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OBJETIVO
Apresentar diferentes abordagens teóricas a respeito da participação social. Discutir as
múltiplas formas de relação entre Estado e sociedade no contexto democrático. Estimular a
análise crítica da governança democrática na gestão de políticas públicas no Brasil,
reconhecendo potenciais e limites. Identificar e desenvolver alternativas para os desafios de
funcionamento de instâncias de participação social na gestão de políticas públicas.
EMENTA
Conceitos de cidadania, sociedade civil e democracia no pensamento político contemporâneo.
Implicações da governança democrática sobre as capacidades estatais e a produção de
políticas públicas em ambientes complexos. Panorama da participação social no Brasil.
Desafios à efetividade das experiências de gestão pública participativa.
METODOLOGIA DE ENSINO
O curso será desenvolvido com base na leitura de textos orientadores e no diálogo a partir de
questões motivadoras. Serão utilizadas diferentes técnicas para abordar o conteúdo e ampliar
a interação no diálogo em sala, inclusive estudos de caso para a análise. As atividades para
avaliação darão ênfase na expressão de visão crítica e criativa a respeito dos temas abordados.
AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM
A avaliação da aprendizagem será composta por dois instrumentos: ensaio crítico e questãoproblema. O tema do ensaio crítico refletirá limites e possibilidades da participação social na
gestão de políticas públicas. A questão-problema trará uma situação a respeito de processos
participativos nas políticas públicas. Não se espera uma resenha da bibliografia, mas uma
expressão de ideias e soluções originais a respeito da temática abordada. Prazos a combinar.
PLANO DE CURSO
Aula 1 – Visões sobre a democracia na teoria política contemporânea
Leitura básica: SANTOS, Boaventura de Sousa. & AVRITZER, Leonardo. Para Ampliar o Cânone
Democrático. In SANTOS, Boaventura de Sousa. (Org.) Democratizar a Democracia. Rio de
Janeiro: Civilização Brasileira, 2005.
Aula 2 – Disputa entre projetos políticos para a construção democrática
Leitura básica: DAGNINO, Evelina.; OLVERA, Alberto. & PANFICHI, Aldo. Para uma outra leitura
da disputa pela construção democrática na América Latina. In DAGNINO, E.; OLVERA, A. &
PANFICHI, A. (Orgs.) A disputa pela construção democrática na América Latina. São Paulo: Paz
e Terra; Campinas: Unicamp, 2006.

Aula 3 – Repensando as relações entre Sociedade e Estado
Leitura básica: ABERS, Rebecca. SERAFIM, Lizandra. & TATAGIBA, Luciana. Repertórios de
Interação Estado-Sociedade em um Estado Heterogêneo: A Experiência na Era Lula. DADOS –
Revista de Ciências Sociais, Rio de Janeiro, vol. 57, no 2, 2014.
Aula 4 – Lentes analíticas para o estudo da governança democrática
Leitura básica: CÔRTES, Soraya Maria Vargas. Fóruns participativos e governança: uma
sistematização das contribuições da literatura. In LUBAMBO, Catia; Coelho, Denilson B.; Melo,
Marcus A. (Orgs.). Desenho Institucional e Participação Política: experiência no Brasil
contemporâneo. Petrópolis: Vozes, 2005.
Aula 5 – Entre a utopia e o desencanto: estado de ânimo com a participação social
Leitura básica: SZWAKO, José. Participar vale a pena, mas...: a democracia participativa
brasileira vista pelas lentes da utopia. In SOUTO, Anna Luiza Salles & PAZ, Rosangela Dias
Oliveira. (orgs.) Novas lentes sobre a participação: utopias, agendas e desafios. São Paulo:
Instituto Pólis, 2012.
Aula 6 – A sociedade política nos fóruns participativos
Leitura básica: ROMÃO, Wagner de Melo. Conselheiros do orçamento participativo nas franjas
da sociedade política. Lua Nova, São Paulo, 84, 2011.
Aula 7 – Desafios à efetividade das instituições participativas
Leitura básica: FARIA, Cláudia Feres. & RIBEIRO, Uriella Coelho. Desenho institucional:
variáveis relevantes e seus efeitos sobre o processo participativo. In PIRES, Roberto Rocha
Coelho. (Org.) Efetividade das instituições participativas no Brasil: estratégias de avaliação.
Brasília: IPEA, 2011.
Aula 8 – Capacidades estatais para a promoção da participação social
Leitura básica: SOUZA, Clóvis H. L. Capacidades estatais para a promoção de processos
participativos: atributos do aparato burocrático ou condições temporárias para a ação? Soc. e
Cult., Goiânia, v. 20, n. 1, jan./jun. 2017.
Aula 9 – Desenho de processos participativos na gestão pública
Leitura básica: BRYSON, John M.; QUICK, Kathryn S.; SLOTTERBACK, Carissa Schively; CROSBY,
Barbara C. Designing Public Participation Processes. In Public Administration Review, Volume
73, Issue 1, 2013.
Aula 10 – Arranjos institucionais para a governança democrática
Leitura básica: VERA, Ernesto & LAVALLE, Adrian. Arquitetura da Participação e Controles
Democráticos no Brasil e no México. Novos Estudos, 96, Março 2012.
Currículo do Professor
Clóvis Henrique Leite de Souza - Doutor e Mestre em Ciência Política pela Universidade de
Brasília. Professor no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás.
Pesquisador com interesse nas relações entre sociedade e Estado, com ênfase na análise do
funcionamento de instituições participativas. Mediador com experiência em desenho e
desenvolvimento de metodologias para processos participativos na gestão pública.

