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RESUMO 
 

O Presente artigo, constitui-se em uma reflexão sobre a importância da 
participação popular para desencadear o processo de desenvolvimento social. 
Procuramos deste modo, repensar os mecanismos que envolvem a participação 
popular, bem como, apontar alternativas metodológicas que nos possibilite criar 
espaços participatórios para os cidadãos no processo de desenvolvimento e de 
planejamento participativo. 

 
Percebemos também que para lidar com esta nova situação, necessitou-

se de conceitos e instrumentos capazes de levar em consideração 
adequadamente as transformações e desenvolvimentos que estão ocorrendo. 
Desta forma, apontamos aspectos relevantes, não só para o desenvolvimento da 
prática mas também na construção do conhecimento e de instrumentos 
indispensáveis para a atuação dos profissionais com vista ao desenvolvimento 
sustentável sobre a perspectiva da busca de uma nova orientação metodológica 
numa sociedade em mudança. 
 

 

ABSTRAT 

-The Present article, is constituted in a reflection on the importance of the 
popular participation to unchain the process of social development. We sought 
this way, to rethink the mechanisms that involve the popular participation, as well 
as, to aim methodological alternatives that facilitates us to create spaces 
participatórios for the citizens in the development process and of planning 
participativo. 
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We also noticed that to work with this new situation, it is needed concepts 

and instruments capable to take appropriately in consideration the 
transformations and developments that are happening. This way, we aimed 
important aspects, not only for the development of the practice but also in the 
construction of the knowledge and of indispensable instruments for the 
professionals' performance with view to the maintainable development on the 
perspective of the search of a new methodological orientation in a society in 
change. 

 
 

 
A PARTICIPAÇÃO COMO PRINCÍPIO MEDIADOR DO 

PROCESSO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL 
 
 

A noção de participação popular tem permeado, de modo geral e em 
termos recentes, as atividades de planejamento urbano, sobretudo aquelas que 
visam a integração social dos segmentos da população definidos como de 
pobreza urbana. Assim, a participação em planejamento e programas de 
desenvolvimento surge depois de um longo período no qual as políticas 
nacionais não conseguiram alcançar a questão da sobrevivência e da 
reprodução humana condigna nas cidades. 

 
"Pobreza não é insuficiência de renda mas insuficiência de 
desenvolvimento. E desenvolvimento não pode ser identificado 
restritamente como crescimento do Produto Nacional Bruto 
(PNB) aumento de rendas pessoais, industrialização, avanço 
tecnológico ou modernização social (FRANCO: 2000,5) 

 
É nesse contexto que percebemos que, tradicionalmente o enfrentamento 

da pobreza se dava por meio do repasse de programas assistencialistas por 
parte do poder público, como fator compensatório das desigualdades sociais 
produzidas pelo próprio processo de desenvolvimento. 

 
Todavia, atualmente, o enfoque que vem sendo dado à “participação”, diz 

respeito, especialmente, ao contexto de “processos de planejamento” que se 
constituem em  mecanismos de poder para a alocação de decisões e, portanto, 
instrumento adequado à promoção da divisão equânime dos recursos urbanos 
produzidos pela sociedade. Mais adequadamente, poderíamos dizer que se trata 
de um instrumento da democracia, à medida que promove o acesso igualitário 
aos bens e serviços urbanos. Significa dizer, também, que, mais do que uma 
atividade técnica, o planejamento participativo é um processo político, 
pressupondo um contínuo propósito coletivo, vinculado à decisão da maioria e 
em benefício da maioria. 

 
Segundo LIMA (1983), a participação social pode ser definida como, 
 

"(...)sendo a prática social concreta, que se detecta através dos 
atos cotidianos dos indivíduos e grupos sociais. É no cotidiano 
que o homem depara-se com escolhas, onde atua e cria a sua 
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própria história. É o cotidiano reflexo da sociedade e é nele que 
se exercitam a crítica e a transformação do próprio cotidiano, ou 
da própria história do homem". (1983:18) 

 
Portanto, a busca para promover o desenvolvimento deve ser tomada 

aqui como princípio mediador das diferentes formas de participar. Para isso, 
existem estratégias ou metodologias em sentido amplo, voltadas para 
desencadear processos de desenvolvimento, e, è nessa perspectiva e nesse 
recorte da prática social que se reveste o Projeto PRORENDA Urbano/RS3, 
solicitando um constante repensar sobre as questões conceituais. 

 
Assim, a construção de um princípio calcado na “participação” vem 

acontecendo dentro de um processo dinâmico onde se "recoloca a necessidade 
de; a) rever os objetivos e as estratégias de desenvolvimento, e o 
relacionamento entre o Estado e a sociedade civil, b)compatibilizar planejamento 
e mercado, c) criar alternativas com uma visão do conjunto de 
problemas".(WANDERLEY,1993:157-158). A construção desses conceitos 
estruturadores do Projeto colocou o enfoque participativo permeando todas as 
atividades previstas nos diferentes instrumentos que o compõem.  
 

Outra questão que se aplica, é o conceito da participação situado 
fortemente ao nível do planejamento; o que se quer, mais recentemente, é um 
processo educativo de conscientização, muito mais abrangente, que requer a 
reintegração, no ser humano, dos conceitos de “direitos” e “responsabilidades”, 
perdidos ou suprimidos em “outros anos”, e que permita aos indivíduos terem 
uma clara consciência da realidade em que vivem, desenvolvendo um senso 
crítico capaz de melhorar essa realidade através da sua participação política. 

 
Espera-se, deste modo, uma mudança de postura, a fim de que a 

participação passe a representar um ato deliberado, um procedimento comum, 
um ato político de cidadania, em todos os níveis e em todos os sentidos. 
 

O PRORENDA desenvolve suas propostas de trabalho de forma pedagógica e 
participativa, conscientizando e incentivando pessoas e grupos, a saírem do seu habitual 
imobilismo, e, a engajarem-se no processo de auto-gestão de seu próprio 
desenvolvimento econômico-social. 

 
"As comunidades devem buscar atuar em prol de um 
desenvolvimento centrado no social e orientado pela 
transformação das relações sociais na perspectiva da edificação 
de uma sociedade mais democrática, igualitária, livre e 
solidária".(WANDERLEY,1993:167). 

 
A idéia é fazer com que a comunidade, habituada a esperar que a ação 

governamental possa resolver todos os seus problemas, carências e demandas, acredite 

                                            
3 O Programa PRORENDA, da Cooperação Técnica  Brasil-Alemanha e, em especial o Projeto PRORENDA Urbano-
RS, desenvolvido pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Fundação Estadual de Planejamento 
Metropolitano e Regional-METROPLAN,  Prefeituras Municipais, Sociedade Alemã de Cooperação Tecnica-GTZ e, as 
comunidades, tem possibilitado o estabelecimento de uma nova forma de relações entre o poder publico e as 
comunidades de baixa renda, criando instrumentos e buscando a promoção das mudanças coportamentais, no intuito de 
alcançar o desenvolvimento físico dos espaços de habitacao e recompor os desequilíbrios sociais existentes. 
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mais em si mesma, se mobilize, se organize e se instrumentalize para resolvê-los por seus 
próprios meios e recursos. 
 

Através do fortalecimento do exercício de cidadania e da adequação dos serviços 
públicos à demanda de usuários de baixa renda, o PRORENDA persegue o objetivo de 
obter melhoria sustentável das condições de vida em populações de baixa renda. 
 

O projeto incentiva um processo de mudança social, cooperando não só com a 
administração pública e com os grupos-alvo, mas com diferentes grupos sociais, 
representados também pelas ONGs .A tomada de decisão é participativa, através da 
instituição de entidades decisórias pluralista, para estabelecer conteúdos dos projetos e 
acordos sobre a aplicação dos recursos. A ênfase, portanto, é no desenvolvimento 
processual, descartando fórmulas prontas e incentivando procedimentos interativos para 
definir conteúdos e métodos de trabalho. As iniciativas de auto-gestão dos grupos das 
comunidades são fomentados, facilitando a integração sócio-política dos envolvidos. 
 

O PRORENDA tem inserido sua ação e atuação na linha do planejamento 
democrático e participativo e da auto-gestão, assessorando essas comunidades para que 
caminhem sozinhas na solução de seus problemas, e na defesa de seus interesses. 
 
 
ELEMENTOS PARA O PROCESSO DE ORGANIZAÇÃO SOCIAL  
 

A condição fundamental para o alcance deste grau de consciência da 
cidadania e, consequentemente, para uma gestão democrática das cidades, está 
na participação como um princípio que resgata a formação humana e como 
forma de repartir o poder, desde que haja um contexto político favorável para 
uma redistribuição social, sobretudo em sua base. 
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ORGANIZAÇÃO  
 
O principal instrumento para a ação comunitária é a Organização Social, não 

entendida como simples estrutura formal, mas como articulação consciente, permanente e 
dinâmica dos grupos, de uma população ao redor de interesses comuns, objetivos reais 
percebidos coletivamente. Uma realidade indiscutível é de que a Organização 
Comunitária é um processo existente, concreto, e, se produz na própria dinâmica da 
sociedade e se expressa na realidade cotidiana dos diversos segmentos da população. 
 

A comunidade é o cotidiano dos indivíduos, dos grupos que partilham de 
condições sociais comuns, e face a elas, organiza o seu ambiente de relações dentro de 
uma dinâmica própria . Assim, o Projeto PRORENDA Urbano, através de sua 
metodologia, visa, ampliar as fronteiras das comunidades contribuindo para que os 
grupos e sub-grupos de dada área ampliem a representação participativa para seus 
enfrentamentos, conforme interesses e preocupações identificados e a serem trabalhados 
coletivamente. 
 

Nessa perspectiva, "educar para emancipar" aproxima-se da concepção de 
educação popular que não evoca para sí a missão de conscientizar a população, mas de 
apoiar a produção coletiva da "consciência solidária" "que se torna prática 
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transformadora à medida que se converte em solidariedade organizada de classe" 
(HURTADO,1992:46). 
 

Cada área específica encontra uma situação própria de desenvolvimento. É a partir 
desta situação que o processo precisa avançar. Entendemos, que compreender a situação 
própria do desenvolvimento em que se encontra um determinado contexto supõe 
compreendê-la historicamente.  
 

O processo de mobilização para uma futura organização da comunidade inicia-se 
com a divulgação do Projeto PRORENDA para as entidades representativas da área 
selecionada (igrejas, escolas, associação de moradores, clube de mães etc.), com o 
objetivo de apresentar a proposta metodológica do PRORENDA e proporcionar uma 
integração dos envolvidos, no processo de desenvolvimento que a realidade requer.  
 

A utilização destas estratégias, possibilita a integração de novos parceiros através 
de assembléias com moradores e reuniões com todos os envolvidos, apontando, assim, 
para a formação do Comitê de Desenvolvimento Local4. 
 

Deste modo, conforme a metodologia do Projeto PRORENDA, a grupalização da 
população é um recurso utilizado e passa a ser, cada vez mais importante a medida em 
que vai se transformando em recursos de Organização Social e capacitação dos próprios 
moradores para o enfrentamento dos interesses imediatos e dos que vão se desvendando 
durante o processo de problematização. 
 

A proposição básica que aqui se apresenta é a da realização de processos 
participativos com a comunidade, onde esta participe como agente iniciador de políticas 
voltadas a sua própria promoção social, numa seqüência organizada de ações e não mais 
apenas como mero negociador de decisões alocativas.  
 

Esta prática deverá trazer como resultado, em relação aos organismos municipais 
e estaduais, um sensível reposicionamento frente aos problemas da pobreza urbana e, em 
relação à população carente, a oportunidade de influir diretamente na definição de suas 
prioridades, na alocação dos recursos humanos e financeiros, no reconhecimento dos 
diferentes níveis de poder e, principalmente, no reconhecimento de que também possui e 
deverá assumir responsabilidades neste processo de construção social e de cidadania. 
 
CAPACITAÇÃO 

 
A Capacitação é um dos passos iniciais e fundamental do Projeto para um trabalho 

eficiente e qualificado. O PRORENDA oferece com a formalização do Comitê de 
Desenvolvimento, cursos, e oficinas visando a capacitação dos moradores das áreas, em 
Métodos de Trabalho Participativo, Planejamento Estratégico, Oficinas de Diagnóstico e 
Elaboração de Propostas, trabalhando com problemas e  potenciais, além de Oficinas 

                                            
4 Comitê de Desenvolvimento Local: O Comitê de Desenvolvimento é uma 
entidade com personalidade jurídica própria, representativa das diversas 
instituições comunitárias das áreas de baixa renda, órgão de articulação, 
deliberação e execução das atividades, projetos, programas e ações 
comunitárias locais. 
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Gerais onde é apresentada e discutida a proposta de planejamento para a área de 
abrangência. 
 

Nestes encontros específicos, desenvolvidos pelo PRORENDA, a população tem a 
oportunidade de formação e aperfeiçoamento, num evento básico denominado "Curso de 
Trabalho Participativo com e em grupo", onde é feita a introdução das técnicas de 
moderação para trabalhos e são transmitidos elementos básicos participativos para a 
Organização Comunitária. 
 

O procedimento metodológico destas oficinas é sempre um aprendizado interativo 
”aprender fazendo” desde o primeiro momento, já que os participantes são incluídos 
sistematicamente nas atividades do evento. O sistema de aperfeiçoamento abrange ainda, 
outros cursos para a população, como, por exemplo: a questão de gênero, gerenciamento 
de recursos, comportamento e funções dos líderes comunitários. 
 
 
PARTICIPAÇÃO E CONSCIENTIZAÇÃO  
 

Através do acesso as informações para avançar no processo de conscientização e 
chegar a Organização Comunitária, o Projeto compreende que a participação aparece 
como fenômeno capaz de estimular e suscitar a atenção e a ação das camadas populares 
na consecução das políticas e das propostas de desenvolvimento. 
 

O fato destas pessoas participarem destas reuniões, exporem em debates suas 
opiniões, permite construir processos que favoreçam a participação democrática, ativa e 
autônoma propiciando, de modo mais completo, o crescimento das mesmas organizações 
coletivas enquanto sujeitos desse processo. 

 
"Dessa forma, conscientização e participação podem ser 
compreendidas como elementos de um único movimento que se efetiva 
na medida em que o homem se coloca como ser criador, que interfere e 
transforma o mundo através da ação".(LIMA, 1983:57) 

 
A participação e a conscientização, em sua dinâmica pedagógica, se traduz como 

processo contínuo de compreensão crítica da realidade. Isto é, direcionada a formulação, 
a partir da realidade existencial que se tem de uma percepção ampliada dessa realidade, 
estabelecendo-se correlações de causa e efeito, formulando-se juízos e críticas 
direcionados a mudança de postura para seu enfrentamento. 
 

Com isso, a questão a ser trabalhada no processo de participação presente às 
preocupações e interesses das camadas populares é a ultrapassagem do cotidiano, onde a 
mobilização e a integração da população, nesse processo, apresenta-se como ponto 
fundamental para o desenvolvimento da própria comunidade e de processos semelhantes 
em outras comunidades, através dos entendimentos que lhes foram transferidos, para a 
auto-gestão, da co-gestão democrática, do desenvolvimento social e urbano e da 
participação como caminho para a cidadania.  
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RESPONSABILIZAÇÃO 
 

A condição fundamental para o alcance da consciência de cidadania e 
consequentemente, para uma gestão democrática das cidades, está na participação com 
responsabilização como princípios que resgatam a formação humana e como forma de 
repartir o poder.  
 

A responsabilização nos processos de planejamento com participação dos 
envolvidos, significa tomada de decisão consciente para alcançar melhorias sustentáveis 
das condições de vida, isto é, ser reconhecida e aplicada. 
 

Para que o Projeto seja implementado nos municípios, é necessário a assinatura de 
um convênio onde os futuros parceiros se responsabilizam em conjunto pela execução 
das ações decididas. 
 

Em todo o processo de organização e participação comunitária, o 
comprometimento em atingir os resultados propostos é condição fundamental. Os 
objetivos traçados, participativamente, devem ser buscados em conjunto, onde cada 
parceiro no seu papel definido, responsabiliza-se na busca e na realização de propostas de 
desenvolvimento que a realidade requer. 

 
 
A PARTICIPAÇÃO NA CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA: O 

PLANO DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL COMO UM 
INSTRUMENTO DE PLANEJAMENTO PARTICIPATIVO 

 
O Plano de Desenvolvimento Social(PDS) é um instrumento 

metodológico para auto-gestão  comunitária, voltado para a articulação e 
execução das ações nas áreas de atuação do Projeto. O PDS objetiva contribuir 
para à redução dos equilíbrios sociais , estabelecendo ao mesmo tempo uma 
nova forma de relação entre administração pública e comunidade, onde o 
cidadão pratique a cidadania na busca de seu desenvolvimento. 
 

"O PDS é um instrumento de Planejamento; o valor 
dele só se mostra na prática. Precisa de um 
comprometimento da comunidade e da Prefeitura em 
sua implementação ". 

 
Para que o objetivo do Plano de Desenvolvimento Social seja alcançado, o trabalho 

com a comunidade busca alcançar pelos seguintes resultados: 
 
 
 
 
 
 
 

 

• Organização comunitária estabelecida e fortalecida,  
• Atores envolvidos capacitados  
• Demandas sociais da população identificadas e traba lhadas. 
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O Conteúdo do Plano De Desenvolvimento Social, é "um conjunto de 
propostas para ações sociais que visam o desenvolvimento integral da 
comunidade". Ele é o produto de um processo participativo que se desenvolve 
ao longo de assembléias e oficinas, com a participação das comunidades e de 
técnicos de diversos órgãos públicos.  

 
Neste âmbito, a população identifica e  chega a um consenso sobre 

as suas maiores demandas referentes a área social e estabelece prioridades, 
segundo a urgência, para uma futura formulação e execução de programas 
sociais incluindo os aspectos econômicos e culturais. 
 
O Plano combina três elementos: 
  

1. Um levantamento  participativo estruturando 
 

• as demandas da comunidade 
• os serviços existentes da Prefeitura 

 
2. Uma visão do futuro  levando em consideração 

 
• o potencial da comunidade para desenvolver atividades sociais próprias 
• as possíveis atividades das entidades públicas e privadas 
• os possíveis parceiros 

 
3. Um planejamento  futuro através da 

 
• estruturação e priorização de futuras atividades  
• elaboração de passos para a sua implementação (através da identificação 

de possíveis parceiros, as responsabilidades (papéis) para cada um na 
implementação e fontes financeiras. 

 
Para FRANCO (2000), as estratégias de superação da pobreza como 

insuficiência de desenvolvimento não podem deixar de afetar as relações 
políticas e sociais existentes. Devem ser escolhidas aquelas estratégias que 
contribuam para desinstalar velhas práticas, ainda predominantes, que são feitas 
para excluir as pessoas do processo decisório ou para transformá-las em uma 
clientela passiva de benefícios patrocinados por instâncias fora de seu alcance. 

 
Desta forma, o PDS traduz a sistematizção das demandas e a identificação 

de parcerias prováveis, que servirão de insumos para a formulação e execução 
dos programas e projetos sociais mais especificos e abrangentes; traduz, 
igualmente, uma vontade da população que transparece, também, sempre nas 
oficinas de planejamento para o desenvolvimento urbano. 
 

O PDS é elaborado dentro da metodologia e dos passos do Processo 
PRORENDA. Os principais elementos são: 
 
1. Através da Oficina de Trabalho Participativo é introduzido a metodologia para 

fazer um Diagnóstico Rápido Urbano Participativo (DRUP). Através do DRUP 



www.ts.ucr.ac.cr 10 

será feito um levantamento da situação sócio-econômica da área em que a 
população participa ativamente como também na avaliação dos dados. 

 
2. As informações levantada servem como base para elaborar o  Plano de 

Desenvolvimento Social  na Oficina de Diagnóstico e Elaboração de 
Propostas. 

 
3. O PDS será finalizado e detalhado pela equipe e pelo Comitê de 

Desenvolvimento, apresentado na Oficina Geral para o consenso das 
propostas. 

 
 
PRÉ-REQUISITOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO DE 
DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 
  
 
1. Estruturação  e articulação das atividades da própria Prefeitura  
 

Quando o Plano está pronto ele deve ser apresentado para todas as 
secretarias que executem atividades sociais, culturais ou econômicas . As 
secretarias envolvidas devem se comprometer através de atividades executadas 
e/ou a disponibilidade de  recursos humanos e financeiros de médio prazo, como 
também de integrar a implementação do PDS no orçamento municipal. 
 

Em conjunto devem ser identificadas as atividades /programas existentes 
da Prefeitura como também ações planejadas. A elaboração de um Plano de 
Atividades, em conjunto, e a colocação das ações na prática será o próximo 
passo. 
 

Um resultado da sustentabilidade será o estabelecimento de um Grupo de 
Trabalho Intersecretarial que se encontra duas ou até quatro vezes por ano para 
avaliar e compatibilizar as atividades, como também planejar novas atividades e 
recursos (através de orçamento municipal) 
 

A Prefeitura através do seu serviço de Assistência Social deveria garantir 
um acompanhamento contínuo das comunidades como também investir na 
capacitação dos seus técnicos. 
 
2. Procurar novos parceiros e elaborar "projetos"  
 

Para atividades que a Prefeitura não pode assumir, deverão ser procurados 
novos parceiros e fontes de recursos. Esta atividade deverá ser executada pelos 
comitês com assessoria da Prefeitura. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 
 
 

Nosso objetivo ao desenvolver esta reflexão foi o de contribuirmos para a 
busca de novas alternativas metodológicas, tornando-se fundamental apontarmos neste 
mundo contemporâneo a importância do planejamento participativo como instrumento 
para o processo de desenvolvimento social . 

 
Reconhecer o Plano de Desenvolvimento Social e apontá-lo como técnica de 

intervenção estabelecendo uma relação com a realidade daqueles que participam, é 
fundamental.  

 
No entanto, superar as limitações institucionais, para desenvolver o trabalho 

participativo interdisciplinar é um processo lento que requer uma reflexão constante e um 
reconhecimento crítico da realidade social, ao mesmo tempo em que devemos ter 
presente o enfoque coletivo de intervenção. 

 
Desta forma, entendemos o processo participativo como um instrumento de 

socialização de criação de novos valores, de preparação e de motivação da comunidade 
para enfrentar os desafios. 
 


