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1. PARA ALÉM DAS FRONTEIRAS 
DA ESPECIALIZAÇÃO: PONTES 
ANALÍTICO-TEÓRICAS 
ENTRE MOVIMENTOS 
SOCIAIS E INSTITUIÇÕES 
PARTICIPATIVAS NO BRASIL 
EM CONTEXTO DE MUDANÇAS

Debora Rezende de Almeida1

Monika Dowbor2

Introdução

Nas últimas décadas, o debate sobre democracia e participação 
no Brasil se sofisticou, superando a literatura da transição e seu foco 
no reestabelecimento da competição entre elites como central para 
a passagem do autoritarismo à democracia (STEPAN, 1988; LINZ; 
STEPAN, 1996), ao dar maior relevo aos atores sociais nesse pro-
cesso (AVRITZER, 2002). O reconhecimento de que novos atores 
e formas de ação coletiva entravam em cena, com potencial para de-
mocratização do Estado e de suas práticas políticas, permitiu, igual-
mente, fugir de uma visão negativa da cultura política da região que, 
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Grupo Repensando as relações sociedade e Estado (RESOCIE/UnB) e uma das coordenadoras da 
Área Temática de Participação Política da Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP).

2  Doutora em Ciência Política pela USP, professora no Programa de Pós-graduação em Ciências 
Sociais da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e pesquisadora do Centro Brasileiro 
de Análise e Planejamento (Cebrap). 
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apesar de apontar para o aspecto societal e cultural, resultava em 
grande desconfiança a respeito da democratização do Estado e do 
surgimento de instituições fortes (SADER, 1988; O’DONNELL, 
1994). A participação foi fundamental para a democratização em 
dois momentos. Primeiro, quando os atores sociais, vinculados a 
uma noção de poder popular e consciência crítica em relação ao 
Estado, questionaram as bases autoritárias do Estado (TEIXEIRA, 
2013). Segundo, quando os atores coletivos passaram a adentrar as 
instituições estatais propondo democratizá-las, por meio da defe-
sa da participação no ciclo de políticas públicas relacionadas com 
direitos sociais (TATAGIBA, 2005). A atenção a esse fenômeno 
permitiu suplantar as bases teóricas que viam contradição entre mo-
bilização social e institucionalização (AVRITZER, 2002).

Desse modo, a partir de uma ligação orgânica entre mudanças 
empíricas e desenvolvimento analítico para dar conta dessas trans-
formações, os estudos sobre participação política no Brasil apresen-
taram caminhos analíticos sui generis influenciados por três marcos 
da Constituição de 1988: i) o surgimento de um padrão distinto de 
interação Estado e sociedade, ii) os novos marcos dos direitos so-
ciais e iii) a institucionalização de mecanismos participativos. Nessa 
direção, nossas categorias foram forjadas e adaptadas para entender 
os contextos institucionais, primeiro no interior das instituições partici-
pativas, doravante IPs, e depois para lançar luz sobre os distintos re-
pertórios de interação dos movimentos sociais e organizações civis 
com o Estado e a institucionalização de suas demandas em diversos 
subsistemas de políticas públicas. 

Nos últimos anos e, mais fortemente, desde os protestos de 
junho de 2013 e o impeachment presidencial em 2016, a esfera pú-
blica foi tomada por um sentimento de insatisfação generalizada, 
expansão de protestos e diversificação das dinâmicas organizacio-
nais e interativas dos movimentos, fenômenos que tensionam dire-
tamente os três marcos pós-redemocratização apontados acima. Ao 
mesmo tempo, as distintas formas de interação Estado e sociedade, 
a institucionalização da participação e a paulatina consolidação dos 
direitos sociais são postas em xeque, por exemplo, a partir de me-
didas que afetam o financiamento de políticas sociais, como a EC 
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95/2016, que altera o regime fiscal do país, ou de posicionamentos 
políticos contrários à participação e ao ativismo, expressos publi-
camente pelo presidente Jair Bolsonaro. Nesse sentido, o processo 
de construção democrática (DAGNINO, 2002), marcado por um 
padrão de relação Estado e sociedade conflituoso, ao mesmo tempo 
que orientado por momentos de colaboração e partilha de poder 
entre movimentos sociais – identificados com o espectro político de 
centro e esquerda – e atores estatais, parece agora interrompido, em 
vias de desconstrução e/ou enfraquecimento. 

Desse modo, estamos diante de uma conjuntura que interpela 
nossos pressupostos analíticos, bem como as bases sob as quais se 
construíram nos últimos 40 anos os padrões de interação Estado e 
sociedade. O fantasma da fraqueza das instituições democráticas no 
país voltou a espantar. Mas, ao invés de voltarmos às teses antigas que, 
como bem argumentam Mendes e Inácio no capítulo 13 dessa cole-
tânea, não dão conta de explicar as especificidades de nossas institui-
ções, propomos que o acúmulo no campo de estudos da participação 
política seja inspiração para as leituras futuras. Para compreender de 
onde viemos e para onde vamos no campo da participação, este artigo 
apresenta cronologicamente o debate do caso brasileiro (1970-2018) 
e o diálogo estabelecido com as teorias internacionais que muniram 
a área de estudos com categorias analíticas e formas inovadoras de 
olhar para o fenômeno participativo. Argumenta que o contexto po-
lítico de institucionalização e desinstitucionalização de novas práticas 
e atores demanda a renovação dos sentidos da participação, para além 
da incidência dos movimentos sociais no processo decisório de polí-
ticas públicas. Deve-se considerar a emergência de novos processos 
participativos que defendem a incidência política no Estado e fora 
dele. Diante desse cenário, os próximos estudos podem se beneficiar 
de uma fertilização mútua entre as categorias, que tenderam a cami-
nhar de maneira separada a partir das distinções entre participação 
institucional e movimentos sociais. 

Vale ressaltar que processos de desinstitucionalização desafiam 
e desconstroem paradigmas, não possuindo conotação necessaria-
mente positiva ou negativa. Por exemplo, a desinstitucionalização da 
saúde mental no Brasil, em termos de rompimento com o padrão de 
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hospitalização, foi um fator importante para a recuperação da auto-
nomia e subjetividade dos indivíduos com sofrimento psíquico. No 
entanto, este artigo tratará de processos de desinstitucionalização a 
partir da ameaça ao princípio constitucional dos direitos sociais e 
da participação. Por um lado, esses processos podem ser acompa-
nhados de inovações nas formas de se institucionalizar demandas 
de movimentos sociais conservadores, por outro, da emergência de 
novas formas de reivindicar a política no campo progressista3. 

O capítulo está dividido em três seções. Primeiramente, des-
taca os três grandes momentos da literatura sobre participação no 
Brasil e suas adaptações teóricas e metodológicas. De um lado, as 
pesquisas foram direcionadas para os processos de produção de 
políticas públicas, especialmente no Executivo. De outro, houve 
adaptações e reformulações analíticas das abordagens desenvolvi-
das alhures para acompanhar os distintos momentos e intensidades 
de interações entre Estado e sociedade: via entrada dos movimen-
tos sociais e atores coletivos nas instituições participativas e a partir 
de distintas articulações no interior e fora do Estado. Em segundo 
lugar, discute a mudança de conjuntura política e os desafios para 
a agenda da participação, a partir da literatura de mudança institu-
cional/organizacional. Mostramos que o paradigma institucionalista 
e as leituras pragmatista e relacional, desenvolvidas pelos estudos 
sobre interação movimentos sociais e o Estado no país, nos ajudam 
a compreender os processos concomitantes de institucionalização e 
desinstitucionalização.

Em seguida, argumentamos que a Ciência Política nacional, 
diante da premência de entender as instituições participativas e os 
processos de institucionalização de demandas dos movimentos, foi 
marcada por uma especialização empírica e teórica sem muitos pon-
tos de contato entre ambas as literaturas. Sugerimos que a agenda fu-
tura pode se beneficiar da mútua fertilização entre suas categorias de 

3 Entendemos conservadorismo versus progressismo como contrapontos, tal qual apresentado 
por Bobbio, no Dicionário de Política: “o conservadorismo existe só porque existe uma posição 
progressista” (2007, p. 243). Enquanto o conservadorismo visa a tradição, os costumes e a 
manutenção do status quo como parâmetro de organização da sociedade, o progressismo está 
associado à reforma e secularismo, com bandeiras diversas ligadas aos direitos. 
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análise e avançar em direção à construção de olhares múltiplos para 
as interações socioestatais, tanto por meio das instituições quanto 
fora delas. Em especial, categorias relativas aos repertórios de inte-
ração, aos encaixes institucionais e domínios de agência, subsistemas 
e regimes de políticas, articulação sistêmica e representação, contri-
buem para compreensão do duplo fenômeno de entrada de novos 
modelos e atores participativos e saída de outros, ou mesmo de con-
vivência entre eles. Ademais, adaptações e inovações precisam ser 
realizadas para dar conta de uma modalidade de participação não 
institucional, cada vez mais frequente e demandada pelos atores. 

Participação política e seus estudos: uma 
ecologia conceitual e analítica

A participação política é campo amplo de estudos, pois envolve 
desde o engajamento individual nas diferentes modalidades partici-
pativas, geralmente coberto pelos estudos comportamentalistas, até 
o engajamento de atores e grupos da sociedade civil e movimentos 
sociais em modalidades institucionalizadas e não institucionalizadas 
de interação com o Estado (ALMEIDA, 2018). Este capítulo exa-
mina os avanços teóricos e metodológicos dos estudos sobre par-
ticipação e movimentos sociais, argumentando que caminharam 
de maneira disjuntiva, embora tratassem de um mesmo fenômeno, 
quando considerado em sua amplitude, a saber, a atuação de ato-
res sociais em arenas de participação, intermediação e representação 
(SANTOS; PEREZ; SZWAKO, 2017).  Vale notar que a separação 
dos objetos de estudo em alguma medida obedece a divisões cro-
nológicas, considerando os temas e teorias mais em evidência em 
determinados períodos. Sugerimos que a produção pode ser dividida 
em três grandes momentos, que levam em consideração as arenas e 
atores envolvidos, as categorias de análise e os níveis de enfoque dos 
estudos. O primeiro momento esteve voltado à análise da pressão 
dos movimentos sociais e sociedade civil ao final do regime militar 
e durante a transição democrática (1970-1980); o segundo engloba 
duas décadas de debates (1990-2010), cujo foco central foram as IPs; 
e, o terceiro (2010-2018), apresenta um declínio da aposta da parti-
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cipação nas IPs, embora haja diversificação do conhecimento com 
a expansão de experiências no nível nacional, e se direciona para a 
renovação das teorias dos movimentos sociais e as inovações nas 
suas práticas no que tange à maior interação com os governos do 
Partido dos Trabalhadores. Ademais, nesses momentos, as pesquisas 
direcionam o olhar para processos participativos em diferentes níveis 
de governo, bem como inovam em suas estratégias metodológicas.

Grande parte da literatura dos anos 1970 e início dos 1980 
descreveu os movimentos sociais, observando-os pelo prisma da 
capacidade autônoma de ação e identidade, mobilização popular e 
recusa da interação com o Estado, que era considerado patrimonia-
lista, corrupto e autoritário (JACOBI, 1980; BOSCHI, 1987). Foram 
privilegiadas análises das mais variadas formas de protesto como 
quebra-quebra, invasão de terrenos, mobilizações nos bairros etc., 
isto é, ação coletiva de caráter reivindicatório, contestatório e de 
ampla mobilização, desenvolvida fora dos poucos canais existentes 
de acesso ao Estado. Participar era categoria nativa da prática dos 
atores sociais, com conteúdo emancipatório das camadas populares, 
vinculado a uma noção de poder popular com forte adesão ao ideá-
rio da participação direta ou agência dos atores para transformação 
da sociedade, acesso aos recursos públicos e efetivação dos direitos 
(GURZA LAVALLE, 2011; TEIXEIRA, 2013). Essas ênfases mar-
cam a entrada triunfal de autores estrangeiros, como Alain Touraine 
e Alberto Melucci, que passam a ser referências teóricas básicas do 
viés cultural que dominava então os estudos sobre movimentos so-
ciais no continente europeu naquela época. Iluminava-se a potência 
inovadora e democratizante contida naqueles novos modos popula-
res de mobilização, sem que as análises acompanhassem as transfor-
mações no sistema político-institucional então em distensão. 

Quando houve a diminuição das formas disruptivas de mobiliza-
ção, na medida em que se abriram novos canais de interação e inter-
locução com o Estado, a partir do fim de bipartidarismo e da vitória 
da oposição nas eleições ainda no regime militar, as relações entre 
os movimentos e o Estado foram registradas por essa literatura por 
meio de categorias como refluxo, cooptação, clientelismo e corpora-
tivismo (TELLES, 1987). Tratou-se mais de uma avaliação normativa 
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do que de resultados de pesquisas propriamente ditas, visto que os 
movimentos deixaram de ser maciçamente estudados (CARDOSO, 
1983), a não ser por grupo pequeno de pesquisadores que aponta-
va para a importância de se analisar essas interações para além de 
categorias dicotômicas. Trata-se de um conjunto restrito de textos 
produzidos, marginais em termos de volume de produção em rela-
ção à abordagem preponderante e por não terem se configurado em 
uma nova vertente teórica sobre os movimentos sociais naquele mo-
mento (PAOLI, 1995; TELLES, 1987; BOSCHI, 1987; CARDOSO, 
1984; BOSCHI; VALLADARES, 1983; JACOBI, 1980).  

À guisa de exemplo, traremos aqui o trabalho de Boschi “Arte 
da Associação: Política de Base e Democracia no Brasil”, de 1987, 
tendo em vista sua importância na introdução da temática da insti-
tucionalização e da relação entre os movimentos sociais e as institui-
ções políticas.  Seu foco teórico recai nas interações entre o Estado 
e a sociedade e sua análise é guiada pelo esforço de entender de 
que maneira os movimentos sociais – como aqueles que contestam 
a eficácia dos canais institucionais existentes para o processamen-
to de demandas –, contribuem para a democratização das práticas 
sociais, de um lado, e conseguem atingir seus objetivos, de outro.  
Para entender isto, o autor observa o grau e os limites da abertura 
institucional do Estado, a capacidade das coletividades de remodelar 
as instituições e consolidar canais duradouros de participação e re-
presentação de interesses e as transformações internas nos próprios 
movimentos (BOSCHI, 1987). 

Ainda que não explicite seu conceito de institucionalização, 
depreende-se das suas proposições uma chave analítica importante 
que será retomada nos estudos dos anos 2010. A institucionalização 
dos movimentos pode ser desdobrada, mostrava Boschi, em dois 
componentes: um que visa à construção de canais de representa-
ção; outro, à interação institucionalizada, e os dois pressupõem o 
aproveitamento da estrutura institucional existente, como partidos 
ou sindicatos, e/ou criação de novos canais e espaços. A ênfase do 
autor recai nas relações dos atores dos movimentos com os parti-
dos, achado mais evidente do trabalho de campo, as quais provoca-
ram cisão e fragmentação nos movimentos. A parte da construção 
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de novas mediações foi deixada subdesenvolvida, justificada pela 
centralização do processo de decisão política no Estado brasileiro 
da época (BOSCHI, 1987, p. 167), e a construção do canal de re-
presentação próprio ficou como uma possibilidade para o futuro 
(BOSCHI; VALLADARES, 1983).   

Assim, o debate acadêmico que trouxe o lado popular e a ên-
fase no repertório de protestos nos anos 1970 se arrefeceu diante 
da crescente interação dos movimentos com a política institucio-
nalizada. A ênfase nas interações institucionalizadas dos movimen-
tos sociais com o Estado e outros atores sociais ganhou terreno 
na passagem da década de 1980 a 1990 e se instalou como o pris-
ma de análise. Vale notar que os processos de democratização na 
América Latina, de um lado, e a crescente crítica à inefetividade das 
instituições da democracia liberal, de outro, contribuíram para esta 
mudança de olhar no que tange às relações  Estado e sociedade 
em diferentes países. A participação deixaria de ser um dos proble-
mas da governabilidade (HUNTINGTON, 1975), para se tornar 
indispensável a ela, ganhando centralidade as inovações participa-
tivas em distintos continentes que propunham conectar participa-
ção cidadã com decisões sobre políticas (FUNG; WRIGHT, 2003). 
Destacam-se os Conselhos de Governança de bairro em Chicago, 
o Planejamento Descentralizado em Kerala, Índia, e os Conselhos 
Comunais na Venezuela. 

No Brasil, o Orçamento Participativo (OP), criado a partir de 
1989, seria uma das experiências participativas centrais a partir da 
década seguinte, responsável por mudar o olhar para a interação ins-
titucionalizada de movimentos e sociedade civil com o Estado. Ao 
lado do OP, os conselhos de políticas, inspirados em experiências 
nascentes de conselhos populares, especialmente na área da saúde 
na zona leste de São Paulo, materializaram os princípios constitucio-
nais da participação da comunidade na formulação, implementação 
e monitoramento de políticas públicas4, possibilitando a inserção 
institucional dos movimentos no Estado e o controle social do mes-

4  Especialmente nos capítulos da Constituição que tratam das políticas de saúde, educação e 
assistência social.
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mo (DAGNINO, 2001, p. 96). Autoras como Telles (1987), Paoli 
(1995) e Dagnino (2001) defendiam que, se o lado promissor dos 
movimentos passava pela democratização das relações na socieda-
de, pelo rompimento com a cultura autoritária e pela construção 
de uma nova cidadania, o âmbito da realização desse potencial se-
ria justamente os espaços de participação institucionalizada. Nesses 
espaços, os atores partícipes não estariam sujeitos diretamente ao 
legado cultural do passado, que marca relações em outros âmbitos. 
Dito de outra maneira, os movimentos sociais constituíam atores 
promissores ao trazer e reivindicar a inclusão dos que não eram con-
templados, ouvidos e vistos até então, mas esse caráter só podia ser 
efetivado em espaços munidos de pluralidade, publicidade e coletivi-
dade, os quais permitissem o reconhecimento dos outros como por-
tadores dos direitos (DAGNINO, 2001; ALVAREZ; DAGNINO; 
ESCOBAR, 2000; PAOLI; TELLES, 2000). 

Nos anos 1990 e 2000, as IPs ocupam os holofotes, guiando os 
estudos sobre participação e as categorias de análise para compreen-
são de seu funcionamento e potencial para democracia. Os signifi-
cados da participação também se alteram, de popular para cidadã, 
associada ao processo de formação das vontades coletivas com vistas 
a incidir nas decisões políticas e projetos sociais. Neste período, ocor-
re a diversificação dos atores sociais com a multiplicação de organi-
zações não governamentais (ONGs) e organizações civis que atuarão 
tanto na implementação de políticas e projetos em parcerias com 
governos em diferentes níveis quanto nas instituições participativas, 
notadamente conselhos de políticas e orçamentos participativos. 

A disseminação de espaços institucionais de participação foi 
responsável por operar uma grande inflexão nos estudos sobre 
participação. Inicialmente orientados pela aposta na democratiza-
ção do Estado e do processo de formulação de políticas públicas, 
os estudos apostaram em categorias como inclusão, controle so-
cial e partilha do poder decisório. Essas categorias são inspiradas na 
teoria da democracia participativa, cuja referência central é o livro 
“Participação e teoria democrática”, de Carole Pateman (1992), além 
de emergirem de pesquisas empíricas sobre experiências participa-
tivas em distintos países. Durante esta década, muito influenciadas 
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pelas experiências locais de conselhos de políticas e pela difusão do 
OP em várias cidades, as pesquisas se concentraram especialmente 
nos municípios, a partir de estratégias de estudo de caso que investi-
gavam a partilha de poder entre atores sociais e governamentais, nos 
momentos de debate e decisão. 

Nos anos 2000, continuamos a nomear o fenômeno partici-
pativo a partir da saliência com que nossos objetos empíricos se 
apresentavam na realidade, mas com maior sofisticação analítica. A 
disseminação de conselhos de políticas em diferentes áreas, para além 
daquelas previstas na Carta de 1988, e a indução governamental via 
legislação e normativos para expansão dos conselhos ligados a polí-
ticas sociais constitucionalizadas (GURZA LAVALLE; BARONE, 
2015), fizeram avançar os estudos sobre IPs em diferentes cam-
pos de pesquisa, especialmente nas ciências sociais (ALMEIDA; 
CAYRES; TATAGIBA, 2015). Quanto aos níveis de análise, os es-
tudos mantiveram o olhar para o local, incluindo em alguma medida 
o nível estadual. Os enfoques analíticos também se diversificaram. 
Apesar da continuidade da preocupação com as dinâmicas internas 
de participação, a operacionalização de ideais da teoria deliberativa, 
desenvolvidas alhures, fez avançar o debate no país, com indicação 
de variáveis e indicadores para medir a deliberatividade das IPs, por 
exemplo, presença ou não de debate, contestação, tipos de temas 
propostos e decididos (LÜCHMANN, 2002; AVRITZER, 2007a, 
2010; CUNHA; ALMEIDA, 2011). 

O olhar para os resultados da participação se intensificou, haja 
vista a desconfiança a respeito de sua efetividade. Como fatores 
explicativos, ou condicionantes da qualidade participativa, destaca-
vam-se o perfil dos atores, associativismo, comunidades de políticas, 
desenho institucional, vontade política e setor de política pública 
(WAMPLER; AVRITZER, 2004; FARIA, 2007; CÔRTES, 2002). 
Neste sentido, a categoria polissêmica de efetividade – deliberativa, 
participativa, representativa, decisória – foi avaliada. As análises que 
focaram nos resultados da participação no interior dos próprios es-
paços, no que tange às decisões sobre políticas públicas e ao controle 
e fiscalização do Estado, adotaram principalmente técnicas qualitati-
vas, como entrevistas e análise de conteúdo. Já as pesquisas sobre os 
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resultados externos às IPs, inicialmente orientadas pela opinião dos 
próprios participantes, inovaram na adoção de técnicas quantitati-
vas, por exemplo, estabelecendo correlações entre a presença de IPs 
e a gestão municipal de algumas políticas públicas (CUNHA, 2007; 
PIRES, 2011; PIRES; VAZ, 2010). 

Outra inovação analítica importante, a partir de meados da dé-
cada de 2000, será a categoria da representação política, responsável 
por introduzir um debate qualificador das diferentes modalidades 
participativas no país. As pesquisas bebem de fontes teóricas es-
trangeiras que questionam a insuficiência dos modelos participacio-
nistas e deliberacionistas para entender dinâmicas representativas, 
de um lado, e os limites das leituras que reduziram o conceito e a 
prática da representação à ideia de governo representativo, de ou-
tro (PARKINSON, 2006; REHFELD, 2006). Ao mesmo tempo, 
produzem análises com estatuto teórico próprio. Considerando que 
espaços de participação geram dinâmicas de representação e inter-
mediação, a necessidade de se atentar para formas de representação 
não eleitoral, geralmente lidas como essencialmente participativas, 
introduz no debate acadêmico dimensões analíticas não aventadas 
pelas antigas lentes. No Brasil, foi importante mostrar que as expe-
riências formais e institucionalizadas, ao contrário da maioria do de-
bate acadêmico internacional, não excluem completamente formas 
de autorização, embora limitadas, além do mais, os estudos vêm con-
tribuindo para o debate sobre accountability não eleitoral (AVRITZER, 
2007b; GURZA LAVALLE; ISUNZA, 2011; ALMEIDA, 2015; 
ISUNZA; GURZA LAVALLE, 2018; ALMEIDA, 2020). 

A partir da década de 2010, a multiplicação de instâncias partici-
pativas no nível nacional e a intensificação da interação entre Estado 
e movimentos sociais, desde a eleição presidencial de Lula, em 2003, 
inauguraram um novo momento nos estudos participativos. Há uma 
ampla alteração no campo da participação no país, do ponto de vis-
ta dos atores, arenas, formas de interação e categorias de análise. 
Embora a literatura sobre IPs perca a primazia, há diversificação 
neste campo de estudos e deslocamento para o nível nacional, espe-
cialmente com a multiplicação de conferências de políticas públicas 
em áreas diversas de direitos (PIRES, 2011) e a ampliação de con-
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selhos de políticas nacionais em áreas nunca cobertas, como direi-
tos LGBT e pessoas com deficiência. Neste campo, ampliam-se os 
estudos sobre efetividade, agora entendida a partir dos outputs pro-
duzidos pelas IPs5, e mantém-se o olhar para a efetividade delibera-
tiva, mas com inovações (GURZA LAVALLE; VOIGT; SERAFIM, 
2016). O giro sistêmico da teoria deliberativa, responsável por um 
deslocamento do olhar de experiências individuais e no nível micro 
para a articulação entre atores e arenas no nível macro encontrou 
terreno fértil no país (PARKINSON; MANSBRIDGE, 2012). As 
experiências institucionalizadas brasileiras em subsistemas de polí-
ticas têm gerado maneiras distintas de se aproximar do problema 
da efetividade deliberativa, uma vez que fatores como o desenho 
institucional e a circulação dos atores nos distintos espaços ganham 
relevância explicativa para a possibilidade de articulação entre atores 
e arenas (CUNHA; ALMEIDA, 2016; MENDONÇA, 2016). A in-
teração não seria meramente ocasional, mas estimulada por um sis-
tema institucionalizado de participação que conecta distintos níveis 
de deliberação e estes com o Estado. Além disso, os casos empíricos 
sugerem a relevância de uma perspectiva meso – deslocando o foco 
do sistema para os subsistemas deliberativos de políticas públicas – 
e fundada na análise de redes (SILVA; RIBEIRO, 2016). 

Mas a principal mudança no campo de pesquisas, desde o início 
da década, é a profusão de estudos sobre as interações entre mo-
vimentos sociais e o Estado, conforme apontado acima, que rom-
pem as barreiras analíticas entre ambos (ABERS; VON BÜLOW, 
2011; ABERS; SERAFIM; TATAGIBA, 2014; CARLOS, 2012; 
DOWBOR, 2012; SZWAKO, 2012; SILVA; OLIVEIRA, 2011; 
TATAGIBA; BLIKSTAD, 2011; ALONSO; COSTA; MACIEL, 
2007). Trata-se de uma agenda de pesquisa que retoma os estudos 
sobre movimentos sociais que estavam adormecidos no campo das 
ciências sociais no país desde a redemocratização, recuperando e 
reatualizando ideias já desenvolvidas por Boschi (1987) sobre a 
abertura do Estado e a capacidade das coletividades atuarem em 

5  Por exemplo, para medir outputs, avalia-se resultados a partir de resoluções produzidas por estes 
espaços, que pelo seu caráter formal teriam maior poder de incidência nas decisões sobre políticas 
tomadas pelo Estado. Anteriormente, estudava-se especialmente as atas das reuniões e o que elas 
registravam sobre o debate e as decisões (AVRITZER, 2007a; 2010).
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seu interior e com um conjunto de atores políticos. As intensas in-
terações entre os movimentos sociais e os governos petistas por 
meio das instituições impulsionam essa agenda a buscar novas an-
coragens teórico-analíticas6 diante da insuficiência da perspectiva 
dos Novos Movimentos Sociais focada nos aspectos socioculturais 
(TOURAINE, 1985; MELUCCI, 1985). Essa busca produz impor-
tantes diálogos com a literatura norte-americana principalmente fo-
cada, por sua vez, em dinâmicas contenciosas, entre movimentos e 
Estado (TARROW, 1998; MCADAM; MCCARTHY; ZALD, 2006; 
TILLY; TARROW, 2007), ao mesmo tempo que cria um conjunto 
de categorias nacionais. 

As categorias dicotômicas que, como mostramos, vigoraram na 
última onda de estudos de movimentos sociais dos anos 1980, como 
autonomia versus cooptação ou institucionalização versus mobilização, 
são matizadas pela adoção da mútua constituição, repertório de inte-
ração (ABERS; TATAGIBA; SERAFIM, 2014), ativismo (ABERS; 
VON BÜLOW, 2011), autoridade prática (ABERS; KECK, 2013), 
padrões de ação coletiva (CARLOS, 2012), encaixes institucionais 
e  domínios de agência (GURZA LAVALLE et al., 2019), regime e 
subsistemas políticos (ABERS; SILVA; TATAGIBA, 2018). 

O conceito de repertório de interação (ABERS; TATAGIBA; 
SERAFIM, 2014) contribui para a sistematização dos distintos ati-
vismos que borram as fronteiras entre Estado e sociedade (ABERS; 
VON BÜLOW, 2011). Nesse conceito, as performances contenciosas 
passam a coabitar com as táticas via instituições sem que se decrete 
a desmobilização ou cooptação de movimentos. Ao lado da partici-
pação institucional, ações como ocupação de cargos comissionados 
e contatos e negociações com os políticos (política de proximidade), 
são percebidos como repertórios dos movimentos. Outro ganho 
analítico foi incorporar ao repertório de interações e aos padrões 
de ação coletiva o caráter cooperativo ou colaborativo entre movi-
mentos e atores institucionais em torno da produção de políticas 
públicas (GIUGNI; PASSY, 1998; CARLOS, 2012). 

6  Vale destacar que o novo olhar analítico também foi direcionado para entender processos históricos 
de institucionalização de demandas de movimentos no Estado, como é o caso do movimento de 
saúde desde o período militar (DOWBOR, 2012).
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Para compreensão dos processos de institucionalização de polí-
ticas públicas passou a ser importante considerar como movimentos 
sociais e organizações pressionam o Estado a agir por meio de dis-
tintos repertórios, e como a interação socioestatal pode igualmente 
criar condições e capacidades estatais necessárias para a ação. Abers 
e Keck (2013) argumentam que o Estado precisa adquirir autoridade 
prática para desenvolver políticas públicas e, para isso, depende em 
larga medida de capacidades que não são exclusivas a ele, e que estão 
presentes em outros atores e organizações. Organizações não estatais 
também podem desenvolver autoridade prática, quando desenvol-
vem capacidades para resolução de problemas e conseguem mobili-
zar o reconhecimento público e dos principais tomadores de decisão.

Ademais, o retorno para formas de interação diversificadas entre 
Estado e movimentos sociais foi responsável por reavivar uma cate-
goria importante do primeiro momento de estudos, a saber, a noção 
de ativismo. Ela deixa, contudo, de ser categoria a explicar ações ex-
trainstitucionais, para vislumbrar formas de ativismo institucional, 
juntando duas categorias até então impensadas dentro de um marco 
de compreensão, de um lado, dos movimentos sociais como agentes 
de contestação ao Estado e, de outro, da autoridade estatal como 
resultante exclusivamente do monopólio da coerção e da autoridade 
de júri concedida por normas e mecanismos autorizativos. Para além 
do ativismo que ocorre quando movimentos sociais constroem re-
des dentro da burocracia (ABERS; TATAGIBA, 2015), a literatura 
recente começa a discutir o ativismo como categoria que não é ex-
clusiva da ação dos movimentos, mas envolve ação criativa e contes-
tatória também por parte de atores estatais (ABERS, 2019). Neste 
sentido, os estudos sobre ativismo se beneficiaram de uma agenda 
de pesquisa paralela responsável por descortinar a heterogeneidade 
estatal, sem fronteiras definidas em relação à sociedade (MIGDAL, 
2001). Na prática, existem múltiplas partes e fragmentos e diversas 
alianças e coalizões entre Estado e sociedade que desafiam a demar-
cação restrita entre o Estado que faz as regras e a sociedade que é 
simplesmente recipiente das mesmas. 

Para além de vislumbrar as ações extrainstitucionais e institucio-
nais dos movimentos, seria importante diferenciar a capacidade de 
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os atores influenciarem nos processos decisórios. A abordagem de 
domínio de agência busca fazer esta distinção ao mirar para os pro-
cessos de institucionalização de médio alcance (GURZA LAVALLE 
et al., 2019). Dela faz parte o conceito de encaixes, definidos como 
sedimentações institucionais de processos de interação socioestatal 
(instrumentos, regras, leis, programas, instâncias, órgãos) e por meio 
dos quais atores sociais tornam-se bem-sucedidos em influenciar 
de modo mais perene as instituições políticas a seu favor (GURZA 
LAVALLE et al., 2019, p. 30). Este conceito, emprestado da neoins-
titucionalista Theda Skocpol (1992), ilumina os pontos de acesso 
aos processos decisórios, abertos pelo Estado ou construídos pelos 
próprios atores, com a importante característica de serem finitos no 
tempo. O ator bem-sucedido no encaixe, pode ser desencaixado em 
outro momento e outro ator pode ocupar esse espaço. Para evitar 
esta instabilidade, os atores procurariam criar, portanto, o domínio 
para sua agência, definidos como configurações de encaixes insti-
tucionais articulados vertical e horizontalmente que favorecem sua 
capacidade de agir. A construção de domínio de agência implica 
o reconhecimento da legitimidade de um dado ator coletivo, bem 
como a concentração de recursos e ações em seu benefício, com 
a consequente exclusão parcial ou total de concorrentes. Ou seja, 
trata-se de institucionalização por meio da qual os atores buscam 
tornar sua atuação mais perene no Estado. 

Por fim, as interações socioestatais são compreendidas para 
além da estrutura de oportunidades políticas ou contexto políti-
co, ambos conceituados como circunstâncias exógenas à ação dos 
próprios atores.  Abers, Silva e Tatagiba (2018), partindo da pers-
pectiva relacional e pragmática da ação, rompem com a separação 
entre contexto e movimentos. Os movimentos sociais, argumentam 
os autores, estão inseridos nas relações de interdependência com 
os diversos atores e instituições com os quais estão em interação 
cotidiana. Para captar essa realidade, sugerem então o conceito de 
estruturas relacionais e apontam para duas delas como importantes 
para análises de movimentos sociais e políticas públicas: a de regime 
político, entendido como “configuração das relações entre os atores 
politicamente relevantes, a qual condiciona o acesso às discussões 
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e decisões governamentais”,  e os subsistemas de política pública, 
definidos “como configurações de poder específicas a cada setor de 
política pública, que conferem aos movimentos sociais diferentes 
condições de acesso e influência”7 (ABERS; SILVA; TATAGIBA, 
2018, p. 17). As mudanças tanto no regime quanto no subsistema 
de políticas seriam resultado da interação entre atores com visões 
distintas de mundo e da mudança na correlação de forças entre eles. 
Assim como na noção de encaixes e desencaixes, a estrutura relacio-
nal impactaria na capacidade de os movimentos influenciarem no 
processo decisório. 

O saldo de aproximadamente quatro décadas de interação en-
tre teorias e o caso brasileiro, no que tange à ação de movimentos 
sociais e organizações civis em sua interação com o Estado, é posi-
tivo tanto na diversificação das experiências cobertas, quanto no de-
senvolvimento teórico-analítico. No estudo das IPs, saímos de uma 
leitura microfocada nos espaços e interação entres os atores que as 
compõem, para uma compreensão sistêmica do fenômeno da efeti-
vidade deliberativa e participativa. Integramos os estudos sobre as 
instituições participativas no debate mais amplo da representação – 
além da simples complementaridade com o governo representativo 
–, incluindo ainda como condicionantes de sua capacidade de incidir 
nas políticas públicas sua interação com o sistema político – partidos, 
Legislativo e burocracia. A renovação dos estudos dos movimentos 
sociais foi responsável por descortinar um mundo mais amplo de 
interações socioestatais, inclusive introduzindo a preocupação com 
os processos de institucionalização, que habitam os estudos neoinsti-
tucionalistas, e a reconfiguração do Estado e da sociedade civil, esta 
última aventada nos estudos iniciais sobre a necessidade de atentar 
para a transformação dos movimentos. Esses desenvolvimentos 
serão centrais para compreensão da participação em novo cenário 
político e, consideramos, podem ter influências mútuas nos estudos 
sobre interação Estado e movimentos. Porém, esse caminho está por 

7  Os autores reconhecem que a questão do regime político esteve presente, de alguma maneira, 
nas noções de vontade política que pautaram o debate das IPs, bem como a ideia de subsistemas 
foi uma dimensão importante nos estudos que se voltaram para áreas específicas de setores de 
políticas. Contudo, em ambos os casos as dimensões operam como algo exógeno e não relacional.
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ser trilhado. Na última década, a agenda de pesquisa que envolveu 
vários dos pesquisadores antes focados nas IPs, ao invés de operar de 
maneira complementar acabou por se desenvolver separadamente, 
gerando uma divisão no campo de estudos da participação com dois 
efeitos. De um lado, foi responsável por fazer recordar os limites da 
categoria participação voltada apenas para certo tipo de dinâmicas 
institucionalizadas, a saber, as IPs. De outro, acabou levando a uma 
semântica ao mesmo tempo divisionista do campo, na medida em 
que os estudos sobre fenômenos como protestos e interação insti-
tucionalizada entre movimentos e Estado passaram a não ser mais 
identificados com o campo acadêmico da participação. 

Diante do contexto político atual pouco afeito à participação, 
em seu sentido ampliado, coloca-se como desafio compreender em 
que medida as categorias desses dois campos e a possível mútua 
fertilização entre elas podem explicar as distintas formas de intera-
ção Estado e sociedade, do ponto de vista dos processos não só da 
institucionalização, mas também da desinstitucionalização agora em 
curso. Antes, será necessário, refletir sobre como ocorrem as mu-
danças institucionais que podem afetar a participação. 

Contexto político, institucionalização e 
desinstitucionalização

Nas seções anteriores pudemos acompanhar uma série de ca-
tegorias que contribuem para descrever e explicar diversas facetas 
da institucionalização de movimentos e suas demandas no Estado. 
Por um lado, essas lentes analíticas foram desafiadas na medida em 
que, desde junho de 2013, os protestos e ocupações começaram a 
movimentar as ruas e outros espaços públicos, questionando por di-
versos motivos e orientações ideológicas a interação dos movimen-
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tos com o Estado8.  Por outro, começaram a ocorrer mudanças no 
sentido de enfraquecimento e extinção de certas instituições desde 
o impeachment da presidenta Dilma, as quais encontraram no Decreto 
n. 9.759/20199 a máxima expressão deste projeto anti-participativo. 
Assumindo aqui uma postura normativa – a de estudar instituições 
e atores que têm buscado ampliar a democracia e os direitos – nos 
pareceu importante chamar esse processo de desinstitucionalização, 
nos perguntando sobre a capacidade analítica dos conceitos apre-
sentados antes para entender os processos da institucionalização 
para a reflexão desse novo fenômeno. Para ancorar essa discussão, 
recorremos à literatura sobre desinstitucionalização e, no sentido 
mais amplo, a sobre as mudanças institucionais. 

Tomamos aqui dois caminhos possíveis oferecidos pela literatura. 
O primeiro vai ao encontro dos neoinstitucionalistas históricos que 
trabalham com a mudança institucional. O segundo traz a discussão 
sobre a desinstitucionalização no interior da sociologia organizacio-
nal. Os dois paradigmas serão contrastados com visões de mudança 
que envolvem a agência dos atores e sua ação criativa. Levando em 
consideração a continuidade das instituições no tempo inscrita na es-
sência do conceito, a pergunta que fizemos para essa sintética revisão 
é: O que explica as mudanças que resultam no desmonte, revogação 
ou extinção de instituições? Queremos refletir sobre como as insti-
tuições mudam e sobre as variáveis que explicam a desinstitucionali-
zação, argumentando que é essencial para avaliar tanto a capacidade 
dos movimentos e organizações continuarem a incidir nas políticas 
públicas, como para observar as mudanças possíveis nas interações 
socioestatais. Afinal, o contexto político parece apontar para uma 
mudança de regime, tal como formulado por Abers, Silva e Tatagiba 

8  A partir de um campo denominado autonomista presente nos protestos, prega-se o anticapitalismo 
e antiestatismo, já no chamado campo patriótico, a crítica à participação não é central, mas aparece 
nas formas de questionamento dos governos petistas a respeito de um suposto “aparelhamento do 
Estado” de movimentos sociais e aliados partidários (ALONSO, 2017; DIAS, 2017). Nas ocupa-
ções de escolas, o retorno ao vocabulário da autonomia surge em meio a propostas de sociabilida-
des alternativas que buscam um modo de fazer política que não seja capitaneado por entidades ou 
pelo Estado – em alguma medida o veja como inimigo – e que não dependa de recursos públicos 
(TEIXEIRA, 2018).

9 O Decreto n. 9.759/2019 extingue um conjunto de conselhos, comissões, colegiados da 
administração pública federal, criados por meio de decretos, atingindo vários conselhos nacionais 
que envolvem a participação da sociedade civil.
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(2018), que afetará os subsistemas de políticas e a relação dos movi-
mentos com dinâmicas institucionais e extrainstitucionais. 

É preciso realçar que a estabilidade das instituições tem sido 
muito mais estudada do que as mudanças institucionais, até pela 
própria natureza da concepção de instituições que, a despeito das 
diferenças conceituais, põe intrinsecamente a ênfase na estabilida-
de e continuidade (MAHONEY; THELEN, 2010). Inauguram os 
estudos da mudança institucional aqueles que a apontavam como 
resultado de causas exógenas tais como choques externos e mu-
danças ambientais. A mudança seria nestes casos abrupta e resul-
taria na descontinuidade.  São apontados como causas exógenas os 
enquadramentos interpretativos importados ou impostos por fora 
das instituições. Também é considerada como causa exógena às ins-
tituições a entrada dos novos atores antes ausentes nas instituições, 
que conseguem desfazer as práticas dominantes e impor suas alter-
nativas de preferências (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 5). Outro 
tipo de explicação passa pelo conceito de conjunturas críticas, en-
tendidas como períodos em que os constrangimentos usuais sobre 
as ações não estão operando ou estão relaxados, e nos quais ocor-
rem mudanças drásticas nos paradigmas (COLLIER; COLLIER, 
2002; CAPOCCIA, 2016). É importante dizer que a indicação da 
causa exógena tende a explicar as mudanças abruptas, mas não ex-
clui também a possibilidade de a mudança ser incremental. 

As mudanças incrementais, que mereceram muito menor aten-
ção dos analistas, conforme apontam Mahoney e Thelen (2010), 
podem ter causas endógenas. Essa premissa exige uma concepção 
ligeiramente diferente de instituições, a que realça seu caráter instru-
mental distributivo: por alocarem recursos de maneiras diferentes 
e para tipos particulares de atores, excluindo outros, as instituições 
expressam uma configuração de interesses que tende a ser contesta-
da e, portanto, são marcadas por tensões constantes e são “sempre 
vulneráveis à mudança” (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 8). Os 
autores propõem quatro tipos de mudança endógena e incremental. 
Todos têm em comum a ênfase na ação estratégica dos atores que 
buscam alterar as regras para que as instituições passem a funcionar 
em seu benefício e de acordo com sua visão de mundo. Outro ponto 
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importante é que o caráter incremental, isto é, aparentemente lento, 
das mudanças não significa que o efeito final não será radical. 

O primeiro tipo de mudança incremental é denominado de deslo-
camento (displacement) e ocorre quando as regras existentes são substi-
tuídas por novas, seja de maneira abrupta, seja incremental, quando as 
novas regras são introduzidas paulatinamente pelos atores que no pe-
ríodo anterior não tinham acesso às instituições. Aqui a análise leva em 
consideração a capacidade de resistência e grau de institucionalização 
das regras que estão ameaçadas pelos novos atores dotados de outra 
visão10: “se os apoiadores institucionais do antigo sistema se mostram 
incapazes de evitar a deserção às novas regras, então o deslocamento 
gradual pode ocorrer”  (MAHONEY; THELEN, 2010, p. 16). 

O segundo tipo é chamado de layering e ocorre quando as novas 
regras são adicionadas às antigas, mudando de forma incremental o 
modo como as regras originais moldavam o funcionamento ou com-
portamento.  As mudanças aqui são claramente mais sutis e ocorrem 
quando aqueles que desafiam o status quo não têm capacidade de mudar 
as regras originais de vez. Ao invés disto, vão introduzindo pequenas 
modificações que não geram impacto à primeira vista, mas sua soma 
ao longo do tempo pode alterar de forma considerável o resultado. 

A conversão, terceiro tipo, ocorre quando as regras permanecem 
formalmente as mesmas, mas são interpretadas e implementadas de 
uma nova maneira. Aproveitando as ambiguidades ou obsolescência 
de antigas instituições, novos atores aproveitam as estruturas existentes 
para desenhar por dentro soluções alternativas para novos problemas. 

Por fim, a mudança denominada de drift chama atenção para 
aquelas situações nas quais as regras formais permanecem inalte-
radas, mas seu impacto muda como resultado de mudança no con-
texto externo. Neste caso, é a inércia dos atores mediante essa nova 
situação externa que resulta nos impactos distintos daqueles almeja-
dos pelas regras originais. 

Nos três primeiros tipos de mudança fica claro que a desinsti-
tucionalização pode ser incremental, ainda que no plano do debate 

10  No original: “If  institutional supporters of  the old system prove unable to prevent defection to the new rules, then 
gradual displacement may take place”.
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político apareça como abrupta e fatal. Em trabalho posterior com 
foco na América Latina, Levitsky e Murillo (2014) argumentam que 
nem o modelo incremental nem o abrupto são apropriados ou sufi-
cientes para explicar mudanças institucionais na região. A mudança 
frequentemente toma forma de “substituições em série”, pois as 
instituições tendem a ser transformadas repetidamente de manei-
ra abrupta e não parcialmente, mas por completo. As razões para 
estas mudanças contínuas estariam na origem destas instituições, 
fundadas na extrema incerteza sobre as regras do jogo e sobre a 
distribuição de preferências e na incongruência entre regras formais 
e estruturas subjacentes informais com poder de veto11. Em alguns 
casos, a mudança ocorreria por ativação das instituições por parte 
da pressão de atores da sociedade civil, sem necessária substituição, 
os quais demandam o cumprimento das regras, especialmente, a ga-
rantia de direitos estabelecidos em lei.  

Não obstante as divergências, um ponto de suma importância 
nestas literaturas é que a desinstitucionalização não ocorre sem o 
concomitante processo de institucionalização, o que equivale dizer 
que a análise de mudança institucional nos impele a observar não 
só o que é desmontado ou alterado, mas também o que vem a ser 
construído no lugar e por quem. Veremos, a seguir, as consequên-
cias disso para o uso das categorias utilizadas para analisar as IPs e 
a interação dos movimentos sociais com o Estado. Os principais 
fatores da mudança seriam o grau de institucionalização das regras, 
a conjuntura crítica e a estrutura de oportunidades externa às insti-
tuições e a ação estratégica dos novos atores que se aproveitam de 
situações para introduzir alterações mais ou menos radicais. Apesar 
da literatura introduzir causas endógenas como fatores de mudança 
institucional, a ênfase recai sobre a ação intencional dos atores. 

Mahoney e Thelen (2010) destacam o contexto político e as re-
gras como fatores que permitem a emergência de tipos distintos de 
atores, mas o contexto é definido pela presença de atores com forte 
ou fraco poder de veto, e as regras como propriedades das instituições 

11  Estas fragilidades são explicadas pelos seguintes fatores: instabilidade do regime – transições 
frequentes –, volatilidade eleitoral dos partidos, desigualdade social, importação de modelos 
institucionais e criação de desenhos institucionais de maneira rápida.  
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relativas à maior ou menor possibilidade de interpretação e cumpri-
mento. Além disso, partem de uma concepção restrita de quem são os 
atores e da relação das instituições com o ambiente social.

No campo da sociologia organizacional, onde encontramos tan-
to a definição do termo de desinstitucionalização quanto uma inter-
pretação mais culturalista desse processo, a desinstitucionalização se 
refere às situações em que as instituições se enfraquecem, mudam ou 
desaparecem (SCOTT, 1995), e o que explicaria a mudança seria a 
perda de legitimidade. Por que as instituições a perdem?  Isso ocorre 
quando uma instituição não deu conta de algum desafio organiza-
cional ou quando fracassou na reprodução de suas ações antes tidas 
como legítimas (OLIVER, 1992, p. 564). Oliver apresenta dimensões 
internas e externas que afetam a mudança institucional, tal qual a lei-
tura institucionalista, porém considera pressões políticas, funcionais 
e sociais dentro e fora das instituições. O processo, portanto, pode 
ser interno e externo às instituições e incorpora a percepção da so-
ciedade. Podemos pensar que as instituições dotadas de legitimidade 
restrita, isto é, com pouco reconhecimento público, podem sofrer do 
problema não da perda, mas da ausência da legitimidade no momen-
to de seu enfraquecimento ou extinção por outros atores. De modo 
menos explícito, a abordagem da sociologia organizacional também 
ressalta, como os neoinstitucionalistas, que a desinstitucionalização 
de um conjunto de práticas pode estar associada frequentemente à 
chegada de novas práticas, dotadas de legitimidade. 

Os atores que fazem parte das instituições ameaçadas respon-
dem às pressões e tentam mudar os eventos internos e externos de 
maneira consciente, o que dá abertura para pensar resiliência e re-
sistência. Para além da dimensão estratégica e consciente, os autores 
destacam que, sozinhas, ações deliberadas não explicam mudanças. 
Existem mudanças na organização e no meio ambiente sobre as 
quais as organizações exercem pouco controle e respondem pas-
sivamente ou mesmo de maneira inconsciente. Ainda, a mudança 
pode ser resultado das consequências não pretendidas da ação e rea-
ção dos atores e a probabilidade de que ocorra está mediada pelo 
componente histórico e temporal de institucionalização das regras – 
longevidade e persistência na aceitação das regras é um fator que fa-
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vorece a estabilidade (SCOTT, 1995; OLIVER, 1992).  Desse modo, 
a leitura organizacional coloca igualmente importância nos atores 
que perseguem interesses, mas ressalta que os próprios atores, seus 
locais e modos de atuação são socialmente construídos (SCOTT, 
1995, p. 142). A institucionalização, porém, ainda é vista sob a chave 
do consenso e estabilidade, na medida em que o dissenso político 
e o conflito de interesses seriam críticos antecedentes da desinstitu-
cionalização (OLIVER, 1992, p. 569). 

Argumentamos que tanto a ideia de perda de legitimidade 
devido à falta de reconhecimento, ao apoio social e a chegada de 
novos atores, quanto a noção implícita de consenso, precisam ser 
contextualizadas a partir de uma leitura relacional, já presente nos 
estudos sobre interação movimentos sociais e Estado, apresentados 
anteriormente. É certo que o desenvolvimento de capacidades e re-
conhecimento público são essenciais para a autoridade prática dos 
atores e manutenção da legitimidade (ABERS; KECK, 2013). Mas 
também é relevante considerar que tanto o desenvolvimento destas 
capacidades como a percepção social sobre os atores e instituições 
são impactados pela disputa entre os atores de distintos campos. No 
entanto, esta disputa não se daria exclusivamente por choques polí-
ticos externos, entendidos de maneira exógena à ação, ou pela pre-
sença de novos atores que parecem emergir repentinamente, como 
supõem os neoinstitucionalistas. Conforme alertam Abers, Tatagiba 
e Silva (2018), o contexto político é resultado dos agenciamentos 
recíprocos de diversos atores, redes e instituições que neles agem. 
Os “novos atores” emergiriam desta dinâmica relacional e contesta-
tória que se processa continuamente dentro e fora das instituições, 
dando vida a novos paradigmas e perda de legitimidade de outros. 
Na linha de interpretação neoinstitucional de cunho pragmatista, 
as instituições são diversas e várias de suas características são cons-
tantemente negociadas, não apenas devido ao dilema distributivo 
(MAHONEY; THELEN, 2010) ou pelo surgimento repentino do 
dissenso (OLIVER, 1992), mas porque os atores a todo tempo ten-
tam transformá-la, agindo criativamente e em resposta à ação dos 
outros (BERK; GALVAN, 2013).
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O campo da teoria de ação coletiva, com enfoque nos campos 
de ação estratégica dos atores, ajuda a compreender, igualmente, que 
o não cumprimento de um desafio organizacional se dá em função 
da interação e características da ação coletiva. Fligstein (2008) res-
salta que os atores em organizações agem considerando também o 
que os outros estão fazendo. Atores sociais são habilidosos, mas a 
ação estratégica envolve a busca por fazer com que outros atores 
cooperem, e esta habilidade é fundamental para que novos cam-
pos estratégicos de ação emerjam e se mantenham (FLIGSTEIN; 
MACADAM, 2013). Os autores pensam os campos como estruturas 
flexíveis, sempre em conflito devido à heterogeneidade dos atores, 
o que torna extremamente desafiante a cooperação e a manutenção 
de posições no campo. 

Por fim, ao considerar que a capacidade de resistência e cria-
tividade dos atores é situada, ou seja, influenciada pelos constran-
gimentos institucionais e de recursos (ABERS, 2019), vale atentar 
para os riscos de um ambiente institucional em que a expectativa 
dos atores é a instabilidade. Para Levitsky e Murillo (2014), há um 
terreno fértil na América Latina, especificamente no Brasil, para que 
os atores apostem na constante transformação das instituições. Isto 
levaria a pensar que há um terreno fértil também à ação criativa e ao 
surgimento de novos atores que desafiam modos de ação que pare-
cem consolidados. Porém, é importante investigar em que áreas ou 
subsistemas esta instabilidade é maior, visto que os autores parecem 
tratar de maneira homogênea as instituições e países da região. Neste 
ponto, também a literatura que coloca as interações socioestatais e 
agência dos atores sociais como mecanismos centrais de mudança 
pode ajudar na diferenciação. Lembrando que, apesar de conside-
rar os atores sociais como importantes para mudança, Levitsky e 
Murillo (2014) os veem apenas como responsáveis por ativar as ins-
tituições fazendo relembrar as próprias regras para defesa de direi-
tos. No campo organizacional, os atores sociais e movimentos não 
diretamente ligados à disputa institucional são importantes como 
fontes de legitimação e pressão por mudanças, mas não são pensa-
dos como atores que também podem disputar instituições. 
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Os estudos sobre encaixes institucionais dos movimentos nos 
revelam outro cenário, no qual instituições e regras estatais contri-
buem para a inserção de movimentos, ao mesmo tempo que são 
alteradas a partir da ação dos mesmos (DOWBOR, 2012; GURZA 
LAVALLE et al., 2019). Esta mistura de paradigmas para entender 
ação, mudança e interação socioestatal parece frutífera para o cam-
po de pesquisa sobre os novos processos de institucionalização e 
desinstitucionalização da participação em curso no país. 

Onde há desinstitucionalização, há 
institucionalização: como estudá-las? 

Para os neoinstitucionalistas, há uma distinção entre o proces-
so e o resultado da mudança (STREECK; THELEN, 2005). Isso 
significa introduzir nos nossos esquemas analíticos a possibilidade 
de o processo de mudança não resultar na completa desinstitucio-
nalização das regras antigas. Levando em consideração o caráter ins-
trumental distributivo das instituições, a agência dos atores sociais e 
políticos, o processo histórico de institucionalização e as tensões e os 
conflitos disso decorrentes, coloca-se como preeminente para a aná-
lise a atuação dos atores no sentido de resistência e resiliência para 
travar ou impedir a desinstitucionalização. Ademais, onde há desins-
titucionalização, há institucionalização e em ambos processos, para 
além dos atores envolvidos em ações estratégicas e criativas, há não 
menos importantes componentes de deslegitimação de regras vigen-
tes e legitimação de novas regras. As críticas em relação às correntes 
neoinstitucionalista e organizacional implicaram na atenção a outros 
fatores para compreensão das mudanças, especialmente quando se 
considera o campo da participação, como o processo de disputa en-
tre distintos atores pela legitimidade de seus discursos e práticas, a 
habilidade dos atores sociais de estabelecer cooperação e coalizões, 
as distinções nos subsistemas de políticas em termos da instabilidade 
ou maior grau de institucionalização das regras, e o papel mais acen-
tuado dos atores da sociedade na mudança institucional.  
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Integrar esses diferentes prismas nos estudos da participação é 
analiticamente possível e promissor, ainda que metodologicamente 
mais difícil. De um lado, os processos de institucionalização ao longo 
das últimas décadas tiveram como protagonistas atores entre o es-
pectro centro-direita e esquerda, os quais operaram dentro dos três 
marcos de relação Estado e sociedade apontados inicialmente. Pode-
se considerar que os atores políticos foram mais ou menos abertos 
à participação e à linguagem dos direitos12, além de receptivos à sua 
compreensão por parte da academia. O processo atual de desinstitu-
cionalização se dá em um marco de crescente protagonismo de atores 
da direita e extrema-direita, que não apenas se colocam publicamente 
contra estas formas de interação, como operam na base da descon-
fiança de grande parte dos acadêmicos e da universidade pública13.  

Por outro lado, se ignorarmos os novos processos de institu-
cionalização em curso, tenderemos mais uma vez a seguir apenas os 
atores com os quais simpatizamos e cuja ação consideramos legítima, 
invisibilizando outro lado da arena política. O contexto atual é frutífe-
ro, pois as oposições e conflitos no nível do regime e dos subsistemas 
parecem mais facilmente demarcadas. É importante compreender, 
como mostramos antes, que não se trata apenas de meros proces-
sos de substituição das instituições (displacement), pois há diferentes 
níveis de mudança. Além do desafio metodológico de estudar o que 
foi alterado e os atores antes invisibilizados nas pesquisas, situados 
nos diferentes espectros políticos, a diversificação de formas e atores 
da participação nos coloca uma tarefa adicional. Vale lembrar que 
para além do continuum institucionalização/desinstitucionalização, as 
disputas políticas não se restringem ao modelo participativo “con-
solidado”, como sinônimo de incidir nas decisões políticas estatais.  
Para a literatura dos anos 80 e nos discursos de alguns atores sociais 

12  De acordo com Abers e Almeida (2019), ainda que disputado por outros projetos políticos, como 
o neoliberal e o neodesenvolvimentista, diferentes subsistemas de políticas públicas nos governos 
petistas tinham o projeto participativo como norte – ainda que enfraquecido. O final do governo 
Dilma Rousseff  revela que o antigo par participativo-neoliberal, foi dando lugar à defesa do par 
projetos conservador-autoritário e neoliberal, que terá impacto nos três marcos apontados acima, 
de relação Estado e sociedade e da defesa de direitos sociais. 

13  Vide Projeto Escola sem Partido e declarações recentes do ministro da educação a respeito do viés 
ideológico de esquerda e outras críticas à universidade pública.
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do presente, participar retoma o sentido de incidência política – no 
sentido amplo de poder popular. A figura abaixo propõe captar a 
diversidade da participação e interação com o Estado. 

Figura 1. Campo da participação: atores e processos

Fonte: elaborada pelas autoras. 

A Figura 1 mostra um campo diversificado de interações so-
cioestatais, composto por instituições participativas, movimentos 
sociais, organizações da sociedade civil, coletivos e cidadãos. Há en-
tre estes atores coletivos aqueles que disputam o acesso ao Estado 
e a incidência nas políticas públicas, em alguns casos alcançando a 
capacidade de decisão e outros que abrem mão desse tipo de inci-
dência. Do ponto de vista legal, as IPs configuram o espaço mais 
hermético das interações socioestatais, uma vez que o acesso a elas 
é determinado por um conjunto de regras e processos de seleção. 

Ao mesmo tempo, é o tipo de espaço que, geralmente, tem a 
disputa pela capacidade decisória inscrita em seus objetivos. Em se-
guida, há os movimentos sociais, as organizações da sociedade civil e 
coletivos (grupos de interesses, ONGs, e outros atores coletivos que 
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ganham força após as Jornadas de 2013), tanto da esquerda como 
da direita, que buscam acesso ao Estado, e a depender do contexto 
e dos subsistemas, passam pelo processo de institucionalização ou 
desinstitucionalização. Estamos nos referindo a atores que orientam 
sua ação diretamente para incidência política no Estado, mas que ao 
mesmo tempo têm uma influência no debate público e na disputa 
discursiva pela legitimidade de algumas políticas. Por fim, é preciso 
reconhecer que, nos últimos anos, emergem atores – ou começam a 
ser percebidos –, denominados aqui de organizações da sociedade 
civil e cidadãos que questionam tanto a linguagem dos direitos, por 
não se verem agraciados pelo Estado, quanto os modelos verticaliza-
dos de associação e repertórios de interação e sua aproximação com 
recursos estatais, e que propõem concepções distintas de sociedade 
e novas formas de sociabilidade. Podem buscar alguma incidência 
política no Estado ou não, inclusive sendo contra a interação com 
ele. Geralmente, são denominados de coletivos, como Marcha da 
Maconha e Black Blocs etc.  Em vários desses casos – especialmente, 
entre os novos coletivos e atores sociais mobilizados –, as práticas 
ativistas digitais importam para caracterizar suas formas de ação e são 
elas próprias formas distintas de participação e ativismo que com-
plementam ou não repertórios tradicionais de ação, algumas vezes 
reproduzindo e reforçando assimetrias nas organizações dos movi-
mentos (VON BÜLOW; VILAÇA; ABELIN, 2018; VON BÜLOW, 
2018). Diante desta pluralidade, como as categorias que discutimos 
na seção anterior, ajudam a entender os processos de participação? 
Indicamos aqui dois caminhos, um voltado à mútua fertilização entre 
categorias que caminharam em campos separados, da participação 
institucional e dos movimentos, para entender as mudanças, sabendo 
que não esgotam as possibilidades analíticas, e outro prospectivo, que 
aponta o longo caminho ainda a ser percorrido. 

No que tange à primeira tarefa, a seção anterior indicou que a 
dialética entre institucionalização e desinstitucionalização precisa ser 
acessada a partir do foco nos atores de distintos campos e da intera-
ção entre eles. As categorias que focam a ação de atores, tais como 
ativismo institucional e repertório de interação, podem ser usadas 
para analisar como os atores “novos e velhos” estão acionando dis-
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tintas e talvez novas táticas e performances de repertório seja para o 
enfraquecimento ou a extinção de certas instituições ao buscarem 
a construção de suas próprias instituições, seja para a manutenção 
de sua posição e resiliência às investidas de mudança. Isso significa 
colocar no centro das pesquisas os atores com os quais a literatura 
de instituições participativas e de movimentos sociais pouco têm tra-
balhado: como organizações da sociedade civil e movimentos que se 
situam no lado direito no espectro político. Nesse sentido, os concei-
tos de encaixe e de domínio de agência também são relevantes para 
entender a institucionalização dos outros atores e suas demandas14. 
Os encaixes, entendidos como artefatos institucionais disputados e 
construídos através de interações socioestatais, oportunizam aos ato-
res a influência nos processos decisórios. Se os encaixes pressupõem 
pontos de acesso ao Estado, estes podem ser disputados e ocupados 
por outros atores. Os atores que costumávamos estudar podem per-
der o acesso – serem desencaixados – e os atores que até então esta-
vam alijados do processo interativo sociedade-Estado se encaixam, 
dando alavancagem para seus objetivos e visão do mundo. 

Por meio dos encaixes estes novos atores podem promover mu-
danças abruptas, por exemplo, redução de conselhos participativos 
da sociedade civil, bem como incrementais, como interferência nos 
processos vigentes através de reduções orçamentárias, introdução 
de novos membros alinhados aos novos paradigmas, suspensões 
temporárias da execução de programas para os fins de fiscaliza-
ção, suspensão de concursos de funcionários públicos, entre outras 
ações que afetam o campo participativo. O conceito de domínio 
de agência, por sua vez, nos desafia a olhar o quanto estas mudan-
ças abruptas e/ou incrementais introduzidas pelo novo conjunto de 
atores ganham paulatinamente graus de institucionalização, ou seja, 
são transformados em um conjunto de leis capazes de assegurar a 
permanência dessas mudanças a despeito dos resultados eleitorais. 

É preciso também se perguntar quais são os fatores que expli-
cariam o relativo sucesso ou fracasso das investidas contra o modelo 

14  Rúrion Melo, neste volume, sobre o uso do conceito de contrapúblicos, de Nancy Fraser, para 
analisar os atores conservadores. 
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até então vigente que gerariam efeitos nas dinâmicas participativas. 
Existem algumas categorias mais amplas que captam a interdepen-
dência entre as instituições e movimentos sociais, a saber, a de re-
gime político e de subsistema. É possível se perguntar quem são os 
políticos relevantes numa dada situação e qual sua relação com os 
movimentos. A resposta vai indicar o grau de acesso aos processos 
decisórios e capacidade de frear a desinstitucionalização por dentro 
das instituições. Ademais, o olhar para os subsistemas permite vis-
lumbrar configurações específicas de atores e relações institucionais 
fazendo variar a capacidade de resistência ou desmonte a depender 
de um outro conjunto de variáveis, que sempre foi muito caro à 
literatura de participação. Assim, é possível se perguntar, tanto para 
as IPs quanto para a interação institucionalizada dos movimentos 
sociais qual é o peso da mudança de regime a depender do desenho 
institucional (IPs) ou do grau de institucionalização das demandas 
dos movimentos em cada política pública. Como características dos 
setores de políticas – orçamento, estrutura burocrática e estatal, na-
tureza da política e a capacidade de agendamento na sociedade do 
problema – afetam a maior ou menor desinstitucionalização? Como 
a articulação com outros atores políticos e partidários influencia na 
resistência aos novos atores? Existiria reconfiguração nas comuni-
dades de políticas e movimentos sociais que ajudariam a explicar 
encaixes e desencaixes?

Se é importante avaliar a ação a partir da disputa relacional entre 
os atores e as estratégias e distintos repertórios utilizados, a inspira-
ção da perspectiva sistêmica da deliberação pode ajudar a compreen-
der a composição do “cenário”. Uma questão a se fazer é como os 
atores sistemicamente transitam em diferentes esferas e quais são 
os fatores que permitem a conexão de atores e discursos em defesa 
ou ataque à participação? Nesse processo, quais são dinâmicas de 
deliberação e como elas se conectam com outras formas de ação? 
Qual impacto dessa interação sistêmica de atores e espaços para as 
políticas públicas e influência no sistema político? 

Outra composição analítica é a aproximação entre os campos 
de estudos sobre representação e interação, movimentos e Estado. 
Este último, embora tenha rompido as fronteiras entre ação contes-
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tatória e colaborativa, continua a operar a partir das lentes da ação 
coletiva dos movimentos, pouco discutindo seus efeitos na repre-
sentação política ou mesmo sua atuação como representantes. Essa 
relação começa a aparecer aos poucos a partir da linguagem da inter-
mediação. Os movimentos seriam intermediários entre grupos e as 
instâncias de representação do Estado (ZAREMBERG et al., 2018). 
Mesmo na literatura de IPs, que deu maior atenção ao papel repre-
sentativo dos atores sociais, ainda falta avançar na interação com o 
debate sobre representação eleitoral, especialmente no que tange à 
influência dessas modalidades participativas no chamado gap repre-
sentativo, fenômeno mundial e no qual a literatura internacional tem 
avançado com mais rapidez que a brasileira. Há uma afinidade entre 
os estudos sobre interações socioestatais e os de representação, por 
exemplo, se enquadrarmos do ponto de vista da crise da represen-
tação. Organizações civis e movimentos sociais podem, de um lado, 
contribuir para aproximar demandas sociais das instituições políti-
cas como os partidos, tornando-os mais reflexivos (VAN BIEZEN, 
2014, SAWARD, 2008). De outro, coletivos e organizações vêm 
crescentemente explorando a crise, por exemplo, as organizações 
em prol do impeachment de Dilma Rousseff, estabelecendo discur-
sos de ausência ou má representação (misrepresentation) dos partidos 
e de alguns políticos que terão efeito no sistema político, como o 
descrédito e a perda de legitimidade das instituições de representa-
ção (GUASTI; ALMEIDA, 2019; DIAS, 2017)15. Essas estratégias, 
algumas vezes, vieram acompanhadas no Brasil, nas últimas eleições 
municipais (2016) e nacionais (2018), do lançamento de candidatu-
ras e outras formas de influência no repertório eleitoral, revelando a 
tentativa de construção de canais próprios de representação, como 
apontava Boschi (1987). A correlação entre movimentos e eleições 
é um campo ainda pouco explorado na literatura de movimentos so-
ciais (MCADAM; TARROW, 2011), podendo se beneficiar da apro-
ximação com a teoria da representação, que vem sendo renovada 
no Brasil e no mundo. Da parte dos atores sociais mobilizados fora 

15  As autoras estudaram cinco organizações que se mobilizaram digitalmente e organizaram 
manifestações nas ruas durante o processo de impeachment: Movimento Brasil Livre (MBL), 
NasRuas, Vem pra Rua (VPR), Movimento Endireita Brasil e Revoltados Online. 
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do Estado, o debate sobre representação também se impõe. Entre 
as razões para a opção pela via não institucional estão a avaliação 
negativa que fazem dos governos e da desmobilização, algumas vezes 
da cooptação, resultante da aproximação entre sociedade civil e mo-
vimentos com o Estado, via IPs ou outras formas de interação. Essa 
avaliação é influenciada pela construção democrática incompleta no 
país, marcada pela inefetividade do Estado na garantia de acesso aos 
direitos a diferentes grupos da população. Ademais, a insuficiência 
do modelo liberal representativo, que aposta na liberdade e na pre-
sença de condições formais iguais para a cidadania, gera desconfiança 
quanto às possibilidades de transformação no interior deste modelo.

Por fim, é necessário desenvolver instrumentos analíticos para 
captar melhor a dinâmica dos atores sociais mobilizados fora do 
Estado ou que escapam à linguagem da institucionalização, para as 
quais a mútua fertilização entre as categorias existentes é insuficiente. 
De um lado, as dinâmicas de protestos não são novas, apesar de ficarem 
eclipsadas nos estudos sobre participação no Brasil (TRINDADE, 
2017). De outro, há retomada de formas de protestos e ocupações em 
escolas, além do crescimento de grupos autonomistas que defendem 
formas mais horizontais e distantes dos partidos e sindicatos, como o 
Movimento Passe Livre e outras formas de organização coletiva nas 
periferias do país. É preciso adicionar também um grupo de atores 
que não possuía tradição de participação em protestos, que assumi-
ram a bandeira do combate à corrupção e a liderança de protestos 
mais à direita do espectro político que, como apontado acima, utili-
zam-se do discurso de crise do sistema político e do governo. 

Tatagiba e Galvão (2019) sugerem adicionar à análise dos even-
tos de protestos, geralmente pautadas nas categorias da teoria do 
confronto político, a visão marxista, destacando o papel da crise do 
capitalismo em sociedades periféricas e as contradições do legado 
dos governos PT. Os governos petistas foram responsáveis por mu-
danças políticas, simbólicas e culturais – avanço de direitos sociais 
e de minorias, mas que não chegaram a todos os grupos atingidos 
pela desigualdade – ao mesmo tempo que operaram pela conciliação 
das classes e manutenção de um projeto liberal no plano econômico. 
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Os protestos seriam resultado dessas contradições, mas ao mesmo 
tempo teriam contribuído para aprofundar a crise política. 

Essas dimensões da desigualdade do capitalismo e da manu-
tenção de formas excludentes e violentas do Estado com conjuntos 
amplos da população, parecem ser igualmente importantes para en-
tender formas de sociabilidade emergentes, que retomam o clamor 
pelo poder popular e um outro tipo de sociedade. É importante 
lembrar, porém, que as dinâmicas direcionadas às críticas ao sistema 
político geram novas formas de participação – seja no campo mais 
progressista, seja no conservador. Algumas vezes, essas dinâmicas 
são espontâneas, outras marcadas por novos processos de mediação 
que nem sempre levam ao aperfeiçoamento da democracia e das ins-
tituições e cujo papel das tecnologias digitais é fundamental. Nesses 
casos, a categoria do “autoritarismo social” que, para Dagnino 
(2004), estava em desconstrução, embora ainda latente, volta a ser 
elemento importante para estudar a participação. Mais do que au-
toritarismo social, estaria em curso o fortalecimento de um projeto 
político autoritário-conservador, que parece disputar fortemente 
atenção em relação ao projeto democrático-participativo16 (ABERS; 
ALMEIDA, 2019). Há ainda uma variedade de experiências, formas 
de participação e ativismos a serem descobertos, especialmente no 
que tange à participação digital, para a qual a Ciência Política brasi-
leira está em franca desvantagem em relação ao debate internacional 
(BENNETT, 2012; ZHAO; LIN; DERUDDER, 2018). 

Considerações finais

Neste artigo, apresentamos um balanço geral da produção aca-
dêmica no campo dos estudos sobre participação e as categorias 
criadas no e para o Brasil em diálogo com o debate internacional. 
Essa produção foi dividida em três momentos, desde a década de 
1970, os quais sugerem um processo paulatino de separação en-

16  O fortalecimento do projeto político conservador é visto por Tatagiba e Galvão (2019) também 
como resultado das contradições do petismo e suas políticas de inclusão que afetaram, material 
e ideologicamente as diferentes classes. Especialmente a classe média insatisfeita por ver seus 
projetos de ascensão social ameaçados (CAVALCANTE, 2015). 
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tre os estudos sobre participação institucionalizada e movimentos 
sociais. A partir da literatura sobre mudança institucional/organi-
zacional, mostramos a importância de compreender processos con-
comitantes de institucionalização e desinstitucionalização e como a 
literatura mais relacional e pragmática da ação no país, já desenvol-
vida nos estudos sobre institucionalização de demandas dos movi-
mentos, pode ser um complemento produtivo para a compreensão 
da mudança. Nessa direção, argumentamos que o contexto político 
atual marcado por alterações profundas nas dinâmicas participativas 
pode se beneficiar da mútua fertilização entre as categorias desen-
volvidas nos campos, embora seja necessário inovar para dar conta 
de novas práticas e atores. O enfoque relacional nos alerta que, para 
além da ação estratégica dos atores e condições exógenas à ação, é 
importante estar atento à disputa pela legitimidade de discursos e 
práticas de atores situados em distintos campos, à habilidade dos 
atores sociais de estabelecer cooperação e coalizões, às distinções 
nos subsistemas de políticas em termos da instabilidade ou maior 
grau de institucionalização das regras, e ao papel mais acentuado 
dos atores da sociedade civil na mudança institucional.  

O cenário atual aponta para a diversificação dos sentidos da 
participação. Mais do que incidir nas decisões políticas a partir de 
dentro da máquina do Estado, crescem propostas de incidência po-
lítica, que consideram ou não atuar na arena estatal. Levando em 
consideração que processos de institucionalização são sempre inaca-
bados (BOSCHI, 1987), será importante ao campo da participação 
um olhar ampliado, tanto de longitude (suas transformações ao lon-
go do tempo) quanto de latitude (a variação nos atores e suas expe-
riências com a democracia e com a participação). Para isso, deve-se 
investir na combinação das categorias, entre as quais destacam-se a 
noção de repertórios, encaixes, domínios de agência, subsistemas, 
regimes, articulação sistêmica e representação, ao lado das variáveis 
que sempre funcionaram como condicionantes ou fatores explicati-
vos da participação. Os desafios metodológicos são imensos, tanto 
no que tange à integração de diferentes prismas de análise, quanto 
à aproximação com o desconhecido, tratando-se, algumas vezes, de 
atores pouco afeitos à linguagem da participação e dos direitos. 
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A tarefa é complexa e o único consenso possível é que saímos 
de uma zona de conforto em que o valor da participação para a 
democracia era um dado, para um ambiente em que este par está 
sendo questionado, bem como os próprios significados do que são 
a participação e a democracia.
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