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Resumo:  

O artigo tem por objetivo efetuar uma cartografia das candidaturas e mandatos 

coletivos e compartilhados em Belo Horizonte no período 2016-2020, analisando a 

trajetória dessas experiências. Tem-se em vista caracterizá-las e abordar sua 

composição e segmentos representados, agendas e propostas, formas de 

participação e, se for o caso, a atuação no legislativo municipal. Os mandatos 

coletivos e compartilhados emergem no cenário internacional nos anos 1990 e 

expandem-se no país destacadamente a partir de 2016, alargando contornos da 

representação eleitoral ao incorporarem formas de participação em seu desenho. A 

abordagem dessas experiências baliza-se por desenvolvimentos teóricos no campo 

da teoria democrática contemporânea, especialmente os debates que apontam para 

a ampliação das possibilidades de participação social e experimentalismo 

democrático e para o alargamento e ressignificação da representação. A proposta 

de mandatos coletivos e compartilhados inscreve-se nesse terreno de conjunção 

entre representação e participação, alargando suas bases de legitimidade e 

potenciais de inclusividade política, bem como irrigando as políticas locais. A 

metodologia, de caráter qualitativo, recorre principalmente a levantamentos e 

análise documental. Em Belo Horizonte a primeira experiência de mandato coletivo 

inicia-se em 2017, originária do movimento “Muitas pela cidade que queremos” 

que se vinculou ao PSOL e estruturou-se na chamada “Gabinetona”, marcada por 

projetos alternativos e participativos que oxigenaram o legislativo municipal. Em 

2020, o mapeamento identificou seis candidaturas coletivas, reelegendo-se uma 

vereadora da Gabinetona e elegendo-se uma da ColetivA - ligada ao PT - que 

adiante renuncia. A ColetivA perde o assento na Câmara Municipal e então volta-
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se para a atuação extrainstitucional. Nesse sentido, a ausência de regulação formal 

dos mandatos coletivos no ordenamento jurídico implica fragilidades em sua 

proposta e a trajetória das experiências sinaliza desafios de sua construção coletiva 

e continuidade. 

 

 

Palavras-chave: Democracia. Mandatos Coletivos. Representação. 

Participação 

 
INTRODUÇÃO  

 
Os debates contemporâneos em torno da democracia têm apontado, de um lado, para uma 

percepção de crise multidimensional, especialmente considerando os limites da representação 

eleitoral. Por outro lado, têm apontado para as possibilidades de alargamento das formas da 

participação social e de deliberação, tendo em vista o aprofundamento democrático (WARREN, 

2002). Mais além, a noção de representação política tem sido ressignificada e rediscutida.   

Em compasso com os desenvolvimentos teóricos no campo da teoria democrática 

contemporânea, também se tem reportado novas práticas de participação, deliberação e 

representação não-eleitoral, configurando um terreno de experimentalismos e inovações 

democráticas. No contexto brasileiro demarcado a partir do processo de redemocratização nos 

anos 1980, balizado pela forte mobilização de atores coletivos da sociedade civil e, em especial, 

pela Constituição Federal de 1988 (CF-88), ampliaram-se as experiências no campo da 

participação, com a criação e proliferação de instituições participativas como os conselhos, 

conferências, orçamentos participativos e outros arranjos. Tais experiências têm ocorrido 

principalmente no âmbito do Poder Executivo, com destaque no campo da participação para os 

governos locais nos anos 1990 e para o governo federal na década seguinte.   

O Poder Legislativo não chegou a se destacar nesse cenário, a despeito da realização de 

audiências públicas – em muitos casos com previsão legal -  ao lado de outras experiências mais 

singulares, a exemplo das indicações de Quintão e Faria (2018). Os autores apontam para 

mudanças no contexto do Legislativo, na linha de iniciativas do envolvimento e do engajamento 

dos cidadãos.  

Mais além, recentemente têm despontado experiências de mandatos coletivos e 

compartilhados no contexto brasileiro. Tais experiências emergem no cenário internacional nos 

anos 1990, expandindo-se no país mais destacadamente a partir de 2016 (SECCHI et al, 2020). A 

proposta de mandatos coletivos e compartilhados inscreve-se no terreno da representação política 

em conjunção com a participação, alargando suas bases de legitimidade e potenciais de 

inclusividade. Assim, a abordagem dessas experiências baliza-se por desenvolvimentos teóricos 

no campo da teoria democrática, em especial voltados para o alargamento da representação e para 
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a ampliação das formas de participação social e inovações democráticas. 

O artigo objetiva efetuar um mapeamento das experiências de candidaturas e mandatos 

coletivos em Belo Horizonte, no período entre 2016 e 2020, buscando caracterizar: i) a construção 

das experiências; ii) suas composições e segmentos representados; iii) suas agendas e propostas; 

iv) o partido político e resultado eleitoral; v) as formas de participação previstas nas candidaturas 

e mandatos; vi) a trajetória e atuação no legislativo municipal. A partir dessa cartografia, 

discutem-se os alcances e limites dessas experiências, no que toca às dinâmicas dos mandatos e 

sua contribuição para as políticas locais, considerando os papéis do Legislativo. 

Com um cunho descritivo e exploratório e uma abordagem qualitativa, a metodologia 

empregada partiu da revisão sistemática de desenvolvimentos teóricos e analíticos relativos às 

noções polissêmicas de representação, participação social e deliberação, e aos mandatos coletivos 

e compartilhados. A abordagem empírica apoiou-se, principalmente, em levantamentos 

documentais acessados virtualmente. Para o mapeamento das candidaturas coletivas nas eleições 

de 2020, efetuaram-se levantamentos no Tribunal Superior Eleitoral e nos sites das candidaturas 

coletivas. Complementarmente, recorreu-se a um levantamento na mídia local sobre as 

candidaturas e mandatos. Para a análise do “Gabinetona” e da “ColetivA” realizaram-se 

levantamentos em páginas institucionais e redes sociais, no primeiro caso identificando-se um 

amplo material. Diante da necessidade de dados complementares no caso da ColetivA, realizou-

se uma entrevista semiestruturada com uma das covereadoras do mandato em julho de 2021. 

O trabalho estrutura-se em três seções além da presente introdução e das considerações 

finais. A segunda seção traz aportes teóricos relativos à democracia e às formas de inclusão 

política – representação, participação e deliberação. A terceira seção visa caracterizar os mandatos 

coletivos e compartilhados, enquanto as seções seguintes abordam respectivamente as 

candidaturas coletivas em 2020 em Belo Horizonte e as experiências de mandatos coletivos a 

partir de 2016. 

 

DEMOCRACIA, REPRESENTAÇÃO, PARTICIPAÇÃO E DELIBERAÇÃO  

 
Na asserção de Dahl (2001), o regime democrático revela-se o mais desejável em relação 

aos modelos alternativos. Nessa linha, mesmo em sua versão minimalista baseada em eleições 

com universalização do voto ao lado da competição política que garante a possibilidade de 

partidos da oposição alcançarem o poder, a democracia apresenta ganhos significativamente 

importantes no que se refere ao bem-estar básico dos cidadãos, pelo menos em razão de sua maior 

propensão ao respeito dos ideais de justiça e direitos humanos fundamentais, (WARREN, 2002).  

Contudo, nos debates das últimas décadas reiteram-se os limites em relação ao modelo 
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hegemônico de democracia, fundado estritamente na representação, ao lado de diagnósticos de 

crise nas democracias contemporâneas. Em paralelo, ganham relevo concepções que buscam 

superar esses limites, ao lado de práticas e iniciativas voltadas ao fortalecimento da democracia, 

inclusive como forma de garantir a sua contínua consolidação e ampliação. 

O modelo hegemônico de democracia circunscreve e limita a participação ao período 

eleitoral, alinhando-se aos argumentos elitistas, os quais destacam a crescente complexidade da 

sociedade moderna, a suposta falta de interesse em assuntos de natureza política dos cidadãos e 

os riscos para a governabilidade que associam à ampliação da participação. Entretanto, os debates 

no campo da teoria democrática apontam limites desse modelo em relação à qualidade da 

democracia, seja em virtude de sua legitimidade ancorar-se estritamente no voto como mecanismo 

de autorização, seja em relação aos déficits de representação da pluralidade de interesses e 

agendas societários, sobretudo dos grupos socialmente excluídos.  

Nesse contexto, desdobram-se abordagens recentes relativas à crise da democracia, de 

forma específica, referida ao caso brasileiro, Avritzer (2019, 2021).Para além desse cenário, de 

forma mais generalizada aponta-se para o declínio de indicadores referentes à qualidade 

democrática e  para a diminuição da satisfação com o próprio sistema democrático (WARREN, 

2002; MAGALHÃES et al. , 2021), bem como  para  a crise em relação às formas  tradicionais 

de representação política, expressa no declínio da participação eleitoral e na  desconfiança 

direcionada aos representantes políticos e às instituições democráticas, (RAPS, 2019). 

Por outro lado, a partir da segunda década do século anterior, destacam-se 

desenvolvimentos teóricos no campo da teoria democrática que se endereçam ao aprofundamento 

da democracia, pautados na participação e deliberação como formas de inclusão política. Nesse 

campo, ressalta-se a perspectiva de democracia participativa a partir de Pateman (1992, 2012) que 

confere centralidade à participação no âmbito decisório de todas as esferas da sociedade.   

Destaca-se, também, a partir de Habermas (1997), a perspectiva de deliberação em suas premissas 

comunicativas e argumentativas como elemento fundante da democracia, colocando em evidência 

a ideia de redes de deliberação pública e a formação da opinião pública informal.  Nessa 

perspectiva, Avritzer (2000) aponta as seguintes características do modelo argumentativo: i) uso 

diferenciado e construção coletiva da informação; ii) cessão de um espaço decisório pelo Estado 

para viabilizar a maior participação pública;  iii) inovação institucional, derivada das inovações 

sociais . Nessa linha, evidencia-se a importância da criação de novas formas de institucionalização 

da participação, pautadas na pluralidade, diversidade e inclusão dos grupos sociais. Ou seja, 

sublinha-se a ampliação da participação em conjunção com a deliberação, engendrando 

experimentalismos democráticos. Nos termos de Santos e Avritzer  (2002): 

(...)os processos de democratização parecem partilhar um elemento comum: a 
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percepção da possibilidade da inovação entendida como participação ampliada de atores 

sociais de diversos tipos em processo de tomada de decisão. Em geral, estes processos 

implicam a inclusão de temáticas até então ignoradas pelo sistema político, a redefinição 

de identidades e vínculos e o aumento da participação, especialmente no nível local”. 

(SANTOS; AVRITZER, 2002, p. 59) 

 

Ao lado dos debates no campo da democracia participativa e deliberativa  (SANTOS, 

AVRITZER 2002; WARREN, 2002; FUNG; WRIGHT, 2001;FARIA,2010), cabe observar, 

também,  um amplo campo de experiências de participação institucionalizada, com destaque para 

o Brasil, que a partir do processo de redemocratização e dos marcos da CF/88 constrói uma 

infraestrutura participativa vasta e plural, com conselhos, conferências, orçamentos participativos 

e outros arranjos (AVRITZER, 2009).   

Mais além, os debates também alcançam a representação como forma de inclusão política, 

que tem seu conceito revisitado sobretudo a partir do trabalho clássico de Pitkin (1997, 2006), 

rediscutido por diversos autores (AVRITZER, 2007; URBINATI, 2006; DRYZEK, NIEMEYER, 

2008; URBINATI; WARREN, 2008; MIGUEL, 2011; ALMEIDA,D.,2018), inclusive abordando 

a representação não eleitoral e informal que se apresenta na própria sociedade civil e nas 

instituições participativas (WARREN, 2002; GURZA LAVALLE et al., 2006).  

Pitkin (2006, p.20) associa a perspectiva moderna de representação à ideia de “tornar 

presente”. Nessa concepção, a representação política consiste na “atividade de reavivar as vozes, 

opiniões e perspectivas dos cidadãos (...) Em outras palavras, a representação política ocorre 

quando os atores políticos falam, defendem, simbolizam e atuam em nome de outros na arena 

política” (RAPS, 2019, p.9). Pitkin (1967, 2006) aponta dois modelos de representação política, 

quais sejam, representação fiduciária e delegada. O primeiro - comumente adotado no contexto 

das democracias contemporâneas - baseia-se nas premissas de confiança do representado e de 

autonomia do representante, enquanto o segundo pressupõe o exercício da vontade do 

representado por parte do representante e, nesse sentido, nas palavras de RAPS, (2019, p.9) “o 

cidadão mantém o controle sobre as ações e decisões do representante, tornando o representante 

um mero porta-voz. ”   

A sub-representação de grupos vulneráveis e/ou socialmente excluídos e a ausência de 

similaridade entre representantes e representados têm sido identificados como problemáticos, ao 

lado de outros limites da representação eleitoral. Nesse sentido, Miguel (2011, p.28) considera 

que “o desafio da construção de uma representação democrática é permitir que indivíduos e 

grupos capazes de definir autonomamente seus interesses se vejam representados por agentes com 

os quais tenham identidade e capacidade de interlocução. ” Assim, aprimorar os mecanismos de 

representação com foco em promover a inclusão de grupos sociais distintos, em conjunção com 

a participação social, significa conferir efetividade aos preceitos democráticos de maneira contra-
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elitista, contemplando mais vozes.   

Considerando este contexto teórico, os mandatos coletivos e compartilhados podem ser 

considerados como experimentalismos democráticos, inclusive destacando-se a diversidade de 

seus arranjos e práticas. Nessa linha, os mandatos se constituem na conjunção entre a 

representação eleitoral e a participação social, com potencial de maior inclusividade política. 

 

MANDATOS COLETIVOS E COMPARTILHADOS  

 

As experiências de mandatos coletivos e compartilhados marcam-se pela pluralidade de 

características e arranjos, a partir de sua emergência no contexto internacional nos anos 1990. 

Silva et al. (2021) observam nacional e internacionalmente “um experimentalismo difuso, 

tentativa e erro, sucessos e insucessos nos vários formatos já adotados para mandatos coletivos 

ou compartilhados”. Silva et al. (2021, p. 177)1 computaram no Brasil 423 candidaturas e 54 

mandatos compartilhados e coletivos , destacando-se a expansão dessas experiências a partir de 

2016, como indicam Secchi et al (2020) , apesar da ausência de regulação formal no ordenamento 

jurídico e de reconhecimento no Tribunal Superior Eleitoral (XEREZ, 2020). 2  

           Caracterizados pela vinculação – em alguma medida – ao modelo de representação 

delegada, os mandatos coletivos ganham notoriedade com a possibilidade de maior inserção de 

grupos sociais mais vulneráveis no cenário político institucionalizado, no âmbito do Poder 

Legislativo, bem como pela maior participação dos representados no processo de tomada de 

decisões e formulação de políticas. A necessidade de rompimento com os mecanismos e as 

estruturas de exclusão social que ainda perduram nas sociedades contemporâneas representa uma 

justificativa adicional às proposições que alicerçam os mandatos coletivos, na medida em que 

estes constituem um meio facilitador da inclusão de grupos sociais nas arenas formais de 

deliberação política. 

Silva (2019, p. 40) afirma que nos mandatos compartilhados e coletivos o pressuposto 

básico para o seu funcionamento é a divisão do poder de decisão. Nesse sentido deve ser garantido 

pelo Parlamentar eleito a estrita obediência ao posicionamento da maioria do grupo de 

 

1 Conforme Silva et al (2021), com base em RAPS (2019) o primeiro mandato coletivo no país ocorreu em 

1994. De 1994 a 2010 notaram-se apenas 8 candidaturas e mandatos, enquanto já no período de 2018 a 

2020 tem-se 341 candidaturas e 28 mandatos. 

2 Têm ocorrido iniciativas parlamentares de regulação, notadamente a Proposta de Emenda Constitucional 

PEC 397/2017, apresentada pela Deputada Federal Renata Abreu (Podemos),  a qual aguarda parecer da 

Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania - cuja ementa assim dispõe: “Insere parágrafo ao art. 14 

da Constituição Federal para possibilitar o mandato coletivo no âmbito do Poder Legislativo”. Para Xerez 

(2019, p. 59) a iniciativa contribuiria “para preencher o vazio normativo existente acerca dos mandatos 

coletivos no ordenamento jurídico brasileiro”. 
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corepresentantes”. (SILVA; 2019). Desse modo, a formulação de mandatos coletivos e 

compartilhados impõe a diminuição da discricionariedade do parlamentar eleito, na medida em 

que este passa a atuar não somente de acordo com as suas concepções e interesses, mas, sobretudo, 

em consonância com as deliberações provenientes de sua base de coparlamentares, os quais atuam 

nos processos de tomada decisão e de formulação de políticas.  

No Brasil a ainda restrita abordagem acerca dos mandatos coletivos e compartilhados 

destaca que os mesmos possuem variações quanto ao momento de sua constituição - pré ou pós-

eleição - bem como pelo fato de ser uma iniciativa de vários partidos políticos ou não, dentre 

outros aspectos. (RAPS, 2019; SECHI et al, 2020; SILVA et al, 2021). Silva et al. (2021, p.184)  

diferenciam os mandatos compartilhados e coletivos a partir da clivagem do estudo da RAPS 

(2019).   

Os mandatos compartilhados têm sua origem em iniciativa do candidato eleito, que se 

propõe a dividir o seu poder decisório:  

Esses mandatos têm característica plural do ponto de vista ideológico e de 

pertencimento de seus membros, formados por grupos grandes (mais de 100 

covereadores). As decisões são normalmente por votação, ou por deliberação 

seguida de votação, tornando a escolha por consenso improvável devido ao 

número e dispersão territorial e ideológica do grupo de covereadores. Pela 

amplitude do mandato e pela forma de tomada de decisão, geralmente são 

mediados através do uso de tecnologia da informação (Silva et al, 2021, p.184) 

 

Por sua vez, os mandatos coletivos constituem-se a partir de grupos de pessoas geralmente com 

relações anteriormente estabelecidas e alinhamento ideológico (RAPS, 2019):  

“A iniciativa surge do próprio grupo, ou de um de seus membros. Uma vez eleitos, 

os mandatos coletivos são marcados pela pauta ideológica, sem a participação de 

pessoas externas ou que não compactuem com os mesmos ideais. Todos os membros 

compõem o gabinete em cargos semelhantes e possuem o mesmo peso político, 

gerando um sentimento de pertencimento e responsabilidade bastante superior ao 

observado nos coparlamentares de mandatos compartilhados. O processo de decisão 

geralmente é por construção do consenso (em geral presencial), visto que com um 

número reduzido de membros as discussões tornam-se mais próximas e 

aprofundadas.” (Silva et al, 2021, p.184)  
  

 Há que se considerar que do ponto de vista objetivo e estritamente procedimental, o 

caráter inovador da estratégia não se sustenta, visto que o registro da candidatura se dá no nível 

personalizado, em torno do CPF que representará o coletivo, nos mesmos moldes das candidaturas 

tradicionais. Na rotina parlamentar também a pessoa eleita é quem cumpre com as obrigações 

com a casa legislativa. A atuação coletiva se dá nos bastidores, nos gabinetes, nas decisões 

compartilhadas, nas proposições em escuta ativa e diálogo com a população. 
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Abordam-se a seguir as candidaturas e mandatos coletivos de Belo Horizonte3, que 

podem ser caracterizados pela concorrência coletiva a mais de uma candidatura, bem como pela 

formação de um grupo candidatos que concorrem a um mesmo mandato, tal como se deu com as 

experiências dos denominados “Gabinetona” e “ColetivA”. 

               

CANDIDATURAS COLETIVAS NAS ELEIÇÕES MUNICIPAIS DE 2020 

 

Inspiradas pela experiência bem sucedida da “Gabinetona” –  abordada na seção seguinte  

–   que elegeu vereadoras em 2016 e também em 2020, e acompanhando a tendência de expansão 

das candidaturas coletivas em âmbito nacional, na eleição municipal de 2020, em Belo Horizonte, 

foram identificadas cinco outras chapas que concorreram ao cargo de vereador/a, dentro da 

perspectiva dos mandatos coletivos.  

O desafio na identificação desta modalidade de candidatura consiste no fato de que, por 

não serem reconhecidas pelos Tribunais Eleitorais, tais candidaturas aparecem como individuais, 

mas fazem campanha como sendo coletivas. Como não há parâmetros ou filtros no critério de 

busca por candidaturas coletivas que indiquem esta modalidade no site Divulga Cand4, este 

mapeamento se torna subjetivo, podendo incorrer em erro sobre o real número de chapas coletivas 

concorrentes. A partir da análise do referido  site  e de levantamentos adicionais  das candidaturas, 

para além da Gabinetona, pode-se identificar as seguintes chapas, concorrendo ao cargo de 

vereador/a em Belo Horizonte em 2020:   

 

Coletivo Nós por Nós - Partido Socialismo e Liberdade PSOL 

Segundo as informações disponíveis na página do Facebook , o Coletivo Nós por Nós 

constitui um “coletivo formado por educadoras, artistas, evangélicos progressistas, do 

Aglomerado da Serra, na luta por melhorias e mudanças para as favelas de Belo Horizonte.”O 

coletivo também se apresenta como: 

Uma candidatura coletiva e diversa, representada por quatro porta-vozes: 

Hérlen, Flor, PV e Fábio. Pessoas batalhadoras, nascidas e criadas no 

Aglomerado da Serra, o Serrão, que se uniram para que pessoas faveladas 

tenham representação na Câmara Municipal de BH. Na urna você vai ver a foto 

da Hérlen, mas seu voto será num coletivo de pessoas faveladas do Serrão que 

sempre trabalharam na comunidade e na cidade com ações de educação, arte, 

cultura, carnaval de luta, projetos sociais e mobilidade. Um mandato coletivo 

para toda a cidade. Essa é a representatividade que queremos para a 

 

3 O vereador Gabriel Azevedo (PHS) - eleito em 2016 e reeleito em 2020 - constitui o caso de mandato 

compartilhado no município, por sua própria iniciativa, por meio de um aplicativo que permite que seus 

eleitores votem nos projetos em pauta na Câmara Municipal, norteando o seu posicionamento em plenária. 

Em seu primeiro mandato o app foi utilizado por mais de 1.700 covereadores. Ver Silva et al. (2021) 

4 <https://divulgacandcontas.tse.jus.br/> 

https://divulgacandcontas.tse.jus.br/
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/
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transformação que precisamos. Vidas Negras e Faveladas Importam. Agora é 

NÓS POR NÓS! 

 

No site da campanha, são apresentadas propostas para as áreas da Educação, Mobilidade, 

Arte e Cultura e Políticas Urbanas, priorizando a implantação destas políticas públicas em 

territórios das favelas, aglomerados e áreas da cidade com baixo Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDH-M).  

 

Mulheres Negras Sim - Partido Socialismo e Liberdade PSOL 

A chapa Mulheres Negras Sim se descreve como “Candidatura Feminista e Antirracista 

de Vereança Compartilhada para a Câmara Municipal de Belo Horizonte 2020, formada por 

Lauana Nara e Tainá Rosa, conforme as informações disponibilizadas na página do Facebook da 

candidatura. De acordo com o site da campanha, as candidatas se apresentam como: 

 

Mulheres Negras Sim é construída por Lauana Nara e Tainá Rosa e tem como 

proposta a ocupação das mulheres negras em todos os espaços de poder e 

decisão. 

Nós mulheres negras somos mais de 27% da população, somos o maior grupo 

populacional em nosso país, mas essa potência não é refletida nos espaços de 

poder e decisão, nas casas legislativas de todo o Brasil. Mulheres pretas e 

pardas ainda são sub-representadas e isso tem reflexos diretos nas políticas 

públicas, na divisão territorial de recursos e na perspectiva de construção da 

cidade. 

A partir da vivência periférica e da trajetória nas lutas sociais, nós propomos 

uma candidatura compartilhada para resistir aos retrocessos e enegrecer a 

Câmara Municipal de BH em 2020. É nessa conjuntura desafiadora que 

assumimos o legado ancestral de luta e nos colocamos à disposição para somar 

na resistência democrática. ” 

 

As propostas do grupo estão ligadas à Cultura nas Quebradas, Educação Democrática, 

Cidades para Todas, todas numa perspectiva de inclusão da população negra da cidade. 

 

Plural na Rede - Unidade Popular UP 

             A candidatura Plural na Rede se apresenta como “evangélicos que lutam pela liberdade 

religiosa de todos os povos e direitos humanos, em especial das mulheres, pretas e pretos e LGBTs 

por Educação e Cultura; Economia Popular e Solidária; Esporte e Lazer como ferramentas de 

transformação social.” De acordo com o site institucional, o grupo defende: 

 

Políticas de habitação que garantam o direito à moradia; de segurança que 

promovam a cultura de paz; de saúde que assegurem uma assistência ampla; 

de educação com maior qualidade e capacidade emancipadora. 

O direito à cidade e às manifestações populares; o incentivo à cultura como 

afirmação da cidadania; o transporte público de qualidade, a valorização da 

ciência, a preservação do meio ambiente e o trabalho digno.” 
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Embora o grupo possua uma página na internet, esta se restringe a apresentar seus 

componentes, as causas e pautas defendidas, voltadas para o campo progressista, de defesa dos 

direitos humanos, mas não apresentam propostas efetivas para o exercício do mandato na casa 

legislativa de Belo Horizonte, caso venham ser eleitos. 

 

               

              Luanna Ramalho (Bancada AntifaBH) - Partido Comunista do Brasil PCdoB 

A candidatura da bancada AntifaBH se apresenta pelas redes sociais Facebook e 

Instagram, todavia, não foi encontrado site de divulgação de propostas e apresentação dos 

componentes.De acordo com a descrição no Instagram, o coletivo se apresenta como: 

“Candidatura coletiva de juventude para democratizar a Câmara Municipal de Belo Horizonte''. 

Dia 15 vote 65123 pela renovação e pelas mudanças!” As mensagens analisadas no perfil do 

grupo possuem um apelo voltado para as juventudes, sem, no entanto, apresentar propostas 

objetivas para uma eventual atuação na Câmara Municipal de Belo Horizonte. 

 

              Sônia Lansky da Coletiva - Partido dos Trabalhadores PT 

“Sônia Lansky (PT) 13180 é candidata à vereadora da Coletiva ao lado de covereadores 

em um mandato compartilhado. Nossa luta pelo SUS e em defesa da vida. Nossa COLETIVA é 

Feminista, LGBTQIA+, Antirracista, Antimanicomial, Antifascista.”. Assim é apresentada a 

candidatura coletiva no Facebook. No site da campanha, o grupo se apresenta como: 

A ColetivA, substantivo feminino, é resultado do sonho de muitas pessoas de 

construir um mandato compartilhado democraticamente, formando um amplo 

movimento político em defesa do direito à vida e à saúde, do direito a uma 

cidade do Bem Viver. Queremos levar para a Câmara de Vereadores o que já 

fazemos em nossa militância política: a defesa intransigente do SUS. Somos 

uma candidatura feminista, antirracista e contra o desmonte da democracia e 

das políticas públicas no Brasil, que desde o golpe de 2016 aprofundou a 

desigualdade e o desemprego, retirou direitos e recursos da Saúde e da 

Educação com a PEC 95. Queremos fortalecer uma nova cultura de 

representação política, mais plural e diversa, que rompa com o modelo 

personalista e, de fato, dê voz aos interesses da população. Conheça quem faz 

a Coletiva! 

 

O programa divulgado no site aborda as seguintes propostas: Pela construção 100 % do 

SUS de qualidade para todos; Maternidade Leonina Leonor já; Defesa dos salários e direitos dos 

trabalhadores do SUS; Enfrentamento à violência contra as mulheres; Renda Básica Municipal; 

Enegrecer Belo Horizonte; BH do Bem Viver e dos Direitos LGBTI+. Propostas ligadas às 

políticas de saúde pública, com foco nas mulheres, pessoas negras e LGBTI+ 
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A análise do perfil das referidas candidaturas aponta que em sua totalidade são vinculadas 

a partidos do espectro da esquerda; 80% encabeçadas por mulheres e 60% delas da cor preta. As 

candidaturas são alternativas encontradas por grupos historicamente excluídos para ampliar sua 

representatividade e incidência nas políticas. 

O 1º turno das eleições municipais ocorreu no dia 15 de novembro de 2020, em um 

cenário atípico, tendo em vista a pandemia da COVID 19 que impôs a adoção de medidas de 

prevenção e combate à propagação da doença. Diante deste contexto, em meio às discussões sobre 

possíveis decisões de adiamento ou cancelamento das eleições e as implicações sobre os atuais 

mandatos, o direito ao voto e o contexto democrático como um todo, o Tribunal Superior Eleitoral 

se posicionou pela alteração do calendário eleitoral, por meio da Emenda Constitucional (EC) 

107/2020. Esta alteração impactou a dinâmica do processo eleitoral, sobretudo a realização das 

campanhas, dado o período reduzido e as necessárias medidas de distanciamento social.  

É prematuro afirmar que tais decisões influenciaram no desempenho das candidaturas 

coletivas. Seria necessário aprofundar as análises que demonstrem a correlação entre os efeitos 

das medidas de prevenção à propagação da Covid-19 no âmbito das eleições municipais e o 

resultado apurado nas urnas, a fim de verificar ou não a confirmação da hipótese. No entanto, o 

fato é que das cinco novas candidaturas coletivas apresentadas em Belo Horizonte, apenas Sônia 

Lansky da ColetivA se elegeu. Uma das candidatas da Gabinetona (PSOL), Bella Gonçalves, foi 

reeleita , dando continuidade ao projeto de mandato coletivo iniciado em 2016. Sendo assim, a 

Câmara de Vereadores de Belo Horizonte iniciou o ano de 2021 com a expectativa de sediar mais 

uma experiência de mandato coletivo, a qual, todavia, restou frustrada, dado o pedido de renúncia 

apresentado pela titular do mandato da ColetivA.  

 

EXPERIÊNCIAS DE MANDATOS COLETIVOS EM BELO HORIZONTE (2017 A 2020) 

 

Gabinetona 

Em Belo Horizonte a experiência pioneira de mandato coletivo moldou-se em 2015, com 

o movimento “Muitas pela Cidade que queremos” irrigado por um ambiente marcado por diversas 

mobilizações na cidade, desde o início da década, e atravessado pelas chamadas “jornadas de 

junho de 2013” (Brasil et al., 2020). Nesse contexto, as Muitas agregam pessoas que participavam 

das mobilizações, em  encontros temáticos abertos, denominados “Explosões Programáticas”, em 

espaços públicos. As discussões desembocaram na pauta coletiva de ocupar a política 

institucional no âmbito do Legislativo, engendrando novas formas de exercício da democracia, 

por meio de mandatos abertos, coletivos e participativos (Brasil et al, 2021).  

A partir da sondagem e diálogo com diversos partidos e da definição pelo Partido 
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Socialismo e Liberdade (PSOL) ,  as ativistas apresentaram 12 candidaturas à vereança em uma 

campanha compartilhada e inovadora, com o lema “Votou em uma, votou em todas”, elegendo 

Áurea Carolina (a mais votada do município) e Cida Falabella.  O mandato coletivo Gabinetona 

incorporou seus candidatos que assim desejaram e reuniu ativistas de grupos marginalizados, 

excluídos e/ou em situação de vulnerabilidade, sendo a maioria mulheres, com forte presença de 

pessoas negras, LGBTIQA+, indígenas, moradoras de ocupações urbanas, além de uma liderança 

quilombola e uma pessoa com deficiência. 

A terceira vereadora mais votada do grupo que integra a experiência de covereança – 

Bella Gonçalves –, passa à vereadora em 2018, com a eleição de Áurea como deputada federal, 

em paralelo à eleição de Andréia de Jesus para Deputada Estadual, expandindo a atuação da 

Gabinetona. Em 2020, a Gabinetona reelegeu Bella Gonçalves, sendo que Cida Falabella, não 

reeleita, tornou-se covereadora.  

É interessante apontar que o projeto em referência, autodefinido como uma experiência 

de ocupação cidadã da política institucional, converge com a proposta de inclusão de grupos 

sociais diversos em arenas políticas formais, possibilitando a ampliação de sua representação em 

conjunção com a participação social e práticas deliberativas. 

A experiência do Gabinetona é constituída a partir de várias candidaturas a mandatos 

distintos, os quais são exercidos coletivamente, com a previsão da figura do coparlamentar. A 

diversidade da equipe do mandato é refletida nos projetos apresentados pelas parlamentares que 

integram a Gabinetona, os quais versam sobre temas e assuntos relacionados a questões sociais 

distintas, mas vinculadas às causas e lutas que conduzem as ações dos movimentos. De acordo 

com a divulgação institucional do mandato parlamentar coletivo, a elaboração dos projetos é fruto 

de construções participativas e colaborativas. Sob o mote “#OutraPolíticaÉPossível”, a 

Gabinetona marcou-se por arranjos participativos, alternativos e projetos balizados por essas 

práticas. 

Consultas às bases de dados das Casas Legislativas em que parlamentares da Gabinetona 

atuam, além de outras páginas eletrônicas do próprio mandato coletivo, revelam a concessão de 

apoio a projetos de lei, bem como o desenvolvimento de projetos diversificados e voltados ao 

estreitamento do contato com a sociedade civil, cujo propósito é fomentar maior participação, 

debate e controle social da ação parlamentar. 

         Os espaços de participação apresentam-se como centrais para o exercício do mandato 

coletivo, haja vista os pressupostos que norteiam a atuação dos parlamentares e também dos 

cidadãos envolvidos que demandam debate, escuta e compartilhamento. Estes seriam os motivos 

pelos quais ações como rodas de conversa, realizadas com periodicidade regular e com a 

participação de parlamentares, seriam incentivadas e consideradas como espaços de convivência, 
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resistência, troca de experiências quanto aos desafios das comunidades e seus membros, além de 

se constituírem como redes de diálogos e escuta. 

         É interessante apontar como a estratégia adotada para maior aproximação e participação 

da comunidade fica clara ao se analisar as plataformas eletrônicas do mandato coletivo. Observa-

se maior centralidade da ação parlamentar na figura da representante, o que se constitui como um 

fator preponderante.. Um exemplo de tal constatação pode ser apontado por meio do projeto 

denominado “Café com a Cida”, por meio do qual são realizados encontros mensais de mulheres 

residentes da região noroeste de Belo Horizonte com a parlamentar Cida Falabella – hoje 

coparlamentar - ou, ainda, o projeto “Rolê na Gabinetona”, em que jovens inseridos em 

instituições socioeducativas fazem visitas à Câmara Municipal. 

         Aliado aos projetos de participação social no exercício do mandato, cumpre também 

apontar o modo de interação desenvolvido, seja por meio do uso de tecnologias da informação e 

comunicação (TIC’s), ou outras tecnologias sociais. A divulgação das informações atinentes ao 

exercício da função parlamentar, bem como dos temas a serem debatidos de forma participativa 

pela comunidade, faz-se por meio de distintos canais de informação, os quais além de permitirem 

a ciência sobre determinado assunto, em apreço às premissas de transparência, ainda buscam 

viabilizar o debate e a participação. Desse modo, o uso de redes sociais constituiu um meio 

importante de comunicação rápida e direta com a comunidade representada, além de favorecer o 

uso de linguagem acessível aos distintos perfis de cidadãos. 

         Quanto às chamadas tecnologias sociais, a Gabinetona divulga em sua página os 

intitulados “Emenda com a gente” e “Cê fraga?”, instrumentos de consulta à população, voltados 

à promoção da democracia na aplicação de recursos provenientes de verbas parlamentares. Outras 

iniciativas seriam o “GFortes” e “LabPops” que são espaços de interlocução com a população, 

bem como oficinas para desenvolvimento de projetos de lei com a ampla participação social, 

respectivamente. Finalmente, é divulgada a ferramenta do “Mapa de Lutas”, a qual busca 

organizar as ações das parlamentares, de modo a manter o contínuo contato com a base dos 

movimentos sociais e, ainda, permitir maior controle social. 

         Brasil et al (2021) mapearam as inovações democráticas na “Gabinetona”, envolvendo 

experimentalismo nos processos participativos de mobilização de atores e de construção de 

propostas. Os autores sustentam que - sobretudo por meio de práticas participativas e inclusivas - 

o mandato coletivo tem contribuído para a oxigenação e maior democratização da representação 

política no âmbito do Legislativo municipal 

             Assim, a partir do conjunto de estratégias adotadas pelo mandato coletivo em tela é 

possível identificar como a proposta de inovação no modelo de representação democrática 

mostra-se viável em termos práticos, promovendo maior participação, debate e inclusão social na 



 
 

14 
 

formulação de projetos e no exercício do controle social sobre a política institucional. 

             

ColetivA 

A ColetivA é a segunda experiência de mandato coletivo em Belo Horizonte, tendo sido 

eleita em 2020, sob o mote principal da luta em prol do Sistema Único de Saúde – SUS.  

Partindo-se, assim, da formação do grupo político, de acordo com a covereadora 

entrevistada, o grupo ColetivA surgiu da união de militantes e pessoas que já vinham de uma 

tradição e de uma cultura política na cidade, reunidos em torno de uma plataforma “construída a 

muitas mãos”, pela defesa do SUS, da ciência e tecnologia, da democracia, a partir da ocupação 

dos espaços de poder por outros sujeitos, que não os tradicionalmente hegemônicos.  

A escolha do lema principal do mandato - representativo da luta dos membros – para além 

da longa e expressiva trajetória da candidata Sônia Lanski na área da saúde, teria sofrido 

influências do contexto imposto pela crise sanitária da Covid-19, culminando no lançamento de 

uma candidatura coletiva que representasse a defesa da saúde pública e enfrentasse o 

negacionismo, muito presente no debate público. 

 A opção pela candidatura no formato coletivo então justificou-se pela necessidade de se 

pensar outras formas de fazer política, mais democráticas e horizontalizadas e que incluísse 

mulheres, negros, negras, pessoas LGBTQIA+, juventudes.  

No tocante ao modo de realização de uma campanha por uma candidatura coletiva, os 

desafios teriam sido ampliados em face do atípico cenário imposto pela crise sanitária no ano de 

2020. O traço inovador das candidaturas coletivas já ensejaria um amplo diálogo com o eleitorado, 

tendo em vista a necessidade de promover maior entendimento acerca do formato da candidatura 

e mandato, bem como desconstruir a cultura personalista da democracia brasileira.  

Alcançada a eleição de Sonia Lanski, os coparlamentares da ColetivA estariam 

organizados de modo que a atuação do grupo se desse tanto na esfera institucional, na Câmara 

dos Vereadores, quanto em uma atuação presente nos territórios, na rua, dando continuidade à 

construção do movimento da ColetivA.  

Em que pese o espírito inovador dos mandatos coletivos que induz à construção 

compartilhada da plataforma política, lado outro, tem-se que a legislação eleitoral não acompanha 

tais iniciativas, não permitindo, inclusive, que a identificação na urna e na divulgação da 

campanha leve o nome do grupo que, teoricamente, seria o titular do mandato. Desta forma, é 

imprescindível a escolha de um dos membros do grupo para ser o titular do mandato. 

Mais além, a falta de reconhecimento formal e institucional do modelo de coletivos 

acarretou entraves atinentes, por exemplo, à efetiva participação dos membros do mandato nas 

sessões plenárias da Câmara, haja vista que em um cenário de reuniões remotas - impostas pela 
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pandemia e as medidas de isolamento social - a presença dos parlamentares restringiu-se aos 

titulares formais do mandato. Tal questão configurou importante empecilho ao efetivo exercício 

coletivo do mandato, na medida em que somente um dos parlamentares obteve acesso às reuniões 

plenárias. Tal quadro, teria demandado uma reformulação da proposta de atuação, sendo que os 

demais coveradores teriam mantido uma atuação “por fora” da Câmara, por meio de reuniões de 

equipe e de Grupos de Trabalho nas quais eram discutidos os temas, formuladas as posições, 

fazendo a ponte com a titular do mandato, a qual, por força das dinâmicas do exercício do 

mandato, estava mais envolvida com as questões institucionais. Para fortalecer o caráter 

participativo do mandato, a covereadora entrevistada destaca a instituição de um Conselho 

Político, formado por pessoas que construíram, pensaram e formularam a ColetivA.  

Embora tenham sido articuladas estratégias para superação das dificuldades impostas ao 

exercício do mandato coletivo em um contexto marcado pela excepcionalidade, o pedido de 

renúncia ao mandato político por decisão individual de sua titular oficial, de forma inesperada por 

parte dos demais coparlamentares, comprometeu o exercício do mandato coletivo. As articulações 

para evitar desfecho de renúncia da titular do mandato , tal como a proposta de atuação dos demais 

membros do grupo de forma extrainstitucional, com o apoio da bancada do Partido dos 

Trabalhadores (PT), não foram suficientes, Gomes, (2021), em que pese seja ressaltado pela 

entrevistada a disposição para continuidade de construção democrática com grupos de trabalhos, 

militantes e ativista. 

A decisão coletiva pela continuidade extrainstitucional do mandato recebeu o apoio dos 

outros vereadores da bancada do PT e seria reconhecida como expressão do compromisso público 

com a construção coletiva de um projeto estrutural de transformação da sociedade e da política. 

Nesse sentido, a covereadora entrevistada aponta que a ColetivA seria considerada não apenas 

um mandato, mas um movimento que está disputando a cidade, o que também justificaria sua 

articulação junto a outras experiências de mandato coletivo, no sentido de incidir junto ao 

Congresso Nacional pela regulamentação deste formato de participação na política institucional.  

A trajetória da ColetivA ilustra aspectos importantes no que diz respeito desde a reunião 

de atores políticos, passando pela formação de uma candidatura coletiva e, por fim, pelos entraves 

típicos do exercício de um mandato eleitoral peculiar, o qual se caracteriza principalmente pela 

inovação e compartilhamento de propostas, projetos e decisões políticas.  

Diferentemente da Gabinetona, destaca-se que os integrantes do grupo e coparlamentares 

da ColetivA não raro caracterizam-se pela prévia atuação política, inclusive com experiências 

relevantes no âmbito político-partidário. Os levantamentos realizados e o curto período de atuação 

formal-institucional do mandato na Câmara de Vereadores não possibilitaram verificar se e como 

ocorreu a  ampliação da participação e controle social e sua incidência nas  propostas legislativas 
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e políticas municipais. 

A experiência da ColetivA aponta as fragilidades e os desafios dos mandatos coletivos e 

da sustentação de seu caráter inovador, especificamente considerando, como já posto,  que no 

âmbito procedimental o registro da candidatura ocorre em torno do CPF que representará o 

coletivo, no nível personalizado como candidaturas tradicionais. Também na rotina parlamentar, 

a pessoa formalmente eleita é quem cumpre com as obrigações legislativas, enquanto a atuação 

coletiva ocorre nos gabinetes e nos espaços endereçados à participação.  

Tais aspectos evidenciam como é imperioso, para o êxito e prevalência dos pressupostos 

que fundamentam as propostas dos mandatos coletivos, que haja efetiva integração, conexão, 

entre os membros do grupo, de modo que a proposta coletivamente construída possa ser 

efetivamente conduzida pelos coparlamentares.  

A presença ou não de tal conexão entre os coparlamentares - resultado de um processo 

paulatino de congregação de atores sociais em prol de uma proposta de natureza político - talvez 

possa ser apontada como um traço distintivo entre as experiências dos mandatos coletivos 

analisados - Gabinetona e ColetivA -, afinal, enquanto a primeira se caracteriza por uma origem 

de atuação basicamente no terreno da sociedade civil, a segunda é concebida a partir de um 

movimento distinto, mais marcado pela prévia atuação no campo da política institucional, ainda 

que em diferentes esferas.  

De todo modo, não se mostram triviais os desafios da construção e fortalecimento da 

identidade coletiva dos mandatos, que passa pela construção e compartilhamento de significados 

e pautas coletivas, bem como por práticas de deliberação e de participação social . 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  

O exercício da democracia pressupõe a ampliação e efetividade  da  participação da 

população e que tal participação encontre espaços institucionais. Diante do relativo descrédito 

contemporâneo com as instituições democráticas, as experiências de mandatos coletivos vêm 

desafiar a representação tradicional, propondo um modelo cooperativo  e participativo de atuação 

parlamentar, onde demandas e grupos pouco visibilizados encontram a oportunidade de disputar 

a política partidária e se apresentarem como alternativa viável de representação. 

  Há um caminho a ser percorrido para que tais experiências possam ter maior respaldo ou 

segurança jurídica para empreender campanhas e desempenhar mandatos eleitorais. Entretanto, 

visto o número crescente de candidaturas coletivas apresentadas nas eleições municipais de 2020 

é possível supor que esta tendência ganhará corpo em 2022. 

Belo Horizonte tem-se permitido apostar nestas formas inovadoras de fazer política e 

desde 2016 os mandatos coletivos compõem a Câmara dos Vereadores, marcando-se pelo 
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experimentalismo participativo e inovações democráticas em suas iniciativas, que em alguma 

medida renovam o espaço do Legislativo Municipal. Em 2020 mais uma experiência – a ColetivA 

- foi eleita para integrar a bancada formada por partidos do espectro da esquerda. Entretanto, a 

experiência foi breve, com a renúncia da vereadora titular do mandato que implicou a perda do 

mandato formal, de modo que o grupo reflui e passa a atuar nos espaços da sociedade civil. O 

caso expõe fragilidades deste tipo de arranjo informal. 

Por se tratar de experiências relativamente recentes, o tema das candidaturas e mandatos 

coletivos ainda tem sido pouco explorado, a despeito de sua crescente expressão.  Na medida dos 

limites de seu escopo e objetivos, o  presente artigo pretendeu contribuir para a abordagem dessas 

experiências, a partir de uma breve análise com o foco em Belo Horizonte, que  possibilitou 

indicar a diversidade de propostas e arranjos, bem como alguns potenciais e fragilidades dos 

mandatos coletivos, que evocam esforços posteriores de aprofundamento. 

Neste sentido, há possibilidades de estudo amplas e instigantes acerca de questões como: 

i)  a efetividade das campanhas de candidaturas coletivas em termos de conquista de vagas nas 

casas legislativas; ii) a relação dos mandatos com os partidos políticos e o próprio Legislativo; 

iii)  os diversos arranjos e práticas de participação e de deliberação no interior dos mandatos;  iv) 

o desempenho dos mandatos na perspectiva de incidência nas políticas públicas e de apresentação 

de projetos de lei que se traduzam em políticas públicas inclusivas e democráticas.  
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