações públicas. A literatura percorrida e os exemplos 
de ações e práticas demonstradas indicam que as inovações transformadoras que 
contribuem efetivamente para o desenvolvimento advêm de demandas da sociedade 
que propõem novos padrões de comportamento público e gestão democrática, novas 
políticas públicas e novas ideias para melhoria do serviço público oferecido pelo 
Estado. O Estado, de certa forma, operacionaliza as inovações sociais propostas e as 
adaptam e aperfeiçoam para sua implementação. Entretanto, muitas vezes o processo 
de adaptação e aperfeiçoamento modificam a essência da inovação social proposta.

Palavras-chave: Ação pública. Inovação social. Práticas sociais inovativas. Práticas de 
Inovação Pública.
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Resumen
En este capítulo presentamos las principales conclusiones que nos aportan los trabajos 
que componen este libro sobre las perspectivas teóricas, acciones y prácticas de 
innovación social e innovación pública para el desarrollo. De forma específica, ofrece 
algunos aprendizajes sobre acción pública, innovación territorial, participación, 
transparencia y gobernanza. El capítulo ratifica la opinión de que las innovaciones 
sociales y las innovaciones públicas poseen constructos propios y entrecruzamientos 
entre ellos. Aunque, destaca que las innovaciones sociales son los principales impulsores 
del surgimiento de innovaciones públicas. El recorrido por la literatura y los ejemplos 
de acciones y prácticas mostradas indican que las innovaciones transformadoras que 
contribuyen efectivamente al desarrollo provienen de demandas de la sociedad que 
proponen nuevos patrones de comportamiento público y gestión democrática, nuevas 
políticas públicas y nuevas ideas para mejorar el servicio público ofrecido por el Estado. 
El Estado, de alguna forma, operacionaliza las innovaciones sociales propuestas y las 
adapta y perfecciona para su implementación. Sin embargo, el proceso de adaptación 
y desarrollo a menudo cambia la esencia de la innovación social propuesta.

Palabras Clave: Acción pública. Innovación social. Prácticas sociales 
innovadoras. Prácticas públicas de innovación.

Introdução
As discussões sobre inovação social e inovação pública já estão na 

agenda pública por alguns anos, entretanto ainda há muitas lacunas no 
conhecimento e na análise de experiências práticas que demonstrem como as 
mesmas se traduzem em desenvolvimento. E, para tal, somente a análise de 
inovações em ação e prática podem nos ajudar a entender seus diversos tipos 
de contribuições, uma vez que o conceito de desenvolvimento também é muito 
amplo, difuso, envolve uma série de variáveis e se aplica diferentemente em 
cada sociedade.

Classicamente existem pelo menos duas grandes abordagens analíticas 
sobre inovação social. A primeira que afirma que novas necessidades sociais 
incorporadas no cotidiano da sociedade demandam novas respostas que, por 
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sua vez, só podem ser dadas a partir de novas ideias e pela criatividade social; e 
a segunda, mais centrada em uma perspectiva institucionalista, que entende a 
inovação social como mudanças organizacionais e institucionais que levam ao 
surgimento de novas rotinas e práticas. Entretanto, já há estudos que indicam 
uma terceira abordagem que se vinculam à lógica da ação coletiva em que 
a inovação social emerge não somente de novas necessidades sociais, mas 
também no enfrentamento de problemas sociais (novos e antigos) que o Estado 
não tem sido capaz de dar respostas efetivas e que, em geral, são oriundos 
das contradições dos processos e lógicas de desenvolvimento assumidos. 
Nesse caso, a inovação emerge no seio da sociedade. Os problemas sociais 
vão desde questões ligadas à pobreza até os requerimentos de fortalecimento 
da democracia, perpassando pelo uso e apropriação dos recursos naturais e 
gestão do meio ambiente.

Seja em qual for a abordagem, a inovação social se torna mais efetiva 
quando interage com o setor público e amplia seu horizonte do território de 
onde ela emergiu para o conjunto da sociedade. Isso significa que suas ações e 
práticas deixam de ser delimitadas ao território original para alcançarem um 
espectro maior da sociedade. Neste momento, se a inovação social emergida 
em um grupo social traz ações e práticas capazes de serem incorporadas no 
contexto do Estado ou das relações Estado-sociedade, ela passa a ter intrínseca 
relação com a inovação pública.

A inovação pública também tem predominância analítica em duas 
grandes vertentes. A primeira vinculada a abordagem da nova administração 
pública e a segunda centrada na nova governança pública. No primeiro caso, há a 
predominância de análises baseadas em inovação de processo, produto, serviço 
e tecnologias de suporte. No segundo caso, a inovação se dá na estruturação 
de novos modelos e arranjos na relação entre o Estado e sociedade para auto-
organização, formação de redes e consecução de políticas públicas. Esses novos 
arranjos se constituem, sobretudo, em espaço formais capitaneados pelo Estado. 
Da mesma forma que a inovação social, há a emergência de novas interpretações 
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no campo da inovação pública que se apoia na relação sociedade - Estado e na 
constituição de esferas públicas não estatais que contribuem para a gestão e 
governança pública e/ou da coisa pública. Esta nova abordagem emergida no 
Brasil e América Latina compõe o campo teórico denominado de gestão social. 
Esta se preocupa de forma conjugada com democracia, participação e tomada 
de decisão coletiva a partir da dialogicidade entre atores advindos da sociedade, 
mercado e governos. Esta abordagem centra a inovação pública na sociedade, 
embora em relação com o Estado.

Dito isso, o presente capítulo tem por objetivo apresentar as diversas 
matizes das inovações sociais e públicas discutidas nos capítulos anteriores 
que se articulam com uma ou mais das abordagens teóricas resumidamente 
apresentadas acima. Busca-se trazer as principais reflexões conclusivas dos 
trabalhos que compõem o livro nas perspectivas teóricas, ações e práticas 
de inovação social e inovação pública para o desenvolvimento e traz 
apontamentos específicos sobre participação, transparência, governança, 
cultura e conhecimentos tradicionais. O capítulo dialoga com os constructos 
clássicos e emergentes de inovações sociais e inovações públicas e seus 
entrecruzamentos entre si.

Ações e práticas de inovação social e territorial

Práticas de inovação social são exercidas a partir da implementação de 
novas ideias para solução de questões sociais, econômicas e ambientais até 
então não respondidas de forma adequada pelos modelos de desenvolvimento 
colocados em prática nas sociedades. Essas práticas de inovação abrangem 
várias dimensões de problemas territorialmente estabeleci dos dentro de 
objetivos comuns: (a) o atendimento de necessidades e demandas individuais 
e coletivas de determinados grupos sociais, (b) a construção de novas relações 
sociais que beneficiem a sociedade e aumentem sua capacidade de ação, (c) 
a conexão de padrões tradicionais de vida e relação com a natureza à lógica 
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de eficiência coletiva, e (d) a busca de transformação social. Esses objetivos 
assumem tanto o caráter de resiliência e adaptação ao status quo social, quanto 
a perspectiva de transformação da realidade (ANDREW; KLEIN, 2013). 
Embora os objetivos acima descritos possam ser classificados separadamente, 
os mesmos, na prática, se entrecruzam em várias ocasiões e realidades. 

Destacamos, todavia, que o conceito de inovação, embora classicamente 
tenha embrião no âmbito das ciências econômicas com Schumpeter (1988) 
que o estatui como a introdução de um novo produto, processo, modelo de 
comercialização ou mesmo recursos a serem utilizados com fins precipuamente 
econômicos, inovação é, também, uma prática social, como diz Callon (2007, 
2008). Com efeito, Callon (2007, 2008) demonstra que inovação se dá na 
interrelação entre os produtores, a demanda em si e os interessados pela 
solução dos problemas a qual a mesma se direciona, o que envolve, então, a 
realidade e vivência dos demandantes.

A interrelação entre realidade, vivência e inovação é demonstrada por 
Simões et al (Capítulo 1) e Silva e Vasconcellos Sobrinho (Capítulo 2). Em 
ambos os casos, a inovação tem conexão com padrões tradicionais de vida, 
cultura e relação com a natureza em busca de eficiência coletiva ao tempo 
em que procura atender as demandas e necessidades individuais e de seus 
respectivos grupos sociais e territórios. 

Simões et al (Capítulo 1) discutem inovação a luz do que denominam de 
novidades sociotécnicas. Para os autores, novidade sociotécnica é a utilização 
sistematizada de saberes tradicionais que podem ser utilizadas para contribuir 
em um reposicionamento do território frente aos processos clássicos de 
desenvolvimento. Tais processos clássicos, como a construção da hidrelétrica 
de Tucuruí no anos de 1980, implantação de grandes projetos agrícola nos 
anos 2000 e mais recentemente incentivo ao turismo de massa impactaram, 
em diferentes áreas da região amazônica, os camponeses que passaram, então, 
a buscar não somente por um processo de resiliência, mas também formas de 
manutenção da tradicionalidade nos territórios afetados a partir do que os 
autores denominam de reinvenção territorial. 
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Iniciativas coletivas para enfrentamento de questões relacionadas à 
geração de trabalho e renda, inclusive com forte participação das mulheres, 
permitiram que Simões et al (Capítulo 1), por exemplo, repertoriassem uma 
série de novidades sociotécnicas como o óleo do bicho do caroço do tucumã, 
na comunidade Saracá e o café do cacau na comunidade Arapapuzinho, que 
foram devidamente sistematizados em fichas agroecológicas. Segundo os 
autores, os produtos que exprimem novidades sociotécnicas podem participar 
na construção social de mercados agroecológicos baseados em circuitos curtos 
e de proximidade e se transformarem em um caminho possível para reinvenção 
territorial e desenvolvimento local relacionando os saberes tradicionais e a 
geração de trabalho e renda. Assim, a análise empreendida por Simões et al 
(Capítulo 1) destaca a importância da produção de novidades sociotécnicas na 
reafirmação do ethos local, na ênfase ao papel dos saberes locais na construção 
das novidades, bem como no posicionamento crítico acerca dos desafios à 
reinvenção territorial. 

A discussão de inovação social de Simões et al se ancora no que 
Vasconcellos Sobrinho et al (Capítulo introdutório) dizem ocorrer nos 
processos de transformações sociais e culturais contínuas sem um prévio 
planejamento e que, em geral, emergem na sociedade civil. Inova-se para 
adaptar-se à nova realidade.

Seguindo uma linha de raciocínio próxima em que a inovação social 
se vincula a adaptação às novas realidades impostas pelos processos de 
desenvolvimento, Silva e Vasconcellos Sobrinho (Capítulo 2) discutem 
uma prática inovativa de gestão ambiental no âmbito municipal. Os autores 
discutem o conceito de inovação territorial e o estatuem como conhecimentos 
novos, estruturados de maneira coletiva e com relações de cooperação entre 
atores locais de um determinado território, com o intuito de resolução 
de problemas que implicam no processo de desenvolvimento territorial. 
Seguindo o pensamento dos autores, os produtores da inovação são, ao mesmo 
tempo, demandantes e interessados na solução do problema a ser enfrentado, 
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pois eles têm a vivência e a cultura do local. A inovação ocorre em relações 
e práticas sociais em fluxo e não sob uma perspectiva linear semelhante a de 
inovação tecnológica.

De certa forma, Silva e Vasconcellos Sobrinho (Capítulo 2) se aproximam 
com o que conceitua Simões et al (Capítulo 1) de reinvenção territorial ao 
entender que os atores locais buscam se relacionar com as transformações 
provocadas pelo desenvolvimento clássico dos territórios ao tempo em que 
consideram a cultura e o meio ambiente como condições importantes para 
sua produção e consumo. Os autores reforçam a ideia de território enquanto 
categoria interpretativa e espaço de ação pública que se constrói histórico-
socialmente permeando as relações entre pessoas, conhecimento produzido e 
práticas que permanentemente conformam o espaço social.

Em outra linha de raciocínio, Soares e Silva (Capítulo 3) se ancoram 
no conceito de inovação social para discutir o saber local como componente 
da cultura de um território que pode contribuir para o seu desenvolvimento. 
Os autores se aportam em Mulgan (2006) que conceitua a inovação social 
como atividades e serviços inovadores motivados por objetivos sociais e em 
Moulaert (2005) que aponta a cultura como uma das formas de inovação 
social. Entre diversas possibilidades de iniciativas culturais, Soares e Silva 
(Capítulo 3) escolheram a arte da palhaçaria para análise entendendo-a como 
um caminho para transformação social. Dentro dos estudos realizados pelos 
autores, há evidências que a palhaçaria atua na humanização hospitalar e na 
desconstrução de relações de gênero imposta pela sociedade em que a mulher 
é marginalizada no meio artístico. A perspectiva de inovação social assumida 
por Soares e Silva (Capítulo 3) se relaciona a busca de transformação social em 
um sentido mais ampliado. 

O que o trabalho de Soares e Silva (Capítulo 3) nos mostram é que as 
discussões de inovação social e transformação social de territórios atuam em 
diversas escalas a depender do objetivo inovativo e, portanto, seu processo de 
influência pode ocorrer desde o nível microterritorial até o nível societal.
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Em nível microterritorial temos o exemplo trazido por Barros et al 
(Capítulo 4) que discutem uma interrelação entre ação pública e inovação 
social. Os autores trazem a ideia tradicional de inovação implementada 
exógena e linearmente a partir do Estado, embora assumida pela sociedade 
local. A inovação social discutida pelos autores alinha-se a abordagem 
da intencionalidade apontada por Vasconcellos Sobrinho et al (Capítulo 
introdutório) em que se inicia pela identificação do problema e segue-se pela 
tentativa de solucioná-lo por via de uma perspectiva planejada, visando o 
desenvolvimento social. Nesse caso, uma inovação pública busca constituir 
uma inovação social.

De fato, Barros et al (Capítulo 4) buscam demonstrar que as demandas 
advieram da sociedade local a partir de diagnósticos realizados pelo Estado 
e que foram transformadas em política pública e depois implementada 
na interrelação Estado-sociedade dentro de uma concepção scalingu-up 
e scaling-down. A inovação social se dá no processo de implementação 
e acompanhamento da política pública a partir da estrutura do modelo 
de governança e da intersetorialidade. Dentro do modelo de governança 
os autores destacam a forma de interrelação entre os atores sociais locais 
e o Estado. Na perspectiva da intersetorialidade os autores destacam ser a 
primeira iniciativa integradora de um conjunto de políticas públicas nas 
áreas de segurança pública e defesa social no estado do Pará. Como dito por 
Vasconcellos Sobrinho et al (Capítulo introdutório) a inovação social deve ser 
contextualizada no tempo e espaço, uma vez que nem sempre uma inovação 
em um determinado território e totalmente singular por já ter existido outras 
experiências em outros locais ou sociedades.

Barros et al (Capítulo 4) analisam o programa TerPAZ (Territórios pela 
Paz), concebido pelo governo do Pará como um agrupamento de políticas 
públicas para inclusão social, prevenção e redução da violência em territórios 
de descoesão social, precisamente seis bairros da região metropolitana de 
Belém. Segundo os autores, a estrutura de governança e intersetorialidade do 
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TerPaz criam espaços para ação pública ao envolver uma diversidade de atores 
locais e externos para dialogar, apresentar propostas de ações e desenvolver 
novas respostas a antigas ou novas necessidades sociais e insatisfações com as 
políticas sociais até então implementadas nos bairros. 

Barros et al (Capítulo 4) argumentam que problemas de segurança 
pública e defesa social mais difíceis e importantes não podem ser entendidos, 
muito menos resolvidos, sem envolver os setores sem fins lucrativos, público, 
privados e com a participação dos atores locais, o que necessariamente implica 
em novas configurações de práticas de governança. Essa passa a ser, segundo 
a perspectiva dos autores, um desafio de inovação social com ações públicas e 
de ações públicas com inovação social. 

Coadunando com Barros et al (Capítulo 4) e Silva e Vasconcellos 
Sobrinho (Capítulo 2), Oliveira; Vasconcellos Sobrinho e López (Capítulo 5) 
enfatizam a importância da busca por soluções participativas e cooperativas 
para enfrentamento de problemas sociais complexos e multidimensionais que 
ameaçam o bem-estar e a estabilidade da sociedade. A inovação social, à luz 
desses autores, passa obrigatoriamente por ações dialógicas e cooperativas 
para construção de respostas a partir da realidade e experiência vivida 
pelos atores sociais envolvidos. A inovação perpassa por dois importantes 
componentes que Tardiff e Harrison (2005) destacam: os atores envolvidos e 
os processos adotados.

Oliveira; Vasconcellos Sobrinho e López (Capítulo 5) discutem a 
abordagem da participação e cooperação analisando o mercado institucional 
de alimentos estruturado para atender o Programa Nacional de Alimentação 
Escolar (PNAE) no Brasil. Os autores se focam especificamente na realidade 
do estado do Pará, na Amazônia brasileira. O mercado institucional por via do 
PNAE tem, dentre outros objetivos, apoiar a agricultura familiar e as economias 
locais onde as mesmas se estruturam com vistas a gerar trabalho e renda e 
promover o desenvolvimento municipal. Ao oferecer produtos alimentícios 
adequados a cultura local para que o governo municipal adquira para 
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alimentação escolar, o programa capilariza seus resultados de desenvolvimento 
para além dos resultados econômicos. Os mercados institucionais, entretanto, 
divergem frontalmente com a lógica dos mercados tradicionais por se dirigir 
para o segmento específico da agricultura familiar. Entretanto, este segmento 
possui uma multifuncionalidade econômica, ambiental, social e alimentar que 
se inter-relaciona com um problema que também é multifuncional: a pobreza. 
Com efeito, os autores sugerem que problemas complexos e multifuncionais 
requerem respostas criativas e inovativas e o mercado institucional se apresenta 
como uma inovação social por envolver diferentes dimensões do problema 
da pobreza na Amazônia. Primeiro, por inserir pessoas até então excluídas 
do mercado tradicional dentro do meio sócio laboral; segundo por induzir a 
adequação da agricultura familiar ao modelo de produção sustentável; terceiro 
pelo atendimento das necessidades sociais de alimentação de certa forma 
negligenciada pelo mercado tradicional; quarto, pela adequação da alimentação 
escolar à cultura alimentícia local; e, quinto, pela manutenção e circulação dos 
gastos do governo na economia local. Embora Oliveira, Vasconcellos Sobrinho 
e López (Capítulo 5) usem o termo inovação social, no caso do PNAE trata-se 
de uma inovação social emergida a partir de uma política pública (inovação 
pública disseminada) que requer novas competências e processos de compras 
nas organizações públicas.

 
Inovação pública e perspectivas democráticas

A discussão sobre inovação pública centra-se em duas grandes ondas e 
perspectiva de discussões. A primeira se refere a provisão de serviços públicos 
por parte de governos que implementa ideias, em geral operacionais, para 
melhor atender a população dentro dos serviços estabelecidos como de sua 
competência. Questões vinculadas a maior eficiência no uso dos recursos 
públicos requer inovações em face das crescentes demandas da sociedade 
em meio a permanente escassez de recursos. Esse tipo de inovação há muito 
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tempo está presente no campo da gestão no setor público e assume caráter 
processual e incremental, sendo principalmente estimulada sob a abordagem 
do gerencialismo público.

A segunda onda se refere de forma mais precisa às tentativas de identificar 
as demandas e necessidades da sociedade de forma que o Estado possa responder 
aos seus anseios e combater muitas das mazelas consequentes do processo de 
desenvolvimento, sobretudo àqueles fortemente vinculados ao modelo centrado 
no capital e mercado. De certa forma, essa perspectiva se vincula a uma crise 
do modelo de representação democrática em sociedades fortemente marcada 
pelo neoliberalismo que afasta o Estado da sociedade e consequentemente os 
governos da população. A preocupação maior dessa corrente não é a eficiência 
no uso dos recursos públicos, mas sim a sua efetividade. Portanto, sob o manto 
da nova governança pública busca-se responder questões de representação, 
priorização de políticas e serviços públicos a partir das demandas e necessidades 
mais prementes da população, e melhor aplicação dos recursos públicos para 
resultados mais efetivos na sociedade. 

A perspectiva de inter-relação Estado-sociedade-mercado também 
é discutida pelo campo teórico da gestão social que traz no cerne de suas 
formulações a relação entre diferentes atores da sociedade civil, Estado e 
mercado para avançar no processo democrático e nas relações sociais por meio 
da participação e engajamento das “pessoas comuns” nas tomadas de decisão 
em políticas, programas, projetos e ações que afetam suas vidas (GONDIM; 
FISCHER; MELO, 2006). A gestão social privilegia a dimensão dialógica e 
relacional da e na gestão pública (TENÓRIO, 2002; 2004).

Compondo uma aproximação entre o que estatui a nova governança 
pública e a gestão social tem-se, de fato, um traçado teórico que apregoa a inter-
relação entre gestão, governança e democracia, o que significa o envolvimento 
dos cidadãos na resolução de problemas sociais. 

Destacamos, porém, que o predomínio de pressupostos da nova 
governança pública e da gestão social não descarta entrecruzamentos com 
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alguns fundamentos que a novo gerencialismo público traz, à exemplo de 
melhor utilização do recurso público e desenvolvimento de novas tecnologia 
para alcance de sua eficiência e atendimento de requerimentos da população. 

Correa e Albuquerque (Capítulo 6) trazem justamente um exemplo de 
entrecruzamento entre gestão, governança e democracia nos apresentando uma 
proposição e experimentação de diálogo entre atores do Estado, sociedade e 
mercado para maior eficiência democrática. Com efeito, Correa e Albuquerque 
(Capítulo 6) questionam os modelos democráticos de planejamento e gestão 
de cidades que, embora tenham avançado com a criação de conselhos de 
desenvolvimento urbano, os mesmos ainda se centram sobremaneira no Estado 
tecnocrático e em conselhos representativos que dificultam a expressão da 
participação popular. Segundo os autores, em uma perspectiva mais ampliada 
do que propõe a concepção de democracia deliberativa, há necessidade de se 
criar mais espaços de participação cidadã para tomada de decisões de interesse 
coletivo e coprodução de bem público. 

Correa e Albuquerque (Capítulo 6) estatuem que para se falar em 
planejamento e gestão urbanos tendo as pessoas como centralidade, a 
participação cidadã sobressai como uma expressão de direito e que, portanto, 
a criação de espaços adequados para informação, diálogo, discussão e 
deliberação coletivas, que são pressupostos da gestão social (CANÇADO; 
PEREIRA, TENÓRIO, 2015), são fundamentais. 

Dado o potencial para o desenvolvimento e a ampliação da prática 
democrática os espaços de participação cidadã podem ser tanto físicos quanto 
virtuais, tanto institucionalizados como informais. Nesse viés é que Correa e 
Albuquerque (Capítulo 6) propõem e apresentam uma experimentação de 
participação eletrônica ou e-participação criada por inciativa espontânea de 
agentes sociais que buscam contribuir com o planejamento do desenvolvimento 
urbano de uma cidade na Amazônia, precisamente a cidade de Belém, capital 
do estado do Pará. Esta iniciativa, entretanto, foi mais tarde adotada pelo 
poder público como uma ferramenta de suporte ao Conselho Municipal de 
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Desenvolvimento Urbano no processo de revisão do Plano Diretor Urbano de 
Belém assumindo, assim, uma característica de inovação pública em Belém. 
Vasconcellos Sobrinho et al (Capítulo introdutório) dizem, todavia, que o que 
pode ser uma inovação pública para uma determinada organização, nível de 
governo ou território, pode ser algo já recorrente em outro nível de governo 
ou território. 

De fato, a participação eletrônica pode ser considerada como inovação 
tecnológica, inovação social ou inovação pública, a depender da abordagem 
assumida. Por um caminho ou por outro, a e-participação em Belém incrementa 
uma nova via e promove, de certa forma, mudança na forma clássica de se 
praticar cidadania e de interagir com o Estado para exercer o direito de ser 
partícipe nas tomadas de decisão de interesse público no âmbito urbano. 

Em um viés bastante próximo das discussões de Correa e Albuquerque 
(Capítulo 6), Rodrigues et al (Capítulo 7) analisam inovações em articulação 
eletrônico-presencial para mobilização social e melhoria de segurança 
pública em um bairro na cidade de Belém. Aportando-se no conceito clássico 
de inovação e adoção da inovação, Rodrigues et al (Capítulo 7) discutem o 
florescimento de novos modos de articulação para a participação na decisão 
pública. Os autores examinam um grupo de WhatsApp com aproximadamente 
150 moradores de um bairro de Belém (bairro Cidade Velha) que se 
organizaram há mais de quatro anos, por via de um projeto denominado 
Rede de Cooperação pela Segurança e Sustentabilidade (RCS2), para articular 
e discutir assuntos de interesse coletivo e demandar junto ao poder público 
municipal a solução dos problemas levantados. Articulações para organização 
de discussões de forma presencial também são realizadas pelo grupo de 
WhatsApp que congrega pessoas físicas e representantes de organizações 
privadas, além de agente públicos nos temas correlatos.

A essência do grupo do RCS2 e o consequente grupo de WhatsApp é 
atuar de forma ativa e cooperativa para buscar soluções a problemas do dia-
a-dia da coletividade através do estabelecimento de articulações para ações 
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de intervenção e de transformação do campo social por via dos pressupostos 
que Cançado, Pereira e Tenório (2015) definem como dialogicidade e interesse 
bem compreendido. O grupo dialoga diretamente com a Polícia Militar e com 
Observatório Social de Belém, o primeiro como órgão público responsável pela 
segurança pública no bairro e o segundo como organização intermediária para o 
diálogo com outros órgãos de governo, como a Secretaria Estadual de Segurança 
Pública. Destaque-se, todavia, que ainda fazem parte do grupo a Arquidiocese 
de Belém, a Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Integrantes do 
Ministério Público e do Poder Judiciário do Estado do Pará - Coimppa e a 
Cooperativa Social de Trabalho Arte Feminina Empreendedora - Coostafe, o que 
demonstra, na prática, o envolvimento do setor público e da área empresarial.

O RCS2 representa uma conexão entre ação pública, adoção e difusão 
tecnológica, e novas posturas de recepção de demanda e estratégia de ação dos 
órgãos públicos ligados à segurança. Isso implica em uma mudança cultural no 
relacionamento entre organizações públicas de segurança e a sociedade local.

Os exemplos de Correa e Albuquerque (Capítulo 6) e Rodrigues  
et al (Capítulo 7) nos direcionam para o entendimento de que propostas de 
inovação social aliadas ao uso de novas tecnologias são importantes para 
mudanças de e em organizações públicas no sentido operacional, dialógico 
e de comportamento democrático. Trata-se de instituir o que Pineda, Pardo 
e Abellán (Capítulo 8) chamam de um método de inovação que envolve uma 
rede plural de atores que dão aos cidadãos um papel fundamental. Em última 
análise, a oferta de serviços públicos adaptada à demanda, necessidades e 
expectativas da população. 

Com efeito, este tipo de inovação, segundo Pineda, Pardo e Abellán 
(Capítulo 8), se relaciona diretamente com as visões de que os cidadãos 
devem ter um papel ativo e empoderado e que o Estado e suas instituições 
precisam notadamente agir como facilitadores para que eles exerçam esse 
papel. Na verdade, de acordo com Torfing (2016), inovação em estruturas 
de governança abrem espaço para que cidadãos, empresas e organizações 
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não governamentais passem a também fazer parte do design de políticas e 
prestação de serviços públicos.

De forma particular, Pineda, Pardo e Abellán (Capítulo 8) analisam a 
instituição do orçamento participativo como uma inovação pública ocorrida 
nos anos 1990 no Brasil, precisamente na cidade de Porto Alegre, e que no 
decorrer dos anos foi se difundindo para várias cidades brasileiras e depois para 
outras cidades de fora do país. Segundo os autores, o orçamento participativo 
tomou um significado inédito em nível de democracia deliberativa e se tornou 
uma inovação pública de alto reconhecimento público nacional e internacional. 
Entretanto, a partir da circulação da inovação do orçamento participativo ao 
longo do tempo de um município para outro, de uma instituição para outra, 
a mesma é apropriada com conteúdo ideológico e projeto político diferente 
de sua proposição original. A mesma amplia sua perspectiva inicial de 
democracia deliberativa para ser, também, um instrumento de controle social, 
combate a corrupção e luta contra a pobreza. Esta ampliação e maleabilidade 
que permitiu a difusão da inovação fez com que, conforme Pineda, Pardo e 
Abellán (Capítulo 8), em algumas experiências o orçamento participativo se 
convertesse em uma política pública tecnocrática e vazia de conteúdo e, em 
outros casos, possibilitando reforçar o clientelismo em vez de robustecer a 
efetiva cidadania. Assim, os autores demonstram que a difusão da inovação 
pública para realidades diferentes a qual ela foi construída pode levar a perder 
seu significado e objetivo e ser apropriada de forma diversa e até mesmo 
contrária aos seus próprios princípios.

Apesar de sua longa história, a participação social como forma de garantir 
a cidadania, permitir a aproximação das demandas sociais às instituições de 
governo e, ainda, a efetividade das políticas públicas tem sido questionadas 
por discursos dominantes que Martins et al (Capítulo 9) chamam de mitos, 
quais sejam: (a) para se alcançar a qualidade deliberativa nos espaços de 
participação é necessário capacitação técnica dos partícipes; (b) a composição 
igualitária entre atores de diferentes setores (sociedade civil, Estado e mercado) 
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em espaços formais de participação garante condições justas e (c) o próprio 
processo de decisão empodera os espaços participativos e o retroalimenta. 
Entretanto, segundo os autores, esses discursos apenas contribuem para 
desconstruir a proposta original de mecanismo de participação, impondo 
limites à inovação no processo de gestão das políticas públicas.

Martins et al (Capítulo 9) discutem os mitos construídos sobre a 
participação a partir de pesquisa realizada sobre conselhos de políticas 
públicas, particularmente sobre conselhos de saúde, tendo como referência o 
conselho municipal de saúde de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais. 
Os conselhos enquanto esfera pública formal de participação social são 
considerados por Avritzer (2008) como espaços diferenciados de democracia 
deliberativa ao incluir cidadãos e organizações da sociedade civil junto com o 
governo no processo de tomada de decisão de questões de interesse público, 
embora seus arranjos de formação sejam diferenciados a depender do setor 
social e do território (no caso brasileiro, municípios) onde operacionalizam.

Ao discutir cada um dos mitos, Martins et al (Capítulo 9) demonstram 
parte da dinâmica de implementação da então inovação pública ocorrida 
no Brasil a partir da Constituição de 1988 que instituiu vários conselhos 
setoriais como forma de criação de espaços de diálogos sociedade-governo, 
democracia deliberativa e tomada de decisão coletiva de problemas que 
afetam a vida das pessoas. Entretanto, em sua dinâmica de implementação, 
os conselhos acabaram por assumir, também, o papel de controle social e 
accountability o que, de certa forma, mudou parte de sua essência e objetivos, 
sobretudo, de caráter político. 

Na seara de tecnocracia que, por exemplo, surge o mito da necessidade 
de capacitar os representantes da sociedade civil para a participação sob o 
argumento de que os mesmos não tem capacidade de decifrar as informações 
que lhe são postas para tomada de decisão. Nesta mesma seara que são 
enfatizados outros mitos como o de que a composição paritária do conselho 
entre representantes do governo e da sociedade civil é suficiente para 
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promover a democracia e que a própria abertura para participação social 
nos conselhos já determina o empoderamento social. Em outros termos, é 
a tecnocracia estatal que cria ambientes para a emergência que Martins et al 
chamam (Capítulo 9) de mitos. 

Da mesma forma que a participação entrou no mainstream de 
proposições para nova governança pública, outros temas também emergiram 
como requerimento da sociedade para controle social, accountability, 
acompanhamento de políticas públicas e da própria apropriação de informações 
para que o cidadão possa contribuir com o Estado, via participação, na 
consecução de seus objetivos. Um desses temas de grande relevância é o da 
transparência pública, tema esse que se entrecruza com ética, conformidade 
legal, efetividade pública, dentre outros.

A transparência pública tem uma longa história como componente 
fundamental para a responsabilidade democrática e para gestão da coisa 
pública. Em princípio, o maior requerimento é para que os governos em 
suas diversas escalas territoriais demonstrem como os governantes estão 
atuando para alcance dos objetivos propostos em seus planos de governo e de 
desenvolvimento e, principalmente, na administração dos recursos públicos.

Na Europa a discussão sobre transparência é mais antiga, mas no Brasil 
ela começa a ser debatida a partir da Constituição Federal de 1988 e com 
iniciativas concretas a partir de 1998 com o Portal de Contas Públicas instituído 
pela lei federal 9.755, conforme nos diz Soares Júnior e Ferreira (Capítulo 
10). Todavia, segundo os mesmos autores, a discussão sobre transparência só 
toma força em 2011 com a lei federal 12.527 popularmente conhecida como 
a lei de acesso à informação. Desde então os governos federal, estadual e 
municipal passaram a criar mecanismos de promover a transparência pública 
apresentando-se, assim, para o caso brasileiro, como uma inovação pública.

A transparência pública também foi potencializada com o avanço 
tecnológico e o advento da internet e assumiu, segundo Soares Júnior e 
Ferreira (Capítulo 10), aportando-se em Secchi (2009) duas perspectivas e 
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temporalidades. A primeira relacionada à abordagem da nova gestão pública 
que preocupava com a produtividade e eficiência na prestação do serviço 
público e com o acompanhamento no uso dos recursos. E a segunda, vinculada 
a agenda da nova governança pública em que a transparência contribui para 
accountability para consolidação da democracia. Assim, a transparência se 
vincula à inovação em governança pública.

Considerações finais: o que aprendemos com a discussão sobre inovação 
social e pública?

Inovação social e inovação pública são importantes constructos teóricos 
e práticas sociais a serem consideradas em qualquer sociedade de base 
democrática que busque implementar efetivamente a lógica de desenvolvimento 
sustentável em suas múltiplas dimensões. Ambos os constructos fazem parte 
da realidade social há muito tempo, mas somente nos últimos anos têm 
sido considerados com mais atenção, seja pelo mundo acadêmico, seja pelas 
organizações nacionais, internacionais e multilaterais que tem como princípio 
a implementação do desenvolvimento sustentável.

Como dito em outra parte deste capítulo, inovação social e inovação 
pública possuem constructos próprios, todavia se entrecruzam, na prática, em 
vários momentos. Isto porque há vários problemas sociais de grande espectro 
que buscam ser respondidos tanto por iniciativas inovadoras da sociedade 
como por novas ações e práticas de Estado: combate à pobreza, geração de 
trabalho e renda, aperfeiçoamento democrático, igualdade de gênero e gestão 
de recursos naturais são alguns exemplos de amplo espectro que requerem, 
permanentemente, ações e práticas inovadoras. Mas há, também, iniciativas 
territorialmente estabelecidas que são constituídas de inovações com 
capacidade de mudança no território onde foram concebidas e até, em alguns 
casos, trasladados para outros territórios.
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Pode-se afirmar que tanto sob a abordagem da inovação social quanto da 
inovação pública, a inovação assume características que lhe possam adjetivar 
como processual, incremental, de cunho adaptativo à realidade, de resiliência 
ou mesmo transformadora. 

Vários são os aprendizados que emergem das experiências apresentadas 
nos capítulos que compõem esse livro, sejam de caráter teórico-reflexivo, sejam 
de cunho prático. Aqui apenas sumarizamos alguns desses aprendizados:

1- Inovações sociais quando territorialmente estabelecidas podem exercer 
mais fortemente um papel transformador para grupos sociais locais, 
todavia ainda se tem predominância de inovações como adaptações e 
resiliência da estrutura social posta; 

2- Inovações sociais emergidas em territórios específicos carregam em si 
uma grande carga da estrutura social, ambiental e cultural local e são 
importantes para reprodução social de grupos sociais vulneráveis e de 
populações tradicionais;

3- Inovações sociais que buscam contribuir na solução de problemas de 
grande espectro são mais efetivas quando ascendem para o nível de Estado 
e, principalmente, quando se transformam em políticas públicas;

4- Inovações transformadoras que contribuem para o desenvolvimento por 
dentro do sistema social ocorrem mais fortemente quando emergem no 
contexto da sociedade;

5- Inovações sociais são as maiores condutoras à emergência de inovações 
públicas, sobretudo em questões sociais mais críticas e resultantes do 
processo contraditório de desenvolvimento;

6- O Estado, de certa forma, operacionaliza muitas inovações sociais propostas 
pela sociedade e as adaptam e aperfeiçoam para sua implementação, 
transformando-as em inovação pública;

7- Há, todavia, inovações públicas que induzem a inovações sociais, embora, 
em muitos casos, haja possibilidade dessas inovações emergidas no âmbito 
do Estado serem cooptadas por elites locais ou setoriais;
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8- O processo de scaling up da inovação social para inovação pública tem 
grande probabilidade de modificar a essência da inovação social proposta;

9- Da mesma forma, em contexto de translado da inovação pública de um 
território para outro, ou mesmo de um nível de governo para outro, a 
possibilidade de mudar sua essência é significativa, o que facilita a 
apropriação da inovação para um caráter instrumental;

10- Inovação pública centrada na abordagem da nova administração pública 
tem um caráter predominantemente instrumental e tecnicista;

11- Inovação pública centrada no approach da governança pública se aproxima 
mais aos anseios, desejos e necessidades da sociedade;

12- Inovação pública emergida em esfera pública não estatal e centrada em 
maior diálogo entre sociedade e Estado conjuga maiores componentes 
inovativos para aperfeiçoamento democrático e tomada de decisão coletiva.

As reflexões e aprendizados aqui apresentados abrem agendas para 
novas pesquisas e merecem discussões próprias baseadas na análise de novos 
casos.
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