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Descrição: Compreende-se, que a governança pública se inspira em teorias 

democráticas, e que as reivindicações dos movimentos sociais por participação nos 

processos de deliberação nos espaços públicos, e a necessidade de eficiência e 

legitimidade democrática dos governos, colocam a governança pública como um arranjo 

institucional, ou ainda como um projeto democrático imprescindível. Dessa forma, a 

governança pública, enquanto nova tendência de administração pública e de gestão de 

políticas públicas pode cooperar para a consolidação de uma democracia que aponta 

para a construção de sujeitos políticos e expansão da esfera pública; transcende, 

portanto, a visão de cidadão como portador autônomo de direitos. Governança pública 

expressa assim, uma vontade política para implementar um projeto democrático que 

possibilite uma maior articulação entre Estado e sociedade civil; vontade política de 

construção de espaços públicos (que implementem de forma efetiva a participação) e 

de ampliação da política, na medida em que considera a importância da sociedade civil 

na decisão (fruto de debate e deliberação ampliada) e formulação de políticas públicas. 

Neste projeto guarda-chuva, governança pública é compreendida como um tipo de 

gestão do Estado. Refere-se, portanto, à dimensão governamental, ou seja, a um tipo 

de arranjo institucional governamental que, ao articular as dimensões econômico-

financeira, institucional-administrativa e sociopolítica, e estabelecer parcerias com 

sociedade civil e mercado, busca soluções inovadoras para os problemas sociais e o 

aprofundamento da democracia. Cabe destacar, inicialmente, que diferentes 

significados e diferentes narrativas têm se construído em torno da categoria governança 

pública, tornando-a assim sujeita a algumas armadilhas teóricas. Desta forma, este 

projeto também busca melhor compreender o conceito de governança dentro das suas 

diversas vertentes e buscar caracterizar a sua temática.  


