
 

1 

Londrina PR, de 04 a 07 de Julho de 2017. 

II CONGRESSO INTERNACIONAL DE POLÍTICA SOCIAL E SERVIÇO SOCIAL: 
DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS 

III SEMINÁRIO NACIONAL DE TERRITÓRIO E GESTÃO DE POLÍTICAS SOCIAIS 
II CONGRESSO DE DIREITO À CIDADE E JUSTIÇA AMBIENTAL 

 
 

(EIXO TEMÁTICO: Movimentos Sociais e participação social) 
 

 

A comunicação a serviço do fortalecimento da participação 
popular: a experiência do boletim Repente 

 

Rozinaldo Antonio Miani 1 

 

Resumo: Desde o final da década de 1980 foram construídas experiências significativas de 
participação popular nas instâncias da gestão pública no Brasil que foram acompanhadas de 
perto por várias organizações sociais. Nesse contexto, o Instituto Pólis realizou importantes 
estudos e pesquisas na área, além de contribuir no processo de formação das lideranças do 
movimento social por meio da produção do boletim Repente. O objetivo desse artigo é 
analisar a referida publicação identificando os temas abordados em suas edições e 
revelando os desafios e impasses que marcaram a luta pela consolidação dos espaços de 
participação popular no Brasil. 
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Abstract: Since the late 1980s, significant experiences of popular participation have been 
built in instances of public management in Brazil that have been closely monitored by various 
social organizations. In this context, the Pólis Institute carried out important studies and 
research in the area, as well as contributing to the formation process of the leaders of the 
social movement through the production of the Bulletin Repente. The purpose of this article 
is to analyze this publication by identifying the issues addressed in its editions and revealing 
the challenges and impasses that marked the struggle for the consolidation of the spaces of 
popular participation in Brazil. 
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1. INTRODUÇÃO 

O processo de redemocratização no Brasil, que se iniciou formalmente após o final da 

ditadura civil-militar (1964-1985), foi marcado por uma intensa luta pela retomada dos 

direitos de cidadania e pelo estabelecimento de processos de participação popular. Essa 

luta já vinha sendo construída pelos movimentos sociais (sindical e popular) e pelos partidos 

políticos de orientação progressista antes mesmo de o último presidente militar deixar o 

principal cargo do Executivo nacional. A promulgação da Constituição Federal de 1988 pode 

ser considerada um marco decisivo nessa trajetória. 

A partir de então, as organizações populares e os movimentos sociais protagonizaram 

importantes conquistas políticas, inclusive, com participação decisiva em vitórias eleitorais 

que potencializaram a realização de significativas experiências de gestão pública em 

diversas cidades no Brasil. Para promover um acompanhamento e fiscalização dessas 

experiências, bem como contribuir de maneira propositiva - em especial, nos processos de 

participação popular -, destacamos o trabalho desenvolvido pelo Instituto Pólis, uma 

Organização Não Governamental (ONG) fundada em 1987 que tem como objetivo atuar na 

realização de “pesquisas, assessoria e formação que resultem em mais políticas públicas e 

no avanço do desenvolvimento local” (PÓLIS, 2017) contribuindo com o fortalecimento dos 

movimentos sociais e suas redes de organização nos processos de participação popular. 

Dentre as experiências desenvolvidas pelo Instituto Pólis, destacamos a produção do 

boletim Repente, uma publicação impressa que circulou entre 1996 e 2008 voltada, 

principalmente, para as lideranças dos movimentos sociais com o objetivo de oferecer 

informações e contribuir com o debate em torno dos temas relacionados à participação 

popular e à gestão das políticas públicas. 

Nesse sentido, o objetivo desse artigo é analisar o boletim Repente identificando os temas 

abordados em suas edições e revelando os desafios e impasses que marcaram a luta pela 

consolidação dos espaços de participação popular no Brasil. Para tanto, apresentaremos 

uma breve reflexão sobre o debate da participação popular e seus impasses no contexto da 

redemocratização brasileira, bem como uma apresentação do Instituto Pólis e suas 

atividades gerais. Na sequência, apresentaremos a experiência do boletim Repente, 

refletindo sobre a importância da comunicação como instrumento a serviço do fortalecimento 

da participação popular a partir dos temas e debates desenvolvidos no contexto da referida 

publicação. 
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2. A CONQUISTA DA PARTICIPAÇÃO POPULAR E SEUS IMPASSES 

Durante o período de abertura política no Brasil, na segunda metade da década de 1970, as 

organizações sociais e populares começaram a se organizar em torno de várias lutas. 

Dentre elas, a reivindicação pela construção e/ou acesso a canais de participação popular 

no contexto da gestão pública ganhou amplitude, contribuindo para aumentar a capacidade 

de formulação propositiva dos movimentos sociais em torno de suas demandas. 

Durante a década de 1980, à medida que os movimentos sociais se consolidavam como 

uma força social decisiva para o processo de redemocratização, o debate em torno da 

ampliação da participação popular ia ganhando fôlego. Um retrato bastante consistente 

desse processo foi apresentado por Simone Biehler Mateos (2011): 

A participação deu um salto na década de 1980, quando diferentes setores 
da sociedade se mobilizaram pela defesa de seus interesses, multiplicando 
comitês de fábrica, de bairro, de luta contra a carestia, além das 
comunidades eclesiais de base. Nessa época tem início o Movimento dos 
Trabalhadores Sem Terra (MST) e a Luta por Eleições Diretas. Essa ampla 
mobilização origina várias formas de participação local, com destaque para 
a experiência do orçamento participativo, implementada em [sic] Partido dos 
Trabalhadores (PT) em Porto Alegre a partir de 1989 e, posteriormente, 
estendida para 192 cidades, nem todas administradas pelo PT. Com a 
Constituinte, a participação popular na elaboração, acompanhamento e 
fiscalização das políticas públicas ganha institucionalidade, já que a Carta 
prevê a criação de instâncias específicas com este fim, obrigatórias no caso 
de setores onde existem fundos a serem geridos, como saúde e educação 
(MATEOS, 2011). 

Com a conquista de canais de participação popular garantida pela Constituição Federal, a 

luta tomou outros rumos, voltada para fazer valer o direito de participar efetivamente das 

discussões e decisões em relação às políticas públicas. A esse respeito Mateos afirma: “Ao 

longo dos anos 1990, firma-se a ideia da participação em conferências e se multiplicam os 

conselhos municipais de políticas públicas, com a eleição de representantes da sociedade 

civil e indicação dos representantes municipais (MATEOS, 2011). 

A consolidação dos processos de participação popular ganhou novo impulso com o governo 

Lula (2003-2010), pois, segundo Priscilla Ribeiro dos Santos (2012), durante a gestão do 

presidente petista o governo federal “diversificou os canais de interlocução entre Estado e 

organizações da sociedade civil para elaboração e gestão de políticas nacionais” (SANTOS, 

2012, p.21). A esse respeito, Cláudia Feres Faria (2010) afirma: 

Ao assumir a Presidência da República, o governo Lula construiu as bases 
de um novo pacto com a sociedade civil organizada, por meio da criação e 
institucionalização de novos espaços participativos. Exemplos destas 
incitativas [sic] encontram-se na criação do CDES [Conselho de 
Desenvolvimento Econômico e Social], nas novas funções assumidas pela 
SG-PR [Secretaria Geral da Presidência], no incentivo à formação de novos 
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fóruns participativos, na elaboração e revisão de um método participativo e 
na criação do grupo de trabalho organizado entre representantes da 
sociedade civil e do governo, de forma paritária, para discutir e aperfeiçoar 
este mesmo método (FARIA, 2010, p.202). 

Porém, se por um lado é preciso reconhecer os importantes avanços no que se refere à 

conquista de espaços para o exercício da participação popular a partir da Constituição de 

1988, é preciso também considerar que isso só se viabilizou em razão de uma mudança na 

própria forma de exercer a ação política dos movimentos sociais desde o início desse 

processo. Ilse Gomes Silva sintetiza essa mudança: 

A partir de meados da década de 1980 a maioria dos movimentos populares 
se integrou à dinâmica do processo de transição da ditadura militar para um 
governo civil, perdendo parte da radicalidade de suas manifestações contra 
o Estado. Enquanto no início de sua trajetória organizativa ensejaram 
críticas à institucionalidade, requerendo autonomia frente ao Estado e aos 
partidos, a partir do governo da Nova República (1985) foram eles 
incorporados ao aparelho estatal (SILVA, 2004, p.77). 

Durante a década de 1990 esse processo foi ainda mais contraditório, pois a garantia 

constitucional de espaços de participação popular conflitava com a lógica imposta pelos 

governos na condução de suas políticas públicas e, principalmente, nas suas respectivas 

concepções de política social e de “gestão democrática”. Silva explica esse contexto: 

Na década de 1990, com a ofensiva neoliberal, o debate em torno da 
participação é redefinido novamente no Brasil. A exaltação pelos governos 
brasileiros da liberdade do mercado e da “eficiência’ do Estado como 
condição para a realização da democracia, contrasta com a exclusão de 
milhares de pessoas do acesso aos bens como saúde, educação e 
transporte, provocada pela política de privatização. Nesse processo, a 
sociedade é convocada para participar dos esforços de inserção do Brasil 
na chamada economia globalizada (SILVA, 2004, p.83). 

Mesmo durante o período do governo Lula, quando importantes experiências participativas 

podem ser identificadas, há que se ponderar que a excessiva institucionalidade e a própria 

lógica desvirtuada que se estabeleceu na forma de relação entre os movimentos sociais e o 

Estado produziu várias distorções em relação às propostas de participação popular 

defendidas pelos movimentos sociais do final da década de 1970. 

Todo esse contexto de discussão, implantação e consolidação dos espaços e processos de 

participação popular - inclusive, as tensões e os impasses - no âmbito das políticas públicas 

estiveram na pauta de ação do Instituto Pólis, dentre outras formas, por meio da produção 

do boletim Repente. Passaremos agora a conhecer um pouco do trabalho e das ações 

desenvolvidas pelo Instituto Pólis e sua contribuição na análise da gestão de governos 

locais e de políticas públicas. 
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3. O INSTITUTO PÓLIS E A EXPERIÊNCIA DO BOLETIM REPENTE 

O Pólis - Instituto de Estudos, Formação e Assessoria em Políticas Sociais (Instituto Pólis) é 

uma Organização Não Governamental (ONG) fundada em 1987, com sede na cidade de 

São Paulo, e que tem atuação nacional e internacional nas seguintes áreas: Reforma 

Urbana (Direito à Cidade e Urbanismo), Democracia e Participação (Juventudes, Formação 

e Participação Cidadã), Inclusão e Sustentabilidade (Resíduos Sólidos, Desenvolvimento 

Local e Segurança Alimentar e Nutricional) e Cidadania Cultural (Convivência e Paz e 

Mídias Livres). Em seu histórico institucional, disponibilizado no site da referida organização, 

está apresentado, sinteticamente, o tipo de trabalho desenvolvido pelo Instituto Pólis: 

Nosso objeto de trabalho concentra-se no plano das relações entre as 
representações da cidadania e os governos locais, nas políticas públicas e 
nos processos de participação popular e fortalecimento dos movimentos 
sociais, na organização de fóruns e redes, na análise da gestão municipal e 
de políticas públicas. Realizamos seminários e debates públicos, atividades 
de capacitação, mapeamentos socioculturais, consultorias, além da 
articulação de ONGs e da atuação em conselhos municipais e nacionais e 
em Redes e Fóruns (PÓLIS, 2017). 

O Instituto Pólis nasceu numa conjuntura marcada pela mobilização popular em torno da 

instalação da Assembleia Nacional Constituinte reunindo pessoas que se dedicavam 

intensamente à luta pela consolidação da redemocratização do país e em defesa dos 

direitos de cidadania. O projeto de criação dessa ONG tinha como objetivo oferecer aos 

militantes das causas populares “um instrumento para potencializar a capacidade dos atores 

democráticos da sociedade de ampliar os espaços de participação e promover a inclusão 

social” (PÓLIS, 2015, p.9). 

Durante a década de 1990, o Instituto Pólis se consolidou como uma organização de 

formação e assessoria, mas também de articulação política, integrando vários fóruns, 

inclusive, assumindo tarefas de coordenação em alguns deles, como o Fórum de Reforma 

Urbana e o Fórum Nacional de Participação Popular. Em publicação comemorativa aos 25 

anos da entidade, a avaliação desse período foi assim sintetizada: 

A estratégia do Pólis nessa conjuntura era contribuir, no âmbito das 
questões urbanas, com o fortalecimento dos movimentos sociais e a 
formação de gestores, e dar suporte a um projeto de transformação social e 
à construção de novas relações entre o Estado e a sociedade civil, 
fortalecendo o poder de intervenção de seu campo político por meio da 
articulação de redes (PÓLIS, 2015, p.16). 

Antes mesmo de iniciar o novo século, a atuação do Instituto Pólis já havia extrapolado a 

mera tarefa de produzir conhecimentos e contribuir com os processos de organização e 

fortalecimento dos movimentos sociais e de formação de gestores. A instituição foi se 

capacitando para interferir de maneira propositiva no espaço público, defendendo e, 
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inclusive, formulando propostas de políticas públicas. 

Especificamente em relação à atuação do Instituto Pólis com o tema da participação, o 

marco decisivo foi a criação, em meados da década de 1990, do Núcleo de Participação 

Cidadã. A justificativa para a criação do núcleo decorreu do crescimento dos espaços de 

participação popular nas instâncias da gestão pública e da necessidade da intensificação da 

produção de pesquisas e análises sobre as experiências de participação popular e cidadã 

no país. Em decorrência disso, 

O Pólis realizou vários estudos tendo como tema a participação da 
sociedade civil nas instâncias de gestão: os impactos sociais do orçamento 
participativo, experiências de participação no estado de São Paulo e no 
âmbito federal, avaliação dos conselhos municipais de direitos, entre outros, 
muitas vezes em parceria com outros centros, como o Centro Brasileiro de 
Análise e Planejamento (Cebrap), o Instituto Brasileiro de Análises Sociais e 
Econômicas (Ibase), o Instituto de Estudos Socioeconômicos (Inesc), a 
Transparência Brasil e a Fase (PÓLIS, 2015, p.35). 

No que se referia ao desenvolvimento do tema da participação e sua relação com a atuação 

dos militantes dos movimentos sociais no âmbito da gestão pública, o Núcleo de 

Participação Cidadã do Instituto Pólis se dedicava, dentre outras ações, 

[...] à capacitação dos representantes dos movimentos sociais para 
participar dessas instâncias e à elaboração de estratégias de atuação. O 
diferencial dos estudos desenvolvidos pelo núcleo residia, justamente, em 
seu caráter propositivo, que tanto apontava problemas quanto sinalizava por 
onde as questões poderiam ser pensadas e encaminhadas (PÓLIS, 2015, 
p.35). 

No sentido de cumprir com o propósito de apoiar as atividades de capacitação de lideranças 

dos movimentos sociais em relação ao debate e à atuação nas questões referentes à 

participação popular destacamos a experiência do boletim Repente. Trata-se de uma 

publicação impressa produzida pelo Instituto Pólis entre 1996 e 2008. De acordo com Ana 

Cláudia Teixeira, pesquisadora e ex-diretora da entidade e que era responsável pela edição 

da referida publicação, “o boletim trazia informações e debates de interesse dos integrantes 

dos diversos conselhos de participação cidadã e demais pessoas engajadas no 

fortalecimento dos espaços participativos e do exercício da cidadania” (PÓLIS, 2015, p.35). 

Foram publicadas 29 edições do boletim Repente que serão apresentadas e analisadas a 

seguir. 

3.1 Boletim Repente e o debate das experiências em participação popular 

O boletim Repente teve sua primeira edição publicada em julho de 1996. O impresso trazia 

como slogan a frase “Participação popular na construção do poder local”. A proposta inicial 

era de ser uma publicação bimestral, mas já na segunda edição (que só circulou em outubro 
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de mesmo ano, ou seja, três meses depois) isso se mostrou inviável e a periodicidade foi 

bastante irregular. A primeira edição circulou com 12 páginas, situação que se repetiu 

apenas até a edição número 3, quando passou a circular com apenas quatro páginas. No 

editorial de apresentação, foram apresentados os objetivos da publicação: 

REPENTE nasce para impulsionar as experiências de participação popular 
nos governos municipais, com informações, subsídios e análises que 
apontem para a construção democrática da relação Estado e sociedade. 
REPENTE traz os desafios dos movimentos populares para fortalecer a sua 
organização e conquistar maior poder de intervenção na gestão pública; os 
desafios dos governos para partilhar a administração e os recursos 
municipais com a sociedade local; os desafios das ONGs para apoiar as 
experiências de participação popular e para subsidiar a elaboração de 
políticas sociais alternativas. REPENTE vai divulgar a diversidade de 
práticas participativas e a pluralidade de opiniões de todos os que estão 
comprometidos com o fortalecimento e a democratização do poder local: 
prefeituras, vereadores, ONGs e, principalmente, os movimentos populares 
(REPENTE, 1996, p.1) 

Desde a sua primeira edição, o boletim Repente passou a pautar vários temas relacionados 

ao debate e às práticas de participação popular, com destaque para o orçamento 

participativo, controle social, conferências e conselhos de políticas públicas, questões 

jurídicas no âmbito da gestão pública e da atuação dos movimentos sociais, dentre outros. 

As primeiras edições se caracterizaram por serem multitemáticas, mas o boletim Repente foi 

se tornando uma publicação com temas específicos a cada edição. O quadro abaixo 

apresenta as informações básicas de cada uma das 29 edições: 

 

 
Nº da 

edição 
Ano de 

publicação 
Nº de 

páginas 
Manchete ou primeira matéria 

01 1996 12 Repente, súbito, improviso, impulso, ímpeto (Editorial) 

02 1996 12 Reciclando Lixo, Gentes e Mentes 

03 1997 12 Cada cidadão uma estrela: inventando futuros 

04 1998 04 Conselhos: o que são e para que servem 

05 1999 04 Participação e Políticas Habitacionais 

06 1999 04 Qual e o papel dos conselhos e conselheiros? 

07 2000 04 Mas afinal, o que significa representar alguém? 

08 2000 04 O que é Ministério Público? 

09 2000 04 Apertando o cinto nas áreas sociais: o caso da saúde 

10 2000 04 Como articular as ações dos Conselhos 

11 2001 04 Lei de Responsabilidade Fiscal 

12 2001 04 Controle Social sobre o Orçamento Público 

13 2002 04 Fundos Públicos 
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14 2002 04 Comunicação: como se comunicar melhor 

15 2002 04 Meios de Comunicação e Participação Cidadã 

16 2003 04 Tribunal de Contas 

17 2003 04 Fóruns de Acompanhamento do Orçamento Público 

18 2003 04 Conferências de Políticas Públicas 

19 2003 04 Como criar uma associação 

20 2004 04 Negociação e Conflitos nos Espaços Participativos 

21 2004 02 Cooperativismo 

22 2005 04 Escrever para fortalecer a nossa luta 

23 2005 04 Conferências de Políticas Públicas 

24 2005 04 Audiências Públicas 

25 2006 04 Planejando atividades formativas 

26 2006 04 Política pública como garantia de direitos 

27 2007 04 Como intervir na elaboração e execução do Orçamento Público 

28 2008 04 Chega de reuniões improdutivas! 

29 2008 04 Controle social das Políticas Públicas 

QUADRO 1 – Informações gerais do boletim Repente  

Fonte: Produzido pelo autor (2017) 

Considerando que o boletim Repente pretendia ser uma publicação voltada para disseminar 

as experiências de participação popular no âmbito dos governos e também contribuir no 

processo de formação dos movimentos sociais no sentido de fortalecer a sua organização 

para conquistar maior poder de intervenção na gestão pública, suas páginas traziam relatos 

de experiências, artigos de especialistas, textos explicativos a respeito de órgãos públicos 

ou processos políticos vinculados ao debate da participação popular, além de notas 

informativas, dados estatísticos, agendas de eventos e depoimentos de agentes sociais 

envolvidos nas práticas sociais e no debate teórico. 

Com relação aos relatos de experiências, algumas edições são bastante marcantes. Por 

exemplo, a edição número 2 apresentou a experiência de movimentos sociais de quatro 

cidades baianas que conseguiram que suas reivindicações fossem incorporadas no 

orçamento municipal, além de outras duas experiências de gestão pública participativa 

premiadas no Programa Gestão Pública e Cidadania. Na edição seguinte (número 3) foi 

apresentada uma experiência de política pública direcionada para as mulheres e, na edição 

número 10, foram apresentadas algumas experiências de articulação entre os diferentes 

conselhos de um mesmo município ou região. 
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Quando o assunto tratado exigia um conhecimento mais específico ou qualificado, eram 

publicados artigos de pesquisadores ou especialistas para contribuir com o processo de 

formação dos integrantes dos movimentos sociais, como aconteceu nas edições número 4, 

com o tema dos conselhos, na edição número 5, com o tema da política habitacional, e na 

edição número 6, com o debate sobre o papel dos conselhos e dos conselheiros. 

O boletim Repente foi, sem dúvida, uma das principais experiências comunicativas com 

função formativa para os movimentos sociais. Apesar de atuarem junto a diversos órgãos 

públicos ou participarem de espaços políticos participativos decisivos em suas lutas, muitos 

dos ativistas, ou até mesmo lideranças de movimentos, não tinham o conhecimento 

necessário a respeito das funções, atividades e funcionamento de tais órgãos ou espaços 

participativos. Por isso, o boletim Repente se dedicou a apresentar as informações 

necessárias sobre o Ministério Público (edição número 8), o Tribunal de Contas (edição 

número 16), as Conferências de Políticas Públicas (edições número 18 e 23) e as 

Audiências Públicas (edição número 24). Também explicou sobre a importância da 

representação (edição número 7), a Lei de Responsabilidade Fiscal (edição número 11), as 

formas e condições necessárias para a realização de negociações (edição número 20) e 

sobre as políticas públicas (edição número 26). 

O tema do orçamento público foi uma das questões mais debatidas no boletim Repente. A 

edição número 12 apresentou informações sobre o processo de elaboração do orçamento 

municipal, de onde vêm os recursos e como é elaborada a Lei Orçamentária de um 

Município. Na edição número 17, foram apresentadas algumas estratégias para realizar o 

acompanhamento do orçamento público, na perspectiva de tornar o processo mais 

democrático. Na edição número 27, o boletim Repente discutiu “como a população e os 

movimentos sociais podem intervir na elaboração do Orçamento Público por meio da 

participação na elaboração da Lei Orçamentária Anual (LOA) e do monitoramento de sua 

execução” (REPENTE, 2007, p.1). Há que se considerar, ainda, que o tema do Orçamento 

Participativo esteve presente em diversas edições, seja discutindo sobre a sua importância, 

seja apresentando experiências desenvolvidas com a participação efetiva dos movimentos 

sociais. 

Outros temas também foram tratados de maneira importante pelo boletim Repente, como 

por exemplo, controle social, comunicação, cooperativa, educação popular, todos eles 

procurando articular com o debate da participação popular e com as possibilidades do 

exercício democrático. 
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Enfim, o boletim Repente, produzido pelo Instituto Pólis foi uma importante experiência 

comunicativa que procurou cumprir uma demanda dos movimentos sociais por informação e 

formação contribuindo decisivamente para os processos de participação popular no âmbito 

da gestão pública. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A consolidação dos processos de participação popular passa, necessariamente, pela 

atuação propositiva dos movimentos sociais e suas organizações de apoio e assessoria. 

Dos movimentos sociais se espera o seu engajamento na luta pela conquista de espaços 

participativos para poderem levar suas reivindicações e garantir a incorporação de suas 

demandas específicas no contexto das políticas públicas e da gestão pública de modo geral. 

Das organizações de apoio e assessoria aos movimentos sociais se espera que possam 

contribuir no processo de formação e socialização de informações, por meio de estudos e 

pesquisas e também de materiais informativos que forneçam elementos para subsidiar as 

ações políticas dos movimentos. Nesse sentido, o Instituto Pólis, dentre outras ações e 

projetos, ofereceu uma contribuição significativa com a produção do boletim Repente que, 

por mais de uma década, promoveu um espaço de troca de experiências e ofereceu 

formação e informação aos movimentos sociais em sua luta para a consolidação de espaços 

de participação popular no Brasil. 

Esse artigo, em razão de suas limitações, é apenas uma primeira análise exploratória do 

boletim Repente que, por sua riqueza, merece um estudo mais aprofundado, por meio de 

uma análise de conteúdo ou de análise discursiva. Esse é o desafio lançado que, 

certamente, será assumido em outra oportunidade. 
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