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CAPÍTULO 21 

PROCESSOS ORGANIZATIVOS E AÇÃO PÚBLICA:  
AS POSSIBILIDADES EMANCIPATÓRIAS DO LUGAR 

Peter Kevin Spink 
Fundação Getulio Vargas — São Paulo 

Os desafios do diálogo 

s indicadores sociais e econômicos de grande parte da população e do 
território brasileiro atestam à situação calamitosa que o país enfrenta; 

situação esta que foi bem sintetizada por um colega ao usar a expressão —
“uma catástrofe em câmara lenta”. Mesmo com avanços significativos na 
provisão de certos serviços básicos, a distancia entre a fraca rede 
incompleta de apoios mínimos e as metas almejadas na constituição de 1988 
continuam grandes. 

Exemplo claro deste drama foi fornecido recentemente pelo estudo 
do Perfil das Famílias Beneficiárias do Programa Bolsa Família divulgado 
pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome em agosto 
2007. Comparando as informações do cadastro utilizado pela Bolsa Família 
com os dados sobre as famílias mais pobres do país identificadas pela 
Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), o estudo demonstra 
uma clara convergência nos resultados dos dois levantamentos e comprova 
que o Bolsa Família está chegando onde precisa chegar. São ao todo 45,8 
milhões de pessoas atendidas com a transferência de benefícios que varia de 
$ 18,00 a R$ 112,00 e, sem dúvida, sua consolidação institucional enquanto 
política pública de reconhecida importância nacional é uma marca de 
sucesso do Governo atual. Por outro lado, o fato que é necessário fornecer 
uma garantia mínima de apoio a pelo menos 25% da população do país e 
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que em muitos dos lugares onde o Bolsa Família está presente, esta é uma 
das poucas opções de renda disponível, demonstrando o tamanho da 
catástrofe silenciosa que está se configurando. Torna-se urgente, conforme 
também apontou a Secretaria Nacional de Renda de Cidadania do 
Ministério no anúncio do relatório, de “integrar o Bolsa Família a outras 
políticas públicas”. 

Os dados indicam que dos responsáveis legais pelo Programa do 
governo, 92% são mulheres; uma escolha consciente recomendada pelo 
Ministério porque “as mulheres são mais seletivas no gasto e privilegiam as 
demandas de toda a família”. Sem dúvida, tal decisão tem contribuído para 
melhorias na autoestima e na posição das mulheres, mas por outro lado 
também demonstra a fragilidade das relações de gênero nas situações agudas 
de pobreza. Nas regiões Norte e Nordeste quase 8% dos, ou melhor, “das” 
responsáveis tem entre 16–24 anos, em contraste com as regiões Sudeste e Sul 
onde a porcentagem é cerca de 5%. Na faixa etária oposta, a porcentagem de 
responsáveis com mais de 55 anos é entre 9% e 12% nas regiões Norte e 
Nordeste, em contraste de 7%, e 8% nas regiões Sul e Sudeste. 

Como se esperaria de um benefício vinculado com a renda familiar, a 
inserção no trabalho é precária, sem carteira ou previdência social, 
entretanto os dados do estudo também demonstram o perigo de assumir de 
maneira simples que educação é geradora de renda. Enquanto no país como 
um todo, 16% dos responsáveis legais se declararam analfabetos e mais de 
40% somente completaram entre a 1–4 série do ensino fundamental (na 
prática equivalente ao analfabetismo funcional), um outro 25% das 
responsáveis legais cursaram entre a 5ª e 8ª série completa do Ensino 
Fundamental e mais 12% entre a 1ª e a 3ª série do Ensino Médio (há também 
0,3% com ensino superior). 

A probabilidade que uma parte significativa da população 
permaneceria nesta situação é grande, a não ser que se repense o nosso 
modelo de desenvolvimento de maneira radical. Porque mesmo os efeitos 
positivos que o pacote de transferências produziu nos indicadores de 
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desigualdade econômica, foram longe de ser suficientes para alterar uma 
situação onde, para citar um estudo analítico sobre a queda recente 
organizado pelo IPEA, “a concentração de renda brasileira ainda é 
extremamente alta, encontrando-se o Brasil entre os países com os mais 
elevados níveis de desigualdade” (PAES DE BARROS, FOGUEL & 
ULYSSEA, 2006). Em linguagem direta e clara, vivemos num país onde a 
diferença entre o salário de um trabalhador urbano qualificado com 
escolaridade media e o salário de um executivo ou um juiz é de 2,500 % (25 
vezes); ou 5,000% (50 vezes) em relação ao salário mínimo. 

Talvez seja por causa da permanência desta situação geral, que 
Programas como o Bolsa Família são rotulados de assistencialistas. Porque 
diante do tamanho do desafio e da situação calamitosa de ausência de 
trabalho digno ou de uma renda cidadã digna (SUPLICY, 2006), até os 
efeitos criados pela circulação adicional de R$ 819,7 milhões por mês no 
comércio local do país é incapaz de gerar um impacto mais estrutural e 
alterar significativamente a situação. 

Há diversas razões que poderiam ser listadas como justificativa para 
esta situação, iniciando sem dúvida com anos de políticas econômicas 
negativamente redistributivas e do contingenciamento constante de 
investimentos no campo social. Levanta-se também a suspeita de que a 
naturalização da desigualdade brasileira no campo econômico–social, 
recortada por questões de gênero e raça, já se consolidou no imaginário social 
de uma parcela significativa das elites econômicas, sociais, intelectuais e 
políticas, a tal ponto de transformar-se em práticas ativas cujas consequências 
são um processo crescente de “apartheid social”, conforme a frase de 
Cristovam Buarque (1994). Ao contrário daquelas que inocentemente ou não, 
argumentam em favor de nossa democracia racial e nossa igualdade e 
liberdade, a nossa história aponta para processos de embranquecimento e de 
um recusa absoluta a reconhecer as obrigações morais em relação a milhares 
de pessoas e suas descendentes que aqui foram trazidas, contra a sua vontade 
e forçadas a trabalhar como escravos. Sem repetir os dados, nem todas as 
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pessoas em situação de pobreza são afrodescendentes, mas a grande maioria 
de afrodescendentes continua sendo pobres. 

Melhorar o alcance e a efetividade dos diferentes serviços, políticas e 
programas públicos em qualquer país com indicadores sociais econômicos 
parecidos com o Brasil, já seria uma tarefa difícil. Fazê-lo numa situação 
também marcada pelo apartheid social é um desafio de tamanho assustador; 
porque adiciona à busca da igualdade, a necessidade da equidade. Exige 
reconhecer que ao falar da inclusão estamos também falando da exclusão e 
dos múltiplos bloqueios e desvios, das portas fechadas e paredes de vidro 
blindado que impedem acesso e ascensão. 

Canais de acesso, oportunidades, bloqueios e poderes 

Na década de 1940, foi solicitado a Kurt Lewin que elaborasse um 
estudo para entender melhor porque as pessoas comem o que comem; 
estudo este que poderia ajudar a direcionar informações sobre hábitos 
saudáveis e alternativas numa época de escassez. Lewin respondeu 
basicamente dizendo que não era necessário fazer estudo nenhum para 
responder a esta pergunta. A resposta era simples: pessoas comem o que 
comem porque está na mesa. O problema é outro, descobrir como a comida 
chega à mesa. Com este exemplo, Lewin abriu uma discussão 
importantíssima sobre os caminhos e os bloqueios, o que chega e não 
chega, e sobre os posicionamentos diversos sobre o que é válido comer e 
quando, sobre as diferentes formas de processar ingredientes e de sua 
disponibilidade e acesso. 

Entretanto, os argumentos de Lewin se referiam não somente à 
construção social da mesa (com ou sem comida ou com ou sem mesa) mas 
de qualquer acontecimento territorializado num lugar (LEWIN, 1943). 
Podemos usar, como exemplo, este encontro. ABRAPSO é uma associação 
bastante democrática, mas porque que eu estou aqui sentado e não em pé ao 
lado de um pôster tentando atrair atenção àquilo que quero dizer? Um 
encontro é um acontecimento complexo com tipos diferentes de 
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apresentações; por quê? Parece natural distinguir entre simpósio, mesas, 
pôsteres etc., mas por quê? 

No caso específico do aqui e agora neste auditório, um dos canais é 
construído pelas discussões interorganizacionais sobre agendas entre os 
membros das comissões e a inevitável negociação de tópicos acadêmicos; e 
um outro leva à minha presença como alguém que pode assumir o tópico. 
Mas eu também, enquanto ator social sou produto de uma cadeia de ações e 
atividades. Vocês também estão aqui por várias razões e para chegar até aqui 
tiveram que utilizar recursos diferentes, fornecidos ora por vocês ora por 
outros (por exemplo, tempo, alojamento, transporte). De maneira similar, 
para “fazer” o encontro era necessário mobilizar salas de aula, equipamento, 
transporte, comida e equipes de apoio. Os caminhos envolvidos em cada um 
são muito diferentes. Podemos pensar sobre eles como cadeias ou canais de 
fluxos de ações e atividades que são, na sua microcausalidade, multidirecionais 
em caráter. Às vezes um evento estimula um outro, empurra questões e ideias 
para frente e às vezes é o contrário; as opções são restritas pelas exigências do 
momento. Às vezes uma atividade para, bloqueada por outras ações, para 
depois desaparecer ou até ser resgatada. 

Em todos estes canais e em diversos momentos, pessoas, agrupamentos, 
organizações, frentes e redes avocatórias podem intervir e de fato intervém, 
abrindo e fechando portas para abrir e fechar opções e acessos, permitindo 
que certos fluxos continuem e fazendo com que outros parem. Cadeias ou 
canais de atividades e eventos, ações de porteiros, o fluxo do cotidiano —este 
é o terreno do qual fazemos parte e dentro do qual agimos. Voltando à mesa 
do Kurt Lewin, quantas práticas e ingredientes culinários desapareceram do 
cotidiano, só para voltar de maneira mais exclusiva. Um ovo descrito como 
caipira, que nada mais é do que um ovo produzido por uma galinha permitida 
de assumir suas atividades normais de ciscar, catar milho, minhocas e outras 
coisas que encontra pela frente, hoje custa mais do que o dobro de um ovo 
industrializado e mais ainda se é batizado com um selo orgânico. Antes era o 
ovo do fundo do quintal, de qualquer um. Assim também é construído o 
terreno da pobreza e da desigualdade. 
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Vamos usar um exemplo do campo da educação. Para ter 100% das 
crianças em idade escolar dentro do sistema educativo é necessário, 
simplificando, trabalhar em pelo menos duas cadeias de atividades ou canais 
de ação. Um canal leva a educação para as crianças, construindo escolas e 
outros equipamentos, treinando e contratando professores e auxiliares, 
organizando currículos, garantindo materiais, livros e merendas. O outro leva 
as criança para a educação e é composto de leis, mecanismos de transporte, 
conceitos —como o da pedagogia da alternância usado na área rural— e 
práticas que retiram outras restrições ao acesso como, por exemplo, a 
necessidade de trabalhar ou pedir esmola para suplementar a renda familiar. 
Na sua origem, o Programa Bolsa Escola foi concebido como um instrumento 
de intervenção nesta cadeia de atividades; para ajudar a abrir portas e reduzir 
bloqueios num canal de ação que levaria as crianças para a educação. Outros 
instrumentos também estão presentes, como, por exemplo, os programas de 
erradicação do trabalho infantil, ou a educação contextualizada sendo 
elaborada pela Articulação do Semiárido (ASA). Ao olhar para a construção 
da educação desta maneira, começa-se a compreender melhor a 
complexidade e a sutileza dos processos de desigualdade cotidianos, porque 
na prática são muitos os canais diferentes que abrem e fecham as 
possibilidades de maneira desigual em lugares diferentes para diferentes 
partes da população. Suas sociabilidades e materialidades são produzidas e 
reproduzidas por e em conversas-em-ação, muitas conversas e muitas ações. 
Em cada área de atuação e de interesse público, o cenário se repete, permeado 
por que Charles Tilly chamou de Desigualdades Duráveis (TILLY, 1999); 
aquelas desigualdades sistemáticas presentes nas oportunidades de vida que 
distinguem os membros de diferentes categorias de pessoas socialmente 
definidas e agrupadas, que perduram ao longo do tempo, sendo reconstruídas 
nas diversas interações sociais. 

Uma boa parte dos sentidos que circulam nas conversas sobre a 
pobreza, focalizam a pobreza e a desigualdade exclusivamente sob a ótica 
monetária e individual. Infelizmente, esta categorização acaba sendo 
reproduzida por programas como o Bolsa Família quando estes são 
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apresentados como sendo a solução para eliminar a pobreza. Sendo ações 
monetárias, vão ao encontro de noções que tem como pano de fundo a ideia 
de que a pobreza remete à condição de ser “pobre” e “quem é pobre é quem 
está sem renda”. Ao criticar esta posição, Amartya Sen (1992, 2000) 
enfatizou a importância de pensar primeiro não em nível de renda mas em 
sua adequação individual para uma vida digna, onde as pessoas podem ser 
bem nutridas, ter roupas, abrigo adequado, evitar doenças que podem ser 
prevenidas e assumir um papel na comunidade de cabeça erguida. Nas 
nossas sociedades mediadas por dinheiro, renda têm um papel crucial, 
entretanto, em muitos casos não é a renda que garante acesso a uma vida 
digna; porque, como Sen argumentou, certos grupos e segmentos da 
população podem ter dificuldades em converter renda em efetividade por 
causa de circunstâncias específicas, de inserção, e de discriminação — as 
desigualdades duráveis. Igualmente, num ambiente cada vez mais 
urbanizado, certos bens e direitos sociais são considerados como 
responsabilidade de provisão coletiva; não há como entendê-los a partir da 
renda porque não há renda que pode supri-los e, de novo, sua distribuição 
desigual gera, por sua vez, a própria desigualdade. Diferenças na 
distribuição de transporte, acesso a água potável, esgoto, eletricidade, 
habitação segura, policiamento, abastecimento, saúde, educação, 
documentos e informação não somente restringe o exercício pleno da 
cidadania mas contribuem para criar situações de exclusão parcial, ou de 
quase exclusão (CASTEL,1997). 

Apesar da aparente amplitude da conceituação da pobreza enquanto 
exclusão parcial e desigualdade social e econômica, muitas vezes 
assimilada pelas ausências —de dinheiro, educação, saúde, alimentação, 
integração, liberdade e dignidade— ela contempla realidades extremamente 
diversas, às vezes mensuráveis, às vezes não, e está diretamente ligada às 
questões fundamentais da cidadania, da solidariedade coletiva e da 
democratização da sociedade. John Friedmann após uma longa experiência 
na América Latina, apontou oito vertentes a partir das quais o processo de 
inclusão precisa ser compreendido, começando pela base territorial do lar e 
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da vizinhança segura —o que ele chamou de um ambiente amigável, que 
apoia a vida cotidiana. Suas outras vertentes de análise foram: tempo 
disponível adicional ao necessário para a subsistência; acesso a 
conhecimentos e habilidades; informação que é relevante, clara, honesta e de 
confiança sobre métodos, práticas e oportunidades; organização social; redes 
sociais; instrumentos de trabalho e de vida diária e recursos financeiros 
diretos ou em forma de crédito. Em cada uma destas vertentes, de lugar para 
lugar, de território para território, há cadeias de atividade, canais de acesso, 
jogos de poder, de oportunidades e bloqueios que abrem e que fecham 
possibilidades e que constroem constantemente este lugar que habitamos. 

Participação, empoderamento e emancipação 

Alguns anos atrás recebi de um colega uma foto tirada em La Paz, 
Bolívia, de uma casa com o ditado do Lênin “si no es parte de la solución es 
parte del problema” escrito em tinta aerossol. Guardo na minha mesa de 
trabalho para me lembrar de uma outra expressão, esta vez formulado por 
uma pessoa anônima e escrito em tinta aerossol num vagão do metrô em 
Nova Iorque: “if you are part of the solution you are part of the problem”. 
Prefiro o segundo ao primeiro, mas também gosto da contradição que os 
dois ditados criam entre si.  

Há, obviamente, muitas questões a serem levantadas para a 
psicologia social e não pretendo —e nem tenho a competência— de 
responder a elas. O pontapé oferecido por Kurt Lewin é um convite de levar 
mais a sério as questões do lugar e da constante produção e reprodução de 
socialidades e materialidades (SPINK 2001; LAW & HASSARD, 1999; 
LAW & MOL, 1995). Por exemplo, em São Paulo e algumas grandes 
cidades, a luta para a possibilidade de usar o espaço da calçada como 
oportunidade de venda de produtos é uma batalha (às vezes literalmente 
uma batalha) entre vendedores e fiscais; em outras cidades, se aceita que o 
pequeno comerciante, ou agricultor, a pessoa que cria seu próprio produto, 
que corta lenha para vender, estacione sua carroça na rua e venda seu 
produto. Quais os processos aqui presentes, quais os canais a partir dos 
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quais certas ações são consideradas válidas ou inválidas, não por esta ou 
aquela administração, mas “pelo matrix” de atores sociais implicados na 
construção social do cotidiano e da naturalização das desigualdades (SPINK 
& SPINK, 2006). Afinal —a quem pertence o espaço público? Quando 
falamos que o lugar é o lugar da gente, ou que tem a cara da gente, de que 
gente falamos? 

O pontapé do Lewin é um convite de levantar um pouco a cabeça e 
olhar para o horizonte do dia a dia, não como lugar local, mas como lugar 
onde o local e o global se coincidem e colidem. Quero propor, no tempo 
que tenho, concentrarmos a nossa atenção sobre três palavras: participação, 
empoderamento e emancipação. Elas trazem, cada uma, ideias e noções de 
posicionamento, de inserção e de ação no sentido bem definido por 
Anthony Giddens “o fluxo de intervenções causais reais ou contempladas 
de pessoas no processo contínuo de eventos no mundo” e da observação 
chave na sua teoria de estruturação: em cada momento podemos “continuar 
ou não continuar”. 

Estas três palavras criam expectativas diferentes e vem de lugares e 
processos diferentes. Pergunto, quais delas melhor se adéqua aos 
questionamentos que levantamos acerca das desigualdades duradouras 
brasileiras. É um problema de falta de participação, de falta de 
empoderamento, ou de emancipação. 

O problema com a participação e o empoderamento é que muitas 
vezes a ênfase tem sido colocada no sujeito ou ator social em foco; a pessoa 
que terá a possibilidade de participar e será empoderado. Ausente, ou 
presente somente na penumbra das sutilezas, é o outro; que negou a parte e 
que negou o exercício do poder. O empoderamento das mulheres não é um 
problema das mulheres —por causa de uma imaginária divisão biológica ou 
natural de trabalho ou qualquer outra razão facilmente contra-argumentada 
—mas é um problema dos homens e das mulheres inseridos e inseridas 
numa luta histórica de definição e redefinição de relações de gênero.  
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Empoderamento, se retornamos à aula do Lewin, não é a falta de 
poder de alguém que só precisa receber uma injeção de ânimo para ir para 
frente, mas ao contrário é produto das circunstâncias e dos posicionamentos 
apreendidos. Não adianta tentar ir “para frente” se as portas continuam 
fechadas; enquanto para passar por portas abertas é necessário apenas saber 
que estas estão abertas. Friedmann na sua análise dos processos de redução 
da pobreza, fez questão de enfatizar que empoderamento é um processo 
duplo; tanto a partir das comunidades como também a partir do Estado e é 
um processo de renegociação de relações. As pessoas em situações de 
pobreza, mesmo com restrições imensas, estão ativamente engajadas na 
produção e sustentação de suas vidas. Sem dúvida, o reconhecimento de suas 
organizações próprias é um passo importante na aceitação de sua presença, 
mas igualmente presente são as ações do Estado que pode agir para manter, 
reduzir ou aumentar os bloqueios e as restrições de acesso. Uma clássica 
definição da política pública, dada por Dye (1981), é útil aqui: “política 
pública é o que os governos escolhem fazer e escolhem não fazer”. 

Talvez seja aqui que podemos reconhecer a contribuição potencial de 
nossa terceira palavra, emancipação. Ela é explicita em relação ao poder. 
Uma criança é emancipada quando o pátrio poder não mais têm efeito, um 
escravo é emancipado quando suas amarras são desfeitas e é livre para 
escolher o que quer fazer, um povo é emancipado quando se livra de um 
opressor e para os anarquistas, a emancipação é a liberdade que destrói as 
amarras dogmáticas, metafísicas e jurídicas e instala a solidariedade 
coletiva. Usar a palavra emancipação é no mesmo momento agressivo e 
libertador; é uma indicação das circunstâncias nas quais as pessoas se 
encontram e também de um movimento de mudança. Não presume a 
incompetência do outro e muito menos a sua falta de ânimo; ao contrário 
aponta claramente para a sua situação. Podemos lembrar a expressão bíblica 
atribuída a Moisés diante o Faraó de Egito, que Martin Luther King evocou 
no seu pronunciamento Nobel, em Oslo, em 1964: “Let my people go”. 

O lugar dos processos emancipatórios é o lugar do horizonte diário, 
da reconstrução de relações possíveis; não é o lugar do céu e dos grandes 
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espaços e muito menos do chão imediato; por uma razão muito simples. 
Estes espaços não existem —o que existe é o lugar. Olhe para a direita, e 
olhe para a esquerda; pense das múltiplas conexões entre lugares que 
formam o seu horizonte de ação. É só isso —nada mais. Em termos 
analíticos podemos falar dos espaços mezaninos e de médio alcance, mas 
basicamente estamos falando do lugar onde o local e o global se conectam 
numa pororoca nada confortável, o lugar que habitamos e as suas 
possibilidades emancipatórias (CEDEÑO 2006; SOUSA SANTOS, 2007); 
porque é só isso que temos —nada mais.  

Boaventura de Sousa Santos enfatizou (2007) a importância da 
emancipação social a partir de experiências bem-sucedidas em áreas como 
produção alternativa e democracia participativa, como também em relação 
ao reconhecimento dos sistemas de conhecimentos distintos dentro de 
uma ecologia de saberes. O trabalho do Programa Gestão Pública e 
Cidadania tende a confirmar estas possibilidades de renegociação e de 
uma pragmática potencialmente emancipatória, entretanto em muitos 
casos estamos somente no início. 

No trabalho do Núcleo de Organização e Ação Social da PUC-SP, 
tivemos a oportunidade de acompanhar alguns destes processos de médio 
alcance em maiores detalhes, incluindo atividades dentro do campo da 
economia solidária, das cooperativas e dos assentamentos urbano-rurais, como 
também vendedores ambulantes e movimentos explicitamente emancipatórios 
em outros países. (BICHARA, 2003; IDE, 2006; GOMES, 2005; OLIVEIRA, 
2005; CEDEÑO, 2006; NOBREGA, 2006; ZAZULA, 2007). 

Entre os diferentes ensinamentos trazidos por estes estudos destacam-
se, talvez três. Primeiro a falta de conexão frequente entre as pessoas 
ativamente buscando soluções para sua sustentação econômica e aquelas 
buscando com toda seriedade apoiá-las. Não são poucas as vezes que as 
bem intencionadas conversas e argumentos teóricos sobre a solidariedade, a 
economia alternativa, o verdadeiro ou falso cooperativismo se perde numa 
retórica emancipatória que ao criar estranheza e a falta de compreensão no 
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outro, acaba gerando resultados inversos dos esperados incluindo uma 
hierarquização dos saberes e um retorno ao conhecimento de regulação 
(SOUSA SANTOS, 2007). A ausência da horizontalidade dialógica e a 
negação da ecologia de saberes é um dos elementos constitutivos das 
desigualdades duráveis. 

O segundo é de não tratar de maneira leviana o tremendo e assustador 
poder que o Estado democrático tem para manter o controle do espaço 
urbano, como por exemplo, o uso aleatório de instrumentos de repressão 
contra pessoas que construíram pequenos pontos de comercialização com 
suas freguesias e que de repente, de um momento para o outro são varridos 
das ruas, calçadas e praças como se fossem dejetos a serem lavados por 
jatos de água. A mesma se aplica aos assentamentos, vilas e outras formas 
de moradia às vezes temporária mas negada a possibilidade de uma inserção 
formal e respeitável. 

O terceiro remonta a tese de Boaventura de Sousa Santos que 
movimentos emancipatórios são mesmo possíveis. Seus sucessos são e 
serão sempre parciais, porque são processos de construção de espaços 
contra-hegemônicos em cenários hegemônicos, seus limites são os limites 
da tensão entre as possibilidades quando não há luta direta, porque são 
como Alejandra Cedeño bem resume, iniciativas igualitárias em sociedades 
de controle (CEDEÑO, 2006). Mas aqui retomamos o argumento crucial de 
Henri Lefebvre (1991) sobre a produção de espaço, seus sucessos vêm 
justamente do reconhecimento de que o processo de emancipação é um 
processo que se expressa pelas materialidades e socialidades de lugares, 
onde nada é gratuito e onde espaços construídos e conquistados podem ser 
facilmente retomados. 

É neste contexto que os sinais, mesmo ainda fracos, de um Estado 
que começa a reconhecer as implicações de sua presença como ator 
constitutivo de lugares precisam ser reconhecidos como positivo, mesmo 
que com cautela. Construir uma outra relação, especialmente uma que 
assume a responsabilidade de agir em relação às desigualdades duráveis não 
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será fácil. É aqui que entra uma discussão bastante recente, sobre a ação 
pública, como ponto de interseção entre a política pública e a ação social. 

O caminho da ação pública — uma possibilidade intermediária 

Durante uma boa parte da década de 1980, no Brasil, a área pública 
andou —mesmo quando preocupada com o social— com muita cautela no 
campo da participação popular e do engajamento com os movimentos e 
comunidades. Circulava a ideia de que um bom governo, além de ser eleito 
diretamente e democraticamente é aquele que administra bem. Havia sim, 
governos progressistas e voltados a ações bastante inovadoras, mas a ideia 
de que o bom governo também implicava um diálogo constante com a 
população, seja diretamente ou via conselhos representativos, ainda não 
fazia parte do imaginário governamental e menos a ideia da cogestão. 

Em contraste, e vindos a partir da base da sociedade, havia 
movimentos sociais fortes em diversas áreas de atuação pública: 
movimentos reivindicatórios, movimentos propositivos, movimentos 
temáticos e de base territorial. A década de 1980 foi considerada a década 
dos novos movimentos sociais e da redescoberta da sociedade civil 
enquanto fonte de pressões para mudanças significativas e uma demanda 
para maior participação no delineamento das políticas públicas. 

A constituição de 1988 corrigiu parte deste relativo imbalanço ao 
obrigar —em certas áreas— e recomendar —em outras— um maior 
entrosamento direto entre gestores e população em geral a partir de 
conselhos e fóruns tanto consultivos como deliberativos de diversos tipos. 
O imaginário do Brasil do “quem manda aqui sou eu” lentamente foi se 
transformando, especialmente a partir da metade da década de 1990, para o 
Brasil dos fóruns, dos debates e das inversões de prioridades. Juntou-se aos 
espaços institucionais abertos pela Constituição, uma nova geração de 
gestores e técnicos com interesse em agir no nível estadual e, 
especialmente, no âmbito municipal; produto tanto da renovação 
universitária, quanto dos movimentos profissionais nos campos sociais 
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como, por exemplo, nas áreas da saúde, habitação urbana, serviço social, 
meio ambiente e segurança alimentar, dentre outras. Pouco a pouco, e às 
vezes de maneira distinta, os governos subnacionais —especialmente os 
locais— começaram a reconhecer e a aceitar a importância da presença 
cidadã na discussão e implementação de políticas públicas. Enquanto por 
sua vez, a mobilização cidadã começou a ir além da pressão e entrar no 
espaço da proposta, planejamento e implementação da ação. 

O resultado, mesmo que ainda parcial, foi à mudança em direção a 
um Estado mais eficaz e disposto a discutir e responder aos anseios 
apresentados por uma cidadania mais ativa e engajada na busca de soluções. 
As preocupações e motivações eram de várias naturezas: técnicas —como 
ser mais eficaz; sociais— como lidar com os desafios atuais; e políticas —
como fazer isso de modo a ampliar e aprofundar a democracia. Na América 
Latina, começou-se a utilizar a expressão ação pública para descrever este 
movimento duplo do Estado para a sociedade civil e da sociedade civil para 
o Estado, sempre com ênfase nas instituições públicas no âmbito local, 
especialmente os municípios e outras formas de governo local onde as 
mudanças têm sido mais significativas. Ação pública (uma fusão feliz de 
política pública e ação social) pode ser entendida no sentido amplo para 
compreender as ações das diferentes instituições públicas e também 
qualquer outra atividade que está sendo articulada na esfera pública e em 
referência a um bem comum. Inclui atividades vinculadas diretamente ao 
exercício do poder e aquelas que resultam das atividades de cidadãos 
quando estão demonstrando sua preocupação ativa com a vida coletiva. 

Nos estudos feitos pelo Programa Gestão Pública e Cidadania, 
tivemos oportunidade de focalizar melhor este processo do lado dos atores 
do setor público e os resultados, se não amplos, sugerem otimismo. Criado 
em 1996 como uma iniciativa conjunta da Fundação Getulio Vargas de São 
Paulo e da Fundação Ford, seu objetivo é identificar, analisar e disseminar 
práticas inovadoras que emergem nos governos subnacionais brasileiros 
(estados, municípios e povos indígenas, incluindo o Executivo, Legislativo 
e Judiciário) para o fortalecimento da cidadania e a melhoria da qualidade 
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de vida coletiva. Focaliza experiências —políticas, programas, projetos ou 
atividades que têm impacto positivo no fornecimento de serviços públicos, 
que podem ser reproduzidas em outras localidades, que utilizam recursos e 
oportunidades de maneira responsável e ampliam o diálogo entre a 
sociedade civil e os agentes públicos. A estratégia utilizada combina uma 
metodologia de pesquisa pouco convencional na busca de informações (um 
ciclo de premiação anual aberto a todas as organizações públicas 
subnacionais, inclusive as de caráter intermunicipal, interestadual ou 
regional) com um mecanismo coletivo de análise, discussão e retorno das 
informações colhidas. Reúne assim, elementos dos observatórios de 
políticas públicas com aspectos de uma postura de pesquisa-ação. 

Nos seus dez anos de trabalho, o programa já identificou e registrou 
mais de 8.000 experiências inovadoras localizadas em mais de 890 
municípios de todos os tamanhos —incluindo um número significativo de 
municípios com menos de 20.000 habitantes— distribuídos por todos os 
estados brasileiros, além de um número significativo de experiências 
estaduais e dos povos indígenas. Em termos de áreas de atuação, as mais 
frequentes, por ordem, são: educação; criança e adolescente; saúde; 
assistência social; formação de mão de obra e geração de emprego e renda; 
cultura, patrimônio histórico e artístico; e desenvolvimento local em base 
sustentável. São, como se esperaria, as áreas de políticas públicas que 
formam o dia a dia das pessoas e que foram também foco de diversas das 
ações e propostas constitucionais em termos de descentralização. 

Uma das características marcantes na grande maioria de experiências 
submetidas é a presença constante de alianças e vínculos interorganizacionais 
com outros atores tanto do setor público quanto de outros setores da 
sociedade. Ao todo, cerca de 66% de todos os programas, projetos e atividades 
inscritos reportam vínculos de trabalho com outros departamentos e agências 
públicas da mesma ou diferentes jurisdições, 60% mencionam alianças com o 
que podemos chamar de organizações de base comunitária, empresas e 
entidades de comércio local e outras associações presentes no lugar. Em 
46% tais vínculos e alianças envolveram tanto outras organizações do setor 
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público quanto da sociedade civil e em somente 20% dos casos não havia 
menção de outras organizações presentes na atividade inscrita. Em termos 
gerais, tais dados sugerem que há mesmo sinais de uma nova teoria de 
gestão emergindo da pragmática do agir consciente e comprometida, a que 
assume como necessário o engajamento do outro na busca de soluções e, 
consequentemente, que aceita a presença do outro no controle e no 
monitoramento dos impactos das mesmas. Ao analisar as razões dadas 
explicitamente pelos responsáveis das experiências sobre por que as mesmas 
eram inovadoras, cerca de 20% responderam que era porque se buscou 
envolver ativamente a comunidade na identificação e na cogestão da solução. 

A disposição de buscar ativamente a presença da comunidade na 
identificação e na cogestão de soluções pode não representar uma 
revolução, mas pelo menos é um movimento em direção ao outro, um 
espaço novo que está sendo construído, uma janela de oportunidade que se 
abre. Cada vez mais os psicólogos estão saindo de suas inserções 
tradicionais e atuando na implementação das políticas públicas diretamente 
nos horizontes do dia a dia. O desafio não é mais de buscar a possibilidade 
de uma atuação mais ampla, estes canais foram abertos; o desafio agora é 
de lembrar a aula do Lewin, de ser atento para as ações que produzem e 
reproduzem as desigualdades; de usar a escuta psicológica para ouvir e 
reconhecer os sujeitos coletivos e as vozes dos processos emancipatórios; 
de não ter medo do enfrentamento e começar a ser parte da solução. 
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