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RESUMO 
 
O artigo trata da participação política em suas dinâmicas e 
perspectivas, objetiva evidenciar em que medida os processos 
participativos podem ser suficientes para efetivar melhorias 
significantes aos serviços públicos. Trata-se de pesquisa 
bibliográfica em que foram utilizados autores de perspectivas 
teóricas diversas no estudo da qualidade democrática-
participativa. Considera-se que a participação da sociedade 
civil, por si só, não basta para trazer melhoria nos serviços 
públicos, é preciso integrar nas políticas públicas uma lógica 
relacional que contribua com as relações entre Estado e 
sociedade civil.  
 
Palavras-chave: Participação social. Gestão pública. 
Democracia. 
 
ABSTRACT 
 
The article deals with the political participation in their dynamics 
and prospects, objective evidence to what extent participatory 
processes may be sufficient to effect significant improvements 
to public services. This is literature that were used authors of 
different theoretical perspectives in the study of democratic-
participatory quality. It is considered that the participation of civil 
society in itself is not sufficient to bring about improvement in 
public services, it is necessary to integrate public policy a 
relational logic that contributes to the relationship between state 
and civil society. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 O debate em torno da participação da sociedade civil nas políticas públicas3 é  

temática que tem atraído a atenção de muitos estudiosos no cenário político atual. Ao 

mesmo tempo em que esforços diversificados vêm sendo realizados em vistas a promover 

reflexões sobre a qualidade das práticas participativas. Esses interesses estão associados 

principalmente ao crescente espaço que os processos participativos estão ocupando na 

gestão pública, em que se observa a exigência por novas relações entre Governo e 

Sociedade Civil. 

 A prática participativa constitui-se como parte integrante das ações democráticas e 

como componente indispensável ao bom funcionamento do sistema político representando 

um dos conteúdos constitutivos da definição de democracia Vários estudos identificam que o 

processo participativo encontra-se em um cenário de crise da democracia representativa, 

em que observa-se uma crescente demanda por integrar a sociedade civil nas decisões da 

administração pública.  

 A esse respeito, a participação é apresentada em campo prático e teórico como 

forma de superar ao menos parcialmente a falência do modelo tradicional de democracia. 

Nessa perspectiva, autores como Kliksberg (1998) e Fazzi (2010), mesmo localizados 

interno a cenários geopolíticos muito diversos, apresentam a participação como antídoto ao 

limite da democracia tradicional. 

 Pouco a pouco esse cenário de crise associado ao fenômeno da globalização tem 

contribuído para configurar um espaço público diverso, caracterizado pela pouca separação 

entre público e privado, em que o exercício das decisões é cada vez mais realizado em 

redes de relações. Desse modo, o que se observa nas últimas décadas é uma mudança no 

desenho do espaço público, em que de uma estrutura piramidal – caracterizada pela 

sobreposição do poder divisional – assume um novo formato, aquele de “redes” em que 

cada ponto nodal evidencia múltiplas relações construídas no espaço público, em que novos 

agentes integram o espaço de decisões  

 Nesse cenário, percebe-se a necessidade de medir a democracia de acordo com o 

                                                 
3
 O termo política pública é definido «não somente como simples intervenção do Estado em 

uma situação considerada problemática (...) mais do que isso penso a política pública como uma 
forma contemporânea de exercício do poder nas sociedades democráticas, resultante de uma 
complexa interação entre o Estado e a sociedade» in Di Giovanni, G. As Estruturas Elementares das 
Políticas Públicas. UNICAMP: Caderno de Pesquisa, nº 82. Campinas 2009, pp. 4-5. 
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grau de respostas das decisões políticas centradas em um confronto de expectativas e 

necessidades dos cidadãos em geral. Um contexto que desafiam estudiosos e 

pesquisadores, políticos e cidadãos a repensar novos modos de efetivar e intervir no campo 

político. As análises apontam que a arena política deve abrir-se à sociedade civil, capaz de 

criar espaços públicos que propiciem diálogo e proximidade entre os atores políticos 

(representantes e cidadãos). É válido constatar que nas últimas décadas têm sido 

implementadas muitas experiências exitosas no campo da planificação de políticas que 

introduzem a participação popular como um componente privilegiado, essa dinâmica é 

observada principalmente a nível local, como por exemplo, o caso do orçamento 

participativo e a agenda 21 que convoca um número expressivo de cidadãos. Assim, as 

cidades destacam-se cada vez mais por ser espaço privilegiado para a dinâmica 

participativa.  

 Diante dos resultados dessas experiências são avaliadas as constatações de 

autores como Kliksberg (1998), que apontam as atividades participativas nas políticas como 

processos que geram legitimidade aos governos e como uma possibilidade de consolidar 

estratégias de ações mais eficazes.  

 No debate em torno à democracia participativa estão impressos inúmeros 

questionamentos que dizem respeito à efetividade, eficiência e eficácia dos processos 

participativos. Muitas argumentações giram em torno a questionamentos sobre as formas de 

participação nas atividades políticas, perguntas que indagam em que medida a participação 

é uma novidade nas políticas? Quais elementos podem ser aprofundados na experiência 

participativa?  

 O presente artigo trata da participação política em suas dinâmicas e perspectivas, 

desenvolve-se a partir de reflexões em torna da pergunta: A participação da sociedade civil 

nas políticas públicas, nos moldes como é realizada, efetiva melhorias significativas aos 

serviços públicos? .  

 A metodologia adotada foi a Pesquisa Bibliográfica, através do aprofundamento e 

reflexões sobre os significados da participação social nas politicas públicas. Em um segundo 

momento foram analisados as perspectivas teóricas de autores como Kliksberg (1998) e 

Fazzi (2010) que refletem sobre a qualidade dos processos participativos. 
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2  OS SIGNIFICADOS DA PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS PÚBLICAS 

  

 

 A palavra participar pode ser interpretado no cotidiano a partir de diferentes 

significados, tomando como referência Michellyns – um importante dicionário da língua 

portuguesa –, podemos identificar que participar pode ser compreendido como comunicar, 

ter ou tomar parte, associar-se pelo pensamento ou pelo sentimento. Nesse sentido a 

palavra ganha significados diversos quando associada a contextos diversos e “o substantivo 

e adjetivo que compõe a expressão, podem ter diversas interpretações” (Bobbio; Matteucci, 

2004, p. 675). 

 Participação em seu significado etimológico deriva do latim partecipé, que significava 

tomar parte. Sobre o uso da palavra Raniolo (2002, p.15) assinala um duplo significado, o 

primeiro identifica a participação como “tomar parte”, diz respeito ao ato de estar de acordo 

em um processo, e o segundo caracterizado como “ser parte” associa-se ao ato de fazer 

parte de um organismo, de um grupo ou comunidade. O termo aplicado pode demonstrar 

noções de colaborações ou pertencimento em que essas duas dimensões se relacionam à 

medida, em que se toma parte enquanto se é parte: “é possível participar ou fazer parte de 

algo de diferentes modos, como espectador que está as margens do processo ou como 

protagonista” (Bobbio; Matteucci, 2004, p. 675-676).  

 Existem diferentes aspectos relativos ao processo participativo;  

 As atividades participativas comportam um senso de pertencimento em que participar 

em forma expressiva requer a consciência de sentir-se parte de uma determinada 

comunidade, contexto, grupo ou problemática (Bobbio; Matteucci, 2004, p. 676); 

 A participação incorpora um fundamento que melhora a ação de governos em que é 

apresentada, desse modo não é somente uma ideia, mas uma nova forma de 

cooperação para o desenvolvimento (Kliksberg, 1998, p. 02); 

 A participação é uma prática em que diferentes relações de stakeholders4 se definem 

como um aspecto importante da democracia que coloca ao centro da discussão a 

relação entre sociedade civil e governo;  

                                                 
4
  Com a palavra Stakeholders faço referimento, a todos os portadores de intereses envolvidos 

nos processos de implementação e avaliação de politicas. Contudo, para um maior esclarecimento 
sobre a Teoria dos Stakeholders identifico como ferencial bibliografico a texto de G. Rusconi, Voce 
Teoria degli Stakeholder, in Bruni,L – Zamagni, S. Dizionario di Economia Civile, Città Nuova Editrice, 
Roma 2009, pp.735-742. 
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 A democracia participativa representa um modo para superar ao menos parcialmente 

a falência intrínseca do modelo tradicional de democracia eletiva.  

 Assim, no campo das diversas análises sobre os significados da participação é 

importante constatar o quanto a temática é interpretada por diversos significados rica de 

pistas indicativas sobre o “dever ser” da prática participativa em políticas públicas. A esse 

respeito essa deve configurar-se com a ideia de pertencimento, que permite um 

autorreconhecimento do espaço em que ocupa, e por meio desse autorreconhecimento 

ativa-se a necessidade de interpretar, transformar, e participar do contexto em que é 

inserido.  

 A dimensão expressiva da participação esta associada à possibilidade do cidadão 

participar, e do Estado constituir instrumentos e desenvolver competências específicas para 

o desenvolvimento dessas atividades.  

 

 

3. FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NAS POLÍTICAS 

 

 

  Antes de focalizar o olhar sobre as diversas formas de participação, é oportuno 

identificar a diferença entre a participação política (politics) e a participação em políticas 

públicas (policy) conforme define Bobbi e Matteucci (2004). Essas se apresentam diversas 

na medida em que a participação política envolve as dimensões do poder, e a participação 

nas políticas públicas diz respeito à atuação do governo e da sociedade civil em afrontar os 

problemas da comunidade. 

Interno a participação política estão presentes as práticas de participação eleitoral, 

participação partidária, participação sindical, participação associativa, etc. A participação nas 

políticas pública é constituída pela atuação do Estado e da sociedade civil em áreas 

específicas, políticas de saúde, transporte, assistência, urbana, etc. Essa forma de 

participação é delimitada pelo campo de atuação das políticas publica que voltado para 

ações mais específicas a fim de dar respostas aos problemas concretos da comunidade. 

Desse modo, Política (política) e Policy (política pública) representam duas 

realidades analiticamente distintas, mas que na prática se articulam e caracterizam-se em 

interação mútua (Cotta; Della Porta, 2008, p. 13-32). Essas considerações permitem 

identificar que no campo prático são inúteis diferenciações rígidas na análise das duas 

formas de participação, essas distinções poderiam fragmentar ainda mais a compreensão 

dos processos participativos em política e nas políticas públicas. Desse modo não há uma 
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reta separação entre esses modos de participação, mas sim uma interação entre esses dois 

campos.  

        O voto é componente importante na definição das estratégias de participação 

democrática, pois é elemento definidor de uma forma de governo, que orienta a prática por 

meio de formas de gestão que podem contemplar a participação direta da sociedade civil 

nas decisões públicas. Contudo, observa-se que o ato de votar não basta para garantir a 

participação política em um contexto político conturbado pela crise de legitimação do Estado 

e pela crescente desilusão nos processos eleitorais.  

Bobbio e Matteucci (2004, p. 676) consideram que interno aos processos participativos 

as formas de participação são moldadas pelos comportamentos do sujeito que a atuam e 

pela demanda interna aos objetivos da participação. É possível afirmar que, no contexto 

atual de variadas metodologias participativa, o membro da sociedade civil pode ser chamado 

em momentos diversos a realizar cada uma dessas diferenças formas participativas. No que 

refere as formas de participação evidenciadas na análise de Bobbio e Matteucci (2004), 

essas diversidades não podem ser interpretadas a partir de uma estrutura linear, em que 

uma forma de participação é qualificada melhor que outra, apesar de serem desenvolvidas 

em contextos diversos, e exigirem integrações diversas. Observa-se, que no contexto 

democrático é possível uma flexibilidade na forma de realizar participação, e cada contexto 

participativo demanda um modo diverso de participar.  

Contudo, no campo das políticas públicas faz-se necessidade um número cada vez 

maior de práticas participativas que incluam a sociedade civil de forma mais direta. 

Recentemente o repertorio da participação é ampliado em novas formas, envolvendo novos 

grupos. O crescimento dessas novas formas foi efetivado a partir dos anos setenta, em que 

se observa no campo da participação um diferente estilo de participar das políticas. Os 

dados apresentam uma prática participativa que se apresenta por meio de sujeitos que 

fazem uso contemporaneamente de vários possíveis instrumentos para fazer pressão ao 

governo.  

 É preciso refletir sobre como as diversas formas participativas possam dar 

efetivamente qualidade às atividades realizadas pelo governo? Como essas formas 

participativas podem ser enriquecidas com novos conteúdos para uma relação positiva entre 

estado e sociedade civil? 

Percebe-se que, a exigência do momento atual é por estilos participativos realizados 

em modo inteligente e relacional, e que não sejam nem instrumental nem ideológica, 

efetivados não por meio de práticas de conflitivas entre sociedade civil e governos, mas por 

meio de uma perspectiva relacional. 
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 Assim, o que se apresenta na atualidade é a necessidade cada vez maior de formas 

participativas que contribuam para auxiliar as decisões da Administração Pública, e que 

tenha em seu interior uma dinâmica que leve em conta as relações presentes entre 

sociedade civil e Estado. Acredita-se que, desenvolvendo formas participativas que 

contenham essas características, é possível contribuir a uma maior qualidade do agir 

político. 

 

4. OS LIMITES DA PARTICIPAÇÃO 

 

 

 Ao refletir sobre a importância das práticas participativas foi possível identificar que a 

participação é elemento central na estrutura democrática e é identificada como manifestação 

de apoio, essencial ao bom funcionamento do sistema político. Contudo, não obstante aos 

avanços, muitos autores apontam limites e desafios dessas práticas, e no campo teórico e 

prático aprofundam-se questionamentos sobre os motivos pelos quais é atribuída à 

participação da sociedade civil uma dimensão crucial na construção de políticas públicas.  

 Assim, torna-se importante indagar em que medidas iniciativas participativas são 

capazes de dar qualidade e melhoria ao serviço público? Até que ponto vai à autonomia da 

sociedade civil para participar de forma qualificada das decisões públicas? Qual o modo 

como vem sendo desenvolvida a participação nas políticas? As metodologias utilizadas para 

a participação nas políticas públicas atingem o seu escopo? A lógica racional na planificação 

de políticas é capaz de explicar os processos participativos? Algumas dessas perguntas 

podem ser mais bem interpretadas quando levamos em conta o contexto paradoxal que 

envolve a participação da sociedade civil no momento atual. 

 Trata-se, portanto, de analisar e compreender que a democracia participativa 

encontra-se em um contexto no qual o debate em torno ao bem comum apresenta-se 

fragmentado, e quase escondido por uma multiplicidade de interesses. Assim, o 

reconhecimento do bem comum – como componente que envolve e liga a comunidade no 

processo participativo constitui-se como temática complexa e desafiadora em um contexto 

de fragmentação cultural e social5, em que se evidencia uma perspectiva individualista de 

                                                 
5
 Uma referência sobre essa temática pode ser encontrado no artigo de Baggio, Antonio Maria. 

L’intelligenza fraterna. no qual o autor identifica que em um contexto de profunda fragmentação social 
e cultural, em que indivíduos e grupos procuram o próprio bem sem render-se conta da presença de 
um “outro”, vão em crise dois pilastres fundamentais da vida de comunitária – o modelo comunicativo 
e a dimensão universal de ética..Para um aprofundamento maior ver Baggio, Antonio Maria. 
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não reconhecimento da autoridade da dimensão relacional, comunicativa e ética.  

 Esses desafios dizem respeito não somente aos processos participativos podendo 

ser também associados aos aspectos culturais e relacionais, o que representa a 

necessidade de redirecionamentos nos modos de relacionar-se e fazer parte de um dado 

espaço, requisitando cidadãos conscientes da importância dos espaços públicos e coletivos 

para o desenvolvimento de uma vida de qualidade.  

A propósito, dos paradoxos presentes nas práticas participativas Fazzi (1998) 

identifica uma dinâmica dual, em que de um lado existe uma diminuição da confiança nos 

processos participativos eleitorais, e de outro se apresentam demandas crescentes por 

práticas participativas.  

 Observa-se que, a participação da sociedade civil interpretada como uma das 

melhores estratégias para o desenvolvimento da democracia, encontra-se imersa em um 

contexto de crise do Estado democrático, em que ocorre diminuição do número de pessoas 

dispostas a participar dos processos eletivos, a extensão de processos democráticos é 

acompanhada por uma profunda desilusão e a crescente decepção nos processos 

democráticos. 

  Desse modo é preciso constituir essas práticas participativas de forma qualificada e 

ter presente que conforme evidencia Rodolfo Leweanski os processos participativos 

requerem tempo para influenciar, sobretudo no campo cultural. Os processos participativos 

precisam ser acompanhados em seus aspectos culturais e de pertencimento, não podendo 

ser desenvolvidos destacados de um âmbito relacional a partir de um não reconhecimento 

do bem comum. Os problemas ligados a participação da sociedade civil, centram-se no fato 

de que iniciativas realizadas visando promover a participação permaneçam mais no plano da 

retórica do que da prática. 

 O modo de efetivar as práticas participativas deve ser realizado de forma planejada 

para que não resultem em formas de mascaramento e alienação da sociedade civil, tendo 

como escopo efetivo a legitimação de ações projetadas em antecipo pela pública 

administração. Nesse aspecto, uma das grandes dificuldades encontra-se no mau uso dos 

processos participativos, o que ocasiona aos cidadãos profunda desilusão e desconfiança 

nos processos democráticos. 

Sobre esse aspecto, observa-se que paradoxalmente, a participação pode ameaçar a 

qualidade da democracia ao mesmo tempo em que pode aumentar a voz dos cidadãos. 

Sobre essa temática Bobbio e Matteucci (2004, p. 674), através de análise de experiências 

                                                                                                                                                         
L’intelligenza fraterna. Democrazia e partecipazione nell’età dei frammenti, in Ropelato, Daniela (a 
cura de), Democrazia Intelligente, Citttà Nuova, Roma 2010. 



 

9 

                  

participativas realizadas na Itália argumentam que, o fato de muitas iniciativas de 

participação da sociedade civil ser promovidas por entes públicos demonstra que, de uma 

parte, pode ser interpretado como um específico interesse capaz de traduzir com maior 

eficácia as decisões tomadas em atos concretos, contudo por outro lado identifica que 

 Observa-se dentro da dinâmica participativa desafios que devem ser superados por 

meio de estratégias que integrem novas formas de envolvimento da sociedade civil, esses 

dados apresentam-se como um convite para pensar e repensar as práticas participativas em 

um duplo movimento de inclusão e exclusão dos cidadãos. 

 Essas reflexões identificam à necessidade do processo participativo ser pensado 

como espaço de novas relações entre Estado e sociedade civil, espaço legítimo de inclusão 

do cidadão através de uma reta transferência de poder à sociedade civil. Esses aspectos 

seletivos presentes na prática participativa revelam barreiras para a abertura do governo à 

sociedade civil.  

 A seletividade na participação da sociedade civil pode transformar a participação, de 

um instrumento de inclusão do cidadão nas decisões públicas a um instrumento de 

desigualdade de oportunidades. Assim, as reflexões realizadas no campo teórico nos 

permitem identificar que embora a participação seja identificada como um dos instrumentos 

que podem dar respostas às crises democráticas é preciso refletir sobre os aspectos 

paradoxais seletivos e excludentes presentes nesses processos. 

As argumentações em campo teórico indicam que a participação nas políticas 

públicas necessita de novos componentes. A esse respeito o elemento relacional é pode ser 

capaz de dar qualidade as políticas sociais na contemporaneidade. O que se deve ter em 

consideração são as formas de realização dessas práticas participativas, em que a 

qualidade do relacionamento entre sociedade civil e Estados, técnicos e participantes da 

sociedade civil e entre cidadãos é elemento importantíssimo para o bom resultado dos 

processos.  

Desse modo, no âmbito das políticas sociais, como bem aponta Folgheraiter (2006), 

a maioria das boas práticas, quando analisadas, identifica uma linguagem relacional em vez 

de um estilo estritamente gerencial. Observa-se que há esforços significativos em direção a 

ações de participação social haja visto que prática participativa no Brasil é assegurada pela 

Constituição de 1988 que representa um marco na redemocratização brasileira. A própria 

constituição amplia o campo da democracia participativa, imprimindo a ação democrática 

uma ação que não termina no voto mas que pode ser composto por iniciativas populares e a 

arena política constitui-se de conferências, conselhos, dentre outros. Contudo são 

necessários um aumento da qualidade nas políticas principalmente nas dimensões que 
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caracterizam o campo das relações estabelecidas entre sociedade civil e Estado. 

Implementar práticas participativas no campo das políticas sociais que efetivamente possam 

dar resultados não é tarefa simples, desse modo é preciso sempre analisar e debater sobre 

os dilemas e perspectivas presentes no campo da participação.  

 Uma primeira constatação é que mesmo diante aos esforços que vêm sendo 

realizada para implantar ações participativas no âmbito da Administração Pública, a 

participação da sociedade civil nos processos de avaliação não bastam para dar maior 

qualidade aos serviços públicos. Assim, observa-se que concretamente as práticas 

participativas, revelam que a experiência de participação nas políticas, nos moldes como 

vem sendo realizadas realizada, pode assumir duas vias apontadas nos estudos de Bobbio; 

Matteucci (2004): 

 A forma parcial, caracterizada por uma participação fraca, na qual a sociedade 

civil é chamada a participar única e exclusivamente manifestando a própria 

opinião sobre os serviços prestados;  

 A participação forte, na qual a sociedade civil é preparada para participar 

ativamente do processo de produção de julgamento dos programas e projetos. 

Seu ponto fraco, contudo, se concentra na relação entre sociedade civil e 

Administração Pública. 

 O cidadão acaba sendo visto como um indivíduo isolado e privo de anseios 

contraditórios, alguém que participa tendo como única motivação garantir sua própria 

satisfação. Esta escolha em definir o cidadão como individuo isolado faz com que prevaleça 

a dimensão individual da participação social. Neste processo participativo não são criadas 

relações concretas entre os atores que fazem parte da participação, uma vez que cada um 

desenvolve suas práticas de forma isolada. Esse tipo de avaliação é muito limitado, e a 

participação é interpretada como um ato atomístico, em que o cidadão individualmente 

exprime seu ponto de vista apenas individualmente, na ausência de confronto com os entes 

públicos. 

          Já a segunda via envolve um tipo de participação estruturada segundo os moldes da 

avaliação cívica, em que o processo de avaliação é guiado integralmente pela sociedade 

civil, seguindo pari passo o ponto de vista dos cidadãos, os quais são identificados como 

sujeitos capazes de produzir de forma autônoma uma avaliação estruturada. Tal autonomia 

acaba por revelar, contudo, formas paradoxais de interpretação da relação entre sociedade 

civil e governo. Estas práticas avaliativas apresentam algumas fragilidades, especialmente 

no que diz respeito à relação entre sociedade civil e governo.  

            É preciso assumir no âmbito das políticas públicas uma lógica relacional, que 
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possibilite dar maior qualidade à participação. As duas experiências analisadas, embora 

assumam métodos que possibilitam o envolvimento de um grande número de pessoas na 

avaliação participativa, impedem em grande parte a integração de saberes e o aprendizado 

mútuo. É necessário de enriquece o processo participativo com novos componentes 

relacionais que possibilitem dar qualidade à ação participativa. 

 Mas o que significa assumir na política uma lógica relacional? A lógica relacional 

dentro dos processos políticos, não significa exclusão da racionalidade e a intencionalidade 

imersas na prática política, refere-se à decisão de dar novas formas de interpretação à 

dinâmica social, impregnando de novos conteúdos a racionalidade da produção de políticas 

públicas. O pressuposto é de que uma racionalidade estritamente instrumental na realização 

de políticas, priva de conteúdo a própria ação política. 

         Não é possível identificar que não existam relações plenas de significado dentro dos 

processos participativos, pois tais relações são por definição variadas. Existem, contudo um 

modo de relação fragmentado, no qual o problema não é a ausência de relação e sim no 

modo como as relações são estabelecidas. 

           Para todos os efeitos, porém, a crise da Administração Pública é também crise do 

modelo predominante nos processos de gestão das políticas públicas. As atividades 

políticas são concretizadas de modo fragmentário, deslegitimando a ação que visa o bem 

comum. Assim, a demanda por participação persiste e vai além dos efeitos gerados pelos 

casos em que o cidadão é identificado como instrumento. O fato é que a relação entre 

administração pública e sociedade civil é baseada em uma ação carente de conteúdos 

relacionais, a sociedade civil é identificada como um conjunto de vozes dispersas que não 

se relacionam internamente (entre seus membros) e externamente (com a Administração 

Pública).  

          Outro elemento situa-se no fato de que a participação que poderia dar maior 

qualidade à atividade política, não pode ser vinculada a uma ação exclusivamente baseada 

em uma lógica racional, isto é, não pode ser voltada a uma visão individualista de homem, 

na qual os serviços públicos são interpretados como serviços de mercado, usados somente 

como objeto de consumo, um dado imediato para a satisfação individual. Aplicar 

exclusivamente a lógica racionalista aos programas, projetos e serviços públicos demonstra-

se insuficiente, e pode fragilizar o inteiro processo de planificação das políticas públicas.  
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5. CONCLUSÃO 

 

            As políticas públicas devem ser reinterpretadas como uma ação que ressalta a 

necessidade do homem em viver em uma coletividade, e na complexidade do mundo atual o 

homem deve ser visto enquanto ser relacional, alguém incapaz de viver como um sujeito 

isolado, ainda que pretendesse fazer esta escolha. 

A necessidade de efetivar serviços públicos se baseia no próprio reconhecimento de 

que são necessários serviços financiados e usados de forma coletiva. Interpretada desse 

modo as políticas públicas adquirem significados que se reportam ao princípio de 

fraternidade, nos quais está implícito o reconhecimento positivo do outro e o valor 

determinante da relação existente entre as pessoas. 

É preciso uma reinterpretação dos reais significados de bem comum em uma 

sociedade complexa e fragmentada. Nessa perspectiva, interpretar o bem comum como 

soma de bens individuais consiste ser o grande erro de muitas práticas participativas.  
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