
 

 

2.2 ABRANGÊNCIA E CONTEÚDOS DA DESCONCENTRAÇÃO E DA 

PARTICIPAÇÃO. 

 

 Concentração, desconcentração e tecnologia. 

 

O processo de concentração que analisamos, junto com suas 

conseqüências, teve sua origem nas concepções geradas a partir do século XVII, 

da acumulação do capital como instrumento de aumento da geração da riqueza, 

no contexto da afirmação do indivíduo e da nacionalidade, dentro dos princípios 

do liberalismo. Esses conceitos permitiram o surgimento e o crescimento da 

indústria e de outros conglomerados, que ocupavam seus espaços dentro de 

seus limites, ou das limitações que lhe impunha a tecnologia da época e 

competiam entre si, na sua multiplicidade, de acordo com esses limites. Também 

fez nascer o colonialismo, não como conseqüência simples das descobertas, 

mas como instrumento de abastecer os centros onde se formava o capitalismo. 

A posse da tecnologia – a partir da invenção da máquina a vapor - o 

desenvolvimento da ciência positiva, das coisas e de sua administração, que as 

invenções e as descobertas territoriais, ampliando espaços e fornecendo 

matérias primas, permitia aplicar, consolidou a nova organização social em torno 

do capital – não do homem. Mas restava ao homem algum lugar, por causa dos 

limites que a tecnologia impunha à concentração. 

Os investimentos decorrentes desse sistema, ditando novas regras e 

procedimentos, deslocaram o eixo da organização social dos castelos,  do poder 

feudal e na distribuiçaõ para os aglomerados urbanos e a nova organização 

social que começava a surgir. Neste contexto, entretanto, a concentração era 



relativa, por causa da referida limitação da própria ciência e de sua aplicação – 

a tecnologia, gerando a primeira e pequena revolução tecnológica. A nova 

revolução tecnológica, a partir do século XX, no entanto, com os impressionantes 

avanços da ciência e de suas aplicações – a nova tecnologia, imprimiu ao 

processo de competição e concentração, uma velocidade crescente, eliminando 

rapidamente, e continuando a eliminar indefinidamente os competidores, em 

abrangência cada vez mais global, um após outro. Neste processo, brevemente, 

já não haverá sequer competição, se os detentores da nova tecnologia, e do que 

ela permite acumular, prosseguirem ocupando todos os espaços, concentrando 

toda a riqueza e, cada vez mais, todo o poder, num processo que, além de 

indefinidamente cumulativo, se tornará cada vez mais globalizado e absoluto.  

O processo de desconcentração proposto  viabilizará o caminho inverso. 

Usará a tecnologia para assegurar que a riqueza, o poder, os instrumentos de 

comunicação, a cultura, o conhecimento voltem a ser produzidos e possam ser 

participados de forma cada vez mais ampla, multiplicando-se na base da 

sociedade, retornando às pessoas, na multiplicidade dos grupos, das regiões, e 

das nações. Desta forma, crescerá o pluralismo e, com o pluralismo, cada vez 

mais crescerá a liberdade e o acesso das pessoas ao processo, ou seja, 

crescerá a participação. Esta reversão do processo é possível – porque a 

tecnologia, da mesma forma como permite, ou produz a concentração, pode 

viabilizar a desconcentração e, portanto, o acesso ou a participação. 

É preciso entender que a tecnologia é perfeitamente adequada aos 

modelos desconcentrados, porque ela permite identificar, captar, ordenar e 

administrar a complexidade. Basta, para isto, que os que a detêm – o poder 

público e os operadores sociais, a utilizem com esse objetivo.  

Isto significa que a tecnologia não se opõe, ao contrário, é parte da sociedade 

complexa e, por isto, pela lógica da história - os místicos dirão: pelo karma que comanda 

os destinos do homem; e os crentes dirão: pela Providência de Deus que vela por sua 

criação - seja por qual for a razão, a tecnologia chegou, neste momento exato do 

processo evolutivo, para viabilizar e ordenar o processo de complexificação de todas as 

coisas, inclusive do homem e suas circunstâncias – a sociedade e todo seu sistema de 

relações -  e não para negá-lo, com o mau uso que dela se pode fazer – e que tem sido 

feito. 

Constitui, pois um equívoco, a prática de alguns em seus processos de gestão, 

que procuram simplificar tudo, tornar tudo binário, para poder colocar tudo no 

computador, no sistema, ou nas redes, como justificam, e isto já foi dito. 

O desenvolvimento da tecnologia – o uso do computador, ou dos sistemas 

informatizados, no entanto, deveria levar à prática contrária, isto é, de, sendo capaz de 



identificar, ou captar a complexidade, ordená-la, e administrá-la, por que o computador 

e seus sistemas permitem identificar e gerir a complexidade, ou viver na complexidade. 

Ora, já vimos que só a complexidade produz o pluralismo, e só o pluralismo - a 

complexidade ordenada, viabiliza a liberdade. 

A sociedade em rede permite o pluralismo. Mas pode produzir também o inverso, 

se mal utilizada.  

Desta forma, a desconcentração, que é um processo de desverticalização da 

organização social, pelo aumento de pontos, ou de unidades que constituem a sua base, 

oferece os múltiplos canais ou caminhos de acesso, ou da participação nos processos, 

para o maior número de componentes da estrutura social, as pessoas, as organizações, 

as instituições de toda espécie, permitindo que participem de forma livre e ordenada, e 

não, apenas, como peças de sistemas monolíticos, impostos sem alternativas. O 

caminho alternativo aos sistemas monolíticos, onde só há lugar para os que se 

enquadrarem, de acordo com o número de lugares e a forma que lhes for estabelecido 

para se enquadrarem, no entanto, constitui um caminho possível. Basta, para isto, que 

as políticas governamentais, os sistemas e a sociedade adotem e façam prevalecer os 

mecanismos que levem à desconcentração e à cooperação, ao invés da concentração 

e da exclusão. 

Ampliar a base, aumentar os pontos, ou desconcentrar, como instrumento 

de viabilizar a participação, de forma livre e ordenada, isto é, de forma coerente 

com a natureza e o rumo de seu processo evolutivo, constitui o primeiro 

fundamento para ordenação da complexa sociedade pós-tecnológica. A 

desconcentração necessária deve ser viabilizada na concepção, no planejamento e na 

prática da ação pública, ou governamental, como nas reivindicações e nas exigências 

da sociedade. Deve ser buscada e operacionalizada nas iniciativas empresariais, nas 

formulações dos intelectuais e nas instituições de direito como forma de viabilizar a 

sociedade humana, participativa e solidária. Em resumo: a desconcentração constitui o 

instrumento prático de operacionalizar o princípio ético da participação. Ou, ainda, e em 

outras palavras, o princípio ético da participação se viabiliza, se torna operacional 

através da desconcentração, da mesma forma como, veremos a seguir, a cooperação 

constitui o principio operacional que viabiliza o princípio ético da solidariedade. 

Enfim, deve-se, ainda, considerar que a participação não constitui um fato 

que enseje abranger apenas segmentos isolados da sociedade, cuja estrutura, 

ou setores, no entanto, possam continuar concentrados. Essência dessa 

estrutura, e não apenas acidente, a participação deve abranger todos os 

aspectos da organização social. A participação que atingisse apenas um 

segmento de estrutura social, a riqueza, por exemplo, mas deixasse 



concentrados o poder, o conhecimento, a tecnologia, não restabeleceria o 

equilíbrio da sociedade. Ao contrário. Poderia até agravar os desequilíbrios, 

como toda parte que se desenvolva à margem, ou à custa de outras partes do 

organismo. 

Apresentadas a seguir com seus conteúdos, as análises apresentam modelos de 

desconcentração, em várias dessas partes, ou segmentos da sociedade: no campo 

econômico; no campo demográfico e territorial; no campo do conhecimento da 

tecnologia e da cultura; no campo político e no campo social. Outros segmentos 

poderiam, ainda, ser analisados,  e,  também se deve considerar que a anatomia que 

se faz, é apenas metodológica, pois todos os elementos são complementares entre si, 

e interagem constituindo um só organismo – que deve ser harmônico e equilibrado para 

ser seguro.  
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