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RESUMO: A partir do quadro conceptual de Desenvolvimento Humano Local 
(DHL) e do enfoque de capacidades coletivas, este artigo procura descrever os 
desafios e as potencialidades dos espaços de participação comunitária que 
incidem sobre as políticas e o exercício do direito à saúde na província de Cabo 
Delgado (Moçambique). O principal desafio neste contexto é o de tornar real o 
direito humano à saúde mediante a participação comunitária. Esta é, 
simultaneamente, um instrumento de exercício desse direito e um direito humano 
em si mesmo. É o que permite lutar por uma maior equidade na saúde, mediante 
processos mais justos e transparentes (reconhecido pelos indivíduos como 
justiça administrativa e pelas comunidades através da voz coletiva); e, desde um 
enfoque de direitos, priorizar os mais vulneráveis e “oferecer-lhes” capacidades 
de agência coletiva. O artigo estrutura-se à volta de três objetivos específicos: 1) 
expor algumas das questões que se levantam a partir do pensamento pós-
colonia e da importância de encontrar outras ferramentas/perguntas com uma 
perspetiva não-ocidental; 2) descrever possíveis contribuições deste quadro 
conceptual e do enfoque de capacidades na sua dimensão sociopolítica; e, 3) 
apresentar desafios da participação comunitária em Moçambique, através da 
análise de experiências de espaços “estabelecidos” e “reclamados” e do seu 
potencial de monitorização, social accountability e incidência na saúde. Em prol 
de um maior aprofundamento, resulta fundamental analisar, neste processo de 
participação na saúde, não só os aspetos normativos e institucionais, de carácter 
sociopolítico, a partir deste enfoque; mas também os determinantes 
socioculturais que influenciam essa mesma relação. As conclusões preliminares 
presentes neste artigo indicam que: i) o pensamento pós-colonial permite propor 
novas perguntas e ferramentas metodológicas num contexto territorial e 
sociocultural determinado; ii) um quadro conceptual-analítico a partir do enfoque 
de capacidades coletivas poderá ser útil para analisar a complexidade e a 
interação entre os diferentes atores num mesmo território; iii) a saúde enquanto 
serviço social básico, direito humano e fator de vulnerabilidade que discrimina 
pessoas e sociedades, levanta-nos desafios novos na investigação sobre os 
espaços de participação comunitária; iv) os espaços de participação comunitária 
na saúde poderão ser analisados enquanto espaços “estabelecidos” e 
“reclamados”; v) as iniciativas identificadas relacionadas com espaços 
reclamados de participação na saúde, que atualmente têm lugar na província de 
Cabo Delgado, têm potencial para se constituir como campo de análise e 
contribuir para dar conteúdo prático ao enfoque teórico de capacidades coletivas; 
e, vi) estas poderão melhorar o grau de participação e responsabilidade social 



na implementação de políticas públicas específicas num determinado território, 
mas o seu impacto em processos mais amplos de governação é muito limitado. 
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