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Autogestfio social de obras e servi~os publicos 
locais - 0 "publico noo-esfafal" 
a partir de urn estudo de caso na cidade 
de Cordoba, Argentina* 

Gustavo Zilocchi 

Apresenta~fio 

Esta e uma versao revista e ampliada do trabalho intitulado Ges
tiio cooperativa de servi<;os publicos urbanos, apresentado no Congresso 
sobre A Reforrna do Estado e da Adrninistra<;iio Publica, realizado pelo 
Clad no Rio de Janeiro, em novembro de 1996. 

Na versao original, assinalamos que 0 trabalho fora elaborado 

"com base em alguns resultados preliminares da pesquisa intitula
da Analise de urn estilo publico niio-estatal de gestiio de obras e servi
<;os urbanos ( ... ), que procura analisar 0 papel desse tipo de gestao 
no sistema cooperativo de obras e serviyos publicos existente em 
municipios e comunidades da provincia de Cordoba, no ambito 
dos processos de descentralizayao que Ia se executam". 

Tambem dissemos que no documento 

"se analisa a experiencia efetuada entre meados dos anos 80 e 90 
pelas cooperativas da cidade de Cordoba, e se consideram as van
tagens e desvantagens, as oportunidades e obshiculos para cum-

• Traduzido do espanhol por Noemia A. Espindola. 
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prir os objetivos substanciais do cooperativismo nas contingen
cias que apresenta a realidade atual. A importancia de abordar 
especialmente 0 caso da cidade de Cordoba deve-se ao fato de 
que nessa cidade se caminha para iminentes privatiza<;:oes dos 
principais servi<;:os publicos urbanos - e de suas obras de infra
estrutura -, tais como abastecimento de agua tratada, esgotos e 
eletricidade. A escala do centro urbano atrai as holdings empresa
riais mais fortes, que em alguns casos ja operam em areas simila
res em outros pontos do pais e inclusive no exterior. 

Experiencias recentes indicam que confiar a presta<;:ao de servi
<;:os a essas empresas pode par em risco 0 acesso maci<;:o da socie
dade local ao consumo dos mesmos, devido aos provaveis aumen
tos de pre<;:os que deverao onerar os usuarios. Essa estimativa ba
seia-se em diferentes privatiza<;:oes realizadas na Argentina, que 
implicaram, de um modo ou de ~Utro, aumentos que prejudicam 
diretamente 0 nivel de vida de amp los setores da popula<;:ao. Isso 
nao significa ignorar a necessidade urgente de recompor a quali
dade dos servi<;:os - alguns com elevado grau de deteriora<;:ao -
e que e mister realizar grandes investimentos para amp liar ou 
melhorar a infra-estrutura existente. No entanto, a virtual au sen
cia do Estado na provisao de certos servi<;:os, na atualidade, e 0 

paulatino abandono que se verifica em outros nao justificam 
como unica solu<;:ao possivel a entrega de sua explora<;:ao a pode
rosos grupos monopolist as. Nesse campo, por sua experiencia e 
pelo capital social que representam, as cooperativas de usuarios 
existentes na cidade poderiam constituir - com as adequa<;:oes 
necessarias - uma op<;:ao legitim a de autogestao ou de co-gestao 
com 0 governo local e inclusive com empresas privadas, garantin
do participa<;:ao, equidade e controle social na produ<;:ao e admi
nistra<;:ao de servi<;:os urbanos imprescindiveis." 

Na presente versao, retoma-se a mesma linha conceitual, conside
rando que se registraram avan<;:os nas privatiza<;:oes anunciadas - 0 ser
vi<;:o de agua tratada da cidade de Cordoba -, 0 que a nosso criterio au
menta a necessidade de realizar contribui<;:oes esclarecedoras sobre os 
alcances do "publico nao-estatal". Aqui se agregam tambem reflexoes 
emergentes do enriquecedor intercambio de ideias realizado com os ou
tros autores desta coletanea. 
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Introdu~fio 

Este trabalho aborda diferentes temas - como participat;ao cida
da, eqiiidade social e descentralizat;ao local - que a partir de urn estudo 
de caso parecem convergir para urn estilo alternativo, publico nao-esta
tal, de gestao urbana. A proposta concreta e repensar esse conjunto de 
conceitos no contexto atual e prospectivamente, a luz da experiencia 
que se desenvolve desde 1984 na cidade de C6rdoba: 1 as Cooperativas 
de Usuarios de Obras e Servi<;os Publicos (Cuosps). 

As Cuosps sao juridicamente organism os publicos de direito pri
vado, sem fins lucrativos, criadas pela demanda, ou seja, pelos usuarios/ 
consumidores de certas obras e servi<;os pUblicos. Autogerenciam e/ou 
co-gerenciam diversas obras e servi<;os urbanos, tais como infra-estrutu
ra para gas natural, distribui<;ao de agua tratada, pavimenta<;ao de ruas, 
TV a cabo, seguros, correio, comunica<;6es e atividades educativas, re
creativas e culturais. Atraves dessas atividades, as cooperativas con tam 
entre seus usuarios mais de 20% da popula<;ao da cidade, na qualidade 
de consumidores de algum ou varios de seus servi<;os. Tern por is so 
uma hist6ria muito dinamica - particularmente ate come<;o dos anos 
90 -, permitindo realizar importantes avan<;os na produ<;ao e distribui
<;ao social de diferentes servi<;os publicos, facilitando seu acesso, princi
palmente a setores medios e baixos da sociedade local, que realizaram 
urn processo de mobilizat;ao associativa, gerador de certas mudan<;as po
liticas e administrativas na escala municipal. 

o tema apresenta duas linhas complementares. Primeiro, 0 inte
resse em avaliar os alcances potenciais de uma alternativa aprovada na 
abordagem de questoes publicas nao-estatais no nivel local, conceitual
mente diferente daquele visado pelos estilos de reforma do Estado que 
se executam em escala nacional e provincial. Segundo, 0 interesse em 
refletir sobre as possibilidades de recria<;ao do tecido social - na com
plexidade das contingencias atuais - com base numa democracia politi
ca e economicamente participativa. Para tanto, e ante as grandes e velo
zes transforma<;6es que, entre outras tendencias, conduzem a dualiza
<;ao e exclusao social, parece mister desenvolver propostas de cria<;ao 
de ambitos publicos autogestionarios nos quais se estabele<;a urn estilo 
de rela<;6es socialmente integrador, tanto no seio da sociedade como 
nas rela<;6es desta com 0 Estado. 

1 A cidade de Cordoba possui em tomo de 1,5 milhiio de habitantes; e, junto com a cida· 
de de Rosario na provincia de Santa Fe, a segunda cidade da Argentina, depois de Bue· 
nos Aires, e capital da provincia de Cordoba. 
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Urn obstaculo a esse objetivo e a existencia de importantes nfveis de 
fragmenta9QO e individualismo e de preocupantes graus de anomia na atual 
sociedade argentina - particularmente agravados a partir dos anos 90 -, 
que afetam a credibilidade em geral, inclusive de propostas participati
vas e associativas. Outro obstaculo - nao menos importante - e a re
sistencia dos grupos de poder a perder espa90S potenciais de acumula9QO, 
tais como a rendosa constru9QO de obras e a explora9QO de servi90s publicos 
mediante formas monopolistas. Nesse sentido, beneficiam-se do "ocaso 
do Estado intervencionista", ao que tambem parece somar-se urn "ade
quado" desmembramento social. Estes sao sintomas da anomia citada, 
de corrente - em grande parte - da tenSQO entre a cultura preexistente 
e a do estilo neoliberal ou neoconservador que se vai instalando social
mente.2 

No entanto, como se podeni constatar pela leitura deste trabalho, 
a experiencia das Cuosps permite verificar importantes potencialidades, 
como a capacidade de associa<;:ao, de solidariedade pratica, de organiza
<;:ao democratica para a tom ada de decisoes e de uma autogestao eficaz 
na obten<;:ao de metas sociais comuns. Essas caracteristicas configuram 
elementos genericamente opostos aqueles anteriormente mencionados 
e representam objetivos a bus car na tentativa de recria<;:ao dos ambitos 
"publicos nao-estatais" preexistentes e na constru<;:ao do futuro. 

Sobre a defini}oo e os alcances "do publico noo-estatal" neste trabalho 

Assumindo a teoria como uma constru9QO pensada do concreto, 
dentro de urn campo especifico, a heterogeneidade e a complexidade 
que representam 0 concreto nesse campo constituirao 0 fator problema
tizador do pensamento teorico ao se ten tar fundamentar uma explica
<;:ao totalizadora da realidade da area em questao. Quando se constroem 

2 Referindo-se a uma defini<;ao de Durkheim, Isuani (1996:109, 111) diz que a anomia "e 
comum no mundo da industria e do comercio, dominado por 'apetites que nao costu
mam encontrar limites'. Nessa situa<;ao, nao se sabe 0 que e possivel e 0 que nao e, 0 

que e justo e 0 que nao e. Nesse caso, a anomia se ve refor<;ada porque as paix6es sao 
debilmente disciplinadas num momenta em que deveriam ser fortemente contidas. As
sim, 0 mercado sem regula<;ao estatal e para Durkheim uma importante fonte de ano
mia. ( ... ) Os costumes que nao se inspiram na civilidade, coopera<;ao ou solidariedade e 
que podem ser percebidos em larga escala na sociedade argentina estao claramente rela
cionados com 0 conceito durkheiniano de anomia. Eles expressam problemas de integra
<;ao, falta de solidariedade, desorganiza<;ao, inconsciencia das vantagens da coopera<;ao, 
individualismo extremado ". 
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pensamentos teoricos sobre a categoria - talvez provisoria - do "publi
co nao-estatal", tendo em vista 0 futuro, 0 seculo XXI, parece necessa
rio, em func;:ao de certo rigor, delimitar as areas e os alcances, desagre
gar 0 que agrupa indiscriminadamente 0 conceito, contextualizar social 
e historicamente a perspectiva global e particular dos diferentes compo
nentes do mesmo e, sobretudo, partir da compreensCio da realidade atual, 
que e a que parece permitir realizar avaliac;:6es "relativamente razoa
veis" sobre 0 futuro. 

Das multiplas facetas, dai decorrentes, a serem analisadas, so 
abordaremos aqui uns poucos pontos - nao menos importantes - que 
nao devem ser omitidos porque guardam relac;:ao muito direta com 0 

tema especifico deste texto. Decerto os pontos restantes sao, de urn 
modo ou de outro, tratados com bastante propriedade por outros auto
res. 3 

Os trabalhos teoricos de Bresser Pereira e de Cunill, que repre
sentam avanc;:os relevantes na sistematizac;:ao do pensamento sobre "0 

publico nao-estatal", constituem referencias inevitaveis para situar os 
pontos que aqui interessa abordar, embora estes nao sejam tratados es
pecificamente nesses trabalhos. Bresser (1997), em particular, situ a as 
organizac;:6es public as nao-estatais na prestac;:ao de servic;:os de sa 11 del 
educar;:Cio e cultura. Em outros momentos, ao referir-se as "instituic;:6es 
resultantes da reforma do Estado", as entidades publicas nao-estatais 
estariam encarregadas, nesse projeto, dos servir;:os socia is e cientfficos. 0 
trabalho nao se aprofunda em definic;:6es explicitas sobre os alcances e 
limites desses ambitos de intervenc;:ao, destinados ao vasto campo das 
organizac;:6es da sociedade civil ou do "terceiro setor", mas deixa claro 
que se diferencia perfeitamente dos campos do Estado e do mercado, 
diferenciados por sua vez entre si. Alem de diferenciados, os tres cam
pos sao projetados com uma complementaridade harmonica em que 
nao aparecem zonas de conflito entre os mesmos. Apesar de Cunill 
(1995:44) tampouco realizar uma classificac;:ao dos topicos especificos 
que se incluem entre os chamados "servic;:os sociais" - nos quais se 
busca a ingerencia das organizac;:6es publicas nao-estatais -, parece 
deixar virtualmente marc ado 0 terreno de disputa que pode significar 
"0 publico" ao se desestatizar: "( ... ) a eficiencia e a efetividade na pres
tac;:ao dos servic;:os publicos, tanto preservando 0 exercicio da responsa
bilidade publica, como fortalecendo a sociedade civil ( ... ), podem tor-

3 Lander (1997) faz varias observa<;6es muito interessantes sobre a "esfera publica niio
estatal", que abrem largamente 0 contexto de urn debate que, segundo suas palavras, 
"poderia estar se encaminhando para conclus6es prematuras". 
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nar-se elementos-chave ante os argumentos que buscam legitimar a pri
vatizac;:ao da produc;:ao publica dos servic;:os sociais apelando apenas 
para a suposta superioridade tecnica do setor privado". 

Donde se pode deduzir que a eficiencia, a efetividade e a res
ponsabilidade publica sao condic;:oes necessarias para que as organiza
c;:oes publicas nao-estatais da sociedade civil possam competir com 0 

mercado, estando tambem implicita a existencia de "tensoes" entre os 
interesses da sociedade civil e os interesses privados no tocante a 
"produc;:ao publica dos servic;:os sociais". Fica assim aberta a possibili
dade de aceitar que a fronteira divisoria do campo do mercado com 
respeito ao "publico" nao e facilmente distinguivel - como parece 
acontecer no texto de Bresser - / 0 que equivale a reconhecer urn po
tencial campo de conflito, opondo os interesses do direito social sobre 
o "publico" aos do mercado, que pretende converte-Io num terreno de 
rentabilidade economica. 

Partindo da ideia consensual de que "0 publico e 0 que e de todos 
e para todos" / nao se deve considerar publico tudo que nao reuna essas 
amplas condic;:oes. Numa sociedade "dualizada", com desemprego - ja 
estrutural - por volta de 20% da PEA, com pobreza e exc1usao social 
crescentes, com urn Estado minimizado e privatizado, "0 publico", con
forme a definic;:ao esboc;:ada, tende a nao existir. 

Isso e 0 que esta acontecendo desde 0 comec;:o dos anos 90 na Ar
gentina/ onde a maior parte da infra-estrutura e dos servic;:os "publicos" 
esta sob pleno dominio do mercado, explorada de forma monopolist a e 
tendo a sociedade em geral como clientela cativa.4 A populac;:ao inadim
plente - cada vez mais numerosa - nao pode usufruir, pelo menos de 

4 Nessa situa~ao se encontram, em geral enos principais centros urbanos, 0 tratamento 
e a distribui~ao da agua potavel para consumo humano; a capta~ao de esgotos de sanea
mento ambiental; a produ~ao e distribui~ao de eletricidade; a malha principal de estra
das, tanto as novas como as antigas, que nao receberam nenhum tipo de recursos para 
sua conserva~ao; 0 gas natural, as telecomunica~6es e 0 servi~o postal, alem de outras 
areas, como Yacimientos Petroliferos Fiscales, a linha aerea do pais, Aerolineas Argenti
nas, e projetos de privatiza~ao de aeroportos, parques nacionais etc. Nas maos do Estado 
ficam a saude e a educa~ao - esta, porem, descentralizada para as provincias, com forte 
participa~ao da educa~ao privada e importante apoio financeiro dos pais na educa~ao 
publica, atraves da organiza~ao de cooperativas. A deteriora~ao da seguran~a publica e 
resolvida em bairros de medio e alto niveis pela contrata~ao de sistemas de seguran~a 
particulares etc. Exemplos que se poderiam considerar pateticos - ou talvez caricatures
cos - dos graus de desregulamenta~ao estatal de que gozam as prestadoras dos servi~os 
privatizados sao 0 corte de agua por atraso de pagamento sofrido por uma guarni~ao de 
bombeiros em Buenos Aires e 0 corte do servi~o telef6nico, durante uma semana, im
posto a policia da cidade de Cordoba, pelo mesmo motivo. 
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forma regular, do consumo desses servi<;:os. Esse estilo ultraliberal de re
forma do Estado e de acumula<;:ao de riqueza altamente concentrada, 
inclusive atraves do "publico mercantilizado", abrange 0 nivel nacional 
e as provincias e avan<;:a sobre as cidades do pais que, por sua escala, se 
tornam atraentes para 0 mercado. 

Entao, cabe perguntar: 0 "publico" deixa de se-Io ao ser privatiza
do? Quais sao, de todos os "existentes", os ambitos publicos nao-estatais 
"destinados" a serem geridos por organiza<;:6es da sociedade civil? Serao 
os abandonados pelo Estado e que nao interessem ao mercado? Ou 
serao aqueles que as organiza<;:6es da sociedade civil consigam conquis
tar ao mercado? Esta ultima pergunta, convert ida em afirma<;:ao, e a 
ideia que acompanha este documento, segundo a qual 0 campo do pu
blico nao-estatal e uma arena em que se dirime a disputa tanto pela dis
tribui<;:ao social da economia como pelo "publico". Nesse caso, entre a 
utopia dos que 0 definem como 0 que e de todos e para todos e os que 0 

levam a ser 0 nivel maximo de mercantiliza<;:ao social. 

Elementos descritivos e historicos das cooperativas de usuarios de 
obras e servi~os publicos da cidade de Cordoba 

As Cuosps da cidade de Cordoba, como a grande maioria das que 
existem em numerosos municipios da provincia de Cordoba, sao orga
niza<;:6es da sociedade civil que intervem em ambitos publicos nao-esta
tais, sem fins lucrativos - ou seja, nao obtem mais-valia - e formadas 
pelos proprios consumidores de obras e servi<;:os publicos urbanos. Sao 
fundadas a partir de uma base territorial de vizinhan<;:a de bairro, para 
satisfazer demand as comuns de servi<;:os para os quais, geralmente, e 
preciso construir previamente redes locais de distribui<;:ao domiciliar. 
Essa questao determinou inicialmente e refor<;:ou posteriormente a ne
cessidade e a importancia da unidade territorial. 

Sendo cooperativas de usuarios, a figura que se desenha e a de 
autopresta<;ao das obras e servi<;:os que geram. Ou seja, gerenciam-se e 
produzem por e para si, mediante a combina<;:ao de urn sistema de ad
ministra<;:ao proprio com a contrata<;:ao externa de algumas partes ne
cessarias, buscando as condi<;:6es mais vantajosas. Com isso se consegue 
reduzir significativamente a contraposi<;:ao de interesses entre of ertan
tes e demandantes, que se apresenta normalmente atraves das regras 
classicas do mercado. Em sintese, ante a existencia de necessidades co
muns determinadas, os demandantes, reunidos em Cuosps, auto-organi
zam interven<;:6es ad hoc para satisfaze-Ias. 
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Por se tratar de cooperativas, sao por definiyao organizayoes plura
listas que se regem por principios democnlticos, participativos, de soli
dariedade e igualdade entre seus membros, e rechayam explicitamente 
to do tipo de discriminayao social: racial, religiosa, politica, sexual etc. 5 

A insHincia superior das decisoes e constituida pela assembleia de asso
ciados, na qual se discutem e decidem os temas mais importantes e se 
elegem, dentre os participantes, os vogais para integrar 0 conselho de ad
ministra{:iio - 6rgao executor da gestao - e os sfndicos para exercer 0 

controle. 0 conselho renova urn teryo de seus membros a cada assem
bleia anual ordinaria de associados, com vistas a continuidade e, por sua 
vez, a rotatividade dos representantes. Qualquer associ ado pode formal
mente ser eleito representante e ocupar urn lugar como vogal do conse
lho de administrayao da cooperativa a que pertence e inclusive chegar 
a presidir 0 mesmo. 

Origem 

o reencontro da sociedade argentina com 0 regime democratico 
em fins de 1983 - depois de padecer a mais feroz ditadura de sua his
t6ria - parece definir urn dado essencial para entender 0 nascimento e 
o posterior efeito multiplicador das Cuosps na cidade de C6rdoba. Com 
efeito, 0 ambiente juridico e politico favoTClvel existente no inicio de 
1984 of ere cia condic;:oes objetivas e subjetivas para que se gerassem 
projetos de diferentes setores da sociedade civil. 0 discurso oficial 
apoiava-se numa forte defesa do Estado de direito e de justiya, e diver
sos e numerosos setores da sociedade pareciam responder positiva e en
tusiasticamente a possibilidade de realiza-Ios. 

5 Tomando como referencia a definic;:ao da OIT, "a cooperativa e uma associac;:ao de pes
soas (nao de capitais) de numero variavel, que se organizam para enfrentar as mesmas 
dificuldades economicas e que, livremente unidas, com igualdade de direitos e obriga
c;:6es, buscam resolve-las administrando uma empresa de forma conjunta, por sua conta 
e risco, a base do esforc;:o proprio e da ajuda mutua, com 0 objetivo de obter urn provei
to material e moral comum" (Bragulat, 1989:123). Cabe assinalar que, sob os mesmos 
principios, exist em diferentes tipos de cooperativas. Urn primeiro grau de diferenciac;:ao 
- uti! para fins de compreensao deste trabalho - e, por exemplo: a) organizac;:6es coope
rativas prestadoras de servic;:os ou de produc;:ao de bens divers os, que buscam legitim a
mente urn ganho a ser distribuido igualitariamente entre seus integrantes, apos a venda 
de seu produto no mercado; e b) as cooperativas do caso em pauta, criadas por consumi
dores para praticar urn sistema de autoprestac;:ao do produto obtido, ao menor custo pos
sivel, e que obviamente nao tern fins lucrativos. 
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Sob tais condiyoes conjunturais do contexto sociopolitico, um 
grupo de vicinalistas dirigentes de centros vicinais, de comissoes de 
bairro ou simples simpatizantes do cooperativismo considerou a neces
sidade de encarar de forma autogestionaria a construyao da infra-estru
tura do serviyo de gas natural para diferentes bairros que ainda nao es
tavam inc1uidos nos pIanos governamentais. Ou seja, a nao inc1usao 
desses bairros nos programas do Estado - justificada por restriyoes 
economicas e financeiras -, 0 alto custo e a ma qualidade do gas em 
botijoes, combustive I ate entao usado domiciliarmente, e 0 cic1ico desa
bastecimento gerado especulativamente pelos fornecedores contribui
ram para que se formassem organizayoes vicinais para obter 0 serviyo 
de gas canalizado. Em alguns bairros, os moradores formaram "organis
mos pr6-gas", e em outros, com maior escala territorial, criaram-se coo
perativas de usuarios do tipo existente nas localidades do interior pro
vincial. 

Antecedentes de autogestao urbana na provincia de C6rdoba 

Um importante antecedente em materia de autogestao - ainda 
vigente - foi 0 das cooperativas de usmirios de obras e serviyos publi
cos que operavam em nivel urbano em numerosos municipios e comu
nidades da provincia de C6rdoba. 6 Essas cooperativas tambem sao or
ganismos nao-estatais que intervem no ambito do "publico" e estao 
constituidas pelas sociedades locais, oferecendo diferentes tipos de ser
vi<;os urbanos. Assim, fazem as obras de infra-estrutura necessarias aos 
serviyos prestados, tais como redes de agua, gas, eletricidade etc. 
Mesmo com suas limitayoes, cooperativas com essas caracteristicas 
prestam um ou mais serviyos as sociedades locais em 230 dos 249 mu
nicipios da provincia de C6rdoba (Frediani, 1986). Em sua maioria sao 
antigas e fazem parte da hist6ria das localidades a que pertencem. Al
gumas cooperativas de eletricidade abastecem diferentes municipios vi
zinhos e suas zonas rurais intermediarias; ou seja, como a area atendida 
transcende a planta urbana das localidades, elas adquirem - conforme 

6 Em seu art. 181, a Constitui~ao provincial estabelece que "todo assentamento estavel 
de mais de 2 mil habitantes sera considerado municipio". Os municipios com mais de 10 
mil habitantes adquirem 0 status de cidades, as quais a Constitui9ao confere a possibili· 
dade de ditar suas proprias Cart as Organicas. A partir do Censo Nacional de 1991, 36 
dos 249 municipios da provIncia de Cordoba sao cidades. Destas, a de Cordoba e a de 
maior tamanho, sendo sua popula~ao 10 vezes maior que a de RIO Cuarto, segunda cida
de da provincia. 
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os limites jurisdicionais que regem a provincia de Cordoba - carater 
de organismos pliblicos microrregionais. 7 

Para as Cuosps que se formaram na cidade de Cordoba em mea
dos da decada de 80 com 0 fim de construir a infra-estrutura para 0 ser
viyo de gas natural, as cooperativas do "interior" provincial constitui
ram um modelo de organizayao que permitia satisfazer com eficacia as 
necessidades sociais de diversos serviyos urbanos. Ou seja, aos topicos 
iniciais - em geral 0 fornecimento de eletricidade - as cooperativas do 
interior foram agregando com similar eficacia 0 atendimento de outras 
demandas relacionadas a salide, agua potavel, telecomunicay6es etc. 

Os interlocutores governamentais mais assiduos dessas cooperati
vas sao os prefeitos municipais e os presidentes das comunidades com 
os quais elas gerem, negociam e acertam politicas locais de obras e ser
vivos pliblicos. Numa segunda instancia temporal, e nao necessaria
mente em seu nivel de importancia, relacionam~se com outras jurisdi
y6es estatais - tanto da provincia como da nayao - das quais depen
dem conforme 0 nivel de centralizayao existente no serviyo a ser execu
tado. 8 Alem disso, 0 governo provincial tem a funyao de regulamentar 
a organizayao e 0 funcionamento de todas as cooperativas da provincia, 
o que e feito pela Direyao de Fomento Cooperativo, subordinada ao Mi
nisterio de Desenvolvimento Social. 

Quanto a "supra-organizay6es" que as agrupam, as cooperativas 
de obras e serviyos pliblicos - a exemplo das cooperativas de outros se
tores, como as agnlrias - aderem a diferentes federay6es formadas na 
provincia com objetivos de integrayao e colaborayao. Entre as princi
pais esta a Fecescor (Federayao de Cooperativas Eletricas e de Obras e 
Serviyos Pliblicos Limitada da Provincia de Cordoba) / que reline mais 
de 200 cooperativas associadas. 

Alguns aspectos e dificuldades do "estilo 1/ cooperativo provincial 

A amplitude territorial, a diversidade de obras e serviyos realiza
dos, a quantidade de associ ados e 0 tamanho da populayao atendida 

7 A Cooperativa Cemdo, da regiao denominada "traslasierra" - no oeste da provincia -, 
abrange distintas localidades urbanas de diferentes tamanhos e suas areas rurais inter
mediarias, fornecendo diversos servic;:os a rna is de 10 mil familias associadas. 
8 A Empresa Nacional de Gas do Estado foi uma interlocutor a governamental permanente 
das cooperativas ate sua recente privatizac;:ao. Em outro caso, 0 Comfer e 0 orgao regula
dor em nivel nacional para radiodifusao - incluindo tambem TV a cabo -, junto ao qual 
se devem realizar as gestoes desse topico. A escala provincial regula e gere, entre outros, 0 

servic;:o de agua tratada. 
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tern grande imporHincia na medida em que influem nas economias in
ternas e de escala a realizar. Quando as Cuosps sao de maior porte, nor
malmente isso se traduz em menores custos dos servic;;os para os usua
rios. Entretanto, as economias de maior "aglomerac;;ao" nao significam 
participac;;ao mais direta dos associados na tomada de decisoes, pelo 
contrario, parecem conduzir no sentido inverso. A maior amplitude de 
empreendimentos e atendimentos tam bern parece dificultar a proximi
dade dos socios com seus representantes na conduc;;ao das cooperativas, 
o que, em alguma medida, repercute negativamente na transparencia 
dos processos de gestao. Tambem acontecem conflitos entre as coopera
tivas e os governos municipais; ao operarem num mesmo espac;;o urba
no - ao urbanizarem ou melhorarem 0 nivel de urbanizac;;ao - os go
vernos locais dependem das cooperativas, e vice-versa, para empreen
der ac;;oes locais, devendo ambos acertarem-se entre si. Nesse contexto, 
as cooperativas, ao manejar recursos diretos e relativamente constantes 
e prestar servic;;os de importante efetividade social, competem com a 
administrac;;ao municipal pelo mesmo "publico" e com certas vantagens 
com respeito ao poder politico local, que muitas vezes nao conta com 
recursos semelhantes, mesmo tendo que preservar sua legitimidade 
como governo. Numerosas variaveis influem nesses tipos de relac;;oes 
locais: politicas, econ6micas, pessoais, regionais etc., e combinando-as 
poder-se-ia estabelecer uma ampla e diversa "casuistica"; mas ha situa
c;;oes em que se mantem uma relac;;ao totalmente inversa, e 0 governo e 
a cooperativa de uma mesma localidade guardam grande complementa
ridade e promovem objetivos e interesses plenamente convergentes. 

Crescimento e desenvolvimento das CUOSps da cidade de Cordoba 

Desde 1984, ana em que foi fundada a prime ira cooperativa de 
usuarios de obras e servic;;os publicos na cidade de Cordoba, formaram-se 
ao to do 12 cooperativas similares. As primeiras contribuiram para a for
mac;;ao de organizac;;oes semelhantes em outras areas da cidade; alem dis
so, desde 1988 instalou-se uma reunido permanente intercooperativa, ten
dente a constituir formalmente, no futuro, uma cooperativa de Cuosps 
da cidade de Cordoba. Essa "intercooperativa" visa a melhorar a cola
borac;;ao reciproca e a aumentar a capacidade de negociac;;ao com 0 Esta
do em temas de interesse comum. Por sua vez, essa integra<;:ao tambem 
contribuiu para favorecer as negocia<;:oes com os fornecedores de mate
rial para as obras e servic;;os realizados simultaneamente por diferentes 
Cuosps, pois a aquisi<;:ao de maior volume de material permitiu, em mui
tos casos, obter importantes reduc;;oes nos prec;;os. 
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Concomitantemente, enquanto se ampliava 0 numero de coopera
tivas, conforme avan~avam as obras, tam bern se incrementava 0 nume
ro de associados de cada uma delas, 0 que po de ser visto como sinal de 
valoriza~ao social da eficacia e economia do sistema. Mas esse cresci
mento deveu-se tambem ao fato de que as Cuosps eram, em grande 
parte da cidade, a unica alternativa para ter acesso aos bens publicos 
requeridos pela popula~ao. 

o efeito autodemonstrativo de capacidade de produ~ao gerado 
pelo avan~o das obras para 0 gas natural - redes e camaras redutoras 
- prontamente deu ensejo ao desenvolvimento de novos projetos. Em 
alguns casos, para atender a demand as emergentes da popula~ao, como 
o abastecimento de agua potavel, e em outros, elaborando projetos de 
oferta para con sumo opcional, corns> por exemplo TV a cabo. Dessa for
ma, e ainda setorialmente - de acordo com a area de influencia de 
cada cooperativa -, no total criou-se uma oferta relativamente ampla 
de obras e servi~os. Alem dos ja mencionados - distribui~ao de gas, 
abastecimento de agua potavel e servi~o de TV a cabo - surgiram ou
tros empreendimentos, tais como obras de pavimenta~ao, capta~ao de 
aguas pluviais, centros culturais, recreativos e desportivos, creches, se
guro de habita~ao, turismo cooperativo, convenios com 0 sistema de 
correio privado e outras compras em bloco de servi~os e bens de consu
mo, em condi~6es favoraveis para os associados. 

Principal obra realizada: a infra-estrutura para 0 gas natural 

o conjunto de obras e servi~os realizados pelas Cuosps da cida
de de Cordoba nesses anos mostra em parte a capacidade para aten
der as diversas necessidades de urn sistema originado e desenvolvido 
a partir da sociedade. Pode-se ter uma no~ao mais precisa da diversi
dade de topicos abrangidos pelas cooperativas observando os novos 
projetos que se elaboraram, mesmo que sua implementa~ao vise a di
ferentes fins. No entanto, a analise das obras realizadas para 0 gas na
tural ajuda a compreender melhor a magnitude do universo abrangi
do, 0 efeito social conseguido e 0 potencial desse estilo publico nao
estatal de produyao. 

As primeiras obras para gas natural na cidade de Cordoba datam 
de 1962 e foram realizadas pela Empresa de Gas do Estado. Desde 
1984, com a formayao de cooperativas e organismos vicinais pro-gas, 
comeyou-se a incrementar consideravelmente a extensao dessa rede de 
infra-estrutura, a ponto de se poder considera-la a obra urbana rna is 
importante da decada de 80 naquela cidade. 0 peso relativo da contri-
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bui<;ao das Cuosps na constru<;ao dessa infra-estrutura pode ser visto 
no seguinte quadro: 

Constru~fio de redes para gos natural na cidade 
de Cordoba, 1984-91 

Organismo Quil6metros Percentagem 

Municipolidode 196 14% 

Empreso de Gas do Estodo 218 15% 

Orgonismos pr6"gas 343 24% 

Cuosps 677 47% 

Toto I 1.434 100% 

Fonte: Elabora<;60 propria com dodos do Empresa de Gas do Estado e do municipalidade 
Cordoba. 

Pode-se verificar no quadro que, somando 0 produto de organis
mos e cooperativas, 71 % das redes foram construidas mediante inter
ven<;ao direta de organiza<;oes pl1blicas nao-estatais formadas por vizi
nhos. Tambem fica claro que apenas as cooperativas de usuarios reali
zaram praticamente metade da obra total. 

o investimento realizado pelas cooperativas na constru<;ao de 
redes e dimaras redutoras ate setembro de 1991 chegou a mais de 
US$31,5 milhoes - atualmente supera US$40 milhoes. Para situar com
parativamente a magnitude da cifra, pode-se dizer que foi superior a 
todos os investimentos parciais em outros setores de obras e servi<;os 
realizados pela municipalidade no periodo. Ou seja, superior ao investi
mento efetuado na obra de recupera<;ao do rio Suquia, que atravessa a 
cidade, ou no sistema de 6nibus eletricos para transporte coletivo -
ambos inferiores a US$30 milhoes -, duas das realiza<;6es de maior en
vergadura do municipio no mesmo periodo. Em rela<;ao aos beneficia
rios da obra das Cuosps, somavam ate essa data mais de 62 mil familias 
- hoje sao mais de 80 mil -, conforme 0 numero de conexoes domici
liares realizadas. Esse numero significa aproximadamente 20% da po
pula<;ao total da cidade. 
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Financiamento das obras das Cuosps 

o financiamento das obras se realizou fundamentalmente pela 
formac;:ao de urn fundo de capitalizac;:ao previo, mediante cotas pagas 
pelos futuros usuarios dos servic;:os. Ou seja, as obras se construiram 
com autonomia financeira em relac;:ao ao Estado ou outros organismos 
de credito. E importante assinalar que os pIanos de cotas sao adequa
dos as possibilidades de pagamento de cada usuario. Essa amplitude de 
possibilidades, embora se possa supor 0 contrario, normalmente nao 
impediu a progressao das obras programadas. Isso porque no planeja
mento se combinaram indistintamente bairros onde predominam habi
tantes de renda media - inclusive media-alta - com outros onde a 
maioria e de baixa renda, 0 que condiz com 0 principio de solidarieda
de do sistema cooperativo. 

Como as Cuosps, por nao terem fins lucrativos, funcionam finan
ceiramente com base em cotas mensais que rateiam os custos reais de 
produc;:ao - alem de urn pequeno fundo de reserva para cobrir gastos 
imprevistos e uma imprescindivel capitalizac;:ao para adquirir 0 equipa
mento necessario -, qualquer que seja a extensao do plano de cotas 
subscrito por cada usuario, este integralizara, em termos reais, urn 
montante equivalente. Em outras palavras, a extensao dos prazos nao 
implica uma carga financeira para 0 usuario que gere algum lucro a or
ganizac;:ao. A ausencia do uso do credito como alternativa financeira -
salvo algumas excec;:6es pouco significativas - deve-se em parte a efica
cia do sistema de autofinanciamento utilizado pelos usuarios e em parte 
a escassa oferta e aos altos custos do credito no periodo 1984-92. Outra 
razao para nao usar credito, no entanto, foi certa resistencia dos diri
gentes a busca-Io como alternativa, ja que a autonomia financeira e 
vista - ainda hoje - como urn elemento positivo do sistema. 

A forma legal pela qual se realiza 0 aporte previo dos vizinhos 
para integralizar 0 fundo de capitalizac;:ao necessario a construc;:ao e a 
aplicac;:ao de uma regulamentac;:ao municipal que de clara a obra de 
utilidade publica e pagamento obrigat6rio. Para tanto e necessaria a as
sinatura dos vizinhos demandantes da obra, em numero nao inferior 
a 70% deles, na area urbana onde se pretende intervir. Isso garante 
uma vontade majoritaria de realizar a obra e a expressa disponibili
dade para amortizar seu custo. Nao obstante, antes mesmo da coleta 
de assinaturas, a necessidade de cada servic;:o e da obra correspon
dente e debatida, as vezes exaustivamente, em reuni6es e assembleias 
vicinais. 
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Formos de produfao dos obras e servifos 

Apesar da quantidade de projetos e da magnitude dos mesmos, as 
Cuosps nao possuem equipes muito grandes nem urn quadro numeroso 
de pessoal contratado: as 12 cooperativas somam em torno de 280 pes
so as em diferentes setores e relac;;oes trabalhistas: administradores, tec
nicos, openhios e profissionais, contratados em carMer permanente ou 
por hononhios profissionais. Por nao contar com grande quantidade de 
pessoal e equipamentos e incorporar recursos humanos ad hoc, confor
me as obras e os servic;;os que estejam em andamento, a forma produti
va das cooperativas de usuarios torna-se flexivel. Isso permite contra
tar, segundo a necessidade, por tarefa ou obra, pessoas ou pequenas 
empresas com suas equipes, obtendo-se custos favoraveis mediante 
concorrencias de prec;;os. Tambem 0 sistema de compras possui logica 
semelhante. 

A flexibilidade da forma produtiva permite as Cuosps corrigir 
erros e/ou aperfeic;;oar 0 sistema com custos fixos relativamente baixos 
e sem possuir capital ocioso e oneroso de equipes ao final de uma obra 
ou em periodos intermediarios das mesmas. Onde se fizeram investi
mentos importantes em termos relativos foi na informatizac;;ao. Esta 
cumpre papel fundamental como tecnologia de gestao administrativa -
contando com softwares especificos para cada tare fa - e tambem con
tribui para aperfeic;;oar a elaborac;;ao dos projetos a serem empreendidos 
e para controlar os que se encontram em processo de implementac;;ao. 

A re/ofao dos Cuosps com 0 Estodo 

Nos anos transcorridos, a relac;;ao das cooperativas com diferentes 
niveis do Estado passou por diferentes etapas. Os principais interlocu
tores estatais das Cuosps tern sido a municipalidade da cidade de Cor
doba e a Empresa Nacional de Gas do Estado, ja que foi nessa area que 
se realizou 0 empreendimento mais importante no periodo. No prime i
ro caso, 0 vinculo surge da necessidade de intervir fisicamente na via 
publica do municipio, 0 que produz uma serie de modificac;;oes urbanas 
que devem ser executadas segundo certas norm as e sob 0 controle da 
administrac;;ao local. No segundo caso, a relac;;ao com uma instancia de 
jurisdic;;ao nacional advem da centralizac;;ao que existia na area de ener
gia: a Gas do Estado - hoje privatizada -, que prestava 0 servic;;o e 
tambem era regida por uma serie de norm as especificas e controles. 

Inicialmente, 0 vinculo das cooperativas com a municipalidade 
passou por urn periodo de desconfianc;;a por parte dos funcionarios do 
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governo local, que se aferravam ao program a de governo legitimado 
pelo voto. Assim, a abertura para as demandas de urn novo ator social, 
surgido depois das elei<;6es de 1983, nao estava prevista e gerava incer
tezas. Em conseqiH~ncia, no primeiro ana houve uma rela<;ao tensa e re
lativamente hostil de algumas autoridades municipais para com as coo
perativas. Apesar de ser urn organismo estatal mais "distante" que 0 

municipio no vinculo com a popula<;ao local, a Empresa de Gas do Es
tado estabeleceu uma rela<;ao fluida que facilitou a organiza<;ao das coo
perativas e sua posterior evolu<;ao. Nisso influiu favoravelmente a re
la<;ao previa, de origem politica, que alguns dirigentes cooperativistas 
mantinham com as autoridades da Secretaria Nacional de Energia. 
Tanto assim que nas gest6es se obteve, a favor de cada usuario, e uma 
vez habilitado 0 servi<;o em cada domicilio, a quanti dade de mil metros 
cubicos de gas natural, sem custos, a serem consumidos durante os 12 
primeiros meses. 

Transcorrido 0 primeiro ano, a capacidade de autogestao das pri
meiras Cuosps, a autonomia finance ira demonstrada e os avan<;os obti
dos mudaram a rela<;ao com a municipalidade, mantendo-se a partir 
desse momento urn vinculo favoravel e muito produtivo ate 0 final do 
segundo mandato do intendente em exercicio - dezembro de 1991 -, 
cumprido pela mesma equipe de governo. Assim, nao so as cooperati
vas lograram maior facilidade e rapidez nos processos de gestao e tive
ram conc1uidas varias redes, como tam bern as autoridades municipais 
puderam exibir entre as realiza<;6es de "sua" gestao mais de mil quilo
metros de redes de gas produzidas por vizinhos agrupados em Cuosps e 
organism os pro-gas. 

Em fins de 1991, porem, ao assumirem novas autoridades politi
cas, pertencentes ao mesmo partido politico das anteriores - a Uniao 
Civica Radical -, repetiu-se 0 distanciamento entre 0 municipio e as 
cooperativas. Estas for am qualificadas publicamente por alguns novos 
vereadores e funcionarios como "empresas acobertadas". Alem dos fato
res "objetivos" que deram lugar a tal qualifica<;ao - tema que sera 
abordado mais adiante - pode-se supor que as Cuosps foram identifi
cadas pelas novas autoridades como orgaos vinculados ao setor politico 
do governo precedente, com 0 qual a nova fac<;ao politica em exercicio 
do governo local tern, de forma direta ou latente, conflitos internos par
tidarios. Outr~ fator complementar e 0 compromisso previo, agora bas
tante evidente, que 0 novo grupo no poder local teria firmado com as 
empresas interessadas nas obras e servi<;os, as quais esta sendo atual
mente confiada a explora<;ao de diferentes areas publicas do municipio. 

Com 0 tempo, porem, 0 confronto entre cooperativas e municipa
lidade tambem foi-se transformando num vinculo relativamente mais 
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cordial, mesmo sem refletir-se em novas atividades das Cuosps deriva
das de politicas municipais. 0 ana de 1991 foi entao 0 ponto de infle
xao em que se freou, embora sem deter, uma atividade publica niio-esta
tal vertiginosa e que coincidiu com 0 periodo em que 0 neoliberalismo 
se instalou plenamente na Argentina. A expectativa das cooperativas, 
nessa etapa dos anos 90, era cumprir papel-chave na construc;:ao do sis
tema de esgotos da cidade. Esta e considerada uma obra imprescindivel 
de saneamento ambiental, e 0 executado ate agora pela municipalidade 
foi confiado principalmente a empresas privadas e, em escassa medida, 
a algumas cooperativas. 

Problem6ticas "internos" dos Cuosps 

As dificuldades enfrentadas pelas Cuosps para impor-se como 
ator social reconhecido, com presenc;:a ante as autoridades municipais 
- esforc;:o que parece ter que se renovar a cada mudanc;:a de governo 
local -, somam-se diferentes problemas de ordem interna. Isso se refe
re nao s6 a quest6es "intramuros" da organizac;:ao, mas tambem, e prin
cipalmente, ao tipo de relac;:ao social estabelecida no contrato social 
cooperativo. 

Entre as dificuldades internas especificas pare cern destacar-se 
aquelas decorrentes da excessiva extensao territorial de cada cooperati
va. Esse problema e gerado pela necessidade de abranger urn grande 
numero de bairros para conseguir economia de escala nos processos 
produtivos de obras e/ou servic;:os. Mas tam bern a necessidade de ex
pansao fisica surge como requisito para a sobrevivencia das cooperati
vas como organizac;:6es sociais ativas, quando se esgotam as interven
c;:6es nos setores em que atuaram originariamente. 

As conseqiiencias que se podem caracterizar como negativas da 
expansao territorial dos limites fisicos inicialmente prefixados - res
pondendo a 16gica vicinalista desse estilo de cooperativismo de auto
prestac;:ao - sao a escassa ou nenhuma identidade dos associados entre 
si e inclusive deles com seus representantes nos conselhos de adminis
trac;:ao das cooperativas. Assim, certas areas de bairro nao tern conse
lheiros plenamente representativos na direc;:ao das cooperativas, ainda 
que se respeitem estritamente os mecanismos democrMicos formal
mente estabelecidos para sua eleic;:ao. Pesquisa realizada revela essa 
falta de identificac;:ao, mesmo em bairros onde se formaram original
mente as cooperativas, e, quando ela existe, foram reconhecidos majori
tariamente os dirigentes Ihist6ricos" da prime ira fase, inclusive alguns 
que deixaram de se-Io e eram ignorados pelos associados. 
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Outro efeito, em alguma medida atribuivel a extensao territorial, e 
a escassa participayao dos associados na vida interna de sua cooperati
va e em seus atos regulamentadores, como a assembleia anual ordina
ria. Nela, como se disse, renovam-se conselheiros e sfndicos, mas tam
bern se prestam contas da gestao anual realizada e se decidem as tare
fas fundamentais a executar no periodo subsequente; no entanto, com
parece urn numero reduzido de associados. Quem participa desse e de 
outros tipos de reunioes - para tratar de temas setoriais - sao princi
palmente os diretamente interessados em intervenyoes iminentes da coo
perativa ou a serem programadas para executar a curto prazo. 0 con
trario sucede com os usuarios das obras ou serviyos ja executados ou 
em execuyao, salvo quando estejam apresentando problemas, como por 
exemplo os associados que enfrentam deficiencias no serviyo de agua 
corrente, em geral por causa de baixa pressao na rede de distribuiyao. 
Eles se fazem presentes e reclamam do problema, as vezes dirigindo-se 
a cooperativa como "a empresa prestadora do serviyo" e nao como sua 
propria organizayao de autoprestayao. 

Mas a escassa representatividade dos dirigentes e a pouca partici
pavao dos associados nao sao causados unicamente pela amplitude ter
ritorial da area urbana atendida pelas cooperativas e a pouca identifica
yao existente em certos casos. Tambem sao atribuiveis a outros fatores 
proprios das caracteristicas da organizayao, que vai modificando seus 
aspectos operacionais a medida que suas funyoes se torn am mais com
plexas. Com efeito, os representantes que integram os conselhos de ad
ministrayao e os comites executivos aos quais se delegam as tarefas a 
principio atuam como lideres arregimentadores e mobilizadores do con
junto dos associados, mas pouco a pouco vao sendo "absorvidos" pelas 
numerosas funyoes criadas pela expansao do quadro de associados e 
dos empreendimentos das cooperativas, de modo que acabam por per
der a comunicayao com os reais destinatarios de seu trabalho. 0 siste
ma de autoprestayao adquire entao urn tipo de "dirigente provedor" que 
tambem dedica a essa atividade uma parte de seu tempo, dai retirando 
- de acordo com esse tempo - ao menos parte de sua renda. 

As tarefas mais absorventes sao as concernentes a administrayao 
dos diferentes empreendimentos, visando a satisfazer adequadamente 
os respectivos aspectos legais e a realizar os processos de gestao publica 
necessarios. Isso inclui negociayoes diferentes com autoridades politi
cas e atores privados, incluindo ai 0 conjunto diverso e complexo de 
fornecedores de materiais. Assim, as decisoes tomadas pelo conjunto de 
associados por meio das assembleias implicam quase sempre uma 
ampla generalizayao, dependendo finalmente de urn sem-numero de 
decisoes "subalternas" tomadas pelos representantes eleitos. Estes, por-
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tanto, durante 0 processo lidam com imensa quantidade de dados difi
ceis de hierarquizar, resumir e transmitir aos associados, de modo que 
elaborar comunica<;oes e mensagens aos mesmos e tarefa sujeita a ine
vitaveis omissoes, que podem levantar suspeitas de arbitrariedade. De 
fato, tais suspeitas, embora nao tenham detido significativamente 0 

avan<;o das Cuosps, geraram por vezes desconfian<;as e conflitos que 
impedem maior participa<;ao dos socios das cooperativas, e estes nao 
raro terminam delegando seus direitos as cupulas e refor<;ando 0 poder 
de manobra das mesmas. 

Em grande medida, os problemas assinalados parecem reproduzir 
o que acontece no conjunto das organiza<;oes autogestionarias. Assim, 
pode-se dizer que os movimentos de base: 

"( ... ) ao se organizar, tendem a reproduzir 0 modelo que conhe
cern e sofrem de concentra<;ao de poder: aparece 0 reduzido 
grupo que lid era e mantem sua lideran<;a manipulando a informa
<;ao, 0 que 0 leva a monopolizar a tomada de decisoes, enquanto 
as bases se limitam apenas a atuar. Esse mecanismo s6 se torna 
visivel por meio de urn intenso esfor<;o de tom ada de consci(~ncia, 
de reflexao compartilhada e de critica, 0 qual permita tanto aos 
lideres como as bases descobrir como se acham enganados: os 
primeiros, na forma mencionada, e a base, ao reproduzir urn esti-
10 de rela<;ao social de tipo consumista, receptivo, dependente, as
sistencialista, na qual nao se reconhece sua capacidade de produ
zir ideias e fatos, mas apenas de receber aquilo que foi feito e 
pensado por outros. Nesse sentido, e interessante observar como 
as organiza<;oes vicinais reproduzem as rigidas estruturas buro
crMicas" (Fontan, 1987). 

Tais palavras indicam sintomas de "patologias" as quais co stu
mam tender, segundo 0 autor, as organiza<;oes autogestionarias de base 
territorial, social, vicinal etc., entre as quais se acham as Cuosps. Indu
bitavelmente, urn maior esfor<;o educativo por parte dos mais esclareci
dos, uma integra<;ao maior dos socios que veem a cooperativa somente 
como "uma empresa", urn grupo dirigente que nao se mostre como 
"empresario" com urn discurso "participatorio" - segundo Fontan - e 
opaco, em vez de participativo e transparente, tudo isso e fundamental 
para restaurar a credibilidade. 

Mesmo nao sendo uma questao especificamente "interna", cabe 
mencionar que a falta de participa<;ao nao deixa de estar tambem asso-
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ciada a questoes culturais "externas". Em alguns casos, de carater estru
tural - uma democracia muito recente e ciclicos periodos autocniticos 
anteriores -, e em outros, talvez, produto da conjuntura atual - onde 
a incerteza parece acentuar as tendencias a urn individualismo defensi
vo gerado pelo crescente desemprego, a reduyao do salario, 0 temor a 
perda e a precarizayao do trabalho, 0 aumento do tempo de trabalho so
cialmente necessario ao sustento familiar, tudo isso acompanhado por 
processos politicos e institucionais "deslegitimadores" do sistema demo
cratico, como corrupyao, impunidade, frivolidade etc., que acarretam 
uma perda geral da credibilidade. Todos esses fatores enfraquecem as 
possibilidades de ayao social coletiva no campo do publico nao-estatal. 

Novas proietos de empreendimentos cooperativos 

Como foi dito, os ganhos obtidos com 0 acionamento das Cuosps 
em obras de infra-estrutura para 0 serviyo domiciliar de gas natural im
pulsionaram outros empreendimentos, varios deles ja realizados ou em 
andamento. Atualmente tambem existem, em fase de anteprojeto ou es
tudos previos, diferentes propostas de intervenyao direta das Cuosps 
em obras e serviyos publicos urbanos. Em alguns casos, ampliando 
areas de intervenyao ja praticadas em outras zonas da cidade - como a 
propria obra de redes de gas, 0 serviyo de agua potavel, obras de meio
fio, escoamento pluvial e pavimentayao de ruas -, em outros casos, 
procurando abranger novos set ores de intervenyao urbana com 0 fim 
de melhorar em qualidade e custo, mediante autogestao ou co-gestao, 
as condiyoes em que hoje sao 'Prestados - por exemplo, obras e servi
yOS de iluminayao publica, de saneamento, de melhoramento ambien
tal, como construyao e manutenyao de prayas e espayos verdes, arbori
zayao de ruas e avenidas, alem de serviyos de cooperayao em saude pu
blica em aspectos preventivos, junto a organismos publicos que exer
yam funyoes correspondentes, e assim por diante. 

Urn dos projetos mais detalhados, embora nao tenha sido imple
mentado, e 0 de transporte urbano de passageiros apresentado por uma 
equipe tecnica da Universidade Nacional de Cordoba, a pedido de uma 
das cooperativas. A necessidade do projeto surgiu do reconhecimento 
do incessante clamor social pela melhoria de sse setor, num contexto ur
bano onde 0 transporte publico e uma questao historicamente polemi
ca. Isso se deve em grande parte a urn sistema monopolista de conces
soes de linhas de onibus que, alem do elevado custo relativo da passa
gem, e urn mau serviyo em termos de qualidade, freqiiencia, itinera
rios, poluiyao ambiental etc. Tais caracteristicas fizeram com que nos 
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ultimos anos surgissem na cidade varias formas paralelas e desarticula
das de transporte alternativo: transporte individual, escolar, funcional, 
"pirata" , lotac;:oes - em sua maioria nao-autorizadas - e mais recente
mente 0 transporte diferenciado. Todos, porem, de custo relativo igual
mente elevado para os usuarios e sem trazer melhorias substantivas nos 
outros aspectos. Assim, com base num exaustivo estudo socio-economi
co e urbano, elaborou-se 0 projeto de transporte cooperativo, para co
mec;:ar a implementar 0 sistema em determinadas areas da cidade, in
troduzindo 0 conceito do proprio usuario como dono do sistema. 

Mas a obra de redes de esgotos para numerosos bairros da cidade 
constitui 0 projeto prioritario para as Cuosps, estando 0 projeto tecnico 
muito avanc;:ado, embora 0 processo de negociac;:ao com 0 governo mu
nicipal seja extremamente lento e dificil. A importancia dessa obra 
compreende diferentes aspectos. Urn deles e 0 impacto ambiental que 
ela teria, pois cerca de 70% da populac;:ao da cidade de Cordoba - uns 
900 mil habitantes - nao dispoem atualmente desse servic;:o fundamen
tal do saneamento urbano. Outro e que a magnitude da obra implica 
urn investimento que provavelmente sera 0 mais alto realizado durante 
a gestao das autoridades locais atuais. Esse fato mobiliza tambem, alem 
das Cuosps, numerosas organizac;:oes vicinais e sobretudo grandes em
presas privadas de construc;:ao, ao se configurar urn novo e substancial 
campo de valorizac;:ao do capital, tanto pelos trabalhos de construc;:ao 
como pela explorac;:ao do servic;:o ao final das obras. 

Pode-se concluir que os projetos dos novos empreendimentos en
contram-se relativamente paralisados. Para tanto contribuem em certa 
medida os problemas "internos" das cooperativas, mencionados ante
riormente, mas 0 problema central e a virtual falta de vontade de nego
ciac;:ao das autoridades municipais atuais com as cooperativas, visando 
a estabelecer acordos sobre os graus de intervenc;:ao social - publica 
nao-estatal - das Cuosps na produc;:ao da cidade. 

As Cuosps no contexto otuol 

Globolizo}oo, neoliberolismo e privatizo}oes concentradoras 

Apesar de nao existir uma definic;:ao unica nem uma teoria da glo
balizac;:ao, 0 nucleo desta e tecnologico e economico. Em outras pala
vras, a integrac;:ao dos mercados financeiros e resultado da revoluc;:ao na 
area de comunicac;:ao e informatica, que permite urn movimento diario 
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de US$1,2 bilhao nas bolsas do mundo (Bodemer, 1997). Por isto, os ul
timos anos se caracterizam pela reterritorializa~ao dos meios e proces
sos de acumula~ao - relacionada com as profundas e vertiginosas mu
dan~as no cenario mundial (Lipietz, 1990) e sedimentada em grandes 
transforma~6es p6s-fordistas nas estruturas prod utivas ind ustriais -, 
pelas constantes e velozes inova~6es tecnol6gicas em todos os campos e 
pelo grande desenvolvimento dos meios e fluxos de informa~ao. Dai 
decorrem importantes transforma~6es nas rela~6es sociais (Neffa, 1990) 
sob 0 dominio hegemonico do mercado, da produtividade e da eficien
cia, ao mesmo tempo em que se reformulam as rela~6es entre a socie
dade e 0 Estado. 

Nao infensos a essa tendencia globalizadora, os paises da Ameri
ca Latina, mergulhados ainda na crise remanescente do capitalismo pe
riferico - do padrao anterior - e com volumosas dividas pela frente, 
vao prefigurando desde os anos 80 sua orienta~ao dentro do padrao do
minante, mediante processos relativamente semelhantes e simuWineos 
de democratiza~ao politica, reform as do Estado, integra~ao regional e 
transnacionaliza~ao do capital, guiados predominantemente por para
digmas neoliberais. 

o caso argentino, subordinado ao contexto global e integrado a 
tendencia latino-americana, em particular ao Cone SuI, seguiu a me sma 
corrente, inclinando-a com singular enfase para 0 "binomio" redu~ao do 
Estado/redistribui~ao economica regressiva. A principal politica nacional 
com que se montou a versao argentina no come~o dos anos 90 foi a pri
vatiza~ao dos principais bens e servi~os publicos estatais. Num periodo 
relativamente muito curto e a pre~os minimos, tais bens e servi~os foram 
confiados a empresas de elevado nivel de concentra~ao, em condi~6es de 
explora~ao monopolista, lucratividade fabulosa e escassa regulamenta~ao 
estatal. A desregula~ao deixou praticamente a bel-prazer das empresas 
prestadoras as caracteristicas dos servi~os em aspectos tais como: formas 
de produ~ao, obriga~6es publicas, qualidade oferecida aos consumidores, 
tarifas etc. Essa tendencia vai-se disseminando entre as diferentes provin
cias argentinas - por exemplo, por meio de pactos federais fiscais ajustis
tas, impostos pelo governo federal - e tambem entre os municipios, num 
tipo de ajuste desestatizante geral que transfere todo 0 publico rentavel 
para maos privadas, em todas as jurisdi~6es possiveis do Estado. 

Autogestao: uma alternativa possivel? 

o Estado populista - em plena vigencia nos anos 50 - e 0 Esta
do "compensador" em geral, que permitiram em seu momento alimen-
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tar expectativas de possiveis "mudanc;:as progressistas redistributivas" 
patrocinadas pelo governos, tornaram-se fundamentos ideol6gicos esgo
tados. Mais ainda quando 0 Estado atual, que possui legitimidade de
mocratica, se encontra, segundo Portantiero (1990), "feudalizado pelas 
corporac;:oes". Isso se expressa, entre outras formas, pelo dominio que 
estas ultimas adquiriram sobre 0 ambito dos servic;:os publicos. Diante 
disso, 0 mesmo autor mostra a necessidade de abordar a dimensao do 
"publico" como instancia diferenciada da visao dicotomica que confron
ta de maneira absoluta "0 estatal" com "0 privado". Desse modo, "0 pu
blico" pode constituir alternativamente urn ambito de autogestao da so
ciedade civil: por urn lado, descentralizando em diferentes graus a bu
rocracia e a tom ada de decisoes publicas, e por outro, resistindo a ten
dencia vigente de maxima mercantilizac;:ao das relac;:oes humanas. 

A sociedade civil, ao assumir a autogestao ou a co-gestao median
te a cooperativizac;:ao dos servic;:os do ambito do publico, tende a confi
gurar-se numa economia de estrutura mista que potencializa 0 controle 
social, torna transparente 0 cenario e as atuac;:oes, desburocratiza a ges
tao e "exige urn tipo de organizac;:ao politica que aproxime representan
tes e representados" (Portantiero, 1990). Essa visao do publico como 
franja de socializac;:iio permite situar urn novo espac;:o de redistribuic;:ao 
social diferente do salario indireto do modelo keynesiano, em extinc;:ao 
desde 0 principio dos anos 70. Possibilita igualmente a construc;:ao de 
urn espac;:o aberto a participac;:ao dos setores sociais mais frageis. Desse 
modo, tende a conjugar simultaneamente do is aspectos fundamentais 
do desenvolvimento de uma democracia participativa: 0 economico, 
desde a fase redistributiva, e 0 politico, ao aumentar nessa esfera os es
pac;:os e as alternativas de intervenc;:ao cidada na tomada de decisoes e 
no controle. 

Tal proposta nao pretende substituir 0 papel do Estado em suas 
atribuic;:oes substantivas, pelo contrario, reivindica nesse sentido. 
Tampouco pretende substitui-lo na prestac;:ao da totalidade dos servi
c;:os fundamentais que foram historicamente atribuic;:oes governamen
tais. Alguns autores propoem transferir para cooperativas e outras as
sociac;:oes similares "aquela franja dos servic;:os sociais que esta acima 
dos niveis basicos de bem-estar" (Torre & Gerchunoff, 1988). Por outro 
lado, a proposta de repassar atribuic;:oes publicas a organismos da so
ciedade civil contribui indiretamente para a reformulac;:ao do papel re
gulador do Estado no ambito da necessidade - ja socialmente insta
lad a - de sua reforma. Esta "necessita ser encarada nao s6 como in
cumbencia dos governos, mas tambem como tare fa social ( ... ), tarefa 
de construc;:ao coletiva", segundo Groisman (1988). Este assinala, por 
outro lado, que 0 problema mais grave do Estado tradicional - ainda 
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pior que sua ineficiencia - e sua ineficiicia para satisfazer as necessi
dades sociais. Para ele, urn desafio fundamental de qualquer "modelo 
autogestionario" superador e alcan<;:ar eficacia nas fun<;:6es exercidas, 
fator fundamental para legitimar-se como op<;:ao alternativa ao "priva
tivismo". 

Mas existem outros fatores nao menos importantes para estimar 
as possibilidades reais da autogestao, e os anos 80 trazem dados a consi
derar. No discurso de Parque Norte pronunciado em 1985 pelo entao 
presidente Alfonsin,9 aborda-se, entre outros temas, a reivindica<;:ao do 
"local", da democracia participativa, do pluralismo, do cooperativismo, 
da descentraliza<;:ao e do "publico" como dimensao diferenciada do "es
tatal" e do "privado", contextualizado de forma similar aquela apresen
tada aqui inicialmente. Cumpre dizer que em 1989 deu-se 0 alijamento 
antecipado do governo devido a pressao das corpora<;:6es economicas 
mais concentradas e poderosas. Pode-se levantar a hip6tese de que as 
mesmas nao economizaram esfor<;:os nem meios para desalojar urn go
verno que, entre outras coisas, produzia discursos de carater redistribu
tivo - dos quais 0 mencionado constituia urn simbolo paradigmatico, 
ou seja, tratava-se de urn discurso "impertinente" para 0 advento do 
"publico" como novo cenario de acumula<;:ao concentrada. Isso mostra 
bern a verdadeira magnitude do ambito em disputa - a franja do "pu
blico" - e a dimensao do oponente do estilo autogestionario, participa
tivo, redistributivo e cooperativo. 

As Cuosps e 0 novo modelo de desenvolvimento do "local" 

Os temas anteriormente mencionados e tambem outros de simi
lar import an cia precisam ser detectados, analisados e avaliados. Nao 
obstante, urn dos interesses principais e observar esse complexo univer
so de rela<;:6es a luz das tendencias atuais. Nao s6 as tendencias privati
zantes do "publico", mas tambem outras que, noutra fase das mudan<;:as 
globais ja descritas, se firmaram, como 0 novo paradigma localista. Este 
reivindica "0 municipal" a partir de diferentes esferas: a autonomia, a 
descentraliza<;:ao, a eficientiza<;:ao das politicas publicas, a democratiza
<;:ao politica e social, a participa<;:ao cidada, a eqiiidade social e territo
rial, a recomposi<;:ao do tecido social, 0 desenvolvimento sustentavel, 0 

meio ambiente, os direitos humanos etc. 

9 Discurso originariamente intitulado "Convocatoria para una convergencia democriiti
ca", pronunciado no Parque Norte da cidade de Buenos Aires, em 1-12-1985. 
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Com efeito, nos ultimos anos, os temas locais e regionais sao ob
jeto de interesse e propostas, coerentes com 0 auge dos esquemas de 
desenvolvimento "desde baixo", de pequena escala, abrangendo dife
rentes questaes. Esse interesse pela esfera do local se expressa nos mais 
diversos setores sociais, economicos, politicos, culturais e academicos 
(Borja, 1989, 1987; Pachano, 1992). Segundo varios autores, esse tern a 
tam bern se vincula a crise do modelo de acumulac;ao vigente desde a 
decada de 30 e a busca de novo padrao de desenvolvimento (De Mat
tos, 1989). Aquele "modelo" se encontra num ponto de inflexao do de
venir historico do sistema (Thurow, 1986). Thdo isso acontece no un i
verso contemporaneo de grandes transformac;aes por que passam as di
ferentes ordens da atividade social e 0 meio onde se manifestam, no 
qual as continuas inovac;aes tecnologicas e 0 conjunto de efeitos conco
mitantes, bern como 0 denominado "ajuste estrutural", propiciam novos 
cenarios onde se reformulam os vinculos sociais tradicionais. 

Essa preocupac;ao esta-se traduzindo em varias disciplinas. No 
economico, enfatiza-se 0 papel das unidades produtivas menores; no po
litico, instrument os juridico-institucionais descentralizados buscam for
talecer a democracia com maior participac;ao e controle social, e maior 
eficiencia e eficacia das politicas publicas; no territorial, preferem-se 
projetos de desenvolvimento social em ambitos locais a outros de maior 
nivel (Zilocchi & Bressan, 1997). Alem disso, visando tambem a superar 
a declinante ordem social, promovem-se e/ou desenvolvem-se diferen
tes politicas e estrategias complementares, tanto publicas como priva
das, tais como: desconcentrac;ao administrativa, estabilidade economi
ca, abertura e integrac;ao comercial, formac;ao de blocos regionais. No 
entanto, no caso argentino considerado globalmente, nao so nao se ob
servam resultados que permitam avaliar 0 "novo padrao de desenvolvi
mento" configurado no campo desse discurso, como tambem torna-se 
claro que certas forc;as sociais e politicas, com urn enfoque pragm<itico 
de curto prazo, avanc;aram sem 0 respaldo teorico daquele modelo. 
Pelos parametros mencionados se avaliam as possibilidades da ac;ao das 
Cuosps na dimensao do "publico", no novo contexto que propae 0 mo
delo municipalista reivindicativo do "local" e os obstaculos que ao 
mesmo antepae a tendencia privatizante e concentradora. 

Nesse sentido, os municipios da provincia de Cordoba of ere cern 
importante campo de observac;ao de fatos relacionados com as tenden
cias autogestionarias em que se enquadram as Cuosps. Por urn lado, 
pelo vinculo historico generalizado que mantem as cooperativas de 
obras e servic;os publicos urbanos com os governos e as sociedades 10-
cais. Por outro, pelo processo de descentralizac;ao administrativa pro
vincial e 0 fortalecimento das autonomias e atribuic;aes municipais re-
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conhecidas na Constitui<;:ao Provincial de 1987. Nela tambem se promo
vern explicitamente 0 cooperativismo - art. 36 - e os agrupamentos in
terinstitucionais, tanto para tarefas operativas como de gestao local e 
microrregional. Assim, determina pautas referentes aos papeis que 
podem assumir os governos municipais tendentes a constituir-se em 
verdadeiros poderes locais e, em conseqiH~ncia, a decidir as politicas 
municipais que ja nao se limitam apenas aos servi<;:os urbanos basicos 
tradicionais - limpeza de ruas, coleta de lixo, ilumina<;:ao publica -, 
mas que dizem respeito a outros aspectos da vida comunitaria - econo
micos, culturais, ambientais etc. 

Algumas considera}oes substantivas na analise das Cuosps 

Passaremos agora em revista os pontos relevantes do que foi ex
posto anteriormente e analisaremos os conceitos de descentraliza<;:ao e 
participa<;:ao a luz dessa experiencia, visando a contribuir para a constru
<;:ao, na escala local, de alternativas ao padrao economico, social, politi
co e cultural dominante na Argentina. Como assinalamos inicialmente, 
este se baseia num processo intensivo de redu<;:ao do Estado e redistri
bui<;:ao regressiva, program a que se aplica sem 0 surgimento de confli
tos sociais incontrolaveis. Tais conflitos estao colocados por for<;:as 
ainda relativamente frageis e dispersas, ante 0 forte pacto corporativo 
existente entre as macrorrepresenta<;:oes do Estado, do capital e do tra
balho, ao que se soma a sustenta<;:ao do "modelo economico" desde 0 

exterior por parte do set or financeiro internacional, tanto impondo exi
gencias como oferecendo apoios. 

Cabe assinalar que a constru<;:ao de alternativas - nesse caso, em 
nivel do local - deve levar em conta as inevitaveis pautas impostas 
pela globaliza<;:ao, gerando ideias orientadas para claras tendencias e 
prMicas de democracia participativa e eqiiidade social. Tal constru<;:ao 
se contrapoe a uma coexistencia "facil" com as formulas neoliberais. Os 
pontos seguintes agregam - e desagregam - alguns elementos sobre os 
quais e necessario refletir e retomam essas "hipoteses" de forma mais 
abrangente. 

As caracteristicas particulares do contexto social 

Para saber se existe ou nao a possibilidade de extrapolar os aspec
tos positivos das Cuosps para outros pIanos sociais e territoriais, e pre
ciso compreender os fatores que determinaram a experiencia e sua 10-
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calizac;;ao no contexto historico. E essencial recordar algumas questoes 
cruciais da historia da cidade de Cordoba neste seculo, particularmente 
nos ultimos 40 anos. A instalac;;ao de numerosas industrias, principal
mente metal-medinicas, geradoras de uma c1asse operaria numerosa e 
dinamica, com associac;;6es fortes e ativas, e a existencia de uma antiga 
universidade que foi propulsora de importantes movimentos sociais sao 
dados indispensaveis para entender a cultura historica do meio, tanto 
em termos de capacidade organizacional como de mobilizac;;ao social, 0 

que pode contribuir para explicar 0 capital social existente e as proprias 
Cuosps. 

Como foi observado a epoca, os dirigentes fundadores das prime i
ras Cuosps/ e em geral seus membros mais ativos, ja acumulavam expe
riencias organizacionais em nivel de bairro, de carater associativo ou 
politico, resultantes de uma formac;;ao e de uma concepc;;ao adquiridas 
no contexto historico assinalado. E importante mencionar essa caracte
ristica, visto que no periodo em que se inicia a experiencia das Cuosps/ 
meados dos anos 80/ a cidade ja mostrava profundas mudanc;;as estrutu
rais nas relac;;oes sociais, produto de do is processos concomitantes. Por 
urn lado, a acelerada "desindustrializac;;ao" e a consequente terceiriza
C;;ao do emprego, processo iniciado em fins dos anos 60 e intensificado 
sobretudo a partir do golpe militar de 1976. Por outro/ essa ditadura 
configurou uma superestrutura suficientemente autoritaria para facili
tar e acelerar a desarticulac;;ao das bases nas quais se sustentavam as re
lac;;oes sociais anteriores. Assim, ao acelerar a transferencia do emprego 
para os servic;;os e para 0 "autonomo" / acarretou tambem a pulverizaC;;ao 
dos interesses associativos sustentados na estruturac;;ao anterior e uma 
tendencia notavel - pelo contraste - ao individualismo. 

Isto posto/ a hipotese que parece mais logica para explicar a expe
riencia das Cuosps e a que combina as condic;;oes do aprendizado hist6ri
co anteriormente realizado pela sociedade local, de forte carater asso
ciativo, com 0 fato objetivo da demanda comum de servic;;os por parte de 
agregados socia is relativamente amplos e 0 fato subjetivo que 0 retorno 
da democracia trazia, recriando conjunturalmente as capacidades, os 
sentimentos e a memoria do associativo. Seria dificil encontrar uma an
coragem tripartite equivalente em outros ambientes geognifico-sociais 
que reproduzam "textualmente" a experiencia. Isso nao significa que 
nao possa haver em outros lugares e com outras variaveis condic;;oes 
equivalentes e ate mais pujantes que gerem "sinergias" na organizac;;ao 
social em ambitos publicos nao-estatais. De fato, a America Latina e 
urn grande mostruario de casos. No entanto, so uma das tres variaveis 
assinaladas parece estar presente em quase todas as partes: 0 fato obje-
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tivo de necessidades sociais que se reproduzem permanentemente e ate 
de forma ampliada. 

Torna-se fundamental a existencia dessa constante "objetiva", por 
seu potencial efeito articulador dos fatores subjetivos que possam apre
sentar-se conjunturalmente em diferentes contextos geografico-sociais. 
Em tal caso, os aspectos rna is positivos da experiencia das Cuosps po
deriam resultar numa figura exemplar. De fato, as proprias Cuosps da 
cidade de Cordoba se inspiraram nos elementos mais resgataveis do es
tilo cooperativo do interior provincial, adaptando-os a sua realidade es
pecifica. Tambem devem constituir uma advertencia tanto os matizes 
negativos "internos" da organiza9ao quanta os problemas externos -
sobretudo nas rela90es com 0 Estado -, os quais, mesmo nao estando 
resolvidos, agora sao mais previsiveis pela experiencia. 

Mudoncas no sociedode e no Estodo , 

Uma das questoes mais importantes a assinalar aqui e a tenden
cia a mudan9a em alguns aspectos estruturais da rela9ao Estado-socie
dade, tendencia que come9a a observar-se na cidade de Cordoba a par
tir da forma9ao das Cuosps. Com efeito, nesse caso se nota uma mu
dan9a de papel em ambas as partes: 0 Estado "provedor", do modelo 
keynesiano, incipientemente tenderia a cingir sua interven9ao a co-ges
tao, a regulamenta9ao e ao controle, ao passo que a sociedade deixa de 
solicitar algumas obras e servi90s publicos a seus representantes gover
namentais para demandar que the seja permitido realiza-Ias. Ou seja, 
agora se pede para autogerir a instrumenta9ao dos meios para satisfazer 
as proprias demandas mediante uma organiza9ao publica "propria", 
nao-estatal. 

Fotores de mudon}o 

Tambem e interessante destacar, no caso analisado, que a propos
ta de "desestatiza9ao", de gestao e produ9ao de certas obras e servi90s, 
surge de setores da sociedade - representada pelos potenciais usuarios 
organizados - e nao do Estado desejoso de se desfazer de algumas fun-
90es, tampouco dos meios "formadores de opiniao" que promovem uma 
ideologia antiestatista. No entanto, nesse caso, a demanda de "desestati
za9ao" visava unicamente a suprir uma inoperancia governamental con
creta: a falta de atendimento de uma necessidade prioritaria e generali
zada da sociedade local. E visava tam bern a atender a necessidade com 
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urn custo economico menor e num prazo mais reduzido do que com os 
metodos convencionais de intervenc;:ao estatal. 

Isto posto/ e possivel formular duas hipoteses complementares 
entre si. A prime ira e que teria havido uma percepc;:ao, por parte da so
ciedade em questao, de esgotamento da via estatal para a provisao de 
algumas obras e servic;:os - e porventura tambem do "Estado benfeitor" 
em geral -/ embora a conjuntura politica de recente retorno ao regime 
democnUico desse margem a esperar uma intervenc;:ao governamental 
nas politicas publicas de cunho social mais intensa do que no periodo 
do regime autocnUico precedente. 

A segunda hipotese e que, no "esgotamento" estatal mencionado, 
o elemento substantive da visao critica da sociedade se concentraria 
nos baixos niveis de eficiencia, eficacia e, sobretudo, efetividade social 
do estilo convencional de politica governamental. Ou seja, a elevac;:ao 
dos custos de produc;:ao pelas empresas publicas, que leva a contratar 
com empresas privadas as intervenc;:oes urbanas; a reduc;:ao do volume 
de obras em func;:ao dos recursos disponiveis; e a ac;:ao pouco transpa
rente do lobby empresarial sobre a burocracia administrativa, tudo is so 
retardaria indefinidamente a realizac;:ao de obras e servic;:os essenciais 
para amplos setores da cidade. 

Isso repercute nos setores afetados pela reduc;:ao de obras, visto 
que influi diretamente na possibilidade de melhorar suas condic;:oes 
materiais de vida, num campo onde, por via estatal ou por autogestao, 
os custos tambem sao pagos pelos usuarios. A diferenc;:a e que, sendo as 
obras geridas pelos beneficiarios diretos do servic;:o, e possivel reduzir 
tanto os prazos das obras quanta os custos de mais-valia gerados, quan
do elas sao executadas por empresas privadas na forma "tradicional" de 
gestao estatal. 

Por fim, convem distinguir entre mudam;a social - tal como defi
nida neste texto -/ atribuida a ac;:oes conjuntas ineditas no seio de agre
gados sociais com certa base territorial e numa determinada con tingen
cia - e mudan(:a cultural. Esta se refere, no sentido antropologico, a 
"mudanc;:as profundas no sistema de ideias e visoes da realidade com
partilhadas por urn grupo ou setor social" (Fontan, 1987). 0 primeiro 
conceito tern conotac;:ao mais "pragmMica" e parece requerer maiores 
verificac;:oes em experiencias bem-sucedidas - no caso, a das Cuosps -
para derivar para uma mudanc;:a cultural e poder recompor urn tecido 
social solidario, como modo de vida e nao so conjunturalmente. Ou 
seja, embora 0 conjunto social entao atuante tivesse, como se assinalou, 
"memoria historica" de etapas associativas anteriores, uma vez alcanc;:a
dos os objetivos concretos - a obra e/ou servic;:o - / 0 espac;:o criado -
a cooperativa - parece tender a esvaziar-se. E isso se deve em parte a 
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realidade cotidiana de uma economia socialmente fragmentadora e ex
cludente, que pulveriza os interesses e debilita as possibilidades de in
tegravao . 

Dai a importancia de haver autoridades politicas com concepvoes 
anaJogas e que, a partir de sua legitimidade, facilitem a geravao de efei
tos multiplicadores de experiencias solid arias para conseguir mudanvas 
profundas, ou seja, mudan{:as culturais. Urn poder politico que dentro 
do regime democratico rechace a possibilidade de construvao da cidade 
por metodos associativos e solidarios - compartilhando poder e res
ponsabilidades -, apoiando-os, controlando-os e fortalecendo-os, recha
va tam bern a possibilidade de redistribuir 0 que socialmente se produz 
e concentra os beneficios economicos gerados. Desse modo, deixa de 
participar na recriac;:ao de urn tecido social solidario, numa etapa de 
plena reformulac;:ao das relac;:oes sociais. 

Cuosps: um modo descentralizado de politicas publicas municipais? 

Ainda que 0 conceito de descentralizavao seja ambiguo e possa -
como tantos outros conceitos - ocultar mais do que revela (Curbelo, 
1989), nesse caso parece noc;:ao pertinente para definir a gestao de 
obras e servivos realizados pelas Cuosps. 

Em seus mais de 10 anos de existencia, as Cuosps tern executa
do politicas pliblicas urbanas pela transferencia implicita, para elas, de 
certas atribuivoes e func;:oes - com a possibilidade de administrar 
seus proprios recursos -, a partir de duas instancias governamentais: 
uma empresa estatal nacional, Gas do Estado, e a municipalidade de 
Cordoba. 

Isso poderia ser definido como uma "descentralizac;:ao silenciosa", 
dada a ausencia de uma concepc;:ao teorica ou de urn discurso politico 
que definisse a priori a busca de tal objetivo. No entanto, a experiencia 
reline diferentes elementos que foram formulados por varios autores 
como 0 "ideal" de uma descentralizavao democrcitica. Entre estes, a par
ticipa9iio social, atraves do protagonismo nas decisoes dos empreendi
mentos a realizar, na autogestao para executa-los, no financiamento e 
na distribuivao do servivo produzido; a instaurac;:ao de um sistema so/i
dario a partir da base e pela propria sociedade; a eficacia para cumprir 
os objetivos; e economicidade nos procedimentos para alcanc;:a-Ios. Todas 
essas caracteristicas estao expressas, de alguma maneira, na magnitude 
da obra realizada e no nlimero dos beneficiarios. 

Conceitualmente, tais caracteristicas tambem se aproximam mais 
do "ideal" da descentralizavao do que as ac;:oes que 0 municipio realiza 
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nesse sentido. Nesse caso, utiliza-se 0 conceito de "descentralizayao" 
como sinonimo da desconcentra(:cro {isica das atividades que se realizam 
num predio municipal do centro da cidade, para novos predios - sedes 
- localizados em diferentes zonas da periferia da cidade. Os chamados 
Centros de Participayao Comunitaria (CPCs) sao escritorios da adminis
trayao municipal que cobrem os bairros proximos e tern tambem como 
objetivo constituir ambitos de "participayao cidada". Sobre os seus al
cances nao se conhece uma definiyao conceitual, e na pratica, ate 0 mo
mento, trata-se de atividades recreativas de escassa capacidade de mo
bilizayao. 

A descentralizayao fisico-administrativa tern efeitos favoraveis, 
pela proximidade espacial dos diferentes bairros, para a realizayao de 
diversos tramites, possibilitando tambem respostas mais eficazes de 
cada CPC para os problemas que se apresentem em sua area de influen
cia, mas nao substitui as ayoes produtivas e sociais que as Cuosps 
podem realizar. Estas tambem nao podem substituir a instancia poli
tica de dominayao na sociedade local, representada pelo Estado mu
nicipal, nem as instituiyoes que permitem 0 exercicio dessa domina
yao politica, que sao as administrativas do municipio. Mas, em troca, 
os CPCs e as Cuosps poderiam funcionar de forma complementar, 
obtendo beneficios reciprocos e efeitos "sinergicos" socialmente favo
raveis. 

Ou seja, as Cuosps constituem-se em atores da sociedade civil 
que produzem partes da cidade, em setores que a seu tempo for am 
acertadamente "desestatizados", ao serem por elas assumidos. Isso se 
deu em funyao de determinadas areas territoriais de intervenyao com 
base numa ordem logica imposta por situayoes especificas. Uma cidade 
planificada de forma policentrica - como se pretende para Cordoba -, 
baseada na desconcentrayao das novas unidades administrativas e bus
cando "sinergia" junto aos atores sociais mais dinamicos, poderia con
tribuir para uma reterritorializayao das areas que abrangem os CPCs e 
as Cuosps. Estes podem ser mediadores de acordos sociais e brayos exe
cutores de politicas co-gerenciadas com as administrayoes zonais da ci
dade. No momento, isso parece algo distante. 

As Cuosps e a participaftio social nas politicos pOblicos municipais 

Analogamente ao que acontece com 0 termo descentralizayao, 0 

uso do conceito participa(:cro costuma sofrer diversas "metamorfoses" 
(Nun, 1991) que 0 adaptam a diferentes situayoes, as vezes ate contradi
torias. 
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Assim, abundam os casos em que se usou eufemisticamente a 
ideia de participac;:ao, como, por exemplo, em certos program as habita
cionais de "autoconstru<;ao", nos quais a "participac;:ao" consiste no em
pre go da mao-de-obra dos futuros usuarios na construc;:ao, com resulta
dos geralmente pobres: habitac;:6es precarias, acanhadas, incompletas, 
sem servic;:os etc. Trata-se de programas dirigidos a setores sociais "mar
ginais", que sao implementados desde 0 inicio dos anos 60 em toda a 
America Latina. 

Os setores que obtem habitac;:6es adequadas sem usar esse meto
do aparentemente nao "participariam". No entanto, mesmo de forma 
desigual entre eles, participam. Isso na medida em que 0 sistema os de
signa como participantes - no sentido de estarem incluidos - na distri
buic;:ao social desse bem, conforme 0 valor determinado, pela area cons
truida, 0 nivel de conforto, a localizac;:ao urbana etc. Sao participantes 
porque podem adquirir a habitac;:ao no mercado por meio de solvencia 
economica propria ou de credito - que e uma forma de obter solvencia 
mediante capacidade de endividamento - ou ainda mediante subsidio 
estatal,lO tudo is so conforme 0 setor social, 0 momento historico e 0 

pais em questao (Salguero & Zilocchi, 1989). 
o esclarecimento sobre os riscos de distorc;:ao que encerra 0 con

ceito de participa<;ao tem dupla finalidade: por um lado, apoiar 0 de
senvolvimento de uma definic;:ao integral do termo, e por outro, dife
rencia-Io dos conceitos de autoconstrw;iio - forma de "participac;:ao" 
para setores excluidos do mercado - e autogestiio. Este ultimo torna-se 
fundamental na definic;:ao da experiencia das Cuosps, po is remete a 
conquista de um espac;:o de decisao e gestao proprias, impondo limita
c;:6es ao "livre mercado" num dos aspectos importantes do processo ne
cessario para ter acesso a certos bens publicos e, logo, promovendo um 
dos elementos basicos da participac;:ao: a redistribuic;:ao social. 

Assim, pela definic;:ao de participac;:iio aqui proposta, quem partici
pa faz parte de um todo - 0 conjunto social - e nele e reconhecido. Por
tanto, participar e, nesse sentido, estar incluido na distribuic;:ao social, 
recebendo uma parte desta. Thdo isso configura uma questao estrutural 
que remete aos aspectos economicos redistributivos mencionados e que 
e importante considerar, dado 0 "modelo" concentrador predominante, 
que tende a ampliar cada vez mais, na sociedade, a exclusao. Ou seja, 
trata-se de uma 6tica circunscrita ideologicamente a um tipo de capita-

10 "Para a grande maioria da populayiio, a regra e esta: urn individuo s6 pode reclamar 
participayiio na riqueza do pais quando recebe urn saliirio, seja por seu trabalho ou 
renda familiar, seja pelo sistema de seguridade social" IOffe, 1996: 146). 
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lismo no qual 0 mercado se torna 0 ambito "natural" e excludente da 
distribuic;:ao, visto que nele se definem as partes correspondentes a cada 
pessoa ou setor social. 

Essa fase "material" basica do conceito de participac;:ao articula-se 
com os aspectos superestruturais, que sao os que comumente se abor
dam ao tratar desse tema e que tern a ver com a tomada de decisoes: a 
participa9ao cidada, a democracia participativa, a participa9ao politica, 
ou seja, 0 que se registra no campo juridico-politico e ideologico-cultu
ral e suas conseqiiencias prMicas: a elei9ao de representantes, a auto
gestao e a co-gestao, por exemplo, e mais recentemente, com as novas 
cartas magnas, a assembleia publica, as associa90es abertas, a iniciativa 
popular etc. 

Nas ciencias sociais, costuma-se hoje definir 0 conceito em ques
tao relacionando-o aos setores sociais mais frageis e a noc;:oes contidas 
nas duas fases assinaladas: a estrutural e a superestrutural. Desse 
modo, participar e "0 conjunto organizado de ac;:oes tendentes a aumen
tar 0 controle sobre recursos, decisoes ou beneffcios por pessoas ou gru
pos sociais que tern niveis de ingerencia relativamente menores numa 
comunidade ou organiza9ao. A ideia de controle e essencial ao conceito 
de participa9ao ( ... J, portanto, trata-se de modificar, em maior ou menor 
medida, 0 dominio que urn grupo exerce sobre as variaveis indicadas" 
(Liboreiro, 1989/ grifo do autor). 

Entrando no campo especifico das Cuosps/ seus socios, integran
tes e beneficiarios foram aqui caracterizados como usuarios e/ou consu
midores, e quando se falou de participa9ao, esta se referia a tomada de 
decisoes relacionadas a tern as pontuais de consumo, por exemplo, 0 gas 
natural. Dizemos isso porque 0 tema das decisoes parece fundamental 
para aprofundar - e separar - a questao da participa9ao, ou pelo 
menos 0 que nesse caso interessa resgatar dela, conforme a definic;:ao 
adotada. 

Participar nas decisoes parece ser 0 ponto de inflexao que resulta 
na chave de acesso a categoria de cidadao, a qual remete ao nivel dos 
direitos politicos dos membros da sociedade - diferente, mas nao ex
cludente, dos usuarios-consumidores. Estes se relacionam como mercado 
no pleno das obras e servi90s publicos, ou seja, oferta/demanda dos 
mesmos. Portanto, a demanda usuaria/consumidora deve ser solvente 
para realizar-se como tal. As Cuosps/ ao reduzir custos e incrementar as 
possibilidades financeiras de camadas sociais inferiores e medias para 
ter acesso a determinados servic;:os publicos, ampliam 0 numero de de
mandantes solventes desses servi90s e promovem urn dos aspectos es
senciais da participac;:ao social dentro das regras de jogo existentes; no 
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caso, estendendo a distribuic;:ao de bens publicos para maior numero de 
pessoas. 

Isso e tanto mais importante porque, apesar da economia de mer
cado, no sistema democriitico, maior participac;:ao social deve necessa
riamente significar maior distribuic;:ao social. E, nesse caso, a parte po
sit iva da experiencia das Cuosps permite estimar que urn triunfo -
ainda que relativo - das cooperativas na arena de disputa de poder 
permitiria avanc;:ar naquele sentido, pois se delimitaria 0 "macronego
cio" que constituem para os grupos economicos concentrados as obras 
e os servic;:os publicos urbanos. A produc;:ao e distribuic;:ao destes, ainda 
que so em certos casos e parcialmente, seriam decididas - como 0 

foram entao as obras para 0 gas - em diferentes cenarios: 0 bairro, a 
assembleia dos vizinhos, a prac;:a, a escola, 0 escritorio de gesti'io, a 
grande empresa privada, a pequena empresa, 0 comercio fornecedor de 
materiais etc., e nao so no Estado. Surge assim urn ambito social auto
gestionario publico nao-estatal, que conjuga participac;:ao com tomada 
de decisoes, ampliando a distribuic;:ao de poder e propiciando maior dis
tribuic;:ao material de bens. 

Isso transcende 0 "economicismo" da concepc;:ao usuario/consumi
dor e remete a de cidadao. Ou seja, se insere no campo dos direitos po
liticos da sociedade, na medida em que esta pode reivindicar, decidir, 
controlar e gerir questoes substantivas sobre politicas publicas munici
pais, sem cingir-se apenas a eleic;:ao de seus representantes. Esta, embo
ra imprescindivel, configura apenas formalmente a democracia, sobre
tudo se levarmos em conta que "enquanto persistir 0 problema da desi
gualdade da participac;:ao social, [persistira tambemj a baixa qualidade 
da democracia" (Cunill, 1991); portanto, incrementar a distribuic;:ao dos 
bens publicos materiais na sociedade usuaria/consumidora e condic;:ao 
sine qua non para elevar a qualidade da democracia. 

Conclusfio 

Em suma, os aspectos mais positivos do estilo cooperativo sao: a) 
a maior efetividade que uma politica publica pode ter quando e autoge
renciada ou co-gerenciada pelo setor social interessado e 0 nivel estatal 
mais proximo; b) a mudanc;:a eficientizadora que, impulsion ada pela so
ciedade, essa co-gestao pode operar nos papeis do governo local; e c) 0 

esforc;:o coletivo para ampliar e aperfeic;:oar os meios de participa<;ao de
mocriitica na produc;:ao e distribuic;:ao de bens publicos. 

A experiencia das Cuosps contem alguns elementos importantes 
para a construc;:ao teorica de modelos alternativos a tendencia "hiper-
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concentradora" predominante, mas a questao fundamental a ser levada 
em conta e que nao se trata meramente de fazer uma "op<;ao", mas de 
tomar a serio a decisao de disputar uma area que interessa ao grande 
capital - no caso, as grandes obras e servi<;os publicos urbanos -, 0 

qual nao tern inten<;ao de ceder 0 que esta conquistando aceleradamen
te na etapa atual. 

Quem poderia realizar tal disputa em questoes ou escalas diferen
tes daquelas aqui analisadas, em que condi<;oes e como sao perguntas 
dificeis de responder. Trata-se de encontrar vontades comuns - interes
ses comuns - entre setores de uma sociedade que apresenta nao so as
pectos de uma nova diversidade, produto das grandes e velozes mudan
<;as estruturais dos ultimos anos, mas tambem uma fragmenta<;ao inter
na, de modo que as "linhas de dialogo" entre as partes ainda nao alcan
<;aram uma configura<;ao plena. 

As Cuosps sao uma alternativa em nivel municipal ainda sujeita a 
deforma<;oes. Tomar medidas corretivas e seguir em frente e tarefa que 
compete aos dirigentes. Estes devem procurar restabelecer a confian<;a 
dos associados tornando transparentes as informa<;oes e as comunica
<;oes, que geralmente se limitam a elabora<;ao de frases feitas, demago
gicas e autojustificativas; ampliando e socializando os dados reais; crian
do espa<;os para uma participa<;ao genuina; dando lugar a uma verda
de ira rotatividade de socios na condu<;ao das cooperativas; desburocra
tizando as estruturas organizacionais; e sobretudo eliminando a ten
dencia de constituir grupos de poder que manobram as cooperativas 
combinando os interesses coletivos com os proprios. Ainda que tais 
desvios sejam tendencias inerentes a "condi<;ao humana", recriar a al
ternativa cooperativa requer corre<;oes substantivas nesses setores. No 
que concerne a questoes "internas", deve-se retornar as fontes com as 
quais se obtiveram os exitos reconhecidos e ainda melhorar a qualidade 
delas por meio da experiencia acumulada. 

o "enclausuramento" dos dirigentes, pelos problemas menciona
dos, os converte em maus negociadores com 0 governo local quando 
tentam amp liar a produ<;ao urbana das Cuosps, ja que sua for<;a para 
negociar provem unica e exclusivamente do grande peso das pessoas a 
quem representam e da imporHincia que isso tern para a classe politica. 
Ao que tudo indica, porem, mobilizar os associados poe em risco 0 sta
tus quo dos proprios dirigentes, que parecem preferir os tramites de 
"gabinete", geralmente a cargo de funcionarios politicos de escalao infe
rior, 0 que reduz consideravelmente as possibilidades de cumprir os ob
jetivos buscados. 

Exemplo disso e 0 fato de ter-se descartado 0 recurso a iniciativa 
popular, proposto num momento crucial para levar a cabo a constru<;ao 
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da rede de esgotos por meio das Cuosps. Tal iniciativa esta prevista na 
Constitui<;:ao provincial, visando a impulsionar - entre outras coisas -
empreendimentos sociais dessas caracteristicas, e e considerada urn dos 
instrumentos sociais mais avan<;:ados para 0 desenvolvimento e 0 apro
fundamento da democracia. A probabilidade de exito da aplica<;:ao 
dessa medida teria sido alta, considerando as de zenas de milhares de 
socios com que con tam as cooperativas - a iniciativa popular requer 
10 mil assinaturas -, ao que se somaria seguramente urn numero signi
ficativo de cidadaos nao necessariamente associados as Cuosps, mas 
simpatizantes de suas concep<;:oes. 

Apesar de tudo, as Cuosps continuam sendo uma alternativa via
vel pela qualidade de sua experiencia e 0 volume de obras realizado. 
Isso faz delas, quase paradoxalmente, uma especie de utopia com passa
do real. A proposito, e para finalizar, cabe a seguinte reflexao: "Como 
pensar prospectivamente para orientar a a<;:ao? Quais sao os objetivos 
possiveis? Usualmente as utopias se apresentam como modelos institu
cionais onde tudo funciona de acordo com certos ideais. 0 procedimen
to para construi-Ias nao consiste em tirar do nada uma realidade inexis
tente, e sim partir de certos aspectos, verificados historicamente como de
senvolvimento parcial do possivel, e leva-los ate 0 limite, construindo urn 
modelo logicamente coerente. Isso e 0 que, de algum modo, tenta nova
mente fazer a utopia da gestao solidaria autodeterminada" (Coraggio, 
1993, grifo do autor). 
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