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Qual o papel da participação social nas democracias contemporâneas? Foram diversos 

os pensadores das ciências sociais que buscaram, a partir deste questionamento, 

diagnosticar o distanciamento da sociedade civil em relação à política nas democracias 

representativas. Partindo da perspectiva comunicacional do poder em Hannah Arendt e 

da teoria crítica de Jürgen Habermas, o autor busca identificar alguns dos elementos 

essenciais para a superação do quadro de despolitização nas comunidades mais pobres 

do Brasil. Explorando o conceito da pedagogia da autonomia de Paulo Freire, passa-se 

do modelo tradicional e tecnocrático das políticas públicas impostas de cima para baixo 

para um modelo aberto, capaz de acolher as vozes das pessoas verdadeiramente afetadas 

por seus resultados, expressão do saber e da prática comunitária. O problema central 

reside no fato de a abertura participativa encontrar grandes limitações de ordem política, 

econômica e organizacional: quem deve participar, como organizar essa participação do 

ponto de vista comunicacional e quais suas implicações no processo político e nas 

instituições. A hipótese central é a de que a compreensão como método é capaz de 

propiciar uma nova perspectiva teórica ao aceitar a multiplicidade de atores e visões de 

mundo não como um obstáculo, mas sim como um incentivo à construção de uma 

democracia aberta. Neste marco, é decisiva a contribuição de David Bohm ao propor 

um modelo de diálogo onde os atores aprendam a suspender seus pressupostos, 

permitindo-se compreender o Outro não como um obstáculo aos interesses individuais 

ou coletivos, mas sim como voz legítima de interlocução com a sociedade, o mercado 

ou o Estado. A aplicabilidade deste modelo é testado através do caso da Vila Nova 

Esperança, um assentamento urbano na divisa entre Taboão da Serra e São Paulo, onde 

as lideranças locais vêm implementando um modelo participativo independente e 

testando novas práticas de incidência política. Através de sua ação comunicativa em 

redes comunitárias e de parcerias com a iniciativa privada e com o terceiro setor, a 

comunidade vem conseguindo sanar alguns de seus principais problemas, propiciando 

soluções inovadoras às limitações do modelo participativo levantadas até aqui pelas 

teorias de gestão pública. 
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